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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 9 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 8-2-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΘ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 8
Φεβρουαρίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της από 29.7.2021 Επιµέρους Σύµβα-

σης Δωρεάς - Έργο ΙΙ, Παράρτηµα 11 της από 6.9.2018 κύριας
Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19»).
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών, τα
ακόλουθα:

6630

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6631

6632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6633

6634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6635

6636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6637

6638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6639

6640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6641

6642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6643

6644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6645

6646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6647

6648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6649

6650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6651

6652

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

6653

6654

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

6655

6656

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
“Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις,
επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας” (Α’14)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 3ης Φεβρουαρίου 2022, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης, προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε αναλογία: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και
ένας από κάθε ένα από τα υπόλοιπα κόµµατα.
Οι Βουλευτές που θα µιλήσουν µε υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
θα λάβουν τον λόγο στο τέλος της οµιλίας των παρισταµένων
στην Αίθουσα οµιλητών. Όπως γίνεται πάντα, τα ονόµατα των
οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες
των κοµµάτων τους µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνείτε επί της βασικής αυτής πρότασης της διαδικασίας;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Κατόπιν τούτων, ξεκινούµε µε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, το συνάδελφο κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη.
Ενηµερωτικά σας λέω ότι για τις υπουργικές τροπολογίες θα
προσέλθουν οι αρµόδιοι Υπουργοί και θα τους ζητήσω να παραµείνουν, εάν θέλετε να τους κάνετε κάποια διευκρινιστική ερώτηση.
Επίσης, γύρω στις 12.00’ θα γίνει η διακοπή, για να µπούµε
στις άρσεις ασυλιών και θα συνεχιστεί µετά το νοµοσχέδιο.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις
που συζητούµε σήµερα κυρώνεται η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 28ης Ιανουαρίου 2022, µε την οποία η Κυβέρνηση
επιδίωξε να αντιµετωπίσει µια σειρά από έκτακτες και συνάµα
επείγουσες καταστάσεις που ανέκυψαν το προηγούµενο διάστηµα. Καταστάσεις, των οποίων η αντιµετώπιση, όπως θα δούµε, απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά εκ µέρους της πολιτείας,
τα οποία σε θεσµικό επίπεδο εξ ορισµού καθιστούν αναγκαία την
αξιοποίηση του νοµοθετήµατος της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δύο είναι οι βασικές στοχεύσεις της υπό συζήτηση κύρωσης.
Η πρώτη είναι να διευκολύνει τους Έλληνες πολίτες, ώστε να ανταποκριθούν ουσιαστικά σε µία σειρά φορολογικών υποχρεώσεών τους προς το κράτος, υποχρεώσεις που η εξέλιξη και οι
συνέπειες της πανδηµίας καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την εκπλήρωσή τους. Δεύτερον, απολύτως συνεπής µε τα δείγµατα
γραφής που µέχρι σήµερα έχει δώσει, η Κυβέρνηση µε αυτή την
κίνηση αποδεικνύει ότι στην ουσία συνοµιλεί µε την κοινωνία,
ακούει το εύλογο των αιτηµάτων της και προσαρµόζει αναλόγως
τις πολιτικές της, χωρίς να ξεφεύγει όµως από τους στρατηγικούς της στόχους.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα άρθρα 2 µέχρι 5 και το
άρθρο 7 της υπό κύρωσης πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 2 παρατείνεται έως και την 28η Φεβρουαρίου 2022, αντί της 31ης Ιανουαρίου 2022 όπως ισχύει
µέχρι σήµερα, η δυνατότητα καταβολής της πρώτης δόσης ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών και δόσεων των φυσικών και νοµικών προσώπων.
Αντίστοιχη διευκόλυνση προκύπτει και από το άρθρο 3 µε το

οποίο παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης οφειλών σε δύο έως σαράντα οκτώ δόσεις από φόρο εισοδήµατος και προστίµων που
προκύπτουν από τροποποιήσεις των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για αναδροµικά ποσά συντάξεων προηγούµενων ετών.
Στο ίδιο πνεύµα, µε το άρθρο 4 δίδεται µια πραγµατικά ανάσα
σε χιλιάδες συµπολίτες µας οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία µεταβίβασης ακινήτων και είχαν υποβάλει τις δηλώσεις
φόρου µεταβίβασης γονικών παροχών και δωρεών έως την 31η
Δεκεµβρίου 2021.
Είναι προφανές ότι η κατά τόπους φορολογική διοίκηση αδυνατεί να εξυπηρετήσει τη σηµερινή συσσωρευµένη συναλλαγή,
µε αποτέλεσµα οι συναλλασσόµενοι και λοιποί εµπλεκόµενοι, δηλαδή δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µεσίτες, κατασκευαστές και
άλλοι, να βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι
αναγκαία, κατ’ επέκταση, και δίδεται µια νέα παράταση έως την
31η Μαρτίου 2022, προκειµένου να εξυπηρετηθούν µε τον δέοντα
τρόπο όλοι οι ενδιαφερόµενοι.
Ένας επαγγελµατικός κλάδος, ο οποίος αναµφίβολα είχε δεχθεί πλήγµα στη δραστηριότητά του εξαιτίας της πανδηµίας, είναι
και ο κλάδος των επιτηδευµατιών που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή και εµπορία οινοπνευµατωδών ποτών και λειτουργούν
σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
Είναι προφανές ότι η περιορισµένη λειτουργία του χώρου της
εστίασης και της διασκέδασης, εξαιτίας της λήψης µέτρων για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας, επηρεάζει εµµέσως µία σειρά
από οικονοµικές δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων εντάσσεται
και ο συγκεκριµένος κλάδος. Με το άρθρο 5, λοιπόν, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθµιση και
να καταβάλουν τµηµατικά τις οφειλές που είχαν βεβαιώσει οι τελωνειακές αρχές και έχουν βεβαιωθεί έως την 31η Ιουλίου 2021.
Στο άρθρο 7 παρατείνεται µέχρι την 31η Μαρτίου 2022 ευλόγως άλλη µια προθεσµία, εντός της οποίας δεν απαιτείται η σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, αλλά θα αρκεί η σχετική
βεβαίωση του αρµόδιου µηχανικού τόσο κατά τη διάρκεια και τη
διαδικασία µεταβίβασης των ακινήτων όσο και στη σύσταση του
εµπράγµατος δικαιώµατος σε ακίνητο.
Είναι, νοµίζω, προφανές ότι ρύθµιση αυτή βρίσκεται σε ευθυγράµµιση µε την παράταση που δίδεται στο άρθρο 4 αναφορικά
µε τη σύναψη συµβολαίων µε βάση τις παλιές αντικειµενικές
αξίες.
Με το άρθρο 6 παρατείνεται κατά τρεις µήνες η διάρκεια της
ειδικής διαχείρισης της «ΛΑΡΚΟ», δεδοµένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα από το ΤΑΙΠΕΔ η διαγωνιστική διαδικασία για
τη διάθεση των µεταλλείων, µέσω της οποίας θα γίνει ανάληψη
και συνέχεια της δραστηριότητας από ιδιώτη επενδυτή.
Είναι, νοµίζω κατανοητό ότι χωρίς την προτεινόµενη παράταση, δυνάµει των προβλέψεων του ν.4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής πρέπει να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης, προοπτική βεβαίως που δεν είναι επιθυµητή και η οποία,
ούτως ή άλλως, δεν εντάσσεται στη στρατηγική της Κυβέρνησης
για το µέλλον της εταιρείας.
Επιπλέον, είναι κατανοητό ότι χωρίς τη νέα παράταση δεν θα
είναι εφικτή η διενέργεια της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την υποβολή των δεσµευτικών προτάσεων.
Η δεύτερη στόχευση τής υπό συζήτησης πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου αφορά στη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση
του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας,
ανάγκη η οποία προέκυψε από την αναστολή της λειτουργίας
των δικαστηρίων στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από
την πρόσφατη κακοκαιρία, την «Ελπίδα».
Γνωρίζουµε, νοµίζω, όλοι καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προκάλεσε η κακοκαιρία
«Ελπίς» ανεστάλη η λειτουργία των ποινικών, πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων από την 25η Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28
Ιανουαρίου 2022, µε συνέπεια να υπάρξει κίνδυνος εκπνοής νοµοθετικών προβλεποµένων προθεσµιών.
Συνεπώς µε τα άρθρα 8, 9 και 10, πρώτον, εξαιρείται το παραπάνω χρονικό διάστηµα από τον υπολογισµό των νόµιµων και των
δικαστικών προθεσµιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και, δεύτερον, χορηγείται ένας ικανός
χρόνος αφ’ ενός για να αποτραπεί το ενδεχόµενο απώλειας δι-
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καιωµάτων και αφ’ ετέρου για να υπάρξει η αναγκαία ασφάλεια
δικαίου για τους διαδίκους στις πολιτικές, ποινικές και διοικητικές δίκες.
Αναλυτικότερα και ξεκινώντας από το άρθρο 1 της υπό συζήτησης κύρωσης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, µε αυτό το
άρθρο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, αυτό της απαλλαγής επιδόµατος επικίνδυνης
εργασίας µε τη µορφή πτητικού επιδόµατος και λοιπών αντίστοιχων επιδοµάτων, καθώς της ειδικής αποζηµίωσης ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωµάτων ασθενοφόρων ΕΚΑΒ
για αεροδιακοµιδές κατά ποσοστό 100% από τον φόρο εισοδήµατος. Είναι, πιστεύω, µια σοβαρή ανταπόδοση, επιβράβευση και
αναγνώριση της πολιτείας στο µεγάλο έργο που υπηρετεί το
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι µια καλή υπενθύµιση
προς όλους µας ότι η επένδυση στην άµυνα της χώρας είναι
πρωτίστως επένδυση στους ανθρώπους που την υπηρετούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα πολύ µεγάλο µέρος των τοποθετήσεων της Αντιπολίτευσης στις επιτροπές επί της κύρωσης
τής υπό συζήτηση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου εστίασε
σε δύο βασικά ζητήµατα. Το πρώτο από αυτά αφορά τη διευκόλυνση που προκύπτει από το άρθρο 3, µε το οποίο παρέχεται η
δυνατότητα στην ευάλωτη κοινωνική οµάδα των συνταξιούχων,
οι οποίοι καλούνται να εξοφλήσουν βεβαιωµένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση που προέρχονται από τη δήλωση αναδροµικών ποσών συντάξεων προηγούµενων ετών και αυτό το κάνουµε
ρυθµίζοντάς το από δύο µέχρι σαράντα οκτώ δόσεις. Αντιλαµβανόµενη τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτή τη συγκυρία, η
Κυβέρνηση διπλασίασε τον αριθµό των δόσεων, αφού για τέτοιου είδους οφειλές ήταν είκοσι τέσσερις δόσεις µε το ισχύον
µέχρι τώρα καθεστώς. Επιπρόσθετα, προκειµένου να παρασχεθεί ικανός χρόνος στους συνταξιούχους να εντάξουν τις οφειλές
τους στην προαναφερθείσα ρύθµιση, προβλέφθηκε ότι η καταβολή των φόρων από αναδροµικά ποσά συντάξεων δεν είναι απαραίτητη µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2022, αλλά παρατείνεται
µέχρι την 15η Φεβρουαρίου του 2022.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να υπενθυµίσω στους αγαπητούς
συναδέλφους ότι η Κυβέρνηση απέδειξε έµπρακτα ότι σέβεται
τις δικαστικές αποφάσεις για την επιστροφή των αναδροµικών.
Και όχι µόνο ως προς το ακριβές πεδίο εφαρµογής αυτών των
αποφάσεων, αλλά και ως προς το εύρος όλων των δυνητικών
απαιτήσεων, καθώς θυµίζω ότι ψηφίσαµε τροπολογία µε την
οποία επεκτάθηκε η απόδοση των αναδροµικών για το ενδεκάµηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 και για όσους συνταξιούχους
δεν είχαν ασκήσει αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Να υπενθυµίσω επίσης ότι οι υπ’ αριθµ. 1439 έως 1443/2020 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας προέβλεπαν σαφέστατα
επιστροφή των αναδροµικών µόνο σε όσους είχαν ασκήσει τα ένδικα µέσα.
Δεν µείναµε όµως µόνο στην επέκταση του αριθµού των δικαιούχων για την καταβολή των αναδροµικών. Με την ψήφιση
του 4701/2020 και συγκεκριµένα µε το άρθρο 30 η Κυβέρνηση
έδωσε ουσιαστική λύση στο πρόβληµα µε τα αναδροµικά ποσά
συντάξεων για τα οποία οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να πληρώσουν
φόρο. Μιλάµε για ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αναδροµικών συντάξεων που εισπράχθηκαν το 2013 από τους δικαιούχους, οι
οποίοι όµως δεν συµπεριέλαβαν τα συγκεκριµένα ποσά στη φορολογική τους δήλωση µε αποτέλεσµα να τους καταλογιστεί
φόρος.
Τι συνέβη, λοιπόν, προκειµένου να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβληµα; Ψηφίστηκε νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία
δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
φορολόγηση των σχετικών ποσών στο έτος στο οποίο πράγµατι
ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.
Κατέστη επίσης σαφές ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιµα, ενώ µειώθηκαν σηµαντικά οι επιβαλλόµενες προσαυξήσεις στους συνταξιούχους που έλαβαν καθυστερηµένα την πρώτη σύνταξη για
µη δηλωθέντα αναδροµικά.
Επιτρέψτε µου επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ και λίγο στο άρθρο 6 που αφορά τη «ΛΑΡΚΟ». Αν θέλουµε να
είµαστε στοιχειωδώς σοβαροί απέναντι στους εργαζόµενους της
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εταιρείας και τις οικογένειές τους, θα πρέπει να πούµε ορισµένες
αλήθειες. Πρώτα-πρώτα, να δούµε τι παρέδωσε η προηγούµενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που σήµερα κόπτονται για το µέλλον της εταιρείας. Η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ και κλήθηκε να
διαχειριστεί µία κατάσταση όπου το ταµείο της εταιρείας ήταν
µηδενικό, η καθαρή θέση της εταιρείας ήταν αρνητική κατά 400
εκατοµµύρια ευρώ, την πενταετία 2015 - 2019 συσσωρεύτηκαν
χρέη 250 εκατοµµύρια ευρώ, οι ζηµίες της «ΛΑΡΚΟ» το 2019
ανήλθαν πέραν των 90 εκατοµµυρίων µε έναν εξοπλισµό που
ήταν εντελώς απαρχαιωµένος, γεγονός που βεβαίως την καθιστούσε µη ανταγωνιστική ανεξάρτητα των διεθνών τιµών του νικελίου, αφού δυστυχώς δεν έγιναν οι απαραίτητες επενδύσεις
και επισκευές τα προηγούµενα χρόνια. Λόγω µάλιστα της κακοδιαχείρισης εκείνης της περιόδου 2015 - 2019, τα χρέη προς τη
ΔΕΗ ανήλθαν σε 365 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η χώρα κλήθηκε
παράλληλα να επιστρέψει παράνοµες κρατικές ενισχύσεις ποσού
136 εκατοµµυρίων ευρώ πλέον των τόκων, τις οποίες η σηµερινή
Κυβέρνηση έπρεπε να ανακτήσει άµεσα µέσα από µία πρακτικά
πτωχευµένη εταιρεία.
Με αυτά τα δεδοµένα, λοιπόν, µόνη λύση για το µέλλον της
εταιρείας ήταν η εύρεση ιδιώτη επενδυτή. Η προοπτική αυτή
αναγνωρίζεται δηµόσια τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όπως
και από µία πολύ µεγάλη µερίδα των εργαζοµένων. Επίσης, να
θυµίσω για άλλη µία φορά ότι τη λύση αυτή είχε αποδεχθεί εγγράφως και ο τότε Υπουργός Οικονοµικών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εποµένως νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι
πρόκειται στην ουσία για έναν µονόδροµο για την εταιρεία.
Ξέρουµε επίσης ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης είναι
εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη. Επιβαρύνεται από δύο επιπλέον
παράγοντες. Ο πρώτος αφορά τη µεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους το οποίο επιβαρύνει ασφυκτικά µία ενεργοβόρο
εταιρεία όπως είναι η «ΛΑΡΚΟ». Ο δεύτερος αφορά τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου µε τις οποίες επεβλήθη πρόστιµο κατ’ αποκοπή 5,5 εκατοµµύρια ευρώ και χρηµατική ποινή πάνω από 4 εκατοµµύρια ευρώ για κάθε εξάµηνο που
δεν εφαρµόζεται η απόφαση περί παράνοµων κρατικών ενισχύσεων του 2017, δηλαδή κατά τη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και
Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτό το ποσό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέρχεται σήµερα στα 32 εκατοµµύρια ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά, τη βούλησή της η Κυβέρνηση για το µέλλον
της εταιρείας την έχει δείξει πολλές φορές και µάλιστα εµπράκτως. Προκειµένου να µείνει εν ζωή η «ΛΑΡΚΟ» και να διατηρηθούν όλες οι θέσεις απασχόλησης µέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία της αποκρατικοποίησης από το Υπουργείο Οικονοµικών, επιχορηγήθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια
µε ένα ποσό της τάξεως των 52 εκατοµµυρίων ευρώ από τον
κρατικό προϋπολογισµό, έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος σε
ό,τι αφορά τη ΔΕΗ αλλά και τους µισθούς των εργαζοµένων.
Παράλληλα, τα τελευταία δύο χρόνια το ΤΑΙΠΕΔ και ο ειδικός
διαχειριστής επιδιώκουν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία δύο παράλληλους διεθνείς διαγωνισµούς, ο πρώτος από το ΤΑΙΠΕΔ και
ο δεύτερος από την ειδική διαχείριση της «ΛΑΡΚΟ». Ξέρετε πολύ
καλά ότι πρόκειται για µία πάρα πολύ δύσκολη και, αν θέλετε,
περίπλοκη διαδικασία όπου οι δυνητικοί επενδυτές εγείρουν συνεχώς ζητήµατα περιβαλλοντικών αδειών που δεν υπάρχουν,
αδειοδοτικών διαδικασιών που επίσης δεν υπάρχουν, εκατοντάδων αυθαίρετων κτηρίων και πιθανά µελλοντικά πρόστιµα για µόλυνση.
Την επόµενη βδοµάδα, όπως έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση,
γνωρίζουµε ότι το δηµόσιο θα θέσει το τελικό σχέδιο σύµβασης
προς τους επενδυτές προκειµένου αυτοί να υποβάλουν δεσµευτικές προσφορές εντός τριάντα ηµερών. Παράλληλα, η Κυβέρνηση µέσω του Υπουργείου Εργασίας αναζητά τις βέλτιστες
λύσεις για το µέλλον των εργαζοµένων. Οι λύσεις αυτές κινούνται σε τρεις συµπληρωµατικές κατευθύνσεις που καλύπτουν το
σύνολο των εργαζοµένων. Η πρώτη από αυτές αφορά την καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης για το σύνολο των εργαζοµένων
µε συνολικό κόστος 20 εκατοµµύρια ευρώ. Η δεύτερη αφορά και
ένταξη σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς για τους εργαζόµενους
που είναι πάνω των πενήντα πέντε ετών και παράλληλα την έν-
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ταξή τους σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας έως τα
εξήντα δύο έτη µε καταβολή µισθού όλη αυτή την περίοδο.
Τέλος, µε την τρίτη λύση όσοι από το προσωπικό δεν αξιοποιηθούν από τη νέα ιδιοκτησία θα ενταχθούν σε προγράµµατα εργασίας «γέφυρα» µε στόχο να απορροφηθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι στην εταιρεία.
Δεν έχω, εποµένως, παρά να καλέσω τους συναδέλφους όλων
των κοµµάτων, παρά τις επιµέρους ενστάσεις και παρατηρήσεις,
να υπερψηφίσουν την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, καθότι τόσο από την πλευρά των λόγων που την επέβαλαν
όσο και από το περιεχόµενο των προτεινόµενων ρυθµίσεων νοµίζω ότι ένας πολύ µεγάλος αριθµός συµπολιτών µας θα µπορεί
να τύχει αυτών των ευεργετικών διατάξεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, το οποίο δυστυχώς
συνεχίζει την κακή πρακτική νοµοθέτησης την οποία η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να υιοθετήσει. Και το λέω αυτό γιατί είναι
µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που περιλαµβάνει άρθρα,
διατάξεις τις οποίες προφανώς η Αντιπολίτευση, τουλάχιστον ο
ΣΥΡΙΖΑ, θα µπορούσε να ψηφίσει, όµως εµπεριέχονται µέσα και
διατάξεις στις οποίες αναφέρθηκε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας τις οποίες σύσσωµη η Αντιπολίτευση δεν µπορεί να
ψηφίσει, γιατί αφορούν ζητήµατα συνταξιούχων αδικίες, περαιτέρω αδικίες στους συνταξιούχους, αλλά και περαιτέρω αδικίες
στους εργαζόµενους της χώρας και δη σε εταιρείες οι οποίες
είναι πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία.
Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας την εισήγησή µου να πω, ότι η κακή νοµοθέτηση της Νέας Δηµοκρατίας
και δη το να χαρίζεται µία παραγωγική δηµόσια επιχείρηση σε
ιδιώτες, είναι το πρώτο στάδιο της ιστορίας που χαρακτηρίζει τη
Νέα Δηµοκρατία.
Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που ακούσαµε και γίναµε κοινωνοί όλοι τις τελευταίες ηµέρες, το πώς η Νέα Δηµοκρατία διαχρονικά προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της κοινωνίας. Και
αναφέροµαι, δυστυχώς, σε αυτό που έγινε στην Ηλεία. Είναι εδώ
και ο συνάδελφος, ο κ. Καλαµατιανός, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Γίναµε, λοιπόν, κοινωνοί του τρόπου µε τον οποίο η Νέα Δηµοκρατία, τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς -και εγγράφεται στην
ιστορία της ο τρόπος αυτός- πολιτεύονται. Και ποιος είναι αυτός;
Δίνοντας, µοιράζοντας χρήµατα στην κοινωνία, η οποία έχει τα
δικά της προβλήµατα, τις δικές της καταστροφές, για να κερδίσει
την εύνοια των συµπολιτών µας.
Αυτή είναι η λογική, µε την οποία εσείς πολιτεύεστε. Δυστυχώς
αυτό το κάνατε και το 2019 -και ο κ. Μητσοτάκης εµπλέκεται σε
αυτή τη διαδικασία- χρησιµοποιώντας ως σκαλοπάτι µία εθνική
καταστροφή, την καταστροφή το Μάτι. Δυστυχώς την απώλεια
συνανθρώπων µας από µία φυσική καταστροφή τη χρησιµοποιήσατε ως σκαλοπάτι για να ανέλθετε στον κυβερνητικό θώκο, για
να κερδίσετε κυβερνητικές θέσεις και να µπείτε στο Μαξίµου.
Σας χαρακτηρίζει, λοιπόν, αυτή η πρακτική και επιτρέψτε µου να
το πω αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς σήµερα το πρωί γίναµε µάρτυρες
τροπολογιών -εγώ, τουλάχιστον, χθες δεν τις είχα λάβει, φαντάζοµαι και όλες οι πτέρυγες δεν είχαν λάβει τις τροπολογίες
αυτές- οι οποίες είναι µεγαλύτερες σε αριθµό σελίδων, σε περιεχόµενο από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό, νοµίζω,
ότι δεν περιποιεί τιµή για τη Βουλή, για το Σώµα της Βουλής,
όπου ερχόµαστε εδώ να συζητήσουµε σηµαντικά θέµατα. Και
είναι προφανές, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν µπορούµε να γνωρίζουµε, να διαβάσουµε, είναι αδύνατο να είµαστε γνώστες όλου
του περιεχοµένου των τροπολογιών αυτών, είτε είναι καλού περιεχοµένου, δηλαδή βοηθάνε οµάδες, είτε δεν βοηθάνε.
Επιτρέψτε µου τώρα, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την
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ανοχή σας- να µπω στην ουσία της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Το νοµοσχέδιο αυτό κατατέθηκε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
την 1η Φλεβάρη του 2002 το απόγευµα και η συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή ξεκίνησε στις 15.00’. Καταλαβαίνετε ότι µία
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία περιλαµβάνει δύο
άρθρα, δεν µπορεί να συζητείται µε αυτό τον τρόπο. Ευτυχώς,
µετά από κουβέντα και µετά από συµφωνία όλων των πλευρών
της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων κάναµε και µία δεύτερη
συνεδρίαση, ακριβώς για να έρθουν στα χέρια µας οι διαφωνίες
ή οι συµφωνίες, αν θέλετε, των ανθρώπων των κοινωνικών οµάδων τους οποίους «ακουµπάει» το νοµοσχέδιο αυτό.
Θα αναφέρω στη συνέχεια το αν συµφωνούν ή όχι οι κοινωνικές οµάδες, τις οποίες περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο αυτό.
Η πράξη, λοιπόν, νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνει
επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις.
Αυτός είναι ο τίτλος. Η παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αφορά πλήθος θεµάτων, τα οποία, προφανώς, δεν µπορούν,
κύριε Υπουργέ, να συζητηθούν ενιαία. Έχουµε διαφωνίες σε διατάξεις, τις οποίες θα αναπτύξω και στη συνέχεια. Είναι δύο κύριες διατάξεις: η φορολόγηση των αναδροµικών των συνταξιούχων, όπως και το κλείσιµο του εργοστασίου της «ΛΑΡΚΟ».
Παράλληλα, όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και διατάξεις τις
οποίες θα µπορούσαµε να συζητήσουµε και στις οποίες θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε. Δυστυχώς, όµως, η δική σας πρακτική, ο τρόπος µε τον οποίον εσείς επιλέγετε να φέρετε διατάξεις, οι οποίες θα µπορούσαν να ψηφιστούν από το σύνολο των
πτερύγων της Βουλής, έρχονται ως ένα συνονθύλευµα και άλλων
διατάξεων, όπως η φορολόγηση των ήδη περικοµµένων αναδροµικών των συνταξιούχων, όπως και το κλείσιµο του εργοστασίου
της «ΛΑΡΚΟ».
Μπαίνω, λοιπόν, στην ουσία του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ.
Τα άρθρα 1 έως 4 αφορούν φορολογικές ρυθµίσεις.
Το άρθρο 5 αφορά µία τελωνειακή ρύθµιση.
Το άρθρο 6 αφορά την παράταση της ειδικής διαχείρισης της
«ΛΑΡΚΟ», που, όµως, θα περιγράψω το τι θέλετε να κάνετε µε
αυτή την ειδική διαχείριση.
Το άρθρο 7 αφορά την παράταση της δυνατότητας χρήσης
βεβαιώσεων µηχανικών για δικαιοπραξίες εν ζωή.
Τα άρθρα 8 έως 10 αφορούν ρυθµίσεις για τις πολιτικές και
διοικητικές δίκες.
Το άρθρο 11 αφορά την έναρξη της ΠΝΠ.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας λέµε
εκ των προτέρων ότι είµαστε εναντίον του νοµοσχεδίου, ψηφίζουµε κατά του νοµοσχεδίου για τη ρύθµιση που αφορά τη φορολόγηση -εξηγώ τον λόγο που ψηφίζουµε κατά- των αναδροµικών των συνταξιούχων, όπως επίσης και για την αποτυχία στη
διαχείριση του οξυµένων προβληµάτων του εργοστασίου της
«ΛΑΡΚΟ».
Άρθρο 1: Το άρθρο 1 έχει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος για τα επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας µε τη µορφή του πτητικού επιδόµατος. Είναι αυτό που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του ερχοµού των Ραφάλ.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να σας πούµε ότι η διάταξη
αυτή προφανώς και είναι θετική και θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε σε αυτό το άρθρο, ωστόσο παραµένει το εξής ερώτηµα:
Γιατί δεν εµπεριέχονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή στην απαλλαγή
φορολόγησης, φόρου των επιδοµάτων, άνθρωποι οι οποίοι δίνουν καθηµερινά τη µάχη για την πανδηµία -δηλαδή οι υγειονοµικοί, οι υπερωρίες των υγειονοµικών- όπως, επίσης, και των
πληρωµάτων του ΕΚΑΒ; Διότι αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήταν η
ελάχιστη έµπρακτη ένδειξη της πολιτείας για τις υπηρεσίες τις
οποίες αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν δυόµισι χρόνια τώρα στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και δη στη διαχείριση της πανδηµίας.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, σήµερα γίναµε γνώστες µιας είδησης η οποία δεν είναι παρά πολύ καλή. Έχουµε όχι µόνο την εισαγωγή, την είσοδο νέων εργαζοµένων στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, αλλά µετά από δυόµισι χρόνια που δεν κάνατε ούτε µία
πρόσληψη για να θωρακίσετε το δηµόσιο σύστηµα υγείας,
έχουµε την ανακοίνωση ότι άνθρωποι που δούλευαν στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας φεύγουν, έχουν πάθει burnout, έχουν καεί οι άν-
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θρωποι από τις υπερωρίες και τον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται και άρα βγαίνουν από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Το άρθρο 2, κύριε Υπουργέ, αφορά την παράταση της προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης ρύθµισης βεβαιωµένων
οφειλών. Και αυτή είναι σε θετική κατεύθυνση και θα µπορούσαµε να την ψηφίσουµε εάν δεν κάνατε αυτό το ατόπηµα.
Άρθρο 3: Το άρθρο 3, κύριε Υπουργέ, αφορά το µεγάλο πρόβληµα της φορολόγησης των αναδροµικών των συνταξιούχων,
όπως αυτά έχουν πιστωθεί από δικαστικές αποφάσεις. Ενώ έχετε
ήδη κάνει µια περικοπή δίνοντας τα αναδροµικά µόνο των κύριων
συντάξεων και όχι των υπολοίπων, όπως θα έπρεπε να κάνετε,
έρχεστε τώρα και φορολογείτε µε 6% τα αναδροµικά των συνταξιούχων, βάζοντάς του ακόµα ένα χαράτσι. Αυτό, προφανώς,
δεν θα πρέπει να γίνει, γιατί είναι χρήµατα τα οποία και µε δικαστική απόφαση πλέον οι συνταξιούχοι όλης της χώρας τα δικαιούνται.
Θα επανακαταθέσω, κύριε Πρόεδρε, για τα Πρακτικά της Βουλής -για να είµαστε γνώστες- την τροπολογία των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ που είχαµε καταθέσει και η οποία δεν έγινε δεκτή από το
αρµόδιο Υπουργείο, µε θέµα τη µηδενική φορολόγηση των αναδροµικών των συνταξιούχων, διότι θεωρούµε ότι δεν πρέπει οι
συνταξιούχοι της χώρας να πληρώσουν ακόµα ένα χαράτσι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για αυτό το άρθρο εναντιωνόµαστε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία έχετε
φέρει προς συζήτηση σήµερα στην Ολοµέλεια.
Άρθρο 4: Στο άρθρο 4, επίσης, θα µπορούσαµε να πούµε
«ναι», να είµαστε υπέρ δηλαδή. Η παρούσα διάταξη εξυπηρετεί
την ολοκλήρωση των συµβολαίων αγοράς ακινήτων.
Είναι κάτι που οι συµβολαιογράφοι και οι νοµικοί της χώρας
το θέλουν και το διεκδικούν, είναι κάτι που προφανώς θα βοηθήσει σε διαδικασίες οι οποίες έχουν µείνει πίσω λόγω χρόνου και
θα µπορούσαµε, κύριε Υπουργέ, και αυτή να την ψηφίσουµε,
όπως και το άρθρο 5 που αφορά τις οφειλές από ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο προστιθέµενης αξίας και λοιπές συνεισπραττόµενες επιβαρύνσεις.
Θα αφήσω το άρθρο 6 γιατί αφορά τη «ΛΑΡΚΟ» και θέλω να
πω κάτι για αυτό, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας πω ότι τα υπόλοιπα άρθρα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου εµείς θα
µπορούσαµε να τα ψηφίσουµε. Και πηγαίνω κατευθείαν στο
άρθρο 6 που αφορά τη «ΛΑΡΚΟ».
Η πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας απ’ όταν ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε την ευθύνη της διαχείρισης της πρωθυπουργίας της χώρας αυτή ήταν, να ξεπουλάτε δηµόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες ήταν παραγωγικές, ανήκαν
στον παραγωγικό ιστό της χώρας και, µάλιστα, δηµιουργούσαν
πλούτο στην οικονοµία της χώρας, να της χαρίζετε επί της ουσίας, κύριε Υπουργέ, µπιτ σε ιδιώτες επενδυτές -έτσι τους ονοµατίζετε εσείς- οι οποίοι διώχνουν, απολύουν τους εργαζόµενους
των επιχειρήσεων και επί της ουσίας στη συνέχεια της ιστορίας
κλείνουν τις επιχειρήσεις αυτές.
Αναφέρθηκα στην αρµόδια επιτροπή, κύριε Υπουργέ, στην
εταιρεία «ΔΩΔΩΝΗ», στη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» -έχω
την τιµή να µε ακούει από τα έδρανα της Βουλής και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Βουλής, ο οποίος εκλέγεται
στα Ιωάννινα- και στον τρόπο µε τον οποίο χαρίζετε τη γαλακτοβιοµηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» και πώς οδηγήθηκαν οι κτηνοτρόφοι της
περιοχής, αλλά και της χώρας σε δυσχέρεια και σε αδυναµία να
ζήσουν και να πουλάνε τα κοπάδια τους. Αυτό κάνατε και στη
«ΛΑΡΚΟ».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, για να γνωρίζει ο κόσµος, και ο αρµόδιος τότε Υπουργός προέβησαν σε µια ρύθµιση για τις οφειλές της «ΛΑΡΚΟ» απέναντι στη ΔΕΗ, όπως, επίσης, και σε διάφορες ρυθµίσεις µε µοναδικό στόχο η επιχείρηση να παραµείνει
ανοικτή και να συνεχίζουν την εργασία τους οι χίλιοι διακόσιοι
εργαζόµενοι της εταιρείας. Αυτός ήταν ο στόχος.
Εσείς στο όνοµα του εξορθολογισµού λέτε ότι δεν µπορεί να
γίνει εξορθολογισµός, δεν τα έχουµε καταφέρει και χρησιµοποι-
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είτε ως επιχείρηµα την αύξηση στο ρεύµα, την οποία εσείς δηµιουργήσατε. Λέτε ότι εταιρεία δεν µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της και έτσι αναζητείτε ιδιώτη επενδυτή για να την πουλήσετε.
Αυτός, κύριε Υπουργέ, δεν είναι εξορθολογισµός. Αυτό είναι
χάρισµα µιας παραγωγικής εταιρείας σε έναν ιδιώτη, ο οποίος
το µόνο που έχει ως εχέγγυο είναι η φιλία του απέναντι στην Κυβέρνησή σας και κυρίως στον στενό πυρήνα του Μαξίµου, γιατί
θέλω να σας πω κάτι. Εγώ σας δίνω ένα δίκιο. Δεν τη φέρνετε
εσείς τη διάταξη αυτή. Δεν είστε εσείς που επιχειρηµατολογείτε
για αυτό, αλλά ο σκληρός πυρήνας του Μαξίµου, η τριανδρία του
Μαξίµου, η οποία έρχεται και νοµοθετεί και αναγκάζει τους
Υπουργούς να φέρνουν νοµοσχέδια, τα οποία επί της ουσίας
ούτε η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας συµφωνεί, αλλά ούτε και εσείς.
Ένα ακόµα επιχείρηµα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ο Υπουργός
Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος εκλέγεται στον νοµό
όπου ακουµπάει το εργοστάσιο αυτό της «ΛΑΡΚΟ», δεν έρχεται
να επιχειρηµατολογήσει, δεν έρχεται να µας πει τίποτα για τους
λόγους που κλείνουν το εργοστάσιο και το χαρίζουν σε ιδιώτη,
φοβούµενος να επιχειρηµατολογήσει. Δεν έχει κανένα επιχείρηµα ο άνθρωπος, όπως, επίσης, φαντάζοµαι θα λέει εκεί στην
περιοχή ότι «παιδιά, δεν το φέρνω το νοµοσχέδιο αυτό, αλλά το
φέρνει ο Βεσυρόπουλος, ο Υφυπουργός, δηλαδή, Οικονοµικών
ή το Μαξίµου».
Όσον αφορά εµάς, κύριε Υπουργέ, είναι το δεύτερο άρθρο για
το οποίο διαφωνούµε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επιτρέψτε µου να κάνω και µια αναφορά, κύριε Πρόεδρε -και
ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο- στις τροπολογίες. Υπάρχει
µια τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
του κ. Σκρέκα. Το άρθρο 2, λοιπόν, έρχεται και βάζει καταβολή
περιβαλλοντικού τέλους σε παλαιά ρυπογόνα οχήµατα, τα Euro
5, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είµαι γνώστης τού πώς ακριβώς
λέγονται τα οχήµατα αυτά. Και κάνει αναδροµική υποχρέωση καταβολής.
Δηλαδή, οι έµποροι οι οποίοι έχουν παραγγείλει ήδη οχήµατα,
τα οποία µέχρι σήµερα µπορούσαν να τα διαθέσουν στην αγορά
και έχουν ένα συγκεκριµένο κόστος πώλησης, γιατί αυτά είναι
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, έρχεται και τους βάζει ένα χιλιάρικο,
κύριε Πρόεδρε, τόκο. Επί της ουσίας αυτά τα οχήµατα δεν µπορούν να πωληθούν, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τα εµπορεύονται
θα µπούνε µέσα. Εγώ έχω ήδη από τον νοµό µου, από την Πρέβεζα, από ανθρώπους, που εµπορεύονται και καινούργια, αλλά
και παλιά οχήµατα τέτοιου είδους, οχήµατα τα οποία µέχρι σήµερα –το λέω ξανά- είχαν τη δυνατότητα της πώλησης, αντιδράσεις και φαντάζοµαι σε όλη την Ελλάδα θα συµβαίνει αυτό και
δεν αντιλαµβάνοµαι πως ο κ. Σκρέκας το αποφάσισε µέσα στη
νύχτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έρθει ο κ. Σκρέκας και θα έχετε την ευκαιρία να τον ρωτήσετε. Παρακαλώ, κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την
αναφορά µου στην τροπολογία που επανακαταθέτει η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αφορά τη µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κ. Λαγκάρντ πλέον λένε ότι, ναι,
µπορεί να γίνει µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Και το λέω αυτό, γιατί ήδη δεκαεννιά από τις είκοσι επτά
χώρες που συµµετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουν κάνει.
Η ακρίβεια, κύριε Υπουργέ, είναι τεράστια. Ο κόσµος ήδη βρίσκεται σε µεγάλη δυσχέρεια. Είναι, λοιπόν, τώρα η ευκαιρία,
τώρα ο χρόνος, να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για
να µπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί πραγµατικά να ζήσουν, γιατί
και οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες και η κοινωνία δεν µπορούν
πλέον να ζήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, στα
Πρακτικά και τις επιστολές που µας έχουν στείλει οι σύνδεσµοι
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των συνταξιούχων, αλλά και οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ» που
εναντιώνονται στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε και δευτερολογία. Δεν χρειάζεται να τα πείτε όλα τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Θα χρησιµοποιήσω και αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µέχρι να καθαριστεί το Βήµα, στο οποίο θα ανέλθει η αγαπητή συνάδελφος, η κ.
Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου, θέλω να σας πω, κύριε Μπάρκα, επειδή άκουσα ότι κάνατε αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραµανλή,
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής κατηγορήθηκε για εθνικοποιήσεις,
όχι για ξεπούληµα. Υπενθυµίζω ότι κρατικοποίησε την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», το νερό, τη ΔΕΗ, τα ναυπηγεία. Μόνο για αυτό δεν κατηγορήθηκε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Λάθος. Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχω δίκιο. Το ξέρω.
Δεν έχω απαίτηση να ξέρετε την ιστορία της παράταξής µου,
αλλά µην το λέτε κιόλας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ήµουνα αγέννητος τότε, κύριε
Πρόεδρε, και προφανώς δεν το διατύπωσα, άλλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν το διατυπώσατε
σωστά. Τα έχετε µπλέξει.
Ορίστε, κυρία Αντωνίου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για την
κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που εισάγει
προς ψήφιση η Κυβέρνηση γίνεται κάτω από τη βαριά σκιά µιας
κυνικής οµολογίας στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας που σόκαρε
όλους τους πολίτες.
Τα στελέχη αυτά, πρώην και νυν Υπουργοί, οµολόγησαν µε
πρωτοφανή αλαζονεία και έπαρση την επιχείρηση εξαγοράς του
ελληνικού λαού µε σακούλες από χιλιάρικα, προκειµένου να κερδίσει τις εκλογές του 2007 η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
που χρεοκόπησε τη χώρα. Μιλάµε, δηλαδή, για την κυβέρνηση
του κ. Καραµανλή.
Όµως, αυτά συµβαίνουν, καθώς και ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει
να πολιτεύεται µε την ίδια νοοτροπία εξαγοράς συνειδήσεων, θεωρώντας ότι τα διχίλιαρα στους εγκλωβισµένους οδηγούς της
Αττικής Οδού µπορούν να σώσουν τον µύθο του επιτελικού κράτους από την κατάρρευση, µια κατάρρευση που αποτυπώνεται
και στην επιλογή της Κυβέρνησης να παρακάµπτει το Κοινοβούλιο και να νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για
να καλύψει τις τρύπες της δικής της ανεπάρκειας ή και άλλες
σκοπιµότητες, που η ίδια γνωρίζει.
Μετά από τη γενική κατακραυγή για την κατάχρηση της έκδοσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, ο Πρωθυπουργός στις
30 Απριλίου του 2020 δεσµεύτηκε ότι αυτή η πρακτική θα σταµατήσει. Το Σύνταγµα ορίζει σαφώς ότι µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
µπορεί να εκδίδονται τέτοιες πράξεις.
Όµως και πάλι σήµερα η Κυβέρνηση φέρνει για κύρωση µία
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, χρησιµοποιώντας ως πρόσχηµα τις τρεις µέρες που έκλεισε η Βουλή λόγω της χιονόπτωσης. Τι µας λέει, δηλαδή; Ότι τα ζητήµατα που ρυθµίζει αυτή η
πράξη προέκυψαν στις 28 Ιανουαρίου. Το µόνο ζήτηµα που προέκυψε από τις χιονοπτώσεις αφορούσε τη λειτουργία των δικαστηρίων.
Αυτό το κατανοούµε, κύριε Υπουργέ.
Υπάρχει άλλο ζήτηµα επείγοντος και απρόβλεπτου χαρακτήρα, κύριοι της Κυβέρνησης; Όλα τα υπόλοιπα ήταν προβλέψιµα
και γνωστά και θα µπορούσαν να έρθουν στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση µε την κανονική διαδικασία, δίνοντας έτσι την
ευκαιρία στους Βουλευτές να πουν µε ποια θέµατα συµφωνούν
και µε ποια διαφωνούν.
Με τη διαδικασία που εσείς επιλέξατε, κύριοι της Κυβέρνησης,
τα φέρνετε όλα σε ένα πακέτο, εξαναγκάζοντας τους Βουλευτές
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να πουν «ναι» σε όλα ή «όχι» σε όλα, αφού δεν υπάρχει συζήτηση
και ψήφιση κατ’ άρθρον.
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής σάς είπαµε κατά τη συζήτηση στην
επιτροπή ότι συµφωνούµε µε την απαλλαγή φορολόγησης των
επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας για στρατιωτικούς, πυροσβέστες, αστυνοµικούς και λιµενικούς, καθώς και της ειδικής αποζηµίωσης των πληρωµάτων του ΕΚΑΒ.
Σας ζητήσαµε, όµως, να συµπεριλάβετε και τις εφηµερίες των
γιατρών οι οποίοι ξεπέρασαν τα όριά τους κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας και είπατε «όχι».
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» υπάρχει µία
έρευνα σχετικά µε το γιατί οι Έλληνες γιατροί παραιτούνται πλέον από τα δηµόσια νοσοκοµεία µέσα στην πανδηµία. Η έρευνα
λέει ότι ιδιωτεύουν ή µεταναστεύουν. Οι λόγοι είναι προφανείς,
έλλειψη οργάνωσης, κακές αµοιβές και βέβαια, βάζουν και ως
θέµα τις υπερωρίες.
Θα πω ότι η κ. Μανωλοπούλου, που ήταν και Πρόεδρος στην
Επιτροπή Λοιµώξεων του Νοσοκοµείου στην Πάτρα, αφού αναφέρει όλα τα δεινά που συµβαίνουν αυτή τη στιγµή στο σύστηµα
υγείας, λέει και το εξής: «Στη χώρα µας οι πρόσθετες εφηµερίες
που έπρεπε να πραγµατοποιήσουν οι γιατροί οδηγούσαν σε επιπλέον επιβάρυνση. Υπήρχε µια διάχυτη αίσθηση» -όπως λέει- «ότι
το σύστηµα τούς τιµωρούσε». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι της Κυβέρνησης, όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι στην
πρώτη γραµµή, δίνουν τη µάχη, κινδυνεύουν, χάσαµε τόσους γιατρούς, δίνουν τη ζωή τους και εσείς δίνετε αφορολόγητα τα χρήµατα στα Σώµατα Ασφαλείας –και καλά κάνετε- γιατί δεν τα
δίνετε στους γιατρούς; Μπορείτε να µας απαντήσετε;
Εµείς συµφωνήσαµε µε την παράταση που δίνετε για την καταβολή της πρώτης δόσης στην εφορία σε όσους εντάχθηκαν σε
ρύθµιση για τις βεβαιωµένες οφειλές της περιόδου της πανδηµίας. Σας ζητήσαµε, όµως, να προχωρήσετε σε ρυθµίσεις και για
τις προηγούµενες οφειλές, προκειµένου και οι φορολογούµενοι
να µπορέσουν να πληρώσουν και το κράτος να εισπράξει, τη
στιγµή που τα ληξιπρόθεσµα χρέη έχουν κτυπήσει κόκκινο. Και
πάλι είπατε «όχι».
Βεβαίως, αυτά τα θέµατα δεν προέκυψαν στις 28 Ιανουαρίου,
όπως δεν προέκυψε τότε και το θέµα µε τα αναδροµικά των συνταξιούχων, από τους οποίους ζητάτε ουσιαστικά να επιστρέψουν
το 25% µε 55% των δικών τους χρηµάτων που τους κράτησε παράνοµα η πολιτεία και µάλιστα τους λέτε ότι τους κάνετε και
χάρη µε τη ρύθµιση να τα επιστρέψουν σε δόσεις. Είναι αυτή
συµπεριφορά σοβαρού κράτους που σέβεται τους πολίτες του;
Σας προτείναµε να γίνει φορολόγηση στην πηγή µε 20%. Ούτε
αυτό το δεχθήκατε.
Θυµηθήκατε στις 28 Ιανουαρίου να φέρετε παράταση της σύνταξης συµβολαίων µέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 για µεταβίβαση
ακινήτων, δωρεών και γονικής παροχής µε τη δυνατότητα για φορολογικούς λόγους να έχουν ηµεροµηνία Δεκεµβρίου 2021, λες
και δεν είχατε εικόνα του τι συνέβαινε τους προηγούµενους
µήνες στα συµβολαιογραφεία όλης της χώρας.
Και τώρα έρχοµαι στην υπόθεση της «ΛΑΡΚΟ» που αποτελεί
διαχρονικό σκάνδαλο διαχειριστικής αποτυχίας των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας, µε αποκορύφωµα, βέβαια, την περίοδο του κ. Καραµανλή. Είναι µια υπόθεση που απέτυχε να
διαχειριστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας την πρακτική του «βλέποντας και κάνοντας». Οι µόνοι που στήριξαν τη «ΛΑΡΚΟ» ήταν
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και
οι εργαζόµενοι και οι τοπικές κοινωνίες.
Μιλάµε για µια επιχείρηση που απασχολεί χίλιους διακόσιους
εργαζόµενους σε πέντε νοµούς και θα µπορούσε να είναι ένας
κερδοφόρος εξαγωγικός κολοσσός, καθώς οι διεθνείς τιµές του
νικελίου βρίσκονται στα ύψη. Όµως, όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι
χωρίς καµµία διασφάλιση του µέλλοντος της επιχείρησης και της
εργασίας τους θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές
τους και να µεταναστεύσουν στα αστικά κέντρα.
Εσείς τι κάνετε σήµερα; Ορίζετε µια τρίµηνη παράταση της ει-
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δικής διαχείρισης της «ΛΑΡΚΟ» σαν να πρόκειται για µια τυπική
διαδικασία. Και βέβαια, δεν κατανοεί κανείς ποιο είναι το απρόβλεπτο που σας οδήγησε να την εντάξετε σε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Είναι τα παιχνίδια σας µε τους επενδυτές; Είναι η
ανικανότητά σας να διαχειριστείτε ένα ζήτηµα µείζονος σηµασίας για τη δυτική Μακεδονία και για ολόκληρη την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδος, για νοµούς, όπως η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, αλλά
και η Εύβοια, η οποία ακόµα µετράει τις πληγές της από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού;
Κύριοι της Κυβέρνησης, η διαφωνία µας µε την πολιτική σας
για τη «ΛΑΡΚΟ» είναι σοβαρή και σας ζητάµε σήµερα να υπάρξει
µια ενηµέρωση της Βουλής από εσάς και από το ΤΑΙΠΕΔ για το
πού οδεύει η επιχείρηση, να µας παρουσιάσει η Κυβέρνηση ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο θα διασφαλίσει και την ανάκαµψη της επιχείρησης, αλλά βέβαια και τις θέσεις εργασίας.
Η διαφωνία µας µε το άρθρο 6, εποµένως, δεν είναι διαδικαστική και τυπική, κύριε Υπουργέ, αλλά ουσιαστική και πολιτική.
Θεωρούµε, µάλιστα, ότι οι συνολικοί σας χειρισµοί τόσο στο
θέµα της «ΛΑΡΚΟ» όσο και στο θέµα των αναδροµικών των συνταξιούχων µάς βρίσκουν εντελώς αντίθετους.
Δεν πρόκειται, εποµένως, για το θέµα µίας παράτασης στην
περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ» ή µίας ρύθµισης δόσεων στο θέµα της
φορολόγησης των αναδροµικών των συνταξιούχων, όπως µε
αθώο τρόπο θέλει να παρουσιάσει η Κυβέρνηση. Πρόκειται για
το πλαίσιο των πολιτικών επιλογών αυτής της Κυβέρνησης στον
χειρισµό αυτών των θεµάτων, που αποβαίνει τελικά εις βάρος
των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Ας πάµε, όµως, τώρα να δούµε και τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης στο παρόν σχέδιο νόµου.
Έχουµε και εδώ ένα ακόµη φαινόµενο της παθολογίας στον
τρόπο που νοµοθετεί η Νέα Δηµοκρατία. Παραβαίνοντας σχετική
διάταξη του Κανονισµού της Βουλής, Μέρος Α’, άρθρο 113 παράγραφος 2, όπου αναφέρεται ότι στα νοµοσχέδια που κυρώνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µπορούν να προστεθούν και διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την κυρούµενη πράξη.
Η Κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση µε την κυρούµενη πράξη. Μήπως έστω
υπάρχει ανάµεσα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και της
τροπολογίας κάτι κοινό σε ό,τι αφορά τα επισπεύδοντα Υπουργεία; Ούτε και αυτό ισχύει στην περίπτωση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το συµπέρασµα είναι ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται τελικά
η Κυβέρνηση την εφαρµογή του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής είναι µε έναν τόσο διασταλτικό τρόπο, που όχι
µόνο φτάνει στα όρια του ξεχειλώµατος των θεσµών, αλλά τα ξεπερνά κιόλας. Αν αυτό το παιχνίδι µε τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς δεν δηλώνει ένα περίσσευµα αλαζονείας, τότε ποιον άλλο
χαρακτηρισµό µπορεί να βρει κάποιος για να το περιγράψει καλύτερα;
Από τις τροπολογίες που φέρατε, κύριοι Υπουργοί, προκύπτουν πολλά ενδιαφέροντα συµπεράσµατα και το ζήτηµα βρίσκεται στο αν συµφωνεί κάποιος µε τις ρυθµίσεις που περιέχουν. Με
τις περισσότερες θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε αποκλειστικά και µόνο για λόγους λειτουργίας και συνέχειας του κράτους. Το ζήτηµα βρίσκεται στο αν αποτελούν έναν καθρέφτη της
Κυβέρνησης στον διαχειριστικό τοµέα. Πολλές από αυτές έχουν
µια εµβαλωµατική λογική, όπως και οι διατάξεις της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, σηµατοδοτώντας την προχειρότητα και
την έλλειψη σχεδίου µε την οποία πολιτεύεστε.
Επιπλέον, όµως, αφορούν και θέµατα που εγείρουν πολλά
ερωτηµατικά σε σχέση µε τη διαχείρισή σας. Θα αναφέρω κάποια παραδείγµατα, ξεκινώντας από την τροπολογία του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενός Υπουργείου, που, όπως έδειξε η αποτυχία στη διαχείριση της πρόσφατης χιονόπτωσης, στερείται αρµοδιοτήτων, προσωπικού, µέσων
και πόρων.
Δεν διαφωνούµε, κύριοι της Κυβέρνησης, µε τις ρυθµίσεις για
τη σύνθεση και λειτουργία των Συµβουλίων Κρίσης του Πυροσβεστικού Σώµατος ούτε µε εκείνες που αφορούν την απόσπαση
υπαλλήλων στον ΟΑΣΠ ούτε µε τις νοµοτεχνικές αλλαγές που
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διορθώνουν διατυπώσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Το θέµα είναι γιατί το επιτελικό σας κράτος χρειάστηκε πέντε
µήνες για να φέρει αυτές τις απλές ρυθµίσεις, όταν αυτό το νέο
Υπουργείο ήταν, υποτίθεται, προτεραιότητα για εσάς. Φανταστείτε και να µην ήταν.
Από την άλλη πλευρά, πώς να σχολιάσει κανείς τις ρυθµίσεις
στην τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά µε τη ναυπήγηση του ταχέως περιπολικού κατευθυνόµενων βληµάτων και
την ολοκλήρωση των εργασιών σε υποβρύχια του Πολεµικού
Ναυτικού και τι σχέση έχουν αυτές οι ρυθµίσεις µε το περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου; Καµµία απολύτως.
Η άποψη που έχουµε ως πατριωτική παράταξη είναι να ψηφίσουµε ό,τι έχει σχέση µε την αµυντική θωράκιση της χώρας,
αλλά και να στηρίξουµε όλες τις δράσεις που µπορεί να συµβάλουν στην αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη της αµυντικής ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας.
Ωστόσο, έχουµε επισηµάνει εδώ και πολύ καιρό ότι τα χρήµατα πέφτουν σε έναν κουβά χωρίς πάτο. Η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας ούτε στρατηγικό σχέδιο έχει ούτε έχει σαφή θέση
σχετικά µε τη βιωσιµότητα και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Εποµένως η συναίνεση έχει
και όρια και δεν µπορεί να είναι αέναη, όταν έχουµε µια Κυβέρνηση που οδηγεί τα πράγµατα σε αδιέξοδο.
Τέλος, µε την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών δεν
διαφωνούµε επειδή είναι εύλογη. Δεν συµβαίνει όµως το ίδιο και
µε την τροπολογία για τη «ΛΑΡΚΟ», όχι µόνο για τους λόγους
που αναφέραµε νωρίτερα, αλλά και επειδή η Κυβέρνηση εδώ
φαίνεται να επιχειρεί µε fast-track διαδικασίες να διευθετήσει εκκρεµότητες, όπως λέει, που αφορούν στη διαχείριση των κτηρίων και εγκαταστάσεων της «ΛΑΡΚΟ» πριν ξεκινήσει η δεύτερη
φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ειδικότερα, προβλέπονται διαδικασίες νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων ακινήτων της επιχείρησης και µάλιστα, χωρίς την πληρωµή παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίµου από τον
πλειοδότη του για τις κατασκευές και τις αλλαγές χρήσης κτισµάτων της «ΛΑΡΚΟ» που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο. Επιπρόσθετα, αναστέλλονται πιθανά πρόστιµα ανέγερσης και
διατήρησης.
Είναι µάλιστα σηµαντικό αυτό που σηµειώνει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι θα υπάρξει στον προϋπολογισµό και τον προϋπολογισµό του Πράσινου Ταµείου απώλεια
εσόδων λόγω της απαλλαγής του πλειοδότη από την καταβολή
του παραβόλου και του ειδικού ενιαίου προστίµου.
Δηλαδή, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ η Κυβέρνηση νοµοθετεί
δωράκια στον µελλοντικό επενδυτή µε κλειστή επιχείρηση και µε
απολυµένους εργαζόµενους. Δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης,
όλες οι πολιτικές σας έχουν πρόσηµο: νεοφιλελεύθερο συντηρητικό και ταξικό και γι’ αυτό οι πολίτες, όταν έρθουν οι εκλογές,
θα σας πληρώσουν µε το κατάλληλο νόµισµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς, κυρία Αντωνίου. Στην ώρα σας.
Τον λόγο τώρα έχει η εκπρόσωπος του ΚΚΕ, η κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ουσία της σηµερινής συζήτησης βρίσκεται περισσότερο όχι
στα άρθρα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία σε
κάθε περίπτωση περιλαµβάνει πολλά και ετερόκλητα µεταξύ
τους θέµατα, για τα οποία δεν µπορούµε βέβαια να τοποθετηθούµε ενιαία µε µία ψήφο, αλλά σε όσα δεν γράφονται σε αυτά
τα άρθρα.
Έτσι και η ουσία της συζήτησης για το ζήτηµα της «ΛΑΡΚΟ»
δεν βρίσκεται βέβαια στην ολιγόµηνη παράταση της διαδικασίας
της ειδικής εκκαθάρισης, αλλά στο ότι µέσω αυτής κερδίζετε
χρόνο για να ολοκληρώσετε το έγκληµα, να δώσετε τη χαριστική
βολή στη «ΛΑΡΚΟ» και φυσικά στους εργαζοµένους της.
Για όσους τυχόν, λοιπόν, τις προηγούµενες µέρες εναπόθεσαν
τις προσδοκίες τους στο άρµα της ανάπτυξης που φέρνει ο καινούργιος αναπτυξιακός νόµος, το έγκληµα που συντελείται στη
«ΛΑΡΚΟ» είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη για το πώς ερµηνεύεται
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αυτού του είδους η ανάπτυξη, για τους εργαζόµενους, αλλά και
συνολικά για την απαξίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της
χώρας προκειµένου να θησαυρίζουν οι επενδυτές.
Βέβαια αυτού του είδους την ανάπτυξη την υπηρετείτε όλοι
σας, αυτή την ανάπτυξη που στέκεται εµπόδιο στις λαϊκές ανάγκες. Συναντιέστε σε αυτή τη γραµµή, σε αυτή τη στρατηγική στήριξη των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Μην παριστάνετε
λοιπόν σήµερα ότι πέφτετε από τα σύννεφα και κάνετε µάλιστα
δακρύβρεχτες δηλώσεις για τους εργαζόµενους, γιατί κανένας
από όσους κυβέρνησαν δεν είναι αθώος του αίµατος για το έγκληµα που συντελείται στη «ΛΑΡΚΟ», ούτε η Νέα Δηµοκρατία βέβαια ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε και το ΠΑΣΟΚ που ξαφνικά εµφανίζεται
εδώ ως αγιοποιηµένο.
Πολύ περισσότερο όταν και σήµερα αυτή τη στρατηγική υπηρετείτε από κοινού Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, σύµπνοια που εκφράζεται µε τη στήριξη στο Ταµείο Ανάπτυξης και
το αντιλαϊκό πακέτο µέτρων που το συνοδεύει, µε τη διαχρονική
επίθεση στους µισθούς και τα εργασιακά δικαιώµατα, απαραίτητη προϋπόθεση για την περιβόητη ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων στην οποία όλοι οµνύετε.
Τώρα για το αν έχετε σύµπνοια και στη στρατηγική επιλογή να
χαρίζετε παραγωγικές δηµόσιες επιχειρήσεις της χώρας στους
ιδιώτες, τις οποίες ξαφνικά ανακάλυψε ο κύριος εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ, για να µην ανατρέξουµε λοιπόν στα χρόνια που ήµασταν
αγέννητοι και µπερδεύεται, υπάρχουν αρκετά τέτοια παραδείγµατα στην πολύ πρόσφατη ιστορία. Για να µην τα απαριθµήσουµε όλα, νοµίζω ότι είναι αρκετό το παράδειγµα της «COSCO»
για να εκθέσει την υποκρισία σας όχι µόνο στους εργαζοµένους
της που βιώνουν καλά στο πετσί τους τις συνέπειες του ξεπουλήµατός τους στους περίφηµους επενδυτές, αλλά και στο σύνολο του ελληνικού λαού.
Το έγκληµα λοιπόν που διαπράττεται και στη «ΛΑΡΚΟ» έχει τη
σφραγίδα της Κυβέρνησης, αλλά έχει και όσων κυβέρνησαν πριν
από αυτή και την οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση.
Η εξέλιξη αυτή είναι το τελευταίο βήµα ενός εγκληµατικού
σχεδίου που ακολουθούσε τη διαχρονική πολιτική της απαξίωσης, της εγκατάλειψης, της συκοφάντησης και υπερχρέωσης
µιας στρατηγικής σηµασίας επιχείρησης, ενός πραγµατικού χρυσωρυχείου για την ελληνική οικονοµία, όπως είναι η «ΛΑΡΚΟ» µε
ευθύνη όλων σας, αλλά και της ίδιας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το τεράστιο επενδυτικό
ενδιαφέρον που δείχνουν µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι γι’ αυτή.
Η Κυβέρνηση βέβαια της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα, µετά
από δύο χρόνια κοροϊδίας προς τους εργαζόµενους, έρχεται ως
µεσίτης, ως ντίλερ των επενδυτών να ικανοποιήσει τη σταθερή
και µεγαλύτερη απαίτησή τους, το ξεπούληµα της «ΛΑΡΚΟ»
απαλλαγµένης από τους εργαζόµενους που σε αυτήν την προοπτική ανάπτυξης τους αντιµετωπίζουν ως βαρίδια, για να την
αγοράσουν σε τιµή ευκαιρίας και να τους αντικαταστήσουν στη
συνέχεια µε φθηνότερους εργάτες, χωρίς δικαιώµατα, µε νέες
ελαστικές µορφές απασχόλησης. Γνωστό και χιλιοπαιγµένο το
έργο.
Είναι µάλιστα τέτοιος ο κυνισµός σας που δεν διστάσατε να
τους πετάξετε κυριολεκτικά στον δρόµο, αφού στη σύσκεψη των
Υπουργών µε τους εργαζόµενους ανακοινώθηκε όχι µόνο η απόλυση, αλλά και η έξωσή τους από τους οικισµούς, δηλαδή από
τη µια στιγµή στην άλλη θα βρεθούν και άνεργοι και άστεγοι. Τέτοια είναι η αναλγησία σας.
Ήξεραν βέβαια πολύ καλά οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ» ποια
θα ήταν η κατάληξη της εγκληµατικής απόφασης που έχετε επιλέξει. Δεν παραµυθιάστηκαν ούτε µε το αρχικό αφήγηµα της Κυβέρνησης ότι δήθεν η εκκαθάριση και εκποίησή της ήταν µονόδροµος για τη σωτηρία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας,
δεν παραµυθιάζονται και τώρα µε τα δήθεν κοινωνικά σας πακέτα.
Μήπως νοµίζετε ότι θα τους ξεγελάσετε µε τη δήθεν µεγαλοκαρδία που ανακοινώσατε για την απορρόφηση των άνω των πενήντα πέντε σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας µέχρι να
βγουν στη σύνταξη; Δηλαδή στέλνετε στα προγράµµατα της πείνας όλους αυτούς που έφαγαν κυριολεκτικά τη ζωή τους να δουλεύουν στα κάτεργα της «ΛΑΡΚΟ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και για τους νεότερους βέβαια, το κοινωνικό σας πακέτο περιλαµβάνει λίγα ψίχουλα για αποζηµίωση και τα γνωστά προγράµµατα της ανεργίας και µπόλικη ελπίδα για επαναπρόσληψη
ορισµένων, χωρίς καµµία δέσµευση βέβαια για τους όρους της
σύµβασης, για να προχωρήσει η εν λειτουργία εκκαθάριση, όταν
µάλιστα όλο αυτό το διάστηµα λόγω της πίεσης και της ανασφάλειας για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, οι εργαζόµενοι βιώνουν τις πιο επικίνδυνες συνθήκες που έχουν ποτέ
περάσει στην ιστορία της, µε τους δείκτες για το εργατικό ατύχηµα να βρίσκονται συνεχώς στο κόκκινο.
Απέναντι σε αυτούς τους εγκληµατικούς σχεδιασµούς των κυβερνήσεων οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ», µε την αντοχή και την
αποφασιστικότητά τους, δίνουν σκληρό αγώνα. Από τέτοιους
αγώνες έχουν µεγάλη εµπειρία οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ».
Αντλούν δύναµη και έµπνευση από τον αντίστοιχο ηρωικό αγώνα
του ’77 των εργατών της «ΛΑΡΚΟ», που για εκατόν δέκα ηµέρες
αψήφησαν την τροµοκρατία, τη βία και τις απειλές της µεγαλοεργοδοσίας, αλλά και του αστικού κράτους.
Είστε, λοιπόν, γελασµένοι αν νοµίζετε ότι µε αυτήν την προσπάθεια, να σαλαµοποιήσετε στην πραγµατικότητα τους εργαζόµενους στο υποτιθέµενο κοινωνικό σας πακέτο, στα διάφορα
προγράµµατα – κοροϊδία, θα διασπάσετε την ενότητά τους. Είναι
ανθεκτική η ενότητα αυτή γιατί χτίστηκε στον αγώνα που δίνουν
εδώ και δύο χρόνια ενάντια στα εγκληµατικά σας σχέδια, αλλά
και µε την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις απεργίες
και κινητοποιήσεις κόντρα στην απλήρωτη εργασία, ενάντια στις
εργολαβίες που όλο και πλήθαιναν, γιατί διέβλεπαν την προετοιµασία που γινόταν για την απαξίωση της επιχείρησης και το σχέδιο βέβαια της ιδιωτικοποίησής της για το οποίο ήδη είχαν
αρχίσει τα διερευνητικά παζάρια.
Να ξέρετε ότι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ» έχουν µεγαλύτερη
δύναµη γιατί δεν είναι µόνοι τους. Έχουν κερδίσει ήδη µε τον
αγώνα τους ως τώρα -και θα συνεχίσουν- την ενεργητική αλληλεγγύη όλων µας. Ο πόλεµος που τους κηρύξατε δεν αφορά
µόνο τους εργαζόµενους της «ΛΑΡΚΟ» και τον λαό της περιοχής,
που πραγµατικά οδηγείται σε µαρασµό. Είναι πόλεµος προς όλη
την εργατική τάξη και ως τέτοιος θα πάρει δυναµική απάντηση,
γιατί η «ΛΑΡΚΟ» µπορεί και πρέπει να παραµείνει ανοιχτή, να
αναπτυχθεί και να εκσυγχρονιστεί, αλλά και να διασφαλίσει τη
δουλειά και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων της σε ένα ασφαλές
γι’ αυτούς περιβάλλον.
Την πρόταση µας ως ΚΚΕ την έχουµε καταθέσει επανειληµµένα προς τον ελληνικό λαό, αλλά ιδιαίτερα προς τους εργαζόµενους της «ΛΑΡΚΟ» και τα λαϊκά στρώµατα της περιοχής. Η
«ΛΑΡΚΟ» είναι και µια επιπλέον ζωντανή απόδειξη ότι ο ορυκτός
πλούτος που διαθέτει η χώρα µας θα µπορούσε να αξιοποιηθεί
προς όφελος του λαού της, να τον βοηθήσει να ζήσει καλύτερα,
φυσικά στο πλαίσιο µιας άλλης κοινωνικής οργάνωσης όπου ο
ίδιος ο λαός θα έχει τα κλειδιά της οικονοµίας.
Είναι ή δεν είναι αλήθεια εξάλλου ότι η «ΛΑΡΚΟ» διαθέτει ένα
από τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα και είναι µια από τις κύριες παραγωγικές πηγές νικελίου στην Ευρώπη, ενός µετάλλου απαραίτητου για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα και γενικότερα
αξιοποιήσιµου σε διάφορες µορφές για χρήσεις υψηλής τεχνολογίας;
Ποιο είναι, λοιπόν, το εµπόδιο που δεν επιτρέπει σε µια τέτοια
επιχείρηση κυριολεκτικά να απογειωθεί; Το εµπόδιο είναι το καπιταλιστικό κέρδος, το βασικό εµπόδιο που αυτές οι τεράστιες
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας δεν µπορούν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γι’ αυτό το ΚΚΕ
τονίζει προς τον λαό και ιδιαίτερα προς την εργατική τάξη ότι
προϋπόθεση για µια φιλολαϊκή αξιοποίηση του νικελίου, του βωξίτη, του λιγνίτη και γενικότερα των ορυκτών πόρων και των
πλουτοπαραγωγικών πηγών είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόµος ανάπτυξης. Η εργατική εξουσία είναι αυτή που µπορεί να ξεριζώσει το καπιταλιστικό κέρδος ως κίνητρο της παραγωγής,
αυτή µπορεί να κοινωνικοποιήσει το σύνολο των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής και κάτω από επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάµεις
µε κριτήριο τη λαϊκή ευηµερία.
Το νικέλιο της «ΛΑΡΚΟ» µπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες
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της βιοµηχανικής παραγωγής. Η αξιοποίησή του θα τροφοδοτήσει µια σειρά από βιοµηχανικές µονάδες καλύπτοντας, τόσο τις
ανάγκες σε νικέλιο για τη λειτουργία της «ΛΑΡΚΟ», όσο και τη
βιοµηχανική παραγωγή στο σύνολό της. Με ένα τέτοιο τρόπο
µπορούν οι εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές να αξιοποιηθούν για το σύνολο της οικονοµίας, µε µια τέτοια µορφή οργάνωσης µπορεί πραγµατικά η κοινωνική παραγωγή να αξιοποιηθεί
προς όφελος των αναγκών των εργαζοµένων.
Με αυτό, λοιπόν, το κριτήριο βλέπουµε σήµερα και την κατάσταση στη «ΛΑΡΚΟ». Στεκόµαστε στο πλευρό των εργαζοµένων
της. Στηρίζουµε µε όλες τις δυνάµεις µας τον δίκαιο αγώνα τους
και τους καλούµε να συµπαραταχθούν µε το ΚΚΕ, µε τις όποιες
επιφυλάξεις και αν έχουν, για να δώσουµε µαζί και αυτόν, αλλά
και µεγαλύτερους αγώνες, για να ανοίξει συνολικά ο δρόµος της
ανατροπής, για µια άλλη κοινωνία που θα βάλει στο επίκεντρο
τις πραγµατικές, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα άρθρα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει βέβαια το άρθρο 3
που αφορά τα αναδροµικά των συνταξιούχων. Και πάλι η ουσία
βέβαια της συζήτησης δεν βρίσκεται σε αυτά που γράφονται
στην ίδια τη διάταξη, αλλά σε αυτά που απουσιάζουν από αυτήν.
Παρουσιάζετε σήµερα σαν διευκόλυνση, σαν µεγαλοψυχία προς
τους συνταξιούχους την πρόβλεψη των σαράντα οκτώ δόσεων
και µάλιστα µε επιτόκιο 6% για την καταβολή των βεβαιωµένων
οφειλών από την φορολόγηση των αναδροµικών των συντάξεών
τους και από τα πρόστιµα.
Κρύβετε, όµως, τη µεγαλύτερη κλοπή που έχει συντελεστεί σε
βάρος τους από το ίδιο το τσεκούρωµα των οφειλόµενων αναδροµικών. Δηλαδή όχι µόνο τους τα δώσατε λειψά και πετσοκοµµένα και αυτό µάλιστα υπό το βάρος των συνεχών και αποφασιστικών αγώνων που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν, αλλά
αντί να τους δώσετε και µε τόκο µετά από την πολυετή καθυστέρηση, αφού τους στερήσατε τους κόπους µιας ολόκληρης ζωής
για χρόνια, τολµάτε να παίρνετε πίσω από αυτά τα λειψά που
τους δίνετε τα µισά και πλέον µε την υπερφορολόγησή τους.
Αυτό δεν είναι κλοπή. Εδώ µιλάµε πια για το µεγάλο κρατικό
ριφιφί και µάλιστα όταν ακόµα και µε τη σφραγίδα της δικής σας
δικαιοσύνης έχει αναγνωριστεί το έγκληµα που διαπράξατε µε
την κατακρεούργηση των συντάξεων όλα αυτά τα χρόνια των
µνηµονίων και της κρίσης. Το έγκληµα στη συνείδηση των συνταξιούχων ήταν δεδοµένο βέβαια και χωρίς την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Το γνωρίζουν καλά και το βλέπουν να
εξελίσσεται συνεχώς µε όλες τις κυβερνήσεις. Κάθε κυβέρνηση
και ένας επώνυµος αντιασφαλιστικός νόµος, ακόµα ένα ψαλίδι
στις συντάξεις, µεγαλύτερο ξέφτισµα των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και κυρίως διάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Αυτός ίσως ήταν και ο πιο επίδοξος στόχος όλων σας. Γι’
αυτό και δεν έχετε σταµατηµό.
Έτοιµο έχει στην ατζέντα της η Κυβέρνηση και το νέο σχέδιο
για τον ΕΦΚΑ, για να προχωρήσει το καινούργιο τζογάρισµα των
συντάξεων και στο ανταποδοτικό τους σκέλος. Δεν είναι εξάλλου
καθόλου τυχαίο ότι όλο αυτό το διάστηµα προηγήθηκε το γνωστό άθλιο παιχνίδι της κατασυκοφάντησης των εργαζοµένων του
ΕΦΚΑ, που εξελίσσεται µε πρωταγωνιστή αυτήν τη φορά τον κ.
Χατζηδάκη σε ρόλο επιθεωρητή Κλουζώ να επισκέπτεται όλες
τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δήθεν για να ανακαλύπτει τις ατασθαλίες των εργαζοµένων! Φορτώνετε για άλλη µια φορά όλες τις
αµαρτίες για τις µεγάλες καθυστερήσεις και την απονοµή των
συντάξεων στις πλάτες των εργαζοµένων για να κρύψετε τις
δικές σας ευθύνες και κυρίως για να προχωρήσετε πιο εύκολα
στις επόµενες ανατροπές.
Μήπως µέσα από τέτοια συκοφάντηση και λάσπη δεν δικαιολογήσατε κατά καιρούς και τις µεγάλες περικοπές των συντάξεων ξεκινώντας δήθεν από τους προνοµιούχους µεγαλοσυνταξιούχους για να συµπαρασύρετε στον κατήφορο και τους υπόλοιπους, την κατάργηση της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, όλα αυτά δηλαδή που ζητάνε σήµερα και δικαιούνται οι συνταξιούχοι και αντί γι’ αυτά λαµβάνουν τον εµπαιγµό
της υπερφορολόγησης µε δόσεις και µε τον τόκο;
Αυτά τα άρθρα βαραίνουν και καθορίζουν φυσικά την αρνητική
µας ψήφο στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έναντι άλλων
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ρυθµίσεων, όπως, για παράδειγµα, το αφορολόγητο των φοιτητικών επιδοµάτων και των επιδοµάτων βαρέων και ανθυγιεινών
και της ειδικής αποζηµίωσης του πτητικού και ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού του ΕΚΑΒ για τις αεροδιακοµιδές, που φυσικά και
πρέπει να δοθεί, αν και είναι το ελάχιστο πραγµατικά µπροστά
στα τόσα που οφείλετε να αναγνωρίσετε συνολικά στο υγειονοµικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της µάχης.
Όπως βέβαια εµπαιγµός είναι και η παράταση για έναν µήνα των
βεβαιωµένων οφειλών που µεταθέτουν και δεν λύνουν τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι, µικροί
επαγγελµατίες, εργαζόµενοι, τα λαϊκά νοικοκυριά στο σύνολό
τους που βυθίζονται όλο και περισσότερο στην υπερχρέωση
ιδίως στις συνθήκες της µεγάλης ακρίβειας.
Μια τέτοια ρύθµιση είναι και το άρθρο 4 για την αναβολή του
υπολογισµού του φόρου µεταβίβασης ακινήτων που προκάλεσε
πραγµατικά πανικό και µεγάλη ταλαιπωρία το τελευταίο διάστηµα, ακριβώς γιατί η αύξηση στις περισσότερες περιπτώσεις
των αντικειµενικών αξιών διαµορφώνει ακόµα µεγαλύτερες δυσκολίες για τα εργατικά και λαϊκά στρώµατα που µε τις οικονοµίες µιας ζωής προσπαθούν να αποκτήσουν ένα σπίτι, να πληρώσουν τους σχετικούς φόρους.
Όλες αυτές οι ρυθµίσεις, λοιπόν, µπορεί να µεταθέτουν για
λίγο το αδιέξοδο, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αρκούν όπως νοµίζετε για να λειτουργήσουν ως βαλβίδες εκτόνωσης στο καζάνι
της οργής που σιγοβράζει και που αργά η γρήγορα -το γνωρίζετε
και γι’ αυτό προσπαθείτε ανεπιτυχώς να πάρετε µέτρα- σας διαβεβαιώνουµε ότι θα βρει τη µόνη διέξοδο που µπορεί πραγµατικά
να ανακουφίσει τον λαό. Αυτή η διέξοδος βέβαια δεν περιλαµβάνει ούτε εσάς ούτε τους άλλους ήδη δοκιµασµένους επίδοξους σωτήρες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κυρία
Κοµνηνάκα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση κ.
Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουµε από το ότι, ειλικρινά, δεν καταλαβαίνουµε την πολιτική που εφαρµόζει η Νέα
Δηµοκρατία. Ειδικότερα, όταν ανέρχεται στην εξουσία ένα συντηρητικό, φιλελεύθερο κόµµα, νοικοκυρεύει το κράτος, εξυγιαίνει την οικονοµία, µειώνει τα χρέη και παράγει πλούτο. Ενώ το
σοσιαλιστικό, που συνήθως το διαδέχεται, σπαταλάει τα χρήµατα
που βρίσκει, προβαίνει σε προσλήψεις δηµοσίων υπαλλήλων
διογκώνοντας το κράτος, επιδοτεί τους πάντες, ενώ δηµιουργεί
ελλείµµατα και χρέη.
Εν προκειµένω, όµως, η Κυβέρνηση σήµερα σπαταλά τεράστια
ποσά, 43,3 δισεκατοµµύρια µε δανεικά, παράγει δίδυµα ελλείµµατα και δίδυµα χρέη, επιδοτεί την ανεργία και προβαίνει σε µαζικές προσλήψεις στο αποτυχηµένο επιτελικό κράτος της.
Οπότε, αντί να µειώνει το δηµόσιο, αυξάνοντας την ισχύ του, έτσι
ώστε να ελέγχει αυστηρά τον ιδιωτικό τοµέα, κάνει ακριβώς το
αντίθετο.
Παρά το ότι τώρα εφαρµόζει µια ακραία σοσιαλιστική πολιτική,
σχεδόν σοβιετικού τύπου, ξεπουλάει τα πάντα, όπως ακριβώς
ένα ακραία νεοφιλελεύθερο καθεστώς τύπου Πινοσέτ. Ευτυχώς,
δε, που το Σ.τ.Ε. έκρινε αντισυνταγµατικό το ξεπούληµα των
ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ, πόσω µάλλον όταν το νερό δεν πρέπει να ιδιωτικοποιείται ποτέ, ως κοινωνικό αγαθό, ενώ θεωρείται πως θα
είναι το πετρέλαιο του µέλλοντος, ούτε, βέβαια, οι κοινωφελείς
και στρατηγικές επιχειρήσεις της χώρας.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση άγεται και φέρεται από την εγχώρια και διεθνή ολιγαρχία, όπως φάνηκε από τις σκανδαλώδεις
επιχορηγήσεις των αυτοκινητοδρόµων, των αεροδροµίων κ.λπ.,
µε την επίκληση της πανδηµίας. Παράλληλα δροµολογεί µέτρα,
που δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση µε φιλελευθερισµό, για
παράδειγµα αυτά που συµβαίνουν µε τις επιστρεπτέες προκαταβολές, όπου θα χαριστεί τελικά το 75% σε ζηµιογόνες επιχειρήσεις συν έκπτωση 15% σε αυτές που θα πληρώσουν µόλις το
25% εφάπαξ.
Όπως είπαµε στην επιτροπή, αφού θα χαριστούν τόσα χρήµατα, γιατί δεν το είχε ανακοινώσει από την αρχή η Κυβέρνηση;

6664

Γιατί να µην έχουν δοθεί σε όλους; Γιατί να έχουν αποκλειστεί οι
όποιοι συνετοί πολίτες δεν τη ζήτησαν, φοβούµενοι πως δεν θα
µπορούσαν να την πληρώσουν πίσω; Ακόµη περισσότερο, γιατί
να πληρώσουν φόρους όλοι αυτοί που δεν τους χαρίστηκε τίποτα, όλοι εµείς; Μόνο οι ανόητοι πληρώνουν στην Ελλάδα;
Ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν την επιστρεπτέα, που δεν επιστρέφεται τελικά, µε τους φόρους τους; Τα κορόιδα;
Δεν είναι ντροπή να αναφέρεται η Κυβέρνηση σε φορολογικές
ελαφρύνσεις γενικότερα, όταν παράγει µόνο ζηµίες και χρέη,
ενώ δανείζεται για να τις παρέχει; Ποιοι θα πληρώσουν αυτά τα
δανεικά για τις ελαφρύνσεις; Ξανά τα κορόιδα; Με ένα νέο µνηµόνιο στην καλύτερη των περιπτώσεων ή µε µια οδυνηρή χρεοκοπία στη χειρότερη; Δεν έµαθε τίποτα από την ανάλογη πολιτική
της η Κυβέρνηση το 2004-2009, µε τη γνωστή καταστροφική κατάληξη για την Ελλάδα;
Εµείς δεν έχουµε ασφαλώς καµµία αντίρρηση όσον αφορά
στη στήριξη των Ελλήνων µε όσο πιο πολλά χρήµατα γίνεται. Δεν
πρέπει, όµως, να κερδίζει το κράτος αυτά τα χρήµατα; Να τα δανείζεται πρέπει; Να παράγει πλούτο και όχι ζηµίες δανειζόµενο
συνεχώς; Είναι σωστό να σκέφτεται ένα κόµµα τις επόµενες
εκλογές και όχι τις επόµενες γενιές; Ντροπή δεν είναι;
Χωρίς να επεκταθούµε εδώ σε άλλες λεπτοµέρειες, όπως την
ανεύθυνη ενεργειακή µας εξάρτηση, που δροµολόγησε η Κυβέρνηση, ή στην επιδότηση εισαγόµενων ηλεκτρικών συσκευών µε
χρήµατα που δεν έχουµε, το µόνο σίγουρο είναι πως η Νέα Δηµοκρατία οδηγεί την Ελλάδα κυριολεκτικά µε πατηµένο γκάζι στο
γκρεµό, παρά το ότι υπάρχουν λύσεις για να ευηµερήσουν πραγµατικά οι Έλληνες, αφού ζούµε σε µια πάµπλουτη χώρα από πολλές διαφορετικές πλευρές.
Στην ΠΝΠ τώρα η σηµερινή συζήτηση είναι προσχηµατική, µε
την έννοια πως η ΠΝΠ ισχύει ήδη, αφού έχει δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης από τις 29 Ιανουαρίου 2022, οπότε
είναι εκ των πραγµάτων περιττές οι απόψεις µας. Το γεγονός
αυτό δεν αποτελεί, αλήθεια, ντροπή για τους δηµοκρατικούς θεσµούς της χώρας µας; Ούτε τη δηµοκρατία δεν µπορεί να σεβαστεί η Κυβέρνηση;
Για να µη χάνουµε, λοιπόν, τον χρόνο µας θα περιοριστούµε
µόνο σε ορισµένα άρθρα της ΠΝΠ, αφού, άλλωστε, αναφερθήκαµε σε όλα τα υπόλοιπα διεξοδικά στις επιτροπές.
Ξεκινώντας από το άρθρο 3, ασφαλώς δεν συµφωνούµε µε τη
ρύθµιση για τους συνταξιούχους, που σήµερα θα µειωθούν οι
πραγµατικές συντάξεις τους από τον πληθωρισµό τουλάχιστον
κατά 7,5%, δηλαδή 5,5% ο πληθωρισµός του Ιανουαρίου από
αποπληθωρισµό -2% τον αντίστοιχο περυσινό µήνα. Αλήθεια,
προβλέπονται αυξήσεις τιµαριθµικής αναπροσαρµογής στους
συνταξιούχους, όπως στον κατώτατο µισθό; Αν όχι, πόσο ακόµα
θα εξαθλιωθούν; Έως και 50% µειώθηκαν οι συντάξεις τους από
τα µνηµόνια. Αυτοί θα πληρώνουν πάντα, οι συνταξιούχοι;
Σε κάθε περίπτωση είµαστε αντίθετοι µε την καταβολή φόρων
για τα αναδροµικά των συντάξεων, οπότε δεν έχει νόηµα να ψηφίσουµε την αστεία παράταση που τους δίνετε.
Οι ίδιοι, πάντως, οι συνταξιούχοι µε το υπόµνηµα που κατέθεσαν αναφέρονται σε ληστεία τους από την Κυβέρνηση µε τις σαράντα οκτώ δόσεις και µε επιτόκιο 6%, κρίνοντάς το, οι ίδιοι, ως
τοκογλυφία εκ µέρους του κράτους. Αλήθεια, δεν γνωρίζει η Κυβέρνηση πως ο πληθωρισµός είναι ένα είδος φόρου;
Συνεχίζοντας µε το άρθρο 6 για τη «ΛΑΡΚΟ», προφανώς οι
όποιοι επενδυτές ζήτησαν να απολυθούν οι εργαζόµενοι και να
γίνουν αποδεκτές περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες καθώς επίσης
µια χαµηλή τιµή ρεύµατος, που θα επιβαρύνει όλους εµάς.
Όσον αφορά στα πρόστιµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται για την ίδια γνωστή τακτική, που εφαρµόστηκε µε την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», που πήραν τελικά οι Ιταλοί, µε την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» κ.λπ.,
µε στόχο τον εκβιασµό έτσι ώστε να ιδιωτικοποιηθούν, αφού
προηγουµένως τεµαχιστούν.
Προχθές, πάντως, η τιµή του νικελίου ήταν στα 23.460 δολάρια
από 22.800 την προηγούµενη εβδοµάδα και 19.800 δολάρια,
όταν καταθέσαµε εµείς την επίκαιρη ερώτηση, την οποία αρνήθηκε να απαντήσει ο Υπουργός έως σήµερα, ενώ έχουν κλείσει,
ήδη, τρεις µήνες. Η τιµή, δηλαδή, έχει αυξηθεί κατά 20% µέσα
σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µε το κόστος παραγωγής του νι-
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κελίου στις υπάρχουσες πεπαλαιωµένες δοµές στις 16.000 δολάρια µε τιµές του 2015, θυµίζοντας πως το 2009 από την αναποτελεσµατική διοίκηση του πατέρα Σκρέκα, που στην ουσία
κατέστρεψε την εταιρεία, το κόστος υπολογιζόταν τότε πάνω
από 20.000 δολάρια.
Ανάλογα εκρηκτική είναι, επίσης, η άνοδος της τιµής του κοβαλτίου που µπορεί να παραχθεί από τη «ΛΑΡΚΟ», µε µια συγκεκριµένη βέβαια διαδικασία, στα 71.000 δολάρια από 60.000
δολάρια, όταν καταθέσαµε την ερώτηση, µε άνοδο 15% έκτοτε.
Από την άλλη πλευρά, γιατί να παραταθεί µόνο για τρεις µήνες
η ειδική εκκαθάριση; Της «ΕΛΒΟ» διήρκησε έξι χρόνια και δεν
απασχόλησε απολύτως κανέναν, όπως άλλωστε και των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, χωρίς αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι συµφωνούµε µε αυτές τις διαδικασίες. Επειδή ορισµένοι βιάζονται να
την εξαγοράσουν πάµφθηνα και καθαρή, χωρίς βάρη δηλαδή, σε
µια εποχή που τα προϊόντα της είναι πανάκριβα και περιζήτητα;
Πρόκειται για κάποιον εκ των προνοµιούχων εταιρειών της Κυβέρνησης, όπως η «ΤΕΡΝΑ» ή η «MYTILINEOS»;
Στο άρθρο αναφέρεται, επίσης, πως πρέπει να εκποιηθεί τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού της. Σχεδιάζεται µήπως η εκποίηση των µεταλλείων και η εξαγωγή του νικελίου ακατέργαστου, όπως συµβαίνει µε τον χρυσό της «ELDORADO GOLD» για
φορολογικούς και εργασιακούς λόγους; Η «ΤΕΡΝΑ», πάντως,
έχει υποβάλει πρόταση για τα µεταλλεία της «ΛΑΡΚΟ» –όχι για
το εργοστάσιο, µόνο για τα µεταλλεία- σε συνεργασία µε την «AD
INDUSTRIES», που φαίνεται πως συµµετέχει στο εργοστάσιο κατεργασίας νικελίου στα Σκόπια, όπως καταθέσαµε στην επιτροπή
και στα Πρακτικά.
Τέλος, γιατί δεν έχει προσκοµιστεί κόστος για αυτή την παράταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφού τα έξοδα ειδικής εκκαθάρισης ασφαλώς είναι γνωστά; Δεν πρέπει να
υπάρχει κάποιος ισολογισµός;
Μήπως θα οδηγηθεί και η «ΛΑΡΚΟ» στο ξεπούληµα χωρίς να
δηµοσιευθούν οικονοµικά στοιχεία, όπως συνέβη, δηλαδή, µε το
σκάνδαλο του ξεπουλήµατος των δεκατεσσάρων αεροδροµίων
στη «FRAPORT» έναντι µόλις 1,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όταν
για την παρόµοια σε επιβατική κίνηση Αττάλεια η εταιρεία «FRAPORT» έδωσε το εξαπλάσιο; Έδωσε 7,25, 25 δισεκατοµµύρια
ευρώ για την Αττάλεια και µάλιστα για εικοσιπενταετή παραχώρηση, όταν στην Ελλάδα παραχωρήθηκαν για σαράντα χρόνια.
Δεν φοβάται η Κυβέρνηση τις συνέπειες των σκανδαλωδών µεθοδεύσεών της όταν χάσει την εξουσία µε τις επόµενες εκλογές;
Θα θέλαµε να αναφερθούµε, επιπλέον, στα οικονοµικά στοιχεία της «ΛΑΡΚΟ», στην αποτίµησή της, καθώς επίσης στη δική
µας πρόταση αξιοποίησής της, µε ένα σύστηµα µπαταριών ηλεκτροκίνησης, που αναφέρουµε αναλυτικά στο πρόγραµµά µας,
ενώ προσκοµίσαµε σε µια προηγούµενη Ολοµέλεια µια σχετική
µελέτη της «MCKINSEY» που το επιβεβαιώνει ακριβώς.
Εκτός αυτού θα θέλαµε να αναφερθούµε στις δυνατότητες
αξιοποίησης της «ΛΑΡΚΟ» σε συνδυασµό και µε τον λιγνίτη, αλλά
δεν υπάρχει φυσικά χρόνος εδώ για τέτοιου είδους αναλύσεις.
Θα σηµειώσω µόνο πως η αξία της στον προϋπολογισµό εµφανίζεται στα 60,3 εκατοµµύρια ευρώ, όταν στον απολογισµό του
2019, που συζητήθηκε έναν µήνα µόλις πριν τον προϋπολογισµό,
ήταν µηδενική η αξία της. Δεν είναι ντροπή; Ρωτήσαµε, βέβαια,
πώς εξηγεί το Υπουργείο τη διαφορά από 0 έως 60 εκατοµµύρια,
τη µία φορά µηδέν, την άλλη 60 εκατοµµύρια, χωρίς όµως να πάρουµε καµµία απολύτως απάντηση.
Περαιτέρω, µε το έβδοµο άρθρο δίνεται ακόµη µία παράταση
στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, η οποία
είχε επιβληθεί µε το χωροταξικό - πολεοδοµικό νοµοσχέδιο.
Όµως, όπως είχαµε επισηµάνει, αν και υποστηρίζουµε το µέτρο,
έχει αρκετά προβλήµατα εφαρµογής, λόγω ατελειών στα έγγραφα και στα αρχεία των υπηρεσιών. Εποµένως, θα πρέπει να
δοθεί µια µεγαλύτερη µεταβατική περίοδος, ενώ υπάρχουν θέµατα απώλειας φακέλων για παλαιά κτήρια, πριν το 1970, µετατροπών στα κτήρια και ούτω καθεξής.
Λόγω των παραλείψεων και µε την αποποίηση των ευθυνών εκ
µέρους της διοίκησης επιχειρείται, δε, η µεταφορά των ευθυνών
της στους πολίτες και στους µηχανικούς. Έτσι, µε το παρόν, παρατείνεται για δύο µήνες η υποχρέωση σύνταξης ηλεκτρονικής
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ταυτότητας κτηρίου, οπότε έως και την 31η Μαρτίου 2022 η µεταβίβαση ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος σε ακίνητο γίνεται µε προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη και βεβαίωσης µηχανικού του άρθρου 83. Εν προκειµένω, ρωτήσαµε
τον Υπουργό εάν ρώτησε και εάν συµφωνούν οι εµπλεκόµενοι,
χωρίς να πάρουµε, ως συνήθως, απάντηση.
Με το όγδοο άρθρο µεταβάλλονται οι προθεσµίες για τις δικαστικές διαδικασίες πλειστηριασµών, ενώ ρυθµίζονται ανάλογα
και οι άλλες σχετικές διαδικασίες. Εποµένως πρόκειται για εύλογες ρυθµίσεις διαδικαστικές µορφής και όχι για κάποια διευκόλυνση. Να υπενθυµίσουµε, όµως, ότι οι πλειστηριασµοί αποτελούν ένα σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα, ειδικά µε τον πληθωρισµό σήµερα, για το οποίο είχαµε αντιρρήσεις -από την πρώτη
στιγµή και µετά- ως προς την κατάργηση της προστασίας της
στέγης. Σηµειώνεται πως µετά την κατάργηση της προστασίας
του νόµου Κατσέλη οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί κυριολεκτικά
εκτοξεύτηκαν στα ύψη, προς µεγάλη, βέβαια, ικανοποίηση των
δανειστών, όπως φαίνεται καθαρά στη δωδέκατη αξιολόγηση.
Τα ακίνητα αυτά, λογικά, θα ευρίσκονται στα χαρτοφυλάκια
των κερδοσκοπικών funds, στα οποία µεταβίβασαν οι τράπεζες
τα κόκκινα δάνεια µε την εγγύηση του «ΗΡΑΚΛΗΣ» του ελληνικού
δηµοσίου για να µπορούν να κερδοσκοπούν. Εδώ διακινδυνεύει
το κράτος 23 δισεκατοµµύρια ξανά για τις τράπεζες, 23 δισεκατοµµύρια που ενδεχοµένως θα επιβαρύνουν το δηµόσιο χρέος
µας, το οποίο, ήδη, βρίσκεται στα 390 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Την ίδια στιγµή οι τράπεζες εµφανίζουν ζηµιές, χωρίς να έχουν
ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του αναβαλλόµενου φόρου λόγω του
σκανδαλώδους hive-down, όπως έχουµε αναλύσει πολλές φορές
στο παρελθόν. Ίσως δε χρειαστεί µια νέα ανακεφαλαιοποίησή
τους, αν και το ΤΧΣ δεν έχει πλέον κεφάλαια.
Το άρθρο 9 είναι διαδικαστικό όσον αφορά στις προθεσµίες
για ποινικές δίκες.
Επίσης διαδικαστικό είναι και το άρθρο 10, το οποίο όµως
αφορά δίκες στα διαιτητικά δικαστήρια.
Κλείνοντας, αυτό που µας προξένησε µεγάλη εντύπωση µε την
υπόθεση Λιβανού είναι ο ισχυρισµός σύµφωνα µε τον οποίο θίχτηκε ο κώδικας αξιών του Πρωθυπουργού. Δεν θίχτηκε µε τον
«λεκέ» των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων νεκρών, που είπε Βουλευτής του, µε το σκάνδαλο Γεωργιάδη - Κεραµέως και µε τις ψηφοθηρικές δηλώσεις του νέου Υπουργού Γεωργίας στο παρελθόν, ούτε µε τα αντισταθµιστικά οφέλη σε δήµους για να φιλοξενήσουν µεταναστευτικές δοµές ενάντια στις επιθυµίες των κατοίκων τους. Θίχτηκε µόνο µε την ψηφοθηρία που ανέφερε ο
Δήµαρχος Σπάρτης, λύνοντάς µας την απορία σχετικά µε το ταµείο Μολυβιάτη, το µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων του οποίου
ακόµη αναζητείται. Δεν έχει βρεθεί ακόµη.
Όταν δε, ακόµη και πρόσφατα, αναφέρεται σε άρθρα, που θα
καταθέσουµε στα Πρακτικά, πως και από το Ταµείο Ανάκαµψης
και από τον νέο αναπτυξιακό νόµο θα µοιραστούν χρήµατα για
να κερδηθούν οι εκλογές, δεν είναι εύλογο να αναρωτιόµαστε
πού υπάρχει αυτός ο αξιακός κώδικας του Πρωθυπουργού; Στις
συγγνώµες για τα ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες στρέµµατα που κάηκαν; Για τις καταστροφικές πληµµύρες και για το
χάος που προκλήθηκε µε µία ηµέρα χιονόπτωσης, χωρίς όµως
να παρασυρθεί κανένας;
Φυσικά καταψηφίζουµε την ΠΝΠ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει η τελευταία εισηγήτρια των κοµµάτων κ. Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
Χοντρικά θα φτάσουµε στις 11.55’ µε 12.00’, οπότε θα γίνει η
διακοπή του νοµοσχεδίου και θα ξεκινήσουν οι άρσεις ασυλιών,
γιατί έχουν ειδοποιηθεί οι Βουλευτές για τις 12.00’ και γύρω στις
12.45’ µε 13.00’, που αναµένεται να ολοκληρωθούν οι άρσεις µε
την ψηφοφορία, θα συνεχίσουµε κανονικά.
Λέω από τώρα ότι θα πάρει τον λόγο ο Πρόεδρος της Ελληνι-
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κής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος και µετά έχει ζητήσει τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που είναι σήµερα ο κ.
Αλεξιάδης, εκτός αν µιλήσει ο Υπουργός, οπότε ενδεχοµένως οι
Κοινοβουλευτικοί να θέλουν να τον ακούσουν και να µιλήσουν
µετά.
Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζήτηση επί
σχεδίου νόµου που αφορά την κύρωση της ΠΝΠ της 28ης Ιανουαρίου 2022, η οποία µε τη σειρά της αποτελείται από δέκα άρθρα
χωρισµένα σε δύο µέρη. Πρόκειται, χωρίς καµµία αµφιβολία, για
ένα ακόµη λιθαράκι στην αντικοινοβουλευτική πρακτική εκδόσεων πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που δεν την ακολουθεί µόνο η Νέα Δηµοκρατία, αλλά την ακολουθούν όλες οι
µνηµονιακές κυβερνήσεις. Όµως η συγκεκριµένη πράξη έχει τη
διαφορά ότι κατατέθηκε όσο συζητούσαµε εδώ στην Ολοµέλεια
την πρόταση δυσπιστίας προς την Κυβέρνηση.
Με το άρθρο λοιπόν 1 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
απαλλάσσεται αναδροµικά από τον φόρο εισοδήµατος κατά ποσοστό 100% αντί για 65% το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σε
αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων, της ελληνικής αστυνοµίας, του πυροσβεστικού σώµατος
και του λιµενικού, καθώς και η ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώµατα
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
Με το άρθρο 2 έχουµε και εδώ µία παράταση. Παρατείνεται
έως 28 Φεβρουαρίου 2022 -από 31 Ιανουαρίου 2022 που ήταν- η
προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης ρύθµισης βεβαιωµένων στις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα οφειλών δόσεων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Πρόκειται για µία ακόµη παράταση καταβολής οφειλών, χωρίς να κάνουµε το σηµαντικό βήµα της διαγραφής τους, όπως ζητά το
ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγµή. Και µάλιστα, µιλάµε για έναν
εξαιρετικά βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, µιας και έχουµε παράταση ενός µήνα.
Το άρθρο 3 παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης οφειλών από φόρους εισοδήµατος και προστίµων που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για αναδροµικά
ποσά συντάξεων προηγούµενων ετών κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων σε δελτίο Τύπου του κάνει
λόγο για «ληστεία» και για «τοκογλυφία» -οι λέξεις είναι ακριβώς
όπως αναφέρονται στο δελτίο Τύπου- σε βάρος πάνω από ένα
εκατοµµύριο συνταξιούχων, επισηµαίνοντας ότι οι συνταξιούχοι
έλαβαν αναδροµικά τον Οκτώβριο του 2020 χωρίς τον τόκο 6%,
που όριζαν οι δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, τα ποσά που αφορούσαν περικοπές του 2015 και του 2016, τους χορηγήθηκαν κατά
30% µειωµένα. Τώρα στα ποσά αυτά επιβάλλεται φορολόγηση
που κατά µέσο όρο φτάνει το 33%, ενώ για εξόφληση σε δόσεις
θα προκύψει και 24% πρόσθετη επιβάρυνση λόγω του ετήσιου
επιτοκίου.
Φυσικά, έχουν δίκιο οι συνταξιούχοι να µιλούν για ληστεία,
αλλά δεν µπορώ να µην σχολιάσω και την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος σχολίασε πως η Νέα Δηµοκρατία επιµένει να εµπαίζει
τους συνταξιούχους και να µειώνει το εισόδηµά τους όταν η
ακρίβεια καλπάζει.
Όµως, ας θυµηθούµε πως ο κυβερνητικός, µνηµονιακός ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο δεν ακύρωσε τις ευάριθµες µειώσεις συντάξεων
που είχαν επιβάλει οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όχι µόνο καθόρισε τον τρόπο υπολογισµού και το ύψος των συντάξεων µε τον διαβόητο νόµο Κατρούγκαλου, τον ν.4387/2016, επέβαλε µεσοσταθµικά νέες µειώσεις για τους νέους συνταξιούχους, όχι µόνο νοµοθέτησε την
απαγόρευση στις επόµενες κυβερνήσεις της αναστολής των σχετικών µνηµονιακών νόµων, αλλά επιπλέον, µείωσε περαιτέρω το
εισόδηµα των συνταξιούχων µέσω µείωσης των επικουρικών έως
και 50%, της παρακράτησης των αναδροµικών για σχεδόν ένα
έτος, της κατάργησης του ΕΚΑΣ και αυξηµένων εισφορών υπέρ
υγείας.
Με το άρθρο 4 της ΠΝΠ παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2022 η
προθεσµία σύνταξης οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινή-
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των µε επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, επί των
οποίων ο υπολογισµός του οικείου φόρου πραγµατοποιείται ως
εάν η µεταβίβαση είχε συντελεστεί την 31η Δεκεµβρίου 2021.
Με το άρθρο 5 παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθµιση
οφειλών από ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο προστιθέµενης
αξίας και λοιπών συνεισπραττοµένων επιβαρύνσεων των έτοιµων
προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων
προϊόντων, οι οποίες βεβαιώθηκαν το διάστηµα µεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Ιουλίου 2021. Πρόκειται για µία ακόµη επιλεκτική –θεωρούµε- ρύθµιση που διευκολύνει παραγωγούς και
εµπόρους οινοπνευµατωδών.
Με το άρθρο 6 –και αυτό είναι για εµάς ένα από τα σηµαντικότερα άρθρα µαζί µε το κοµµάτι των συνταξιούχων- παρατείνεται
κατά τρεις µήνες η ειδική διαχείριση της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ».
Ακόµη, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η
διαδικασία µεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του
ενεργητικού της εταιρείας εντός δεκαοκτώ µηνών, αντί για δεκαπέντε που προβλεπόταν, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι
έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει
αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Πρόκειται, χωρίς καµµία αµφιβολία, για µία µικρή παράταση της προαναγγελθείσας εκποίησης, του ξεπουλήµατος της εµβληµατικής «ΛΑΡΚΟ».
Ως ΜέΡΑ25 εξαρχής ταχθήκαµε εναντίον της εκποίησης και
στηρίζουµε ενεργά τους εργαζόµενους στον αγώνα τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νικέλιο και το κοβάλτιο είναι
πλούτος της χώρας και είναι πλούτος που ανήκει στη «ΛΑΡΚΟ».
Είναι απαραίτητα στοιχεία των τεχνολογιών που έρχονται. Εµείς,
ως ΜέΡΑ25, είµαστε αποφασισµένοι να προτάξουµε ένα πράσινο
σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης στο οποίο
η «ΛΑΡΚΟ» αποτελεί θεµέλιο λίθο.
Η Κυβέρνηση, όµως, αλλά και το µνηµονιακό τόξο γενικότερα,
δυστυχώς, είναι αποφασισµένοι να ρευστοποιήσουν, να την ξεπουλήσουν, να τη δώσουν στην ολιγαρχία την οποία ξέρουν να
υµνούν και να εξυπηρετούν -δυστυχώς, για τη χώρα- τόσο καλά.
Η «ΛΑΡΚΟ» µε το δικό µας σχέδιο ανάπτυξης θα συµµετέχει
και στην παραγωγή φθηνής αιολικής ενέργειας στα ανοικτά της
Εύβοιας, αλλά και στην κατανάλωση αυτής της ενέργειας για τη
δηµιουργία µπαταριών µε το νικέλιο και το κοβάλτιο που χρειάζεται γι’ αυτές και που θα καταφέρει να εφοδιάσει µε ενέργεια
τις επόµενες από εµάς γενιές.
Το µέλλον είναι δεδοµένο πως θα εξαρτηθεί από επιχειρήσεις,
όπως η «ΛΑΡΚΟ» και πρέπει να εντάξουµε τη «ΛΑΡΚΟ» σε ένα
τέτοιο πλαίσιο ανάπτυξης, ώστε να µην δούµε να χάνεται, να µην
χαθεί το τρένο της πράσινης βιοµηχανικής επανάστασης. Δυστυχώς, όµως, αντ’ αυτού βλέπουµε την Κυβέρνηση αποφασισµένη
να επενδύσει σε ένα µέλλον, όπως εκείνη το βλέπει, παραδίδοντας τις επιχειρήσεις και τον πλούτο της χώρας στην ολιγαρχία.
Βέβαια –και εδώ θα αντιδράσουν πάλι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ- δεν µπορούµε να µην λησµονήσουµε -και κανείς µας,
φρονώ, πως δεν λησµονεί- την υποκρισία του κυβερνητικού, µνηµονιακού ΣΥΡΙΖΑ, καθώς να θυµίσουµε πως ήταν δικός του
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταθάκης, που δήλωνε τον Μάρτη του 2018 ότι όλα τα σενάρια είναι
πλέον ανοιχτά για τη «ΛΑΡΚΟ». Και ήταν δικός του ο Υπουργός
Οικονοµικών, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που τον Μάρτιο του
2019 διαβεβαίωνε εγγράφως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εξετάζει την εκποίηση της «ΛΑΡΚΟ», αναφέροντας χαρακτηριστικά
πως η Ελληνική Δηµοκρατία είναι έτοιµη να εξετάσει προτάσεις
ιδιωτών στα πλαίσια διαφανών και ανοικτών διαδικασιών.
Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα για τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι για ακόµη µια φορά ποιος θα διαχειριστεί τη
«ΛΑΡΚΟ». Δεν είναι το θέµα του η διασφάλιση της βιωσιµότητας
και η διατήρηση της «ΛΑΡΚΟ».
Με το άρθρο 7 τώρα -για να επιστρέψω στην ΠΝΠ που συζητάµε- παρατείνεται µέχρι το τέλος Μαρτίου το χρονικό διάστηµα,
για το οποίο δεν απαιτείται σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας
κτηρίου για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή µε αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο ή και
σε ακίνητο χωρίς κτίσµα.
Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο µέρος της ΠΝΠ που είναι τα
άρθρα 8 έως και 10, θα σταθώ σε αυτά λέγοντας πως, αυτό που
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φάνηκε από την πρόσφατη κακοκαιρία «Ελπίδα» ήταν η πλήρης
ανεπάρκεια και ανετοιµότητα και ανικανότητα –επιτρέψτε µου,
τη χρήση της λέξης- της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να
αντιµετωπίσει µία προβλεφθείσα έντονη χιονόπτωση. Πραγµατικά ήταν εξαιρετικά έντονη, αλλά είχε προβλεφθεί από τους µετεωρολόγους µέχρι και την ώρα που θα µας επισκεπτόταν.
Τι είδαµε, όµως, αντί για την προετοιµασία που θα περιµέναµε;
Αφάνταστη ταλαιπωρία πολιτών που είχαν αποκλειστεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όχι µόνο στην Αττική Οδό, αλλά σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής. Η Κατεχάκη έµεινε κλειστή για
µέρες και η Μεσογείων το ίδιο. Είδαµε τις εικόνες στα τρένα της
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Είδαµε συµπολίτες µας να µένουν χωρίς ηλεκτρικό
ρεύµα για δύο ή και τρεις µέρες. Είδαµε, πραγµατικά, κυριολεκτικά να νεκρώνει η κοινωνικοοικονοµική ζωή στις πληγείσες περιοχές, µεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα της χώρας µας για
σχεδόν τέσσερις µέρες.
Μπροστά σε αυτό –για να µην χρησιµοποιήσω τη λέξη χάλι-,
µπροστά σε αυτή την κατάσταση που βλέπαµε όλοι, η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση επέλεξε να κηρύξει αργία σε δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα. Το έκανε µε λίγη καθυστέρηση, βέβαια, όταν
έβλεπε όλο το χιόνι την πρώτη µέρα και οι άνθρωποι ήταν στις
δουλειές τους κλήθηκαν να επιστρέψουν εν µέσω χιονόπτωσης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης
µε δύο υπουργικές αποφάσεις ανέστειλε τη λειτουργία των δικαστηρίων στις πληγείσες περιοχές για το χρονικό διάστηµα 25
έως 28 Ιανουαρίου.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιδιώκεται η λήψη µέτρων
για την αποφυγή κινδύνου εκπνοής νοµοθετικώς προβλεπόµενων
προθεσµιών λόγω της αναστολής που προανέφερα.
Προφανώς και πρόκειται για τεχνικού χαρακτήρα ρυθµίσεις,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, στη συζήτηση στην επιτροπή πως
έχουµε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά εν πολλοίς παρατάσεις προθεσµιών. Πράγµατι, δεν θα διαφωνήσω µαζί
σας. Όµως, δυστυχώς, µαζί µε τις παρατάσεις που προκύπτουν
από δική σας –δεν µιλώ για προσωπική σας, της Νέας Δηµοκρατίας- αδυναµία να προβλέψετε και να λειτουργήσετε εντός προθεσµιών, δεν µπορούµε να λησµονήσουµε και να κάνουµε πως
δεν βλέπουµε πως στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που
για ακόµη µία φορά φέρνετε καταπατώντας το δικό σας νόµο για
το επιτελικό κράτος, φέρνετε εξαιρετικά σηµαντικά άρθρα,
άρθρα που θα αλλάξουν όχι µόνο τη ζωή της γενιάς της δικής
µας, αλλά και των επόµενων, όπως είναι «ΛΑΡΚΟ», όπως είναι το
άρθρο για τους συνταξιούχους. Δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι
άλλο ως ΜέΡΑ25 παρά να καταψηφίσουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ και εγώ.
Για να κερδίσουµε τα πέντε λεπτά µέχρι να έρθει ο κ. Αθανασίου που θα κάνει τις άρσεις ασυλιών, ας έρθει ο πρώτος από
τους κατ’ εξαίρεση οµιλητές ο κ. Καράογλου, µετά είναι η κ. Αχτσιόγλου, που θα είναι βέβαια µετά τον κ. Βελόπουλο και τον κ.
Αλεξιάδη, η κ. Γιαννακοπούλου και ο κ. Κατσώτης οι κατ’ εξαίρεση.
Γρήγορα, κύριε Καράογλου, ούτε µισό δευτερόλεπτο πάνω
από τα επτά λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι είµαστε οικονοµολόγοι διδαχτήκαµε από τους καθηγητές µας ή από τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα ότι η οικονοµία είναι ένα σύνολο από
ανταγωνιστικές αγορές οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Στο πέρασµα των χρόνων η εµπειρία και η εφαρµογή στην
πράξη µας οδήγησε να επαναδιατυπώσουµε άτυπα την παραπάνω θεωρία, θέτοντας ως κεντρική ιδέα ότι η οικονοµία είναι
µέρος της κοινωνίας, η οποία είναι µέρος της βιόσφαιρας. Ανε-
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ξάρτητα ποια από τις δύο απόψεις ασπάζεται κανείς, πέραν της
έντασης και των όποιων πεδίων παρέµβασης, η ουσία παραµένει
η ίδια, αφού στο διεθνοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον που
ζούµε, η οικονοµία πρέπει να τίθεται πάντα στην υπηρεσία των
ανθρώπων, εξασφαλίζοντας κοινωνική δικαιοσύνη και ευηµερία.
Ως εκ τούτου, η οικονοµία αποκτά κοινωνικά χαρακτηριστικά,
µόνο όταν περιορίζονται η οικονοµική δυσπραγία και οι ανισότητες. Για τον σκοπό αυτό άλλωστε η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, υλοποιεί ανθρωποκεντρικές πολιτικές που στον πυρήνα τους έχουν την ενίσχυση των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων. Άλλωστε τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες µπορούν να ακµάζουν µόνον αν η οικονοµία τίθεται στην υπηρεσία
τους. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό οραµατιζόµαστε και εργαζόµαστε για την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου, ενός
παραγωγικού µοντέλου που θα είναι βιώσιµο και συµπεριληπτικό,
απαλλαγµένο από ξεπερασµένα δόγµατα και αποτυχηµένες πρακτικές που έχουν κριθεί στο πεδίο της πράξης. Ένα παραγωγικό
µοντέλο στο οποίο θα χωρούν όλοι, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. Ένα παραγωγικό µοντέλο προσανατολισµένο στις
ανάγκες των πολιτών και της αγοράς, δίχως µονοδιάστατα χαρακτηριστικά.
Έχοντας, λοιπόν, ως αρχή πως όταν αλλάζουν οι ιδέες έρχεται
πάντα και η σειρά της πραγµατικότητας, η Κυβέρνησή µας κινείται σε τρεις άξονες: Στην ενίσχυση των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, στην προσπάθεια η ενίσχυση αυτή να φτάνει πάντα
στον πολίτη και να αποτυπώνεται στον οικογενειακό του προϋπολογισµό, καθώς και στην προσπάθεια η ενίσχυση αυτή να είναι
δηµοσιονοµικά εφικτή.
Η αλήθεια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πως
παρά τη δυσµενή συγκυρία εντός του 2021 ενισχύθηκε το διαθέσιµο εισόδηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοικοκυριών. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις καίριες παρεµβάσεις της
Κυβέρνησης που αποδεικνύει εµπράκτως πως έχει ανοιχτά µάτια
και αυτιά βλέπει, ακούει, συνοµιλεί µε την κοινωνία και βεβαίως,
ακούει και καταγράφει τις αγωνίες της. Στις δροµολογηµένες παρεµβάσεις προστίθενται και άλλες που έχουν ως κεντρική επιλογή τη µείωση των φορολογικών βαρών. Ήδη ανακοινώθηκε η
νέα µόνιµη µείωση του ΕΝΦΙΑ που αθροιστικά φτάνει στο 35%,
ξεπερνώντας και αυτό που προεκλογικά είχαµε υποσχεθεί το
30%, µείωση του ΕΝΦΙΑ, από τον οποίο θα εισπραχθούν 350 εκατοµµύρια ευρώ φέτος λιγότερα.
Η δεύτερη αύξηση του κατώτατου µισθού για το 2022, το ύψος
της οποίας θα ανακοινωθεί εντός του Απριλίου και θα ισχύει από
την 1η Μαΐου του 2022, ενώ ήδη σήµερα ανακοινώθηκε νέα παρέµβαση για την επιδότηση στους λογαριασµούς ενέργειας για
τον µήνα Φεβρουάριο.
Από κει και πέρα, όλα είναι ανοικτά και τα εξετάζει µε προσοχή
το αρµόδιο Υπουργείο για το αν θα µειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ
για βασικά τρόφιµα ή καύσιµα, αρκεί φυσικά όλα αυτά να κινούνται στο πλαίσιο της αντοχής της ελληνικής οικονοµίας και να µας
το επιτρέπουν τα δηµοσιονοµικά µας περιθώρια.
Σχετικά µε την επιστρεπτέα προκαταβολή ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας, είχε δηλώσει ότι ενώ διατέθηκαν σε επιχειρήσεις περίπου 8,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, οι οφειλές που
έχουν βεβαιωθεί είναι µόλις 3 δισεκατοµµύρια ευρώ και τον Ιούνιο αναµένεται να επιστραφούν περίπου 2,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ.

6667

Άρα διαµορφώνουµε ένα µέτωπο ορθολογισµού και υπευθυνότητας απέναντι σε εκείνους που µοιράζουν αφειδώς χρήµατα
που δεν υπάρχουν, γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι τα λεφτόδεντρα που κάποιοι υποσχόντουσαν δεν υπάρχουν. Εύκολες
λύσεις δεν υπάρχουν και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από
όλους.
Το άκρως θετικό, όµως, είναι αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία
χρόνια, αλλάζουν δοµικά την εθνική µας οικονοµία. Μάλιστα µε
την πολύτιµη συνεισφορά του Ταµείου Ανάκαµψης δηµιουργούνται µοναδικές συνθήκες, ώστε µεσοπρόθεσµα η οικονοµική ανάπτυξη να ξεπεράσει κατά πολύ τα σηµερινά προβλεπόµενα
επίπεδα και να σταθεροποιηθεί υψηλότερα συγκριτικά µε το
µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, η χώρα µας πρέπει να επενδύσει
στη γνώση και το ταλέντο, να εµπιστευθεί και να βασιστεί στις
τεράστιες δηµιουργικές προσπάθειες της νέας γενιάς. Οι καταλύτες γι’ αυτήν την εκτόξευση υπάρχουν και το νοµοσχέδιο που
σήµερα συζητούµε επιδιώκει να τους ενισχύσει, αντιµετωπίζοντας µια σειρά από επείγουσες καταστάσεις που διαµορφώθηκαν
τον Ιανουάριο του 2022, λόγω της πανδηµίας, αλλά και λόγω της
πρόσφατης κακοκαιρίας.
Μέσω της νοµοθετικής πρωτοβουλίας διευκολύνουµε τους
συµπατριώτες µας και τους επαγγελµατικούς κλάδους να ανταποκριθούν σε µια σειρά φορολογικών υποχρεώσεων προς το
κράτος. Επίσης, διασφαλίζουµε την αποτελεσµατικότητα της δικαστικής προστασίας των πολιτών, ανάγκη η οποία προέκυψε
από την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου
του 2022 αντί για 31 Ιανουαρίου του 2021 η δυνατότητα καταβολής της πρώτης δόσης ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών δόσεων
των φυσικών και νοµικών προσώπων. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα ρύθµισης οφειλών σε δύο έως σαράντα οχτώ δόσεις από
φόρο εισοδήµατος και πρόστιµα που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για αναδροµικά ποσά
συντάξεων προηγούµενων ετών.
Επιπλέον διευκολύνονται µε παράταση έως την 31η Μαρτίου
του 2022 χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και όσοι εµπλέκονται στη
διαδικασία µεταβίβασης ακινήτων, που είχαν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου µεταβίβασης γονικών παροχών και δωρεών έως την
31η Δεκεµβρίου του 2021. Ακόµη, το επίδοµα προσωπικού Ενόπλων Δυνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας και ΕΚΑΒ απαλλάσσεται
αναδροµικά από 1-1-2022 από τον φόρο εισοδήµατος σε ποσοστό 100% από το 65% που ίσχυε µέχρι τότε.
Συνοψίζοντας και κλείνοντας, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας υπερψηφίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
γιατί πολιτική δεν είναι µόνο οι µεγάλες αποφάσεις, αλλά και η
διαχείριση των λεπτοµερειών των µικρών θεµάτων, εκείνων, δηλαδή, που κάνουν την ουσιαστική διαφορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για λίγο τη συζήτηση για την
κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, ώστε να περάσουµε στις άρσεις ασυλίας και θα επανέλθουµε στο νοµοσχέδιο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Μάριου Σαλµά και Διονυσίου Σταµενίτη.
Ο κ. Σταµενίτης έχει δύο δικογραφίες.
Από την αρµόδια Ειδική Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 19 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν κατά πλειοψηφία τη µη άρση της ασυλίας του κ. Σαλµά.
Από την ίδια πάλι επιτροπή, την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ανακοινώθηκε η έκθεση στις 2-22022, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν
οµόφωνα την άρση της ασυλίας του κ. Διονυσίου Σταµενίτη,
ύστερα και από αίτηµα του ιδίου, ο οποίος ήθελε να µην υπάρχει
καµµία εκκρεµότητα και έτσι ζήτησε την άρση ασυλίας του.
Για την επόµενη δικογραφία του κ. Σταµενίτη η επιτροπή ανακοινώνει την έκθεσή της από 2-2-2022. Και εδώ τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα την άρση της ασυλίας του κ.
Διονυσίου Σταµενίτη, ύστερα και από επιθυµία του ιδίου του Βουλευτή να αρθεί η ασυλία του, για να δικαστεί η υπόθεση και να
µην υπάρχει καµµία σκιά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της
Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή έγερση
επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία της
άρσεως του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του Κανονισµού της Βουλής.
Ο λόγος δίδεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων, της 7ης Μαρτίου 2018, για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επίσης, υπενθυµίζω ότι η ψήφος σας αφορά το αίτηµα του εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυµούν ψηφίζουν «υπέρ» ή «κατά» της
άρσης ασυλίας. Για όποιον το επιθυµεί, µπορεί να ψηφίσει
«παρών».
Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, δηλαδή και για τις
τρεις υποθέσεις, θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ηλεκτρονική
ψηφοφορία, όπως προανέφερα, χωριστά.
Η πρώτη, λοιπόν, υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Μάριο
Σαλµά.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά µε ανοχή.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ γρήγορα -δεν θα σας κουράσω- θα πω µε δυο λόγια γιατί είµαστε
σήµερα εδώ.
Όπως ξέρετε, έχω καταθέσει µήνυση εναντίον του ψευδοµάρτυρα, που πήγε να µε µπλέξει στην υπόθεση «NOVARTIS», Νίκου
Μανιαδάκη. Καθυστερούσε η υπόθεση στην προδικασία και αγωνιώντας να δω πού βρίσκεται η υπόθεση, σήκωσα το τηλέφωνο
και πήρα µια γραµµατέα στην Εισαγγελία για να µου πει πού βρίσκεται. Μου είπε ότι η εισαγγελέας που χρεώθηκε την υπόθεση
έχει κάνει αίτηση εξαίρεσης και αυτή η αίτηση συζητείται στο
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών της Παρασκευής 8 Δεκεµβρίου
2019.
Εκείνη την ηµέρα µου είπαν ότι «είναι ένας Σεβαστίδης Πρόεδρος, πάρτε τον τηλέφωνο». Μου έδωσαν το σταθερό τηλέφωνο στα δικαστήρια. Μόλις πήρα τηλέφωνο, λέω: «Καληµέρα
σας. Ο κ. Σεβαστίδης; Είµαι ο Μάριος Σαλµάς και ήθελα να ρωτήσω…». Πριν τελειώσω, µου λέει «Κακώς µε παίρνετε τηλέφωνο,
εγώ είµαι δικαστής, δεν πρέπει να παρεµβαίνετε» και µου κλείνει
το τηλέφωνο. Την ίδια ηµέρα το απόγευµα, στέλνει αναφορά
στον Άρειο Πάγο ότι εγώ πήρα να παρέµβω σε επίσπευση εκκρεµούς υπόθεσής µου.

Πρέπει να σας πω ότι εγώ τον πήρα στις 11.00’ και στις 9.00’
περίπου το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών είχε ήδη αποφασίσει,
όπως φαίνεται και από τα Πρακτικά που έχει η επιτροπή, ότι εξαιρεί τον εισαγγελέα. Δηλαδή, εγώ τον πήρα στις 11.00’, το συµβούλιο είχε αποφασίσει από τις 9.00’και ο ίδιος επικαλείται ότι
πήρα να τον πιέσω για να επισπεύσει εκκρεµή υπόθεσή µου, δηλαδή να αποφασίσει το συµβούλιο το οποίο είχε ήδη αποφασίσει.
Δεν φτάνει αυτό, αλλά την ίδια ηµέρα το βράδυ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας, όπου προεδρεύει ο αδελφός
του κ. Σεβαστίδη, έβγαλε ανακοίνωση –ακούστε!- χωρίς να συνεδριάσει. Γι’ αυτό πήρα τον λόγο σήµερα. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ την επιτροπή που εισηγείται τη µη άρση της ασυλίας µου,
γιατί δεν υφίσταται καν αδίκηµα. Ζήτησα, όµως, τον λόγο γι’
αυτό, επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για τη δικαιοσύνη. Η Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας βγάζει ανακοίνωση το ίδιο
βράδυ, χωρίς να µου ζητήσει εξήγηση, υιοθετώντας κατά γράµµα το τι είπε ένα µέλος της και εκδίδει ανακοίνωση οµόφωνη, ότι
εγώ παρενέβην σε δικαστικό λειτουργό και σε έναν εισαγγελέα
µε έντονο ύφος, για να τους πιέσω για επίσπευση εκκρεµούς
υπόθεσής µου.
Την άλλη ηµέρα, αυτό το γεγονός προκάλεσε –ακούστε τώρα,
πρωτάκουστα γεγονότα!- ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων
Ελλάδας, που υπογράφει η κ. Ζαΐρη µε τον γραµµατέα, που λέει
ότι σχετικά µε τη φερόµενη παρέµβαση Βουλευτή σε εισαγγελέα
για εκκρεµή ποινική υπόθεση, το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας διασαφηνίζει ότι πράγµατι ο συγκεκριµένος Βουλευτής επικοινώνησε στο υπηρεσιακό τηλέφωνο
εισαγγελέα και µε κόσµιο τρόπο ζήτησε να πληροφορηθεί την
πορεία εκκρεµούς υπόθεσης µε εγκαλούντα και παριστάµενο
προς υποστήριξη της κατηγορίας τον ίδιο, η οποία εκκρεµεί στο
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών για παρεµπίπτον ζήτηµα. Υπενθυµίζουµε δε, ότι κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας γνώση της
πορείας της δικογραφίας, καθώς και αντίγραφα αυτής στο στάδιο αυτό µπορούν να λαµβάνουν οι διάδικοι, ύποπτος, κατηγορούµενος και αυτός που παρίσταται προς υποστήριξη της
κατηγορίας, προσερχόµενοι είτε οι ίδιοι είτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος στο αρµόδιο γραφείο της εισαγγελίας. Υπ’ όψιν σας ότι
σε αυτή τη φάση της προδικασίας η εισαγγελία έχει την ευθύνη,
δεν την έχουν οι δικαστές.
Άρα, µε τον πιο περίτρανο και µοναδικό τρόπο στην ιστορία,
στα ελληνικά χρονικά, η ένωση εισαγγελέων αισθάνεται θιγµένη
από την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας, που προεδρεύει ο αδελφός του κ. Σεβαστίδη, µε τον
οποίο εγώ µίλησα –ο ένας είναι εκπρόσωπος Τύπου και ο άλλος
Πρόεδρος της ενώσεως- και τι λέει; Λέει, όχι µε έντονο ύφος,
αλλά µε κόσµιο τρόπο. Άρα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Ελλάδας µε συκοφάντησε και έβγαλε ανακοίνωση έξω από τον
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που προβλέπει ότι ήταν δικαίωµά
µου να ενηµερωθώ.
Συνεπώς, και κλείνω µε αυτό, λίγη σηµασία θα είχε εάν εγώ θα
πήγαινα σε ένα δικαστήριο µε αντίδικο δεν ξέρω ποιον, αλλά
έχοντας το χαρτί της ένωσης εισαγγελέων, ποιος δικαστής θα
πάρει οποιαδήποτε απόφαση; Γι’ αυτό και δεν έχει νόηµα η άρση
της ασυλίας µου, όταν η ένωση εισαγγελέων λέει ότι καλά έκανα
και πήρα τηλέφωνο, ότι είναι δικαίωµά µου. Όµως, πλέον θα συνέβαινε αυτό που ο κ. Ρακιντζής, που ήταν ένας απ’ αυτούς που
αντέδρασαν σε αυτήν την κατάπτυστη ανακοίνωση της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας -τον ξέρετε όλοι, είναι
πρώην Αρεοπαγίτης-, έγραψε άρθρο µε τίτλο: «Τι δεν είναι παρέµβαση στη δικαιοσύνη;». Ουσιαστικά, λέει ότι θα καταντήσουν
οι δικαστές σαν κάποιους στη Γαλλία ή κάποια χωριά που νόµιζαν
ότι κανείς δεν τολµά να µιλήσει µαζί τους.
Επειδή εµείς εδώ είµαστε ένα νοµοθετικό σώµα που σεβόµαστε τη διακριτή λειτουργία της δικαιοσύνης και των οργάνων της,
σε κάθε περίπτωση στιγµατίζουµε, όµως, τον συνδικαλισµό και
τον τρόπο του να µην καλείται καν αυτός τον οποίο κατηγορούν.
Γιατί δεν έχει ξαναβγάλει ποτέ τέτοια ανακοίνωση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας για προσωπική υπόθεση. Γι’
αυτό µίλησα σήµερα, για να στιγµατίσω και να γραφτεί στα Πρακτικά ότι πρέπει όλες οι εξουσίες να είναι πιο σοβαρές. Εν πάση
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περιπτώσει, γι’ αυτό ζήτησα να µην αρθεί η ασυλία µου, γιατί δεν
τίθεται κανένα αδίκηµα, σύµφωνα και µε την ανακοίνωση της
Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σαλµά.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να λάβει τον λόγο
γι’ αυτή την υπόθεση; Όχι.
Έχουµε τώρα δύο δικογραφίες του συναδέλφου κ. Σταµενίτη.
Στη µία η κατηγορία είναι για απιστία µε προκληθείσα ζηµία που
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, όταν ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και
η δεύτερη αφορά µια συναυτουργία στην απιστία όταν για θέµατα του ΟΛΠ όλο το συµβούλιο έκανε µία γνωµοδότηση µη δεσµευτική για τα έργα που έπρεπε να γίνουν.
Όπως είπα, ο κ. Σταµενίτης ζήτησε την άρση της ασυλίας του
για να ξεκαθαρίσει το θέµα στα δικαστήρια και για να µην υπάρχει καµµία σκιά.
Κύριε Σταµενίτη, έχετε τον λόγο. Όπως είπα και στην αρχή,
µπορείτε να τοποθετηθείτε και για τις δύο υποθέσεις, ανεξαρτήτως εάν η ψηφοφορία γίνει χωριστά. Συνεπώς, ο χρόνος για κάθε
µία υπόθεση είναι πέντε λεπτά. Εγώ θα σας βάλω για αρχή πέντε
λεπτά, αλλά µπορείτε να µιλήσετε δέκα λεπτά ή και λίγο παραπάνω, αν θέλετε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι ενώπιόν σας, προκειµένου να αποφανθείτε επί των αιτηµάτων άρσης ασυλίας, ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων
δικαστικών λειτουργών, που εδράζονται στη διερεύνηση δύο ποινικών υποθέσεων. Η πρώτη είναι σε σχέση µε τη συµµετοχή µου
ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε συνεδρίαση του Τεχνικού Συµβουλίου του ΟΛΠ, το οποίο γνωµοδότησε για συγκεκριµένο έργο,
και η δεύτερη σε σχέση µε την εντεκάµηνη θητεία µου ως Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».
Ξεκαθαρίζω ότι ζητώ εξαρχής την άρση ασυλίας µου και για
τις δύο υποθέσεις, καθώς δεν υποκρύπτουν πολιτική σκοπιµότητα και θεωρώ ότι, ανεξάρτητα από τη βουλευτική ιδιότητα, θα
πρέπει να κριθούν από τη δικαιοσύνη. Άλλωστε, αυτός είναι και
ο λόγος που εγώ ζήτησα την επίσπευση της διαδικασίας από την
πρώτη στιγµή.
Οφείλω, όµως, να εκφράσω την έκπληξη και την απορία που
αισθάνθηκα όταν ενηµερώθηκα για την εµπλοκή µου για τις δύο
συγκεκριµένες υπό δικαστική διερεύνηση υποθέσεις. Ο λόγος
έκπληξής µου είναι ότι στην πρώτη περίπτωση καλούµαι να λογοδοτήσω για την έκφραση επιστηµονικής άποψης, η οποία δεν
έχει ούτε δεσµευτικό χαρακτήρα ούτε ουδεµία σχέση µε την
προκήρυξη του έργου, την επιλογή του αναδόχου και τη συµβασιοποίηση για την εκτέλεσή του. Στη δεύτερη περίπτωση καλούµαι να λογοδοτήσω για την εκτέλεση µιας σύµβασης που
ελέγχεται από τη δικαιοσύνη, µε την οποίαν ουδεµία σχέση έχω
εγώ, καθώς είχε λήξει έξι µέρες προτού αναλάβω την προεδρία
της εταιρείας.
Επιτρέψτε µου, όµως, για δική σας ενηµέρωση να παρουσιάσω τις δύο υποθέσεις και τους λόγους για τους οποίους βάσιµα προσδοκώ ότι η δικαιοσύνη θα µε απαλλάξει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Σταµενίτη.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τον συνάδελφο τώρα. Είναι µια ιερή στιγµή για κάθε
έναν εγκαλούµενο.
Συνεχίστε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Η πρώτη αφορά στη διεξαγωγή
έρευνας από τη δικαιοσύνη όλης της διαδικασίας εκτέλεσης
ενός τεχνικού έργου, µετά από µια ανώνυµη καταγγελία, µε αντικείµενο την ανακατασκευή της προτεταµένης τριώροφης αποθήκης, συνολικής επιφανείας είκοσι οκτώ χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων. Η δική µου εµπλοκή σε αυτήν τη διαδικασία ήταν η συµµετοχή µου ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στο Τεχνικό Συµβούλιο του
ΟΛΠ σε συνεδρίαση αυτού του γνωµοδοτικού -τονίζω- οργάνου
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την 6η Δεκεµβρίου του 2006, δεκαπέντε χρόνια πριν.
Στη συνεδρίαση αυτή, λοιπόν, σε ερώτηµα που τέθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΠ αν και σε ποιο βαθµό συµφωνούµε
να χαρακτηριστεί το συγκεκριµένο έργο ως τεχνικό έργο ειδικής
φύσεως, τοποθετήθηκα θετικά. Σε αυτήν την ενέργεια αρχίζει και
τελειώνει η µοναδική µου εµπλοκή, αν θέλετε, µε το έργο, η
οποία σε κανένα σηµείο –επαναλαµβάνω- δεν σχετίζεται µε τις
διαδικασίες εκτίµησης, ανάθεσης, παρακολούθησης, εκτέλεσης
και κοστολόγησης του έργου.
Θέλω να τονίσω ότι η άποψή µου παραµένει η ίδια και σήµερα,
δεκαπέντε χρόνια µετά, καθώς αφορούσε επεµβάσεις επισκευής
ζηµιών από σεισµό σε κτήριο µε διαξονική προέκταση, δηλαδή
το σύνολο των δοκών και των διαδοκίδων στις δύο διευθύνσεις
ήταν προτεταµένες, όπου εφαρµόζονταν µεγάλα κινητά φορτία
τα οποία προσοµοιάζουν σε φορτία οδογεφυρών. Σηµειωτέον ότι
αποτελούσε ένα είδος επέµβασης που δεν έχει ξαναγίνει στη
χώρα µας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το κτήριο αποτελεί από
τις ελάχιστες αντίστοιχες περιπτώσεις που είναι καταγεγραµµένες στη διεθνή βιβλιογραφία.
Μάλιστα, κι εδώ είναι αυτό το οποίο µου προκαλεί απορία,
απόδειξη της ορθότητας της άποψής µου που εξέφρασα, της νοµιµότητας της πράξης µου και της άρτιας τεχνικής σκοπιάς της
θέσης µου αποτελούν, πρώτον, η σχετική απόφαση του κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου, αναφορικά µε την αιτιολογία, η οποία δικαιολογούσε τον χαρακτηρισµό του έργου ως
ειδικής φύσεως, έκρινε ότι «η παραπάνω αιτιολογία είναι πλήρης
και επαρκής ως περιέχουσα ειδική εµπεριστατωµένη και εκδιδόµενη στη διεθνή βιβλιογραφία τεχνική κρίση». Δεύτερον, η έκθεση ελέγχου των επιθεωρητών, στην οποία ο χαρακτηρισµός
του έργου ως ειδικής φύσεως θεωρήθηκε ορθός και νόµιµος και
δεν επιρρίπτονται πουθενά ευθύνες ή λάθος στην απόφαση της
συγκεκριµένης συνεδρίασης του τεχνικού συµβουλίου. Μάλιστα,
επιρρίπτονται ευθύνες στον ΟΛΠ γιατί δεν εκτέλεσε το έργο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τα έργα ειδικής φύσεως.
Συνεπώς καθίσταται προφανές ότι η κρίση µου, ως µέλους του
Τεχνικού Συµβουλίου του ΟΛΠ, είναι κατά παράβαση ακόµα και
των πλέον στοιχειωδών κανόνων λογικής και ότι δεν υπάρχει καµµία ένδειξη που να ανατρέπει την µοναδικότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου έργου που επέβαλαν τον
χαρακτηρισµό του ως ειδικής φύσεως. Το µόνο που µπορεί να
εντοπίσει κάποιος είναι τα αδιάσειστα στοιχεία που αποτελούν
τρανή απόδειξη της ορθότητας της επιλογής µου.
Τώρα πάµε στη δεύτερη περίπτωση που αφορά στην ενδεκάµηνη θητεία µου στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» που
ήµουν Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου από 23-3-2009
µέχρι 1-3-2010, οπότε και παραιτήθηκα, δηλαδή δώδεκα χρόνια
πριν. Η εταιρεία αυτή είναι µια ανώνυµη εταιρεία µε κύριο σκοπό
τη συντήρηση και διαχείριση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων,
ώστε να είναι σε λειτουργική ετοιµότητα για χρήση από δήµους,
οµοσπονδίες, συλλόγους ή ιδιώτες.
Όσον αφορά στη δική µου περίπτωση, η διοίκηση που διαδέχτηκε τη δική µου διοίκηση, επιδιώκοντας να κλείσει τις οικονοµικές εκκρεµότητες, να καταρτίσει τον τελικό λογαριασµό και
στη συνέχεια να πληρώσει τις όποιες οφειλές είχαν δύο αυτοτελείς συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, προχώρησε στον
οικονοµικό έλεγχο της εκτέλεσης των συµβάσεων ζητώντας να
γίνει έλεγχος από τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης, ενέργεια
στην οποία θα προέβαινα και εγώ, αλλά η αλλαγή κυβέρνησης
µετά από τις εκλογές του 2009 και η παραίτησή µου δεν µου επέτρεψαν να ολοκληρώσω τον έλεγχο, ωστόσο ενηµερώθηκε η νέα
πολιτική ηγεσία γι’ αυτή την εκκρεµότητα. Από τον έλεγχο προέκυψαν διάφορα ζητήµατα στην εκτέλεση της σύµβασης. Τα ζητήµατα όµως -και εδώ είναι η απορία µου- δεν αφορούσαν στη
δική µου θητεία, καθώς οι συµβάσεις αυτές υπογράφηκαν 19-72007 και έληξαν 17-3-2009, δηλαδή έξι ηµέρες πριν αναλάβω τα
καθήκοντά µου.
Με λίγα λόγια, η εκτέλεση της σύµβασης έγινε από προηγούµενες διοικήσεις και εδώ –επαναλαµβάνω- οφείλεται η µεγάλη
έκπληξή µου, γιατί είναι προφανές ότι δεν είχα καµµία απολύτως
σχέση ούτε µε την προκήρυξη του διαγωνισµού ούτε µε την επι-
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λογή του συγκεκριµένου αναδόχου ούτε µε την υπογραφή των
συµβάσεων, την εκτέλεση τους, την αποδοχή τιµολογίων παροχής υπηρεσιών της συγκεκριµένης σύµβασης, την πληρωµή των
τιµολογίων και ενώ, τέλος, δεν κατήρτισα ούτε τον τελικό λογαριασµό, µια διαδικασία που συµψηφίζονται και συµφωνούνται οικονοµικές εκκρεµότητες και διαφορές, όπως και οι παρατηρήσεις στη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής.
Εποµένως, όλες οι υποτιθέµενες δροµολογηµένες ενέργειες
κατά την κρίση των ελεγκτών είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν µε
αφορούν.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, αισθάνοµαι την ανάγκη να
ενηµερώσω το Σώµα ότι, κινούµενος πάντοτε µε εισηγήσεις των
υπηρεσιών, στη διάρκεια της θητείας µου όχι µόνο δεν ζηµίωσα
την εταιρεία, αλλά αντίθετα οι αποφάσεις µου και οι ενέργειές
µου την ωφέλησαν πολλαπλώς, αφού µε τις επιλογές για συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων που περιλάµβαναν την
απόφασή µου να µην παρατείνω τη συγκεκριµένη σύµβαση, την
απόφασή µου να προχωρήσω στη διενέργεια νέου διεθνούς διαγωνισµού συντήρησης και διαχείρισης των εγκαταστάσεων και
την απόφασή µου να προχωρήσω σε µικρούς πρόχειρους διαγωνισµούς µέχρι την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς διαγωνισµού, η εταιρεία είχε και πολύ καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων της, αλλά και το δηµόσιο αποκόµισε σηµαντική οικονοµική ωφέλεια στους ένδεκα µήνες της δικής µου θητείας και τους
είκοσι επτά επόµενους µε συνολικό όφελος πάνω από 23 εκατοµµύρια ευρώ.
Με τις επιλογές µου ενίσχυσα την ποιότητα της επίβλεψης του
έργου, τη συντήρηση και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων.
Ακόµα, µε την απόφασή µου να µην πληρώσω κανένα τιµολόγιο
στους ένδεκα µήνες της διοίκησής µου, καµµία οικονοµική υποχρέωση της εταιρείας προς τον εργολάβο από την εκτέλεση της
συγκεκριµένης σύµβασης, που υπήρχαν όταν έληξε η σύµβαση
περίπου 4.700.000 ευρώ, όπως επίσης και µε τη σαφή εντολή
µου προς τις τεχνικές υπηρεσίες να καταγράψουν τις απαιτήσεις
και την παράδοση των εγκαταστάσεων και να τις κοινοποιήσουν
στον εργολάβο, εξασφάλισα τον οικονοµικό χώρο ώστε να διασφαλιστούν οι πιθανές απαιτήσεις της εταιρείας προς τον εργολάβο, οι οποίες θα προέκυπταν από πόρισµα οικονοµικών ανεξάρτητων ελεγκτών κατά τη διάρκεια της κατάργησης του ειδικού λογαριασµού της εν λόγω σύµβασης.
Πέραν, όµως, των οικονοµικών ωφελειών, τα ολυµπιακά ακίνητα αξιοποιήθηκαν -µέσω της παραχώρησης σε δήµους, αθλητικές οµοσπονδίες, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα- στον µέγιστο
βαθµό που επέτρεπε ο λίγος χρόνος που παρέµεινα στη διοίκηση, αποκτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστική µετα-ολυµπιακή χρήση. Ενηµερώνω: Το «Παγκρήτιο» στον Δήµο Ηρακλείου, το «Πανθεσσαλικό» στον Δήµο Βόλου, το «Παµπελοποννησιακό» στον Δήµο Πατρών, µια εγκατάσταση στο Πανεπιστή-
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µιο Πειραιά, οι εγκαταστάσεις στην Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία και
στην Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία.
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, κρίνω εξαιρετικά χρήσιµο να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας
µου, όχι µόνο δεν υπήρξαν ζηµιογόνοι χειρισµοί σε βάρος της
εταιρείας, αλλά αντίθετα διασφαλίστηκαν στο ακέραιο τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου. Οι πράξεις µου είχαν µοναδικό
γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, γι’ αυτόν
τον λόγο θα ήθελα να δηλώσω ότι πραγµατικά είµαι υπερήφανος
για όσα συνέβησαν τους έντεκα µήνες της θητείας µου.
Ως εκ τούτου και µε πλήρη βεβαιότητα της ορθότητας των
πράξεών µου, οι οποίες κινήθηκαν –επαναλαµβάνω- µε γνώµονα
τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος και στις δύο περιπτώσεις, ζητώ την άρση της βουλευτικής µου ασυλίας µε σκοπό τη
δροµολόγηση των διαδικασιών, σύµφωνα µε τα από τη νοµοθεσία οριζόµενα, ώστε αυτές οι δύο υποθέσεις να ολοκληρωθούν,
έχοντας τη βεβαιότητα για την πλήρη απαλλαγή µου, όπως άλλωστε έχει φανεί από το µέχρι σήµερα δικαστικό ιστορικό της
υπόθεσης, οι οποίες όµως, δυστυχώς, για µένα, όταν ενηµερώθηκαν ότι έχω βουλευτική ιδιότητα, ακυρώθηκαν και έτσι ξαναρχίζουν από την αρχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο σε
µία από αυτές τις υποθέσεις, δηλαδή στη δεύτερη κατά σειρά
του πινακίου ή στην τρίτη κατά σειρά; Όχι, δεν υπάρχει κάποιος
συνάδελφος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισηµαίνω ότι, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις υποθέσεις για άρση ασυλίας. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε
και να την αναθεωρήσετε ως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου οι αρµόδιοι υπάλληλοι να σας συνδράµουν.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και οι συνάδελφοι Βουλευτές να ψηφίσουν επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές
καθώς και τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το
άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους.
Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν και θα συνυπολογιστούν
στην ηλεκτρονική καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση θα επανέλθουµε
στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Θα ήθελα να σας ζητήσω να συµφωνήσετε να δώσουµε πρώτα
τον λόγο, αν και έχει ανακοινωθεί ότι θα µιλήσει ο κ. Βελόπουλος,
για τρία, τέσσερα λεπτά στον κ. Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό
Άµυνας, ο οποίος έχει µία ανειληµµένη µεγάλη υποχρέωση και
µετά θα ακολουθηθεί το πρόγραµµα, όπως έχει εξαγγελθεί, θα
µιλήσει ο κ. Βελόπουλος, η κ. Αχτσιόγλου κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, πριν πάρετε τον λόγο, θα µου επιτρέψετε,
όπως το κάνω πάντα, πριν υπερασπιστείτε τη µε γενικό αριθµό
1207 και ειδικό 175 τροπολογία, να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως
-και πιστεύω ότι εκφράζω και το όλον της Αιθούσης- που για µια
ακόµα φορά δίνετε αυτή τη λύση, προκειµένου κυρίως να πληρωθούν οι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευσίνας και µάλιστα, για την Ελευσίνα δίδετε τη δυνατότητα, ενώ
µέχρι τώρα υπήρχαν τα τρίµηνα, να είναι εξάµηνο, ευχόµενος και
ως Βουλευτής της περιοχής της Δυτικής Αττικής ότι αυτό το εξάµηνο θα είναι και το σηµαντικό εξάµηνο, προκειµένου να οριστικοποιηθεί η µετάβαση σε νέο εργοδότη µε κανονικές διαδικασίες
και κανονική ροή για το καλό και της περιοχής της Δυτικής Αττικής, αλλά και των εργαζοµένων στα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
Και ζητώ συγγνώµη από τον κ. Βελόπουλο.
Το είπα στην αρχή, κύριε Βελόπουλε. Για πέντε λεπτά, δεν θα
υπάρξει πρόβληµα. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Πολλές συγγνώµες στη Νέα Δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι και ο κ. Βελόπουλος δεν θα έχει αντίρρηση µε αυτά
που φέρνουµε προς ψήφιση, είναι υπέρ όλων αυτών των θεµάτων γενικώς.
Ο λόγος για τον οποίο πρέπει κατεπειγόντως να φύγω είναι ότι
όπως ξέρετε µεθαύριο φέρνουµε στη Βουλή τις µεγάλες συµβάσεις των εξοπλιστικών για κύρωση από το Σώµα, πρώτα από την
επιτροπή, µετά από την Ολοµέλεια και εποµένως, είναι ένα διάστηµα πυρετώδους προετοιµασίας στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Σε αυτά που ευχηθήκατε, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να
προσθέσω εγώ ότι εύχοµαι πραγµατικά αυτή η παράταση να
είναι η τελευταία που θα χρειαστεί. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει και
άλλη. Δεν έχουµε διστάσει να το κάνουµε µέχρι τώρα, αλλά η
εξάµηνη παράταση της σύµβασης, όσον αφορά στα ναυπηγεία
Ελευσίνας και η τρίµηνη για τον Σκαραµαγκά, δεδοµένου ότι εκεί
πέρα υπάρχει ήδη ο επενδυτής και ευελπιστούµε στο διάστηµα
αυτό να ρυθµίσει τις όποιες εκκρεµότητες έχουν µείνει ακόµη,
νοµίζουµε ότι είναι ένα ικανό χρονικό διάστηµα για να εξελιχθεί
ευνοϊκά η υπόθεση και των δύο ναυπηγείων, να προχωρήσει δηλαδή και η προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή και υλοποίησης της
επένδυσης και στην Ελευσίνα.
Εποµένως, η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε γενικό αριθµό 1207 και ειδικό 175 από τις 7-2-2022
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητείται,
περιλαµβάνει δύο διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας που αφορούν στη συνέχιση της υποστήριξης του ναυπηγικού έργου που πραγµατοποιείται στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για την ολοκλήρωση της ναυπήγησης του εναποµείναντος
–τελευταίου- Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνοµένων Βληµάτων
Νούµερο 7 που θα πάρει το όνοµα ενός από τους τρεις πεσόντες
ήρωες των Ιµίων -«Βλαχάκος» δηλαδή- και τη συνέχιση των εργασιών στα τέσσερα υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού στα
ναυπηγεία Σκαραµαγκά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πρώτη διάταξη αποσκοπεί στην ολοκλήρωση, όπως σας
είπα, του προγράµµατος ναυπήγησης της πυραυλακάτου υπ'
αριθµόν 7 τύπου Ρουσσέν στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Σκοπός της
διάταξης η παράταση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής της
πυραυλακάτου αυτής για έξι επιπλέον µήνες. Εκτιµούµε ότι µέχρι
να συµπληρωθεί το εξάµηνο αυτό, έως δηλαδή τις 30 Ιουνίου του
2022, θα αποδοθεί στο Πολεµικό Ναυτικό το συντοµότερο δυνατόν.
Το κατασκευαστικό έργο για την εν λόγω πυραυλάκατο έχει
ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό θα έλεγα ικανοποιητικό, 87%. Αποµένουν ακόµα κάποιες εργασίες δοκιµής συστηµάτων µάχης εν
όρµω, εν πλω. Είναι οι τελευταίες περίπλοκες, δύσκολες εργασίες που πρέπει να γίνουν και γι’ αυτό τον λόγο θεωρούµε ότι
πρέπει να δοθεί η παράταση αυτή.
Για την ολοκλήρωση του ναυπηγικού έργου και την απόδοση
της πυραυλακάτου υπ’ αριθµόν 7 θα απαιτηθεί επιπλέον χρηµατοδότηση µέχρι του ποσού των 6,150 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτή
αφορά σε κάλυψη µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων, σε λειτουργικά έξοδα και υπηρεσίες µετακίνησης
προσωπικού, καθώς και σε υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Είναι γνώριµες στο Σώµα αυτού του
είδους οι διαδικασίες, δεδοµένου ότι έχουµε εγκρίνει κατ’ επανάληψη τέτοιου είδους παρατάσεις. Πραγµατικά θεωρώ, έχω βάσιµες ελπίδες, ότι αυτές θα είναι και οι τελευταίες για να ολοκληρωθεί η επενδυτική προσπάθεια και στην Ελευσίνα και στον
Σκαραµαγκά που ήδη έχει παραγάγει αποτελέσµατα.
Η δεύτερη διάταξη για τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά αφορά στο
πρόγραµµα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και
δοκιµών για την πιστοποίηση και επιχειρησιακή ένταξη των υποβρυχίων «Πιπίνος», «Ματρώζος», «Κατσώνης», δηλαδή τα υπερσύγχρονα τύπου 214, καθώς και του αναβαθµισµένου υποβρυχίου τύπου 209, το «Ωκεανός» δηλαδή, που βρίσκονται στους χώρους της ΕΝΑΕ, στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» στον Σκαραµαγκά.
Τα υποβρύχια έχουν ολοκληρώσει το µεγαλύτερο πρώτο
µέρος των προβλεπόµενων λειτουργικών δοκιµών για την ολοκλήρωση των εργασιών που αποµένουν και δοκιµών εν πλω,
καθώς και την αύξηση της επιχειρησιακής τους απόδοσης. Απαιτείται πλέον η τρίµηνη αυτή παράταση και κατά συνέπεια η επιπλέον χρηµατοδότηση, καθώς και παράταση ανάληψης νοµικών
δεσµεύσεων δαπανών µέχρι και τον Μάρτιο του 2022. Η διάθεση
επιπλέον πίστωσης ύψους µέχρι 12,7 εκατοµµυρίων ευρώ αφορά, όπως και στην Ελευσίνα, στην κάλυψη µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων, λειτουργικά έξοδα του ναυπηγείου και τεχνική υποστήριξη και υλικά για την ολοκλήρωση
του προγράµµατος υποβρυχίων.
Είναι δεδοµένο ότι οι εργαζόµενοι των ναυπηγείων Σκαραµαγκά έχουν ειδική τεχνογνωσία όσον αφορά στην υποστήριξη
και στη συντήρηση των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού,
πραγµατοποιούνται εκεί εργασίες συντήρησης αυτών και εποµένως θεωρούµε ότι το τρίµηνο είναι ικανό χρονικό διάστηµα προκειµένου να συνεχισθεί αφ’ ενός αυτό το έργο και αφ’ ετέρου να
λυθούν και οι εκκρεµότητες του επενδυτή που ήδη έχει εισέλθει
στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά για να ανοίξει πλέον ο δρόµος για
την υλοποίηση στην ουσία αυτής της επένδυσης, µε ό,τι συνεπάγεται για τα ναυπηγεία και την εγχώρια αµυντική και ναυπηγική βιοµηχανία. Στο διάστηµα αυτό ευλόγως πιθανολογείται ότι
οι εκκρεµότητες θα ρυθµιστούν.
Το Σώµα γνωρίζει, είναι προφανές το όφελος για την εγχώρια
αµυντική βιοµηχανία να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτά τα ναυπηγεία. Τα προβλήµατα τα γνωρίζουµε, αλλά από την άλλη
οφείλω να σηµειώσω ότι ανέκαθεν, αυτά τα χρόνια, η Κυβέρνηση
άσκησε µέριµνα για να συνεχίσει να υπάρχει αντικείµενο απασχόλησης για τους εργαζόµενους των ναυπηγείων και δι’ αυτής
της τροπολογίας, µε τις παρατάσεις, το αποδεικνύει για µια ακόµα φορά.
Τελειώνω επαναλαµβάνοντας την ευχή όλων, υποθέτω, ότι η
παράταση αυτή θα είναι η τελευταία. Από εδώ και πέρα θα έλεγα
ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρόµος για την
πραγµατοποίηση επενδύσεων και στα δύο ναυπηγεία, ώστε αυτά
να βρουν τον δρόµο τους όπως πρέπει, προς όφελος της ναυ-
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πηγικής βιοµηχανίας, του Πολεµικού Ναυτικού και της εθνικής
άµυνας.
Σας ευχαριστώ και καλώ το Σώµα να υπερψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, γιατί πράγµατι βοηθάτε την περιοχή της Δυτικής Αττικής, αλλά δίνετε και την ανάσα για να πληρωθούν οι
ταλαιπωρηµένοι για πολλά χρόνια εργαζόµενοι στα ναυπηγεία
Ελευσίνας.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω σήµερα µε τη διαρροή στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», την εφηµερίδα της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι µια παλιά,
παραδοσιακή, καλή εφηµερίδα, που έγινε φερέφωνο του Μεγάρου Μαξίµου και του Πρωθυπουργού της χώρας. Και το λέω έτσι
γιατί διάβασα στις 7 Φεβρουαρίου να λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης
δεν θέλει να συγκυβερνήσει µε την Ελληνική Λύση. Αυτό είπε ο
Πρωθυπουργός της χώρας, σύµφωνα µε διαρροές, βέβαια.
Τι δεν είπε; Ότι εµείς δεν θέλουµε εδώ και πάρα πολύ καιρό
και το έχουµε δηλώσει. Δεν θα συγκυβερνήσουµε ποτέ µε τη Νέα
Δηµοκρατία, µε αυτήν τη Νέα Δηµοκρατία η οποία κάνει τα αντίθετα από ό,τι έχει πει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Βέβαια, δεν ανέφερε αν θα συγκυβερνήσει µε τον ΣΥΡΙΖΑ και
µε το Κίνηµα Αλλαγής. Δεν µας είπε κάτι τέτοιο.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, στενοχωριέµαι που βλέπω πολλούς από εσάς, γιατί είστε φιλότιµοι άνθρωποι, στεναχωρηµένους γιατί αυτό το κόµµα πραγµατικά,
πέρα από την παλινδρόµηση που έχει, έχει γίνει στη θέση του
ΣΥΡΙΖΑ. Ο εν ενεργεία σύµβουλος του κ. Τσίπρα, µαθαίνω, ο κ.
Χουλιαράκης, γίνεται δεξί χέρι του κ. Στουρνάρα, Τι χρείαν περαιτέρω αποδείξεων συγκυβερνήσεως έχουµε, ώστε να αντιληφθούµε ότι υπάρχει η διακυβέρνηση υπόγεια εδώ και πάρα πολύ
καιρό;
Και θα πω τώρα ένα σκωπτικό αν θέλετε, ένα αριστοφανικό
σχόλιο για τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη περί συγκυβέρνησης,
περί απωθηµένων συνεργασιών. Η Νέα Δηµοκρατία µού θυµίζει
µία αποτυχηµένη υποψήφια νύφη. Μου θυµίζει λίγο την αείµνηστη τη Βασιλειάδου -δεν ξέρω αν τη θυµάστε- που λέει ότι δεν
θέλει γαµπρό, αλλά γαµπρός δεν υπήρχε. Εσείς µιλάτε για γαµπρούς -την Ελληνική Λύση-, αλλά γαµπρός δεν υπάρχει. Σας το
έχουµε πει χίλιες φορές. Με εσάς συγκυβέρνηση ποτέ, γιατί
έχετε γίνει επικίνδυνοι για την πατρίδα και το έθνος. Τελεία και
παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, επίσης -ακούστε µε λίγο γιατί αφορά σε όλη την ελληνική κοινωνία αυτό που λέω- η Κυβέρνηση,
αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα να δουν αυτά που συµβαίνουν
στα οπαδικά, δήθεν, κινήµατα. Και το λέω ως πατέρας ενός κοριτσιού είκοσι δύο ετών, το οποίο θα ήθελα να πάει στο γήπεδο,
αλλά δεν µπορεί να πάει.
Αυτό που φτιάξατε, δυστυχώς πολλοί από εσάς, είναι ορδές
οπαδών, νέων ανθρώπων χωρίς ιδανικά, χωρίς οράµατα και
χωρίς αντίληψη του τι σηµαίνει άθληµα και αθλητισµός. Αφήσατε
προέδρους οµάδων να ελέγχουν τις ορδές αυτές και οι οποίες
ορδές σφάζουν στον δρόµο, σφάζουν κόσµο. Δεν θα µπω στο
ιδεοληπτικό µέρος, ότι δήθεν αντιφασίστες, οι οποίοι είναι πιο
φασίστες από τους φασίστες, ήταν οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί του εγκλήµατος. Θα ρωτήσω, όµως, κάποιους εδώ µέσα που
είναι πολύ εύκολοι και εύκαιροι στο να στηλιτεύουν: Εάν ήταν
παιδάκι το οποίο στο Facebook είχε ελληνική σηµαία και ήταν ο
αυτουργός του εγκλήµατος, θα έβγαιναν όλοι στις πορείες.
Επειδή τυγχάνει, όµως, τα παιδιά αυτά να είναι δήθεν αλληλέγγυοι αντιφασίστες, σιωπή και οµερτά. Γιατί;
Γι’ αυτό και ξεκαθαρίζουµε λίγο τη θέση µας ως Ελληνική Λύση. Ο φασισµός δεν είναι ιδεολογία. Ο φασισµός και ο ναζισµός
είναι νοοτροπίες. Και, δυστυχώς, υπάρχουν οριζόντια νοοτροπίες
και συµπεριφορές σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού κόσµου
γιατί η τυραννοκρατία, δυστυχώς, υπάρχει µέσα µας. Φασισµός
και ναζισµός, αλλά και συµπεριφορές από δήθεν αλληλέγγυους
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αντιφασίστες φασιστικές πρέπει να καταδικάζονται από όλους.
Δεν είδα κανέναν να καταδικάζει τα όσα έγιναν τα οποία εµφορούνται από κάποια πράγµατα, από τον φανατισµό, από την έλλειψη παιδείας και αγωγής των παιδιών αυτών και το χειρότερο,
εσείς που είστε οπαδοί της αφοµοιώσεως, οπαδοί του πολυπολιτισµού, όπως και ο Πρωθυπουργός είναι αντινατιβιστής -θα τα
πούµε σε λίγο όλα- έχω να σας πω τούτο: Πλέον είναι µεικτές οι
οµάδες των ορδών που σφάζουν κόσµο.
Πάµε στα οικονοµικά.
Κύριε Βεσυρόπουλε, σας συµπαθώ πάρα πολύ, σας εκτιµώ
πραγµατικά, αλλά περισσότερο -αν θέλετε- τώρα συµπάσχω µε
τον πόνο σας γιατί κουβαλάτε σταυρό. Και µιλάω για σταυρό
γιατί όλα τα νοµοσχέδια που φέρνετε εδώ δεν είναι φιλολαϊκά
και αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές σας.
Έρχεται «Αρµαγεδδώνας». Το έχω πει εδώ και ενάµιση χρόνο
στο ελληνικό Κοινοβούλιο και δεν µας ακούτε δυστυχώς. Τι
φταίει; Θα κάνουµε µερικά µαθήµατα οικονοµίας. Έχει µιλήσει
κάποιος εδώ µέσα γι’ αυτά που έρχονται, κύριε Υπουργέ; Ξέρετε
τι έρχεται στην παγκόσµια οικονοµία; Δεν µιλάει κανένας. Τώρα
άρχισαν να λένε για τις ζωοτροφές και τα λιπάσµατα που τα λέγαµε πριν από ενάµιση χρόνο, κύριοι Υπουργοί, και είστε και από
αγροτική περιοχή.
Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη σε τσιπ; Όχι τα
τσιπς που έλεγε ο Βενιζέλος, τα πατατάκια, αλλά τα µικροτσίπ.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερο πρόβληµα από την έλλειψη των τσιπ
στην παγκόσµια οικονοµία. Όλα είναι µε τσιπ πλέον. Τίποτα δεν
συζητάει κανένας εδώ µέσα, δεν καταλαβαίνουν τι τους λέµε.
Είναι απίστευτο να τους µιλάς µε συγκεκριµένα πράγµατα και να
µην καταλαβαίνει κανένας και να γίνεται µια µικροπολιτική, µικροκοµµατική αντιπαράθεση για το θεαθήναι.
Το µεγάλο πρόβληµα, λοιπόν, είναι τα τσιπ. Αδικαιολόγητη αύξηση τιµής ζωοτροφών µε αιτία τα λιπάσµατα και τα τσιπάκια.
Πείτε στον ελληνικό λαό ότι η µαζική παραγωγή αγροτικών προϊόντων γίνεται πλέον µε τσιπ, τα οποία λείπουν από την αγορά
της Κίνας. Δεν έρχονται και από την Ταϊβάν. Κι αυτό είναι µια παγκόσµια κατάσταση, δυστυχώς. Δεν το ξέρει κανένας, δεν το λέει
κανένας, δεν ξέρουν από οικονοµία, όλοι στη θεωρία.
Ήρθε εδώ ένας οικονοµολόγος της Νέας Δηµοκρατίας, «είµαστε οικονοµολόγοι εµείς». Θα σας πω κάτι. Η οικονοµία είναι θεωρία, δεν είναι επιστήµη, όπως κάποιοι την εννοούν. Ένα συν ένα
είναι θεωρία. Ξέρω τι σας λέω, γιατί από την ίδια αφετηρία πας
σε άλλο αποτέλεσµα. Τα µαθηµατικά είναι επιστήµη, η ιατρική
είναι επιστήµη όπου βεβαιώνεις το πείραµα. Άλλο να το λέω και
άλλο να το κάνω.
Ακούστε τώρα. Εδώ είναι το µεγάλο πρόβληµα, διότι η τέταρτη
βιοµηχανική επανάσταση στην αγροτική οικονοµία που έγινε τα
τελευταία είκοσι χρόνια παγκοσµίως βασίστηκε, κύριε Υπουργέ,
στα τσιπ. Θα χτυπήσουν, λοιπόν, αλύπητα την οικονοµία το 2022
και το 2023 αυτές οι ελλείψεις.
Και κάνετε το εξής εγκληµατικό λάθος: Αντί να οικοδοµήσουµε
µια πραγµατική αγροτική βιοµηχανία, να τη συνδέσουµε µε την
εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή µε την εξαγωγή, αλλά και µε την
αγορά, τα σουπερµάρκετ, εσείς κάνετε αθρόες εισαγωγές, δίνετε επιδόµατα στον Έλληνα ο οποίος αγοράζει προϊόντα από
τα σουπερµάρκετ τα οποία είναι εισαγόµενα.
Εκτίναξη της τιµής των ζωοτροφών που φέρνει πρόβληµα στα
λιπάσµατα. Ξέρετε µε τι γίνονται τα λιπάσµατα, κύριοι συνάδελφοι, εδώ µέσα; Κύριε Υπουργέ, ξέρετε; Ξέρει κάποιος µε τι γίνονται τα λιπάσµατα; Όχι δεν ξέρετε. Βασικό συστατικό είναι το
πετρέλαιο, βασικό συστατικό για να δηµιουργηθεί το λίπασµα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αν βαθύνει δε η κρίση στο φυσικό
αέριο περισσότερο, που η πρώτη ύλη είναι ουσιαστικά στα λιπάσµατα, θα γίνει χάος. Θα πεινάσει κόσµος! Το λέω ενάµιση χρόνο
και κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Στη Βρετανία ήδη έχουν κλείσει µεγάλες µονάδες βιοµηχανίας
λιπασµάτων, γιατί δεν άντεξαν το κόστος. Στην Ελλάδα έχουν
γίνει πενταπλάσιες οι τιµές. Στον αναπτυσσόµενο κόσµο αποδεικνύεται δαπανηρή η καλλιέργεια. Είναι πολύ δαπανηρή η καλλιέργεια.
Βλέπουµε τους ανθρώπους στον δρόµο. Δεν βγαίνουν γιατί
κάνουν πλάκα, γιατί ακούω και αυτά τα ευφυολογήµατα ότι κάθε
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χειµώνα βγαίνουν οι αγρότες. Εντάξει, αλλά όταν έχει πενταπλασιαστεί το κόστος της καλλιέργειας, οι αγρότες αναγκάζονται να
µειώσουν παραγωγή, γιατί δεν τους δόθηκε ούτε ένα σεντ από
τα πληθωριστικά από τον πληθωρισµό που υπάρχει.
Δεν θα πω περισσότερα, γιατί νοµίζουν κάποιοι ότι τα τσιπ
είναι µια αφηρηµένη έννοια, αλλά υπάρχουν παντού: κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, αεροσκάφη, αυτοκίνητα. Οι πατέντες ανήκουν κατά 75% σε εταιρείες µε έδρα τις ΗΠΑ, αλλά κατασκευάζονται στην Κίνα και την Ταϊβάν κι αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα.
Ποιος προσπάθησε να ανασχέσει το κύµα αυτό; Ο Ντόναλντ
Τραµπ που όλοι κοροϊδεύετε εδώ µέσα. Και ο κ. Μητσοτάκης και
η αείµνηστη Φωτεινή Γεννηµατά, ο κ. Τσίπρας κορόιδευαν τον
Τραµπ. Επιχείρησε τα επαναφέρει τη δηµιουργία των τσιπ στην
Αµερική. Τον έφαγαν. Τώρα πάει να το κάνει ο Μπάιντεν. Αυτό
σηµαίνει πολιτική, κάτι που δεν έχετε εσείς.
Να σας πω εγώ; Πρόβλεψη, να µπορείτε να προβλέπετε τις
εξελίξεις. Εσείς το µόνο που προβλέπετε -και θα το πω ευθέωςείναι το πώς θα µπορείτε να εξυπηρετείτε τους ολιγάρχες. Αυξήσατε το χρέος από 400 δισεκατοµµύρια ευρώ στα τέλη του
2018 στα 540 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πώς θα βγουν τα λεφτά;
Ποιον κοροϊδεύετε εδώ; Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύετε επιτέλους;
Δεν καταλαβαίνω πραγµατικά. Δεν έχετε –νεολογισµός- ενσυναίσθηση γενικά. Δεν έχετε.
Δηµόσιο και ιδιώτες έκαναν 140 δισεκατοµµύρια ευρώ νέα
χρέη σε τρία χρόνια. Η χώρα οδεύει σε νέα χρεοκοπία. Και να
σας πω και κάτι; Δεν ξέρω αν θα µπορούµε να κάνουµε και µνηµόνια πλέον, γιατί είναι παγκόσµιο το θέµα. Κάποτε µας έδιναν
λεφτά, µας έβαζαν µνηµόνια, δεν τηρούσαµε τις δεσµεύσεις µας
και φτάναµε να κάνουµε νέα µνηµόνια. Τώρα δεν ξέρω αν θα
υπάρχουν και µνηµόνια για να µπορέσουν να µας βοηθήσουν, αν
µας βοηθάν όπως µας βοηθάν οι τοκογλύφοι.
Έρχεται πείνα και φοβάµαι ότι η Ελλάδα θα πληρώσει πολύ
ακριβά τον δανεισµό. Ήδη ανέβηκε στο 3% το δεκαετές οµόλογο. Ξέρετε τι σηµαίνει 3%, κύριε Υπουργέ; Πείτε τα στον ελληνικό λαό. Γιατί δεν τα λέτε αυτά στον ελληνικό λαό; Εσείς ως
Κυβέρνηση πείτε στον ελληνικό λαό τι σηµαίνει 3% στο δεκαετές
οµόλογο. Μέχρι τώρα δανειζόσασταν χαµηλά, είχαµε το QE, είχαµε το µαξιλαράκι µας, είχαµε τα ωραία µας, παίρναµε φθηνό
χρήµα. Τώρα θα πάρετε πανάκριβο χρήµα. Έρχεται «Αρµαγεδδώνας».
Εµείς εδώ µπήκαµε για έναν λόγο, για να λέµε την αλήθεια
στον ελληνικό λαό, µε προοπτική να επανιδρύσουµε την Ελλάδα,
µια Ελλάδα που αξίζει στην Ελλάδα και στους Έλληνες και θα
την επανιδρύσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και θα ξεκινήσουµε µε την επανίδρυση της λογικής και της
αλήθειας µέσα στο Κοινοβούλιο. Το µίγµα είναι εκρηκτικό.
Πληθωρισµός. Είναι δυνατόν να µην καταλαβαίνει η Κυβέρνηση τι σηµαίνει ακρίβεια στα βασικά καταναλωτικά αγαθά; Μα,
οι αυξήσεις στα καταναλωτικά αγαθά σηµαίνουν έµµεσα φορολογία στον πολίτη. Όταν αυξάνεται η τιµή 20%-30% σε ένα προϊόν, σηµαίνει ότι φορολογείται ο πολίτης άλλη µια φορά, ο ήδη
υπερφορολογηµένος Έλληνας. Εδώ δεν µιλάτε για τον πληθωρισµό.
Κι ακούω τα τρελά, τα παλαβά. Μιλάµε για παλαβούς Υπουργούς. Δεν στέκει λογικά αυτό που ακούω. Είναι παλαβοµάρες,
είναι παρανοϊκό, είναι παράνοια αυτό που ακούω. Ακούω Υπουργό να λέει «είµαστε πρωταθλητές στις επενδύσεις». Σε ποιες
επενδύσεις που να πάρει και να σηκώσει; Σε ποιες επενδύσεις;
Με επενδυτές που το φορολογικό καθεστώς είναι τελείως διαφορετικό από το εγχώριο γιατί είναι διµερείς οι συµφωνίες,
απαλλακτικό σε επενδυτές, µε θέσεις εργασίας σε τηλεφωνικά
κέντρα, σε data base; Δεν είναι παραγωγικές µονάδες. Μηδενικό
κέρδος για το κράτος.
Θέλετε παραδείγµατα; Η «YAHOO», η µεγαλύτερη εταιρεία
που έχει data center, ξέρετε πόσους υπαλλήλους απασχολεί στις
Ηνωµένες Πολιτείες; Εκατόν ογδόντα ανθρώπους. Και χειροκροτάτε για τη «MICROSOFT» που θα κάνει ένα τηλεφωνικό κέντρο,
ένα call center. Εγώ έχω στην εταιρεία µου δεκαοκτώ άτοµα, η
«YAHOO» έχει εκατόν ογδόντα.
Εσείς κυνηγάτε εµένα, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς προσωπικά,
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αλλά οι εφοριακοί σας που έχω δεκαοκτώ άτοµα στο τηλεφωνικό
κέντρο και χαίρεστε που θα φέρει εκατό ή πενήντα άτοµα για τηλεφωνικό κέντρο η «MICROSOFT». Δηλαδή, είναι παραµύθια όλα
αυτά.
Πάµε στο επόµενο. Δεν θα πω ότι είµαστε πλέον στο µικροσκόπιο στο ΔΝΤ. Πλέον η Ελλάς είναι στο µικροσκόπιο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για το επενδυτικό κενό της Ελλάδας. Το 2019 οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι από τις χειρότερες
διεθνώς. Αυτά είναι πραγµατικά στοιχεία.
Αν ήµουν πρωθυπουργός στη θέση του κ. Μητσοτάκη θα είχα
ξηλώσει όλους τους συµβούλους. Όλους! Αυτοί κατέστρεψαν
τον κ. Μητσοτάκη και το λέω ευθέως. Διότι ούτε Νέα Δηµοκρατία
είναι όλοι ούτε αγαπάνε την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας
και συµπονούν τους Βουλευτές.
Παράδειγµα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα από το 24% στο 13%. Εσείς είστε
από αγροτική οικογένεια, κύριε Υπουργέ. Το ανακοίνωσε επίσηµα. Δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι ήδη ήταν στο 13%; Ανακοίνωσε δηλαδή, µείωση ΦΠΑ ο Πρωθυπουργός της χώρας που
υπήρχε. Ήταν 13%. Δεν ήξερε πόσο είναι ο ΦΠΑ; Το µάζεψαν το
απόγευµα.
Ο άλλος Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, που ήταν
εδώ -συµπαθητικός, συµπαθητική φυσιογνωµία, άλλαξαν κυβερνήσεις και πρωθυπουργοί, Υπουργό Οικονοµικών θα έχουµε τον
πετυχηµένο Σταϊκούρα!- τι έλεγε; Δεν έχω τίποτα µαζί του, µια
χαρά είναι ο άνθρωπος. Πρόβλεψη πληθωρισµού, έλεγε, 1% για
το 2022 και 5,5% λέει τώρα. Πώς να ασκήσεις σοβαρή οικονοµική
πολιτική;
Ο άλλος Υπουργός νοµίζει ότι τα καύσιµα είναι µόνο για τους
πλουσίους. Δηλαδή, δεν υπάρχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα και την κοινωνία. Δεν είναι πραγµατικές δηλώσεις ανθρώπων που συµπάσχουν, συµπονούν, αντιλαµβάνονται τι γίνεται στην κοινωνία.
Κυβερνητικό πρόγραµµα µόνο για όποιον δεν είναι Έλληνας.
Επιδόµατα σε λαθροµετανάστες, µετανάστες, δουλειές σε ξένα
κράτη, στη Γαλλία. Βγήκε η Υπουργός Άµυνας της Γαλλίας -δεν
είναι εδώ ο Υπουργός Άµυνας- και ευχαρίστησε την Ελλάδα που
της δίνει δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας εκεί. Και δεν µπορούσαµε
να τις έχουµε εµείς εδώ; Η Γαλλίδα Υπουργός Άµυνας είπε ότι
διασφαλίσαµε για την επόµενη πενταετία δύο χιλιάδες διακόσιες
θέσεις για Γάλλους. Οι Έλληνες θα έχουν θέσεις εργασίας; Εδώ
είναι το ερώτηµα.
Εδώ στο βασικό µάθηµα οικονοµικών, στον αναπτυξιακό νόµο,
κύριε Υπουργέ µου, δεν υπάρχει ούτε µία αναφορά στην πολεµική βιοµηχανία ούτε λέξη για αµυντική βιοµηχανία. Αναπτυξιακός σηµαίνει εξαγωγές. Αν δεν κάνω οπλικά συστήµατα για να
τα εξάγω όχι για να τα καταναλώσω -αχρείαστα να είναι-, δεν
µιλάς για ανάπτυξη.
Κι επειδή µιλάτε για το κράτος που φτιάξατε και ο ΣΥΡΙΖΑ και
το Κίνηµα Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία –έχουν πολλά
ονόµατα αυτοί-, ακούστε τι κάνατε εσείς. Επιδόµατα που έδιναν
άλλες κυβερνήσεις, πώς καταστρέψατε το κράτος. Επίδοµα παραλαβής-παράδοσης λεωφορείων 450 ευρώ τον µήνα. Επίδοµα
έγκαιρης προσέλευσης ΕΘΕΛ 310 ευρώ τον µήνα.
Τα δίνατε κατά το παρελθόν, έτσι χρεοκόπησαν. Επίδοµα φαξ,
ΔΕΗ, 870 ευρώ τον µήνα. Επίδοµα προπέλας, Λιµενικό, 840 ευρώ
τον µήνα. Επίδοµα µεταφοράς φακέλου, δηµοσίου, 290 ευρώ.
Δώστε σε µένα να τα µεταφέρω εγώ, άµα είναι. Επίδοµα χρήσης
κυλικείου, 120 ευρώ. Επίδοµα πλυσίµατος χεριών, 420 ευρώ. Επίδοµα προθέρµανσης αυτοκινήτου –άνοιγε τη µίζα ο άλλος- 690
ευρώ. Επίδοµα κεραίας, ΗΣΑΠ 1.120 ευρώ τον µήνα. Αυτά τα δίνατε εσείς. Όλοι σας τα δίνατε. Και δεν ήταν µισθός, ήταν επιδόµατα, επιδόµατα µε δανεικά. Και χρεοκόπησε η χώρα, πεινάει
ο Έλληνας και τώρα τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις.
Θέλετε να σας αποδείξω τώρα πόσο ανίκανη πραγµατικά, επικίνδυνη, λαθεµένη είναι η πολιτική σας; Ακούστε. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», το πρόγραµµά σας, επί δεκαπέντε µέρες πεσµένη πλατφόρµα. Πρώτον, κύριε Υπουργέ, δεν φταίτε εσείς, αλλά εσείς κυβερνάτε, δεν κυβερνάµε εµείς.
Δεύτερον, θα χορηγηθούν 100 εκατοµµύρια ευρώ σε διακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά για να αντικαταστήσουν –ακούστε- πα-
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λιά κλιµατιστικά, ψυγεία και καταψύκτες. Όλα αυτά κατασκευάζονται στη Γερµανία και στην Τουρκία. Δηλαδή, παίρνουµε εµείς
λεφτά από το εξωτερικό και τα δίνουµε πάλι στη Γερµανία και
στην Τουρκία, ψυγεία δηλαδή. Ενισχύετε, δηλαδή, τις εισαγωγές
και όχι την ελληνική παραγωγή. Ακούστε, όµως, τι άλλο έγκληµα
κάνετε. Γιατί αυτό είναι σηµαντικότερο. Αντικαθιστάς ένα παλιό
ψυγείο, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που δεν ξέρετε πραγµατικά τι κάνει η Κυβέρνησή σας, που κάνει λάθη εγκληµατικά και
δεν διορθώνεται. Αντικαθιστάς ένα ψυγείο, ενώ πρέπει να αντικαταστήσεις τον ηλιακό θερµοσίφωνα. Καίει πέντε φορές παραπάνω ο ηλιακός θερµοσίφωνας από ό,τι καίει το ψυγείο. Οι
ηλιακοί θερµοσίφωνες κατασκευάζονται οι περισσότεροι, κατά
50%, στην Ελλάδα. Αντί, λοιπόν, να επιδοτήσω την αντικατάσταση του ηλιακού θερµοσίφωνα, να βάλω ηλιακό θερµοσίφωνα,
εσείς κάνετε αντικατάσταση του ψυγείου και της κουζίνας. Μιλάµε για αδαείς. Μιλάµε για ανοήτους. Μιλάµε για επικίνδυνους.
Πάµε στο άλλο. Έχει κι άλλα, δεν είναι µόνο αυτά. Ακούστε.
Καταργείτε τα ενεργειακά τζάκια, δεν τα επιδοτείτε. Γιατί; Τα
ενεργειακά τζάκια κατά 90% κατασκευάζονται στην Ελλάδα και
εσείς καταργείτε την επιδότηση, όταν η βιοµάζα είναι κατά 99%
ελληνική. Έχετε εκροή συναλλάγµατος, χάνεται χρήµα στο εξωτερικό.
Επίσης άλλη µανία µε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επιδοτείτε
τώρα, λέει –ακούστε- τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ταυτοχρόνως
ιδιωτικοποιείτε τη «ΛΑΡΚΟ». Εδώ είστε εγκληµατίες. Ζητώ συγγνώµη που το λέω έτσι ωµά, αλλά είστε εγκληµατίες. Η «ΛΑΡΚΟ»,
λόγω του νικελίου και λόγω των ορυκτών που διαθέτει, θα µπορούσε να γίνει κινητήριος µοχλός δηµιουργίας εργοστασίων
µπαταρίας στην Ελλάδα. Άρα, εµείς θα µπορούσαµε να κάνουµε
εξαγωγές, γιατί είµαστε η µοναδική, µαζί µε τη Νορβηγία, χώρα
που διαθέτει τα ορυκτά αυτά. Και τι κάνετε εσείς; Την ξεπουλάτε.
Φέρτε γερµανικά αυτοκίνητα ηλεκτρικά, που µόνο 15% στην επικράτεια υπάρχουν πρίζες για να φορτίσουν. Πού θα τα φορτίσουν; Ακούστε τώρα. Παίρνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά δεν
έχουµε, λέει, φορτιστές. Πού θα τα φροντίζουν οι άνθρωποι; Για
πείτε µου εσείς. Πρώτα ο κόσµος φτιάχνει τους φορτιστές γύρωγύρω στην Ελλάδα και µετά πάει στην επιδότηση. Μιλάµε για
τραγικά λάθη.
Βρήκατε και το κόλπο να πάρετε λεφτά, στα EURO 2005 αυτοκίνητα, χαράτσι καινούργιο. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό
είναι τουρκοκρατία και σουλτάνος, ό,τι κινείται φορολογείται, ό,τι
αναπνέει φορολογείται µέχρι να πεθάνει που δεν θα φορολογηθεί ποτέ. Αυτοί είστε.
Ακούστε τώρα. Δεν θα πω για τον ΕΝΦΙΑ, 6 ευρώ τον µήνα
τώρα, εντάξει. 6 ευρώ τον µήνα, κύριε Υπουργέ µου, είναι για να
µας κλαίνε όλοι. 6 ευρώ είναι η ιστορία µε τον ΕΝΦΙΑ, 6 ευρουλάκια. Και θα σας πω και το εξής. Για να σας πω ευχαριστώ για τον
ΕΝΦΙΑ και όλοι οι Έλληνες, πρέπει εσείς που τον επιβάλλατε,
εσείς µαζί µε τον κ. Βενιζέλο, Κίνηµα Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, συγκυβέρνηση που έρχεται ξανά, πρέπει να πάρετε πίσω τον ΕΝΦΙΑ. Ο
ΕΝΦΙΑ είναι δήµευση της ελληνικής περιουσίας. Καταλάβετε το!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κι αν δεν µπορείτε να βγάλετε έσοδα, θα σας πληροφορήσουµε εµείς. Κύριε Υπουργέ, έχει στα χέρια της η Διάσκεψη των
Προέδρων µια πρόταση που έκανε η Ελληνική Λύση. Την προτείναµε σε όλα τα κόµµατα. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Έχει βγει αυτή η
ΑΕΠΙ, µαζί µε κάποιους άλλους συλλόγους που έχουν φτιάξει,
και κυνηγούν καφενεία, καφετέριες, µαγαζιά, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα µε 2% -θα το πω ωµά- «προστασίες» µαγαζιών. Παίρνει
η ΑΕΠΙ πνευµατικά δικαιώµατα.
Κάναµε µια πρόταση νόµου ως Ελληνική Λύση. Δεν την καταθέσαµε επίτηδες, αλλά τη δώσαµε στη Νέα Δηµοκρατία, στο
ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα κόµµατα, στη Διάσκεψη των
Προέδρων. Καλώ όλα τα κόµµατα να µπει φραγή στην καταχρηστική, τοκογλυφική συµπεριφορά της ΑΕΠΙ. Τέρµα το 2% σε
αυτήν την ιστορία. Δεν µπορεί να κυνηγάνε κεφάλια, καφενεία,
αν παίζει µουσική σ’ ένα µαγαζάκι, 2% επί του τζίρου! Ακούστε,
συνέλληνες, επί του τζίρου φόρος 2%! Το αντιλαµβανόµαστε
αυτό; Ποια εταιρεία θα βγει µε 2% επί του τζίρου φόρο; Όχι επί
των κερδών, επί του τζίρου. Πού είναι ο νοµοθέτης, πού είναι το
Κοινοβούλιο; Να µάθουν οι Έλληνες ότι στα κόµµατα υπάρχει
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πρόταση νόµου. Να δω, λοιπόν, τι θα κάνουν τα κόµµατα, τι θα
κάνει η Νέα Δηµοκρατία, τι θα κάνει το Κίνηµα Αλλαγής, τι θα
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόµµατα.
Διότι η αδικία είναι καταφανής. Είναι προστυχιά αυτό που κάνουν οι κύριοι. Είναι προστυχιά. Όλοι δυστυχώς, θάψατε την οικονοµία, το παραγωγικό µας µοντέλο. Κλείσατε βιοµηχανίες.
Δίνατε παράνοµες επιδοτήσεις. Διότι δεν ξέρετε και δεν ξέρατε
πώς θα παράγετε πλούτο.
Ακούστε τι έγινε µε τις επιδοτήσεις, κύριε Υπουργέ. Γιατί κλείσατε τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά; Γιατί κλείνει η «ΛΑΡΚΟ»; Διότι
έδιναν παράνοµες επιδοτήσεις. Ναι, κύριε Υπουργέ µου; Ναι. Τι
έκανε η Γερµανία, λοιπόν, µέσω πανδηµίας; Έδωσε επιδοτήσεις
στη «LUFTHANSA», αλλά πήρε µετοχές. Γιατί δεν το κάνατε
εσείς; Δώσατε στην «AEGEAN» λεφτά. Γιατί δεν παίρνετε µετοχές; Δίνετε στη «ΛΑΡΚΟ» λεφτά, πάρτε µετοχές. Γελάτε; Να σας
πω γιατί γελάτε; Διότι δεν είστε ικανοί να παράγετε πλούτο. Δεν
είστε ικανοί να διοικήσετε, που λατρεύετε τη Γερµανία. Η Γερµανία αυτό έκανε, επί δεκαετίες το κάνει. Επιδοτεί, αλλά παίρνει
και µετοχές το κράτος.
Είστε εναντίον του κράτους. Εµείς είµαστε υπέρ του κράτους
σε συνεργασία µε τον ιδιώτη. ναυπηγεία, Ολυµπιακή, ΟΤΕ, λιµάνια, «ΛΑΡΚΟ», αεροδρόµια, δρόµοι. Τα χάσαµε όλα. Τα χάσαµε
όλα, δεν υπάρχει πλούτος. Δεν θα πω για το νικέλιο, τίποτα δεν
θα πω, πραγµατικά, δεν θα πω τίποτα για τη «ΛΑΡΚΟ». Θα πω
όµως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2005 είχε ανάγκη από πενήντα τρεις χιλιάδες τόνους σε κοβάλτιο, που βγαίνει από τη
«ΛΑΡΚΟ». Ακούστε. Μόνο η Φινλανδία µπορεί να προσφέρει δύο
χιλιάδες τριακόσιους τόνους. Οι υπόλοιπες ποσότητες έρχονται
από το Κονγκό και από τη Ρωσία. Η «ΛΑΡΚΟ» θα µπορούσε να
έχει έως τρεις χιλιάδες τόνους ετησίως µε υδροµεταλλουργία
και να είναι έτοιµη, ώστε να παράγει η χώρα µας ηλεκτρικά, όχι
αυτοκίνητα, αλλά µπαταρίες. Θα ήµασταν η υπ’ αριθµόν 1 χώρα.
Το καταλαβαίνετε τι εγκλήµατα κάνετε; Το αντιλαµβάνεστε;
Δυστυχώς η χώρα µας είναι ένα καράβι. Κι εδώ φταίει κι ο Έλληνας, ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ψηφοφόρος. Είναι ένα καράβι που ο καπετάνιος ο Πρωθυπουργός κάθε φορά οδηγεί το
καράβι στα βράχια κι ο ελληνικός λαός, αντί να αλλάξει καπετάνιο, αλλάζει καράβι κάθε φορά. Μια το ΚΙΝΑΛ, µια ο ΣΥΡΙΖΑ, µια
η Νέα Δηµοκρατία. Αλλάζει το καράβι. Δεν πάει έτσι η Ελλάδα
µπροστά.
Όλα είναι αποτυχία, όλα. Πτωχευτικός Κώδικας, κύριε Υπουργέ, ψάξτε λίγο τι έγινε. Αποτυχία. Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ»; Αποτυχία. Αναπτυξιακή µετάβαση, απολιγνιτοποίηση; Αποτυχία. Ποσοστά επιδοτήσεων για τον πρωτογενή τοµέα; Χαµηλά, αποτυχία. «Εξοικονοµώ» ΕΣΠΑ; Αποτυχία. Μεγάλες επιχορηγήσεις; Μόνο επιτυχία
στους δικούς µας. Εκεί οι δικοί µας παίρνουν λεφτά.
Και βγαίνει το EuroActive, κύριε Υπουργέ µου, και σας αδειάζει
ωµά και λέει ότι δεν σας εµπιστεύεται η Ευρώπη και η Κοµισιόν
τα λεφτά από το Ταµείο Ανάκαµψης πού θα τα δώσετε και δεν
ντρέπεστε! Βλέπει η ντροπή το Μέγαρο Μαξίµου και ντρέπεται
µε αυτά που γράφουν οι Ευρωπαίοι για µας. Πραγµατικά ντρέπεται. Να µην πω για τα υπόλοιπα.
Και µε όλα αυτά βγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και µας
λέει ότι η Ελλάδα είναι µια καταπληκτική χώρα σε ποιότητα ζωής.
Και λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αποκλείεται να το είπε. Το είπε
ο Πρωθυπουργός! Είναι µια χώρα µε καταπληκτική ποιότητα
ζωής! Ο Πρωθυπουργός; Τι δεν καταλαβαίνετε; Είναι εκτός χρόνου και χώρου. Δεν ξέρω. Απλά εµείς ζούµε σε άλλη χώρα µάλλον, εµείς ακούµε άλλους ανθρώπους. Έχουµε, λέει ο Πρωθυπουργός, αίσθηµα ασφάλειας. Αισθανόµαστε ασφαλείς στην Ελλάδα, µε εκατό νεκρούς ηµερησίως! Τι αίσθηµα ασφάλειας παρέχει µια χώρα που έχει εκατό νεκρούς ηµερησίως; Πρωταθλήτρια στον πλανήτη είµαστε! Αυτή είναι η αποτυχία σας και
όποιος πέθανε, πέθανε βέβαια, έτσι; Αφού είναι καλή η χώρα.
Ασφάλεια µε εγκληµατικότητα; Όποιος πέθανε, πέθανε.
Έτσι όπως το λέει ο Πρωθυπουργός, θα συµφωνούσα µαζί του
µόνο σε ένα πράγµα: Όντως η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι
καταπληκτική, αν είσαι τουρίστας, αν δεν µένεις στο κέντρο της
Αθήνας, αν δεν χρειάζεσαι δηµόσιο νοσοκοµείο, αν δεν χρησιµοποιείς δηµόσια µέσα µεταφοράς, αν δεν µπλέξεις µε τη γραφειοκρατία του δηµοσίου, αν δεν φορολογείσαι στην Ελλάδα,
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τότε η Ελλάδα είναι καταπληκτική για να περνάς ωραία. Αυτή
είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι έτσι όµως. Δεν είναι έτσι δυστυχώς.
Και επειδή πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να κάνω µια έκκληση σε
όλες τις κατευθύνσεις του ελληνικού Κοινοβουλίου. Παράκληση,
όλοι οι Αρχηγοί κοµµάτων να πιέσουµε τον Πρωθυπουργό να µην
εµπλακούµε στην Ουκρανία. Δεν πρέπει να µπλέξουµε µε την Ουκρανία ως χώρα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν πρέπει να
µπλέξουµε µε την Ουκρανία, γιατί είµαστε βαθιά εξαρτηµένοι
από το 40% εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
Εάν κλείσει η βαλβίδα, τότε τελειώσαµε ως χώρα. Παράκληση,
λοιπόν. Κάναµε το έγκληµα, δώσατε τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς να ρωτήσετε κανέναν. Την κάνατε µακράς διάρκειας,
αορίστου χρόνου, ενώ ήταν µονοµερής, Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε
µονοµερώς για ένα έτος και το ΚΙΝΑΛ παλιά και εσείς, η παλαιότερη κυβέρνηση του Καραµανλή. Τώρα ξαφνικά ο κ. Μητσοτάκης την έκανε αορίστου χρόνου. Εξάρτηση, λοιπόν, από τη
Ρωσία έχουµε.
Αυτά τα παραµύθια περί LNG σχιστολιθικού είναι µόνο για να
βολέψετε τους φίλους σας τους Αµερικάνους. Να οικονοµάνε οι
Αµερικανοί και οι εφοπλιστές της Ελλάδος µε ακριβό φυσικό
αέριο LNG, να το φέρουν από εκεί κι απ’ το Κατάρ. Πρέπει να
ντρέπεστε που υπηρετείτε και να εξυπηρετείτε τους Αµερικάνους και όχι τους Έλληνες. Είναι λάθος!
Η ΡΑΕ µας είπε το εξής αµίµητο -γιατί είναι για γέλια. Είπε ότι
σε περίπτωση κλεισίµατος στις στρόφιγγες φυσικού αερίου από
Ρωσία, θα ενεργοποιηθεί το LNG στη Ρεβυθούσα. Ακούστε,
όµως. Όλα αυτά που είπε η ΡΑΕ είναι 30 εκατοµµύρια κυβικά
µέτρα την ηµέρα, ενώ οι ανάγκες είναι 55 εκατοµµύρια. Πού θα
τα βρούµε;
Να σας πω εγώ πού θα τα βρίσκαµε; Αν µας άκουγε ο Πρωθυπουργός και δεν έλεγε όχι στην εξόρυξη φυσικού αερίου. Αν µας
άκουγε ο Πρωθυπουργός και έλεγε ναι στην πυρηνική ενέργεια.
Αν µας άκουγε ο Πρωθυπουργός και δεν έκλεινε τους λιγνίτες.
Έχει κάνει όλα τα στραβά η Κυβέρνηση αυτή για να έχουµε ενεργειακή κρίση και ενεργειακή φτώχεια!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Όλα εισαγόµενα! Η ιδέα για εισαγόµενο ρεύµα από Αίγυπτο.
Δηλαδή, τι ιδέα, τι φαεινή ιδέα του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν
να πάει στη Γλασκόβη και να πει ότι η Ελλάς προτείνει εισαγόµενο ρεύµα από την Αίγυπτο µε υποβρύχιο καλώδιο που θα γίνει
σε τρία χρόνια. Εισαγόµενο LNG, εισαγόµενα όλα!
Πώς θα αντεπεξέλθει η ελληνική οικονοµία; Να µας πει ο
Υπουργός, αν ξέρει. Όταν όλη η ενέργεια είναι εισαγόµενη, πώς
θα αντεπεξέλθει η ελληνική οικονοµία; Πώς δεν θα έχω ακριβά
καύσιµα, ακριβό πετρέλαιο, ακριβό κόστος παραγωγής, ακριβά
διόδια. Πώς θα αντεπεξέλθουµε; Ακούστε, εµείς προτείνουµε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Έχω µπροστά µου και τη µελέτη -κύριε Πρόεδρε, λίγο την
ανοχή σας- και θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Τίτλος έκθεσης: «Τελική Έρευνα Αγοράς-Νικέλιο». Το δίνω
στην Κυβέρνηση να το διαβάσει πριν κάνει το έγκληµα µε τη
«ΛΑΡΚΟ», για να καταλάβει τι έγκληµα κάνει και τι χάνει η Ελλάδα
και οι Έλληνες από την επιλογή της αυτή.
Τι προτείνει η Ελληνική Λύση για να έχουµε φθηνό ρεύµα; Λιγνίτες, άνοιγµα τώρα. Όπως η Γερµανία και η Πολωνία, όλοι οι
λιγνίτες σε πλήρη ισχύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πυρηνική ενέργεια -δεν άνοιξαν όλοι οι λιγνίτες, πληροφορώ
κάποιους που διαµαρτύρονται- και η λύση και είναι πολύ σηµαντική: Βγάζεις ισοδύναµα και τα ισοδύναµα είναι ότι ξεκινάς εξόρυξη φυσικού αερίου στη χώρα σου, γίνεσαι ενεργειακή χώρα,
µπαίνεις στο µπλοκ των χωρών που έχουν ενέργεια.
Ακούστε, εµένα µε ενοχλεί κάτι άλλο. Πυρηνική ενέργεια, έχει
τελειώσει η ιστορία. Πυρηνική ενέργεια: είναι η µόνη λύση, το
είπαν και στη Γλασκόβη. Η επόµενη γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων θα είναι αυτή –ακούστε- της σύντηξης και όχι της σχάσης. Είναι πάνω από χίλιες φορές πιο ασφαλείς από τους προη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γούµενους αντιδραστήρες. Ήδη είναι στο τελευταίο στάδιο δοκιµών και µπορούµε να προχωρήσουµε εµείς ως χώρα στη δηµιουργία µιας τέτοιας ενέργειας, της πυρηνικής. Γιατί όχι; Και είναι
και φιλική προς το περιβάλλον και είναι και πράσινη -πιο πράσινη
από το φυσικό αέριο. Γιατί όχι; Ρωτάω εσάς.
Κι εδώ θα ήθελα να πω κάτι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, που έχετε εθνική συνείδηση και πατριωτισµό και είµαι βέβαιος για αυτό, γιατί είστε από ένα κόµµα
του γενάρχη Κωνσταντίνου Καραµανλή του Α’ που εµπέδωσε
σταθερές αξίες, παραδοσιακές σε αυτή την παράταξη.
Συµφωνία µε το Πακιστάν. Ποιος είναι ο Υπουργός ο κ. Μηταράκης που κάνει συµφωνίες µε το Πακιστάν; Και δεν ντρέπονται
οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µε αυτό που πάει να κάνει
που είναι παράνοµο; Γιατί είναι παράνοµο! Συµπεριφέρεται σαν
να είναι η χώρα δική του, συµπεριφέρεται σαν να είναι ο ίδιος το
αφεντικό της χώρας. Πενταετή βίζα σε Πακιστανούς υπηκόους.
Απευθείας πτήσεις Ισλαµαµπάντ - Αθήνας µέσω Pakistan Airlines.
Εκατοντάδες χιλιάδες υπήκοοι Πακιστάν. Αυτοί που διαµένουν
παράνοµα στην Ελλάδα τι θα γίνουν;
Και πήγε και µίλησε. Και ξέρετε µε ποιον µίλησε ο κ. Μηταράκης µε εντολή του Πρωθυπουργού; Τι κάνουν οι Βουλευτές, οι
υπόλοιποι της Νέας Δηµοκρατίας; Πού είναι η Αριστερά να µιλήσει; Μίλησε µε τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, ο οποίος είχε
πει πριν δύο µήνες «Φορέστε µαντήλα για να µη σας βιάζουν».
Με αυτόν πήγε και µίλησε!
Πού είναι οι νεοδηµοκράτες Βουλευτές; Πού είστε, Υπουργέ
µου;
Πήγε ο Υπουργός σας και µίλησε µ’ αυτόν τον τύπο, που είπε
ότι πρέπει να φορούν µαντίλες, για να µη βιάζουν τις γυναίκες!
Πού είναι η αλληλεγγύη της Αριστεράς; Πού είναι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολοίπων κοµµάτων που µιλούν για αλληλεγγύη,
για ισότητα γυναικών; Μόνο στους ΛΟΑΤΚΙ θέλουµε ισότητα; Νοµιµοποιήσατε αυτό το τέρας που λέει ότι άµα ότι για να µη σε
βιάζουν, πρέπει να φοράς µαντήλα και τσαντόρ;
Πού είναι η ευαισθησία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας; Πού είναι, πείτε µου εσείς. Πραγµατικά, έχετε εξανδραποδίσει την ιδεολογία σας. Φτάνει πια!
Η µόνη συµφωνία µπορεί να γίνει αποδεκτή είναι µία γραµµή
κατεύθυνσης: Το αεροπλάνο, όχι Ισλαµαµπάντ - Αθήνα, αλλά
Αθήνα - Ισλαµαµπάντ. Όλοι στην αντίθετη κατεύθυνση, να φύγουν για απέλαση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Για να τελειώνει η ιστορία. Και είστε εχθροπαθείς, είστε εχθροπαθείς όλοι σας.
Καταγγελία του Συλλόγου Αλιέων Νέας Περάµου: Στον χώρο
του καταφυγίου, λοιπόν, οι αλιείς έκαναν ένα εκκλησάκι, µε διαστάσεις µικρές, που δεν εµποδίζει τη λειτουργία του λιµανιού. Ο
Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού, ο κ. Καµαρινάκης, και ο
Προϊστάµενος Λιµενικών Εγκαταστάσεων κ. Χρήστου ζήτησαν να
γίνει δικογραφία και να γκρεµιστεί το εκκλησάκι.
Αυτοί είστε στη Νέα Δηµοκρατία! Γκρεµίζετε εκκλησίες, φτιάχνετε τζαµιά. Αυτοί είστε! Και δεν ντρεπόµαστε λιγάκι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και επίσης, θα σας πούµε, λοιπόν, ποιοι είστε. Καµµία σχέση
µε το Γενάρχη Καραµανλή. Καµµία σχέση µε το Γενάρχη σας.
Είστε πατροκτόνοι της ιδεολογίας σας. Είστε πατροκτόνοι, πραγµατικά! Είστε αυτοί που κάνατε την Ελλάδα επαίτη, ξεχνώντας
ότι πρέπει να λυπόµαστε ένα έθνος αν φοράει ρούχο που δεν
ύφανε, ψωµί που τρώει που δεν έκανε σοδειά ο ίδιος και κρασί
αν πίνει, αλλά είναι εισαγόµενο, όχι από το πατητήρι του.
Ποιοι είµαστε εµείς –και κλείνω εδώ. Εµείς είµαστε η λύση, η
εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είµαστε η Ελληνική Λύση. Η εναλλακτική διακυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµείς ενώνουµε στη λογική και µε τη λογική τη φωνή µας. Ενώνουµε τη φωνή µας µε τον Αριστοτέλη, µε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, µε τον Κολοκοτρώνη, µε όλους αυτούς που πολέµησαν για την πατρίδα. Το ελληνικό γένος ζει ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα µπορούσε να κυριαρχήσει, αν ήταν πολιτικά
ενωµένο. Αυτοί είµαστε εµείς. Το έλεγε ο Αριστοτέλης. Θα ενώσουµε τους Έλληνες, θα επανιδρύσουµε το κράτος. Θα δουλέ-
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ψουµε, θα µοχθήσουµε, θα χορτάσει ο Έλληνας ψωµί. Είναι σηµαντικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και ποιοι είµαστε; Και κλείνω εδώ, αγαπητές κυρίες και κύριοι.
Είµαστε αυτοί που ευθυγραµµιζόµαστε ευθέως µε το µεγάλο
Οδυσσέα Ελύτη. Είστε εκείνη ακριβώς η γενιά –όλα τα κόµµατά
σας- που το κάνατε. Τι έλεγε ο Ελύτης; Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου αποµένουν µια ελιά, ένα αµπέλι
κι ένα καράβι, που σηµαίνει µε άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.
Εµείς είµαστε αυτοί, λοιπόν, που θα ξαναφτιάξουµε την πατρίδα και τους Έλληνες! Εµείς θα ξανακάνουµε περήφανους
τους Έλληνες, περήφανα τα γηρατειά µας. Μία ψήφο θέλουµε
στην επόµενη τετραετία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πριν δώσω τον
λόγο στην κ. Αχτσιόγλου, θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό
Δικαιοσύνης για να υποστηρίξει τη µε αριθµό 1209/7.2.2022 τροπολογία.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίως για το άρθρο 7 της τροπολογίας που αφορά την παράταση της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης, η οποία θα είναι µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, αφ’
ενός θέλω να ενηµερώσω το Σώµα για το συγκεκριµένο άρθρο
της συγκεκριµένης τροπολογίας –που ήδη έχει κατατεθεί στο
Σώµα- και δευτερευόντως για τα άρθρα 8, 9 και 10 της υπό κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορούν τις αναστολές στην ουσία των διαδικασιών που προβλέφθηκαν την
περίοδο της κακοκαιρίας, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική δικαστική προστασία στους πολίτες και στους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης.
Όπως είπα στην αρχή, σε ό,τι αφορά στο «πόθεν έσχες», προβλέπεται η παράταση µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου εν όψει τεχνικών προβληµάτων του συστήµατος υποβολής δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης.
Σε ό,τι αφορά δε στα άρθρα 8 και 9 και 10 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, έγινε µια σηµαντική προσπάθεια προκειµένου να ανασταλούν οι διαδικασίες οι οποίες ήταν εκ των
πραγµάτων αδύνατον να πραγµατοποιηθούν την περίοδο της κακοκαιρίας.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις απετράπη και αποτρέπεται το
ενδεχόµενο απώλειας δικαιωµάτων και επιτυγχάνεται ασφάλεια
δικαίου και για τους διαδίκους και για τους πολίτες και για τους
λειτουργούς της δικαιοσύνης στις πολιτικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις.
Ειδικότερα το άρθρο 8 αφορά στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τις νόµιµες δικαστικές προθεσµίες για τις διαδικαστικές
πράξεις που πρέπει να διενεργηθούν από τους διαδίκους κατά
το διάστηµα της 25ης µέχρι και 28ης Ιανουαρίου του 2022, όπου
ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω
ανωτέρας βίας δυνάµει των αποφάσεων 4034 και 4035/ 24/1 και
26/1 κατ’ αντιστοιχία του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Στο άρθρο 9, για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν λαµβάνεται υπ’
όψιν για τον υπολογισµό της προθεσµίας υποβολής έγκλησης ή
των προθεσµιών άσκησης όλων των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και τους ειδικούς ποινικούς νόµους ενδίκων µέσων και οιονεί ενδίκων µέσων, ενώ στο άρθρο 10, κατ’
αντιστοιχία το ίδιο αφορά και τα διοικητικά δικαστήρια, το Συµβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν υπολογίζονται, λοιπόν, στις νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων.
Οφείλω να πω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι µε τις
παρούσες διατάξεις επιτυγχάνεται η οµαλή πρόσβαση των πο-
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λιτών στη δικαιοσύνη και διασφαλίζονται τα δικαιώµατά τους ειδικότερα σε εκείνο το κρίσιµο διάστηµα αναστολής των δικαστηρίων και όλα αυτά έγιναν σε πολύ καλή συνεργασία και µε τους
δικηγορικούς συλλόγους οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί έχοντας
την εµπειρία της καθηµερινότητας των συγκεκριµένων ηµερών,
που ήταν πραγµατικά δύσκολες για τον χώρο της δικαιοσύνης
αλλά και των διοικήσεων των δικαστηρίων και νοµίζω ότι εκ του
αποτελέσµατος εκείνες τις µέρες επετεύχθη µια οµαλή αναστολή διαδικασιών και µια οµαλή επανεκκίνηση της δικαιοσύνης
αµέσως µετά την κακοκαιρία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μήπως υπάρχει
κάποια ερώτηση-διευκρίνιση στον κύριο Υπουργό; Όχι.
Ο κ. Σκρέκας έχει τον λόγο για την τροπολογία 1208. Παρακαλώ, όµως, κύριοι Υπουργοί, να µη φύγετε µήπως χρειαστούν
διευκρινίσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ενηµερώσω τους Βουλευτές για την κατάθεση της τροπολογίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε γενικό
αριθµό 1208 και ειδικό 176 στο πρώτο άρθρο που αναφέρεται
µε τίτλο: «Κτήρια και εγκαταστάσεις» της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του ν.4223/13 και του άρθρου 21 του ν.4664/20, επιδιώκουµε την άµεση διευθέτηση εκκρεµοτήτων ως προς τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας της άδειας λειτουργίας, οι
οποίες σχετίζονται µε τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις που θα µισθωθούν ή θα µεταβιβαστούν. Αναφέροµαι βέβαια για τη «Γενική
Μεταλλουργική ΛΑΡΚΟ» στον όποιο πλειοδότη προκύψει από
τους δύο διαγωνισµούς, από τον διαγωνισµό του ελληνικού δηµοσίου και από τον διαγωνισµό της ειδικής διαχείρισης της
«ΛΑΡΚΟ».
Με αυτή την προτεινόµενη ρύθµιση συνεισφέρουµε, βέβαια,
στη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου γιατί αυτός είναι
ο στόχος µας. Ο στόχος µας είναι να µπορέσει να βρεθεί ενδιαφερόµενος πλειοδότης ο οποίος θα µπορέσει να αναλάβει και να
συνεχίσει αυτή την πολύ σηµαντική παραγωγική δραστηριότητα
της «ΛΑΡΚΟ» στη χώρα µας, την παραγωγή σιδηρονικελίου ή νικελίου. Ιδίως το νικέλιο, όπως ξέρετε, χρησιµοποιείται και για την
παραγωγή µπαταριών λιθίου νικελίου. Άρα, είναι µια δραστηριότητα κατά την οποία µε κάθε τρόπο θα πρέπει όλοι να συµβάλλουµε, ώστε να συνεχιστεί στη χώρα µας και να διατηρηθούν,
βέβαια, και οι θέσεις εργασίας και γιατί όχι να αυξηθούν κιόλας.
Τώρα, µε τα άρθρα 2 και 3 επεκτείνουµε την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους 1000 ευρώ σε νεοεισαγόµενα
αλλά µεταχειρισµένα παλιά ρυπογόνα οχήµατα. Προστίθεται,
λοιπόν, µια νέα κατηγορία υπόχρεων προς την καταβολή του περιβαλλοντικού τέλους οχηµάτων, το οποίο µόλις κυκλοφορήσει
για πρώτη φορά, δηλαδή για νεοεισαγόµενο µεταχειρισµένο
παλιό αυτοκίνητο, θα πρέπει να καταβάλει 1000 ευρώ ως περιβαλλοντικό τέλος εφόσον εµπίπτει στις προδιαγραφές σχεδιασµού των ευρωπαϊκών προτύπων που ισχύουν για τις εκποµπές
ρύπων Euro 5b. Τα Euro 5b είναι οχήµατα τα οποία είναι ηλικίας
οκτώ έως δέκα ετών, µε τεχνολογίες βέβαια που επανηλειµµένα
πρέπει να πούµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι
δεν ανταποκρίνονταν πολλές φορές στις ονοµαστικές επιδόσεις
ρύπων.
Ο στόχος, είναι να µην αιφνιδιάσουµε τους συµµετέχοντες
στην αγορά και στην εµπορία τέτοιων αυτοκινήτων –εισαγωγή
και εµπορία- και για αυτόν τον λόγο έχουµε µια µεταβατική διάταξη που αφορά τα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε τελωνειακό
χώρο. Έχουν δηλωθεί κατά το προηγούµενο διάστηµα αλλά δεν
έχουν πληρωθεί τα τέλη. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ
του οργανισµού. Αυτοί δεν είναι υπόχρεοι. Δεν υποχρεώνονται
να πληρώσουν αυτά τα 1000 ευρώ. Και, βέβαια, ορίζουµε ως
έναρξη εφαρµογής του µέτρου την 15η Φεβρουαρίου, ώστε αυτοί
οι οποίοι έχουν ήδη δώσει προκαταβολές ή ήδη έχουν αυτοκίνητα που βρίσκονται στο δρόµο για την εισαγωγή, να µη βρεθούν
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και αυτοί προ εκπλήξεως.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πολύ ωραία.
Παρακαλώ, διευκρινίσεις στους κυρίους Υπουργούς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Τρύφων Αλεξιάδης έχει
τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για το
θέµα της τροπολογίας που κατέθεσε ο Υπουργός.
Θα προτιµούσαµε, κύριε Υπουργέ, να έχει κατατεθεί στην επιτροπή, να έχει συζητηθεί άνετα, να έχουµε τον χρόνο ώστε να
θέσουµε τα ερωτήµατα. Καταλαβαίνουµε ότι το επιτελικό κράτος
και οι δυσκολίες της περιόδου δηµιουργούν άλλες συνθήκες, δεν
πειράζει θα θέσουµε τα ζητήµατα και παράκληση να µας απαντήσετε.
Θα µπορούσα να το κάνω και στην οµιλία µου. Σέβοµαι τον
χρόνο σας –δεν µπορείτε να µείνετε πολλή ώρα- αλλά θα ήθελα
απαντήσεις σε αυτά τα ζητήµατα.
Πρώτα απ’ όλα σε ό,τι αφορά το άρθρο 1 της τροπολογίας.
Στο άρθρο 1 απ’ ό,τι φαίνεται, το σύνολο των αυθαιρέτων ακινήτων στις εγκαταστάσεις της «ΛΑΡΚΟ» τακτοποιούνται κατά παράβαση της νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων, προσθέτοντας υψηλές
υπεραξίες στον πλειοδότη σε βάρος του περιβάλλοντος φυσικού
και δοµηµένου συµπεριλαµβανοµένων δασικών εκτάσεων.
Ένα άλλο σηµείο είναι ότι από το λεκτικό της ρύθµισης προκύπτει -και εξηγήστε µας- ότι αφήνεται η δυνατότητα να τεµαχίσουν την ιδιοκτησία και να προχωρήσουν σε πώληση ,παραχώρηση, ενοικίαση τµηµάτων της περιουσίας της «ΛΑΡΚΟ» σε
τµήµατα.
Επίσης, υπάρχει πρόβληµα και µε τον αιγιαλό και το δάσος,
γιατί τα ακίνητα νοµιµοποιούνται χωρίς κανένα πρόστιµο προς
όφελος του επενδυτή, προσφέροντάς του υψηλή υπεραξία σε
βάρος του περιβάλλοντος και της ισοτιµίας των επιχειρήσεων
αλλά και των πολιτών.
Είναι νοµοτεχνικά ελλιπής η ρύθµιση εφόσον δεν προβλέπει
ποιος ελέγχει τις υποχρεώσεις του πλειοδότη και τι θα γίνει στο
πέρας της πενταετίας σε περίπτωση που δεν ανακληθούν οι
άδειες αδειοδότησης. Αυτό σε ό,τι αφορά το άρθρο 1.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 2, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, ελληνικέ λαέ κ.λπ., εξηγήστε µου σας παρακαλώ,
γιατί µέχρι τώρα είχα ενοχές και πάρα πολύ άγχος στις τοποθετήσεις στο Κοινοβούλιο, διότι άκουγα «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
για τους είκοσι εννέα άδικους φόρους…», άκουγα προεκλογικά
εσάς που λέγατε ότι εµείς δεν θα βάλουµε φόρους αλλά θα µειώσουµε, άκουγα µετά όλα αυτά που λέγατε για τη φορολογία
και τον φόρο που ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία -αλλά µας κατηγορούσε εµάς για το τέλος στην πλαστική σακούλα- και τον αυξήσατε και τον ψηφίσαµε –καλά κάνατε σε αυτό- αλλά να καταλάβω
στο άρθρο 2 της τροπολογίας µε αυτό που φέρνετε, µειώνεται η
φορολογική επιβάρυνση ή αυξάνεται η επιβάρυνση; Διότι εάν πιστέψουµε όχι το Τµήµα Οικονοµικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, εάν πιστέψουµε τον Σύνδεσµο
Εµπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος ο οποίος µε δελτίο
Τύπου αναφέρει «Στον Καιάδα οι έµποροι µεταχειρισµένων αυτοκινήτων» και θα το καταθέσω και για τα Πρακτικά.
Αναφέρει για το θέµα της τροπολογίας –και παρακαλώ ενηµερώστε µας για να ξέρουµε και εµείς, για όσα σας καταλογίζει ο
σύνδεσµος;-«η Κυβέρνηση διά των µέτρων αυτών και της πολιτικής της διασφαλίζει καθεστώς σχεδόν µονοπωλιακής αγοράς
στους εισαγωγείς καινούργιων αυτοκινήτων, δηλαδή στους γνωστούς κύκλους συµφερόντων».
Το κατήγγειλε και ο εισηγητής µας στην οµιλία του, διότι έχουν
ξεσηκωθεί σε sites κ.λπ.. Υπάρχουν καταγγελίες ότι η συγκεκριµένη τροπολογία εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα και
εκτός από αυτό, κύριε Πρόεδρε, αλλάζει καθοριστικά όλη την
αγορά των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, δηµιουργώντας στρεβλώσεις και αθέµιτο ανταγωνισµό, πάντα σε βάρος των καταναλωτών κατά παράβαση της ενωσιακής νοµοθεσίας µε υποκριτικό
και ψευδές δήθεν «πράσινο» περιτύλιγµα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσω να έχουµε απάντηση
σε αυτά, αν και είναι πάρα πολλά, γι’ αυτό και θέλαµε χρόνο στην
επιτροπή για να τα συζητήσουµε. Η χώρα µας έχει ήδη δεχθεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προειδοποιητική επιστολή τον Σεπτέµβριο του 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτηµα της επιβολής του περιβαλλοντικού τέλους. Η Ρουµανία έχει καταδικαστεί για το ίδιο θέµα το
2011. Η Κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει και δεν φαίνεται να προγραµµατίζει ένα συντεταγµένο και εκτεταµένο πρόγραµµα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων. Επίσης, το έκτακτο τέλος που
επιβάλλεται –δηλαδή, ακόµα ένα χαράτσι σε αυτά που έχει φέρει
η Νέα Δηµοκρατία µετά τις εκλογές- δεν βελτιώνει την ποιότητα
της ατµόσφαιρας στις µεγάλες πόλεις.
Παράκληση: Αυτό στο οποίο θέλουµε απάντηση είναι, είτε να
το αποσύρετε και να έρθει σε µια άνετη συζήτηση στην επιτροπή
για να µπορούµε να τοποθετηθούµε και να απαντηθούν όλα αυτά
είτε να µας εξηγήσετε, εάν η ρύθµιση αυτή αποτελεί ή όχι ένα
από τα πιο προκλητικά και εµφανή deal που έχει κάνει η Κυβέρνηση; Δεν είναι κριτική σε εσάς προσωπικά, είναι προς την Κυβέρνηση και την πολιτική που ασκεί. Παράκληση, λοιπόν, να µας
απαντήσετε, διότι κατά τη δική µας κρίση και ανάγνωση στον
λίγο χρόνο που είχαµε, δηµιουργούνται αδιέξοδα στους πολίτες
χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος, οι οποίοι είναι και αυτοί που
κατέχουν τα παλαιά και ρυπογόνα οχήµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα δώσει διευκρινίσεις ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, να σας ρωτήσω κάτι.
Αυτά που είπατε τα λέτε εσείς ή τα αναφέρουν οι εκπρόσωποι
των εµπόρων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και εισαγωγέων;
Ερώτηση σας κάνω για να το ξεκαθαρίσετε. Δηλαδή, το θέµα
deal και όλα αυτά τα λέτε εσείς; Εσείς ασπάζεστε αυτό που έχει
βγάλει ως ανακοίνωση ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Μεταχειρισµένων Αυτοκινήτων; Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, το ασπάζεται αυτό; Σας
ρωτώ και θα σας απαντήσω και εγώ µετά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Θα σας πω. Το τι αναφέρει ο σύνδεσµος το κατέθεσα ήδη στα Πρακτικά και το ανέφερα. Ο σύνδεσµος λέει συγκεκριµένα πράγµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Εσείς δεν το ασπάζεστε αυτό βέβαια;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εµείς θέσαµε συγκεκριµένα επιχειρήµατα, βάλαµε απαντήσεις, θέλουµε διάλογο και πειστικά επιχειρήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Θα σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Συνεχίστε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλετε
να επιβληθεί τέλος 1.000 ευρώ στα εισαγόµενα µεταχειρισµένα
παλιά αυτοκίνητα οκταετίας και δεκαετίας στη χώρα µας. Εσείς
θέλετε να µην εφαρµοστεί ένα τέτοιο τέλος που θα περιορίσει
την εισαγωγή αυτής της συγκεκριµένης κατηγορίας, που έχουν
κινητήρα Euro 5b, που γνωρίζετε ότι είναι ρυπογόνος, ότι έχει
αυξηµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων
του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό
και να ενηµερώσετε και τον αρµόδιο τοµεάρχη σας για το περιβάλλον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συνεχίσουν τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, τα ρυπογόνα και τα παλιά, να εισάγονται στη χώρα µας.
Θα σας πω, λοιπόν, τα εξής: Πρώτον, εµείς εξυπηρετούµε το
δηµόσιο συµφέρον, το συµφέρον των πολλών και µάλιστα στη
συγκεκριµένη περίπτωση αυτών των οποίων είναι χαµηλότερου
οικονοµικού εισοδήµατος, γιατί µπορούν να πάνε και να αγοράσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Γνωρίζετε πολύ καλά ή θα πρέπει
να γνωρίζετε ότι σε τέσσερα και σε πέντε χρόνια όταν θα έρθει
να εφαρµοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν εφαρµοστεί,
ο κανονισµός ο οποίος θα επιβαρύνει τα αυτοκίνητα και τις µεταφορές για τις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα στην
ατµόσφαιρα, αυτοί που θα κατέχουν τέτοια αυτοκίνητα κινδυνεύουν να έχουν µεγαλύτερη επιβάρυνση απ’ αυτούς που θα
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έχουν αυτοκίνητα µικρότερης επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Θα
αφήσουµε, δηλαδή, τους Έλληνες πολίτες να πάνε να αγοράσουν σήµερα αυτοκίνητα µεταχειρισµένα, ενώ γνωρίζουµε ότι η
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέσσερα-πέντε χρόνια είναι να φέρει έναν ευρωπαϊκό κανονισµό, όπου αυτά τα αυτοκίνητα συνολικά, τα οποία επιβαρύνουν περισσότερο το
περιβάλλον, θα έχουν να πληρώνουν ίσως κάποιο παραπάνω περιβαλλοντικό τέλος σε µόνιµη βάση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί το βάζετε στην εσωτερική αγορά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Δεν χρειάζεται να φωνάζετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
κύριε συνάδελφε. Δεν σας διέκοψε κανείς εσάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Φυσικά και όλοι µπορούν να φέρουν και να εισάγουν
όποιο αυτοκίνητο θέλουν, παλιό ή καινούργιο, από οποιαδήποτε
χώρα της Ευρώπης και από τρίτη χώρα σύµφωνα µε τους νόµους
του κράτους µας. Από εκεί και πέρα, όµως, εισάγουµε ένα περιβαλλοντικό τέλος για εκείνα τα αυτοκίνητα τα παλιά, της παλιάς
τεχνολογίας, τα οποία έχουν κινητήρες που ρυπαίνουν πολύ το
περιβάλλον. Είναι κρίµα και άδικο να αφήσουµε τους ανθρώπους
να µη γνωρίζουν ότι αγοράζοντας ένα τέτοιο αυτοκίνητο, φυσικά
κάνουν περισσότερο κακό στο περιβάλλον απ’ ό,τι αγοράζοντας
ένα πιο καινούργιο, µε έναν πιο καινούργιο κινητήρα, πάλι ίσως
ελαφρά µεταχειρισµένο, αλλά χαµηλότερης αξίας από ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, για να κάνουν τη δουλειά τους. Όµως,
αυτό, το να αγοράσουν ένα πιο καινούργιο αυτοκίνητο µε έναν
καλύτερο κινητήρα, τους προστατεύει και αργότερα στη ζωή του
αυτοκινήτου, στη λειτουργία του και ίσως και από κάποιο περιβαλλοντικό τέλος που µπορεί να έρθει από την Ευρώπη.
Άρα, αυτό κάνουµε. Εµείς ενηµερώσαµε και εγώ προσωπικά
ένα και ενάµιση µήνα πριν τους εκπροσώπους και εισαγωγείς
των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων –τους ενηµέρωσα, δεν ήρθε
ξαφνικά αυτό- ότι εµείς πρόκειται να επεκτείνουµε το τέλος των
1.000 ευρώ και στα αυτοκίνητα µε κινητήρα κατηγορίας Euro 5b.
Τώρα, για το θέµα της τακτοποίησης των ακινήτων του κτηριακού αποθέµατος στην περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ», εκείνων των κτηρίων, δηλαδή, που µπορεί να µην ικανοποιούν τον Πολεοδοµικό
Κώδικα και την πολεοδοµική νοµοθεσία. Τί δυνατότητα δίνουµε;
Δίνουµε τη δυνατότητα να υπάρξει µια γρήγορη και άµεση τακτοποίηση, γιατί εµείς θέλουµε να βρούµε κάποιον άνθρωπο, κάποιον επενδυτή για να µπορέσει να συνεχίσει αυτή τη λειτουργία,
που είναι τόσο σηµαντική. Δεν νοµίζω ότι διαφωνείτε σε αυτό.
Για να µπορέσει να γίνει αυτό, για να µπορέσει να µεταβιβαστεί
και µάλιστα γρήγορα, θα πρέπει να τακτοποιηθούν κάποιες εκκρεµότητες. Αυτό κάνουµε µε αυτή τη ρύθµιση και σας καλούµε
και εσάς να συµβάλλετε σε αυτό, για να βοηθήσετε να υπάρξει
ανάδοχος επενδυτής ο οποίος θα επενδύσει και θα µπορέσει να
διατηρήσει αυτή την τόσο σηµαντική παραγωγική δραστηριότητα και τις θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η κ. Αντωνίου έχει
τον λόγο από το Κίνηµα Αλλαγής για µία διευκρίνιση.
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Υπουργέ, και θα είµαι πάρα πολύ
σύντοµη.
Στην τροπολογία 1208/176 επιχειρείτε µε fast track διαδικασίες
να διευθετήσετε «εκκρεµότητες» -σε εισαγωγικά, κατά την
άποψή µας- που αφορούν στη διαχείριση των κτηρίων και εγκαταστάσεων της «ΛΑΡΚΟ» πριν ξεκινήσει η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Νοµιµοποιείτε αυθαίρετα κ.λπ., µε τη
διευκόλυνση να µην πληρωθεί το παράβολο και, βέβαια, το ενιαίο
ειδικό πρόστιµο από τον πλειοδότη, όταν και εάν βρεθεί.
Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση: Εδώ µιλάµε για µία επιχείρηση χιλίων διακοσίων εργαζοµένων ανθρώπων που αφορούν
πέντε νοµούς, που αυτή τη στιγµή δεν λειτουργεί γιατί έχει απαξιωθεί η εταιρεία και µιλάµε για απόλυση των εργαζοµένων.
Υπάρχει επενδυτής; Διότι εδώ λέτε «εγώ έρχοµαι ως Κυβέρνηση
και νοµοθετώ στη λογική ότι θα υπάρχει πλειοδότης και όλα αυτά
θα τον διευκολύνουν». Συνεπώς εδώ έχει βρεθεί επενδυτής; Και
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εάν έχει βρεθεί επενδυτής ή επενδυτές, υπάρχει διαγωνισµός.
Όµως, θα τους κάνετε πριν τα δωράκια σκεπτόµενοι εσείς τί
χρειάζεται; Διότι εδώ µπορεί να έρθει και να πάρει ένα κουφάρι
και να µη λειτουργήσει, διότι καθώς διάβαζα και την τροπολογία
µπορεί να ενοικιάσουν τους χώρους. Γνωρίζουµε ότι στη Λάρυµνα υπάρχει ένα τεράστιο, σοβαρό λιµάνι, υπάρχουν χώροι. Μπορεί να έρθει ένας επενδυτής, να µη χρησιµοποιήσει το εργοστάσιο και τη µονάδα και να πάµε σε κάτι παραγωγικό, άρα πάµε
σε κάτι άλλο.
Εδώ αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι υπάρχει κενό πληροφόρησης
και αυτό που έχουµε ζητήσει από την Κυβέρνηση, είναι να έρθει
στο Κοινοβούλιο και να µας απαντήσει: Υπάρχει σχέδιο; Υπάρχει
στρατηγική; Έχετε προχωρήσει τα πράγµατα; Αυτό ζητούν οι εργαζόµενοι και οι τοπικές κοινωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κυρία συνάδελφε, νοµίζω ότι µπορείτε να ενηµερωθείτε και να γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου, επενδυτή, δηλαδή, ο οποίος,
τελικά, θα µπορέσει να αναλάβει να επενδύσει και να διατηρήσει
αυτή την παραγωγική δραστηριότητα εκεί στην περιοχή. Έχει τελειώσει η πρώτη φάση, -που ήταν οι µη δεσµευτικές, η εκδήλωση
ενδιαφέροντος- και έχουµε φθάσει στην τελική φάση που είναι η
υποβολή δεσµευτικών προσφορών και αυτή τη στιγµή έχουµε
τρία σχήµατα τα οποία ενδιαφέρονται. Φυσικά, εκείνες οι τακτοποιήσεις που κάνουµε είναι τακτοποιήσεις που κάνουµε για τη
«ΛΑΡΚΟ». Για τη «ΛΑΡΚΟ» τις κάνουµε. Εσείς, εάν ήσασταν, θα
αγοράζατε αυθαίρετε κτήρια, τα οποία µάλιστα να µη µπορούσατε να τα τακτοποιήσετε µετά και να µη µπορούν να λειτουργούν;
Εκείνο το οποίο, λοιπόν, κάνουµε εµείς είναι ότι πάµε να λύσουµε τα προβλήµατα, ώστε να συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα
και σας καλούµε να συµβάλλετε και εσείς σε αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ.
Να ξεκαθαρίσουµε κάτι µε τις τροπολογίες. Στις τροπολογίες
επικράτησε να δίνουµε διευκρινίσεις, όταν είναι οι εκπρόθεσµες.
Όταν είναι οι εµπρόθεσµες τροπολογίες, είναι σαν να έχουµε το
κείµενο του νόµου, τις έχετε µελετήσει και λέτε τις αντιρρήσεις
κατά τη διάρκεια. Δεν προσφέρεται κάτι καινούργιο. Επειδή
όµως…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν τις έχουµε διαβάσει, κύριε
Πρόεδρε, γιατί ήρθαν τελευταία ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλά, µη διακόπτετε τώρα.
Επειδή όµως το καθιερώσαµε αυτό λίγο, θα το θέσω στη Διάσκεψη των Προέδρων, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Χαλάει ο χώρος.
Είναι εµπρόθεσµες αυτές όλες.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν να δώσουµε τον λόγο στον επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Οµάδος του Κινήµατος Αλλαγής, έχω την τιµή
να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών κυρίων Μάριου Σαλµά και Διονυσίου Σταµενίτη.
Για την υπόθεση του κ. Μάριου Σαλµά εψήφισαν συνολικά 269
Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 88 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 172.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 9.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Διονυσίου Σταµενίτη εψήφισαν συνολικά 266 βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 265.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισε 1 Βουλευτής.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία.
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Για την τρίτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Διονυσίου Σταµενίτη
εψήφισαν συνολικά 266 βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 265.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισε 1 Βουλευτής.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
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Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζονται έγγραφα των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ κυρίων Γεωργίου Κατρούγκαλου, Γεωργίου Βαρεµένου
και Αλεξάνδρου Φλαµπουράρη, τα οποία αφορούν διευκρίνιση
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ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 72Α του Κανονισµού της Βουλής,
επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Μάριου Σαλµά και
Διονυσίου Σταµενίτη και τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου και τον
λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του Κινήµατος Αλλαγής, για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση επαίρεται για τα
µέτρα που ανακοινώνει. Βέβαια έφυγε ο κ. Σκρέκας. Προφανώς
δεν θεωρεί ότι πρέπει να ακούσει τον αντίλογο απέναντι στον µονόλογο των ανακοινώσεων για τα µέτρα, όµως, που είναι ανεπαρκή και δεν καλύπτουν πλέον ούτε το υψηλό κόστος ζωής
ούτε τις διαρκείς ανατιµήσεις. Προχθές η βενζίνη κατέγραψε
ιστορικό ρεκόρ στη χώρα κινούµενη κοντά στο 1,85 ευρώ. Βλέπω
και τον κ. Βρούτση εδώ. Είµαι σίγουρος ότι οι συντοπίτες τους
στις Κυκλάδες θα του διαµαρτύρονται. Η βενζίνη στις Κυκλάδες
είναι 2,10 µε 2,20, το υψηλότερο νούµερο όλων των εποχών στη
χώρα, κύριε συνάδελφε.
Σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα του Οργανισµού Κεντρικής
Αγοράς Αθηνών, οι τιµές χονδρικής σε λαχανικά, κηπευτικά και
σαλατικά έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Τα µπρόκολα 185% πάνω.
Τα κουνουπίδια 160% πάνω. Τα κολοκύθια -µιλάµε για συγκεκριµένα προϊόντα, κύριε Υφυπουργέ, και θα εξηγήσω γιατί- 125%
πάνω. Τα αγγούρια 100%, οι ντοµάτες 83% και ουκ έστιν αριθµός
να λέµε τις ανατιµήσεις.
Αυτά είναι σε επίπεδο χονδρικής, κύριε Υπουργέ. Σκεφτείτε σε
επίπεδο λιανικής πώς θα µεταφραστούν αυτές οι αυξήσεις για
τους καταναλωτές, για έναν χαµηλοσυνταξιούχο φερ’ ειπείν των
350-400 ευρώ τον µήνα, για τον οποίον το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα
νέο ΕΚΑΣ για να φτάσει σε µια αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτός ο άνθρωπος, ακόµα κι αν δεν µπορεί -που δεν µπορεί- να φάει πέρα
από µία ή δύο φορές τον µήνα κρέας ή κοτόπουλο, µε αυτές τις
τιµές δεν µπορεί να διατρέφεται, ούτε αγοράζοντας µπρόκολα
και κουνουπίδια, κύριε Υπουργέ, κάθε µέρα, µε αυτούς τους µισθούς, µε αυτές συντάξεις και µε αυτές τις τιµές.
Εµείς, λοιπόν, µιλάµε για νέο ΕΚΑΣ που αφορά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, το οποίο έχει κόστος 650
εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 370 εκατοµµύρια επιπλέον των 280
που εσείς στην Κυβέρνηση πανηγυρίζετε ότι γλιτώσατε, ουσιαστικά απαλλάσσοντας τους µεγαλοϊδιοκτήτες από τον συµπληρωµατικό φόρο. Μάλιστα, διατυµπανίζετε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ
και ξέρω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι δικό σας δηµιούργηµα αυτό,
αλλά τίθεται εν αµφιβόλω αν η πλειοψηφία των µικροµεσαίων
ιδιοκτητών θα µπορέσει τον Απρίλιο να πληρώσει την πρώτη
δόση του ΕΝΦΙΑ, αφού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι τότε
θα πρέπει να έχει πληρώσει αυξηµένους λογαριασµούς στο
ρεύµα, αυξηµένο κόστος βενζίνης και πετρελαίου, σηµαντικές
ανατιµήσεις σε αρκετά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και, βέβαια, αυξηµένα ενοίκια.
Λέτε, κύριε Υπουργέ, να καταφέρουν να πληρώσουν όλα αυτά,
που είναι δυσθεώρητα υψηλά πλέον, και να µπορέσουν να πληρώσουν και την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ τον Απρίλιο; Εγώ το εύχοµαι ολόψυχα, γιατί αλλιώς θα έχουµε «µαύρη τρύπα» στα
έσοδα και εσείς ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό, µε δεδοµένο
ότι προ της έξαρσης της ακρίβειας το 2021, η εισπραξιµότητα
του ΕΝΦΙΑ ήταν 74%, πολύ µειωµένη σε σχέση µε άλλες χρονιές,
και συνολικά οι απλήρωτοι φόροι του ’21 έφτασαν τα 5,79 δισεκατοµµύρια ευρώ, προ της έξαρσης της ακρίβειας όλα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός Οικονοµικών έχει
ανοίξει και έχει κλείσει τρεις φορές µέχρι σήµερα το θέµα της
µείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης. Το
Σαββατοκύριακο που µας πέρασε άφηνε ανοικτό το ενδεχόµενο
µείωσης του ΦΠΑ. Μάλιστα, διαβάσαµε χτες σε µια ηλεκτρονική
εφηµερίδα για έκτακτη ενίσχυση σε τριακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους.
Και µάλιστα, επειδή βλέπω τώρα την κ. Γιαννακοπούλου, µε
την οποία µαζί κατηγορηθήκαµε όλη η οµάδα την Πέµπτη από
τον κ. Σταϊκούρα ότι είµαστε λαϊκιστές επειδή προτείναµε το
ΕΚΑΣ, το οποίο εσείς το µεταφράζετε σε έκτακτη ενίσχυση,
επειδή προτείναµε µείωση του ΦΠΑ, την οποία ο Υπουργός σας,
κύριε Υφυπουργέ, είπε ότι έχει ανοιχτό το ενδεχόµενο το Σαββατοκύριακο, το είπε το Σάββατο, το άλλαξε τη Δευτέρα. Το ξα-
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ναείπε τη Δευτέρα το βράδυ, την Τρίτη το αναίρεσε. Δεν µας
έχετε ξεκαθαρίσει τι θα κάνετε.
Πριν από δύο µέρες, τόσο από τον κ. Σταϊκούρα όσο και από
τον κ. Γεωργιάδη αλλά και από τον οικονοµικό σύµβουλο του
Πρωθυπουργού, τον κ. Πατέλη, ακούσαµε ότι η Κυβέρνηση εµµένει στη δηµοσιονοµική πειθαρχία για την αποφυγή του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού και ότι τα περιθώρια µέτρων στήριξης,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εξαιρετικά περιορισµένα.
Αυτή είναι η τελευταία -δεν ξέρω αν θα αλλάξει τις επόµενες
ώρες- επίσηµη τοποθέτηση της Κυβέρνησης σε σχέση µε την
αναγκαιότητα λήψης µέτρων στήριξης.
Μάλιστα, ο κ. Πατέλης ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας θα επιδιώξει ακόµα καλύτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα από το έλλειµµα -1,4% του ΑΕΠ προϊδεάζοντας για την
ασφυκτικότατη οικονοµική πολιτική που θα ακολουθηθεί, αφού
στο συµφωνηθέν έλλειµµα των 2 δισεκατοµµυρίων θα πρέπει να
προσθέσουµε 2,5 δισ. από τις καταπτώσεις των εγγυήσεων που
έχετε ήδη συµφωνήσει µε τους θεσµούς συν 2 µε 3 δισ. πιθανόν
από τις εγγυήσεις του «ΗΡΑΚΛΗ» που υπάρχει αυτή τη στιγµή
διαπραγµάτευση µε τη EUROSTAT.
Βέβαια, υπάρχει και η αξιολόγηση της «Standard & Poor’s» στα
τέλη Απριλίου που θα γίνει η βάση των δεδοµένων, κύριε Βρούτση, του τελευταίου τριµήνου του ’21, γεγονός που εξηγεί γιατί
η Κυβέρνηση δεν εγγράφει τα συµφωνηθέντα 2,5 δισ. των εγγυήσεων στον προϋπολογισµό του ’21 και τα πάγια του ’22, περιορίζοντας ασφυκτικότατα κάθε περιθώριο λήψης µέτρων
στήριξης της µεσαίας τάξης και των πιο αδύναµων συµπολιτών
µας.
Δεν αντιλαµβάνεται όµως η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι,
ότι όταν νοµοτελειακά οδηγηθεί σ’ αυτή την επιλογή λήψης µέτρων µείωσης του ΦΠΑ, ενδεχοµένως τότε να είναι αργά, γιατί
έχει πολύ µεγάλη σηµασία ο χρόνος που επιβάλλεται ένα µέτρο
προκειµένου να λειτουργήσει ανασχετικά στην αύξηση των
τιµών, όπως έχουν σηµασία και άλλα υποστηρικτικά µέτρα. Τα
είπαµε την Πέµπτη. Τα λέµε σήµερα, δεν θα κουραστούµε να τα
λέµε, µπας και φιλοτιµηθούν στην Κυβέρνηση να τα εφαρµόσουν, όπως είναι οι έλεγχοι στην αγορά, τα µέτρα για τη µείωση
του κόστους στις επιχειρήσεις και στον πρωτογενή τοµέα για να
µη µετακυλίονται αυξήσεις στους καταναλωτές. Ο Υπουργός
Ανάπτυξης, που ενίοτε είναι Υπουργός Οικονοµικών και άλλες
φορές είναι Υπουργός επί παντός επιστητού, απέκλεισε επίσης
το ενδεχόµενο µείωσης του ειδικού φόρου –χθεσινή δήλωσηστα καύσιµα, ενώ ο ίδιος είκοσι µέρες πριν µιλούσε για την αναγκαιότητα µείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην κουράζω αναφέροντας όλες τις αντιφάσεις των κορυφαίων Υπουργών, ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την αντιµετώπιση της ακρίβειας. Είναι όµως ενδιαφέρον -και θέλω να το αξιολογήσετε- το γεγονός ότι µεταθέτει τις όποιες αποφάσεις για
µέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα τέλη Μαρτίου.
Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι, µε βάση τις δηλώσεις
του κ. Σταϊκούρα, πάλι για τα τέλη Μαρτίου µετατίθεται η απόφαση για το χάρισµα ή µη των επιστρεπτέων προκαταβολών στις
επιχειρήσεις. Αν, µάλιστα, υποθέσει εύλογα κάποιος ότι η συζήτηση, ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τον προσδιορισµό της αύξησης του κατώτατου µισθού θα έχει ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου, αφού θα εφαρµοστεί από
1η Μαΐου, η χρονική σύµπτωση σηµαντικών οικονοµικών αποφάσεων για τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θα µπορούσε να
έχει µία άλλη ανάγνωση -και ο νοών νοείτω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
ανακοίνωσε στις 7 Ιανουαρίου την επιδότηση στην αυξηµένη τιµή
ρεύµατος για τον Ιανουάριο, επιδότηση που συνεχίζεται, όπως
ανακοίνωσε ο προ ολίγου αποχωρήσας Υπουργός Περιβάλλοντος. Αυτό που δεν λέει η Κυβέρνηση αλλά το γνωρίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις γιατί το βιώνουν και, µάλιστα, µε
πάρα πολύ άσχηµο τρόπο, είναι ότι οι λογαριασµοί που ήδη
έχουν φτάσει, δεν περιλαµβάνουν την επιδότηση που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση. Μάλιστα -ακούστε το αυτό- σε µία µόνο εταιρεία πάνω από χίλιες είναι οι περιπτώσεις, όπου δικαιούχοι, κύριε
Βρούτση, του kοινωνικού οικιακού τιµολογίου καλούνται να πλη-
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ρώσουν τους αυξηµένους, φουσκωµένους λογαριασµούς, που
δεν πλήρωναν ποτέ ως δικαιούχοι, σαν να ήταν κανονικοί καταναλωτές, αφού δεν συµπεριλαµβάνονται, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησής σας, στους δικαιούχους επιδότησης.
Άρα, αδύναµοι συµπολίτες µας καλούνται τώρα, σήµερα να
πληρώσουν υπέρογκους λογαριασµούς. Δεν είναι εδώ κ. Σκρέκας, δεν ήρθε κ. Σταϊκούρας. Όµως, αν ήταν εδώ, θα τους ρωτούσα το εξής: Θα πάρουν τηλέφωνο τους παρόχους ενέργειας
να µην κόψουν το ρεύµα σε αυτούς καταναλωτές, επειδή, προφανώς, δεν µπορούν να πληρώσουν τους λάθος, τους φουσκωµένους λογαριασµούς που τους στείλατε;
Η Κυβέρνηση τα ρίχνει, ως συνήθως, στον ΔΕΔΔΗΕ και λέει
ότι το θέµα θα λυθεί σε λίγες µέρες. Μάλιστα. Ο ΔΕΔΔΗΕ τα ρίχνει στην ΑΑΔΕ, γιατί µόλις πριν από εννέα ηµέρες έστειλε τα
στοιχεία των µετρητών ρεύµατος και, µάλιστα, χωρίς ΑΦΜ, για
να µπορεί εύκολα να γίνει διασταύρωση των στοιχείων. Μπάχαλο, δηλαδή, µε το κόστος και την ταλαιπωρία να φορτώνεται,
ως συνήθως, στους πολίτες, όπως ακριβώς και στην πρόσφατη
κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.
Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το «επιτελικό» κράτος του κ. Μητσοτάκη!
Είναι, όµως, µόνο ευθύνη του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Σκέρτσου το γεγονός ότι σχεδόν µε βεβαιότητα ούτε τον Φεβρουάριο
δεν θα ενσωµατωθεί η επιδότηση στους λογαριασµούς, οι οποίοι
θα έρχονται πολύ αυξηµένοι, γιατί είναι τιµολογηµένοι µε τις
τιµές του Δεκεµβρίου, που έφτασε η µεγαβατώρα τα 416 ευρώ,
την υψηλότερη τιµή που έχει σηµειωθεί ποτέ στη χώρα; Άρα,
ούτε τον Φλεβάρη θα ενσωµατωθεί η επιδότηση. Είναι, όµως, ευθύνη του κ. Σκέρτσου και του εµπνευστή του «επιτελικού» κράτους, του κ. Γεραπετρίτη;
Δεν είναι εδώ ο κ. Σταϊκούρας και εύχοµαι να έρθει µέχρι το
τέλος της συζήτησης. Αν, όµως, ήταν εδώ, θα τον ρωτούσα αν ο
ίδιος, αν το Υπουργείο Οικονοµικών έχει εκδώσει -και, κύριε Βεσυρόπουλε, θέλω να µε ακούσετε σας παρακαλώ- την απαιτούµενη κοινή υπουργική απόφαση που είναι προϋπόθεση για να
εφαρµοστεί η εξαγγελία της επιδότησης ρεύµατος, ένα µέτρο
που το έχετε εξαγγείλει στις 7 Γενάρη, σήµερα έχουµε 9 Φλεβάρη και το Υπουργείο Οικονοµικών -άρα, δεν φταίει το «επιτελικό» κράτος- δεν έχει εκδώσει αυτή την κοινή υπουργική απόφαση;
Πώς, άραγε, θα πάνε οι επιδοτήσεις και οι µειώσεις στους λογαριασµούς των πολιτών, που εµβρόντητοι βλέπουν νούµερα
που δεν έχουν δει ποτέ µέχρι σήµερα; Ένας µήνας πέρασε και
δεν κάνατε το αυτονόητο για να ελαφρυνθούν οι λογαριασµοί
των πολιτών από τις τιµές ρεύµατος που σπάνε κάθε ρεκόρ.
Αλήθεια, θα πάρουν τηλέφωνο ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Σκρέκας τους παρόχους ενέργειας για να µην κόψουν το ρεύµα σε
όλους όσοι θα πάρουν αυτούς τους λογαριασµούς και πιθανόν,
λόγω της ακρίβειας, να έχουν απλήρωτο έναν ή δύο λογαριασµούς στο παρελθόν και άρα είναι ορατός ο κίνδυνος να τους
κοπεί το ρεύµα; Θα το κάνει αυτό η Κυβέρνηση, κύριε Βεσυρόπουλε; Να µας πείτε, γιατί πιθανόν, είπανε, ότι αυτοί οι λογαριασµοί οδηγούν σε διακοπή σύνδεσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα σύννεφα που µαζεύονται
στον ορίζοντα, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Ο πληθωρισµός στην
Ελλάδα κινείται πάνω από το µέσο όρο της Ευρωζώνης, ανεβαίνοντας από το 4,4 στο 5,5 µόλις σε ένα µήνα. Οι στόχοι του προϋπολογισµού, όπως τα έσοδα από την αύξηση κατανάλωσης,
τίθενται εν αµφιβόλω από τη στιγµή που η πλειοψηφία των πολιτών περιορίζει την κατανάλωση. Η αύξηση των αποδόσεων των
ελληνικών οµολόγων βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο των τελευταίων δυόµισι ετών µε τα spreads να είναι στις 232 µονάδες
βάσης, κάτι που δεν προοιωνίζει θετικές εξελίξεις από τη στιγµή
που η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθµίδα. Η χώρα έχει το
υψηλότερο χρέος ως λόγο προς το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη -πάνω
από 200%- έχει πρωτογενές έλλειµµα που τεχνητά έχει συγκρατηθεί στο µείον 6,5%, έχει έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, έχει διπλασιασµό του εµπορικού ελλείµµατος το
2021.
Αυτό σηµαίνει ότι αν η µοναδική αλλαγή στο Σύµφωνο Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας είναι να µεταφερθεί το όριο του δηµο-
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σίου χρέους στο 100% του ΑΕΠ, πολύ απλά αυτό δεν θα σηµαίνει
τίποτα για το µέσο Έλληνα πολίτη. Άλλες είναι οι αλλαγές που
πρέπει να γίνουν στο Σύµφωνο Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας,
για να µπορέσει η χώρα µας να πάρει ανάσα. Συνδέονται µε ορισµένες δαπάνες που δεν θα πρέπει να προσµετρηθούν στο έλλειµµα, αφού η Ελλάδα µε τα σηµερινά δεδοµένα έχει το τρίτο
υψηλότερο δηµοσιονοµικό έλλειµµα στην Ευρωζώνη για το 2021,
συνδέονται µε τον καθορισµό των πρωτογενών πλεονασµάτων,
που δεν µπορεί, προφανώς, να είναι υψηλά για µια οικονοµία µε
αυτά τα δοµικά προβλήµατα, σε αυτή τη συγκυρία που η ακρίβεια πλήττει τη χώρα µας περισσότερο, ίσως, από κάθε άλλη
χώρα στην Ευρώπη.
Σε αυτή, όµως, τη συζήτηση που φαίνεται ότι έχει ανοίξει σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι απούσα. Ουδείς
-όχι στην Αντιπολίτευση, ούτε στην Κυβέρνηση στην κυβερνητική
πλευρά- δεν γνωρίζει τις θέσεις µε τις οποίες η ελληνική Κυβέρνηση προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση και αυτή τη διαπραγµάτευση. Το στοιχείο της αξιοπιστίας είναι πολύ σηµαντικό για να
διαµορφώσει κανείς ένα συνεκτικό σχέδιο και για να διεκδικήσει,
όπως είναι πολύ σηµαντικό και το στοιχείο της σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, µία σχέση που έχει διαρραγεί. Και το έλλειµµα αυτό και η γενικευµένη έλλειψη εµπιστοσύνης, µε ευθύνη
κάποιων, αγγίζει όλο το πολιτικό σύστηµα και τους θεσµούς.
Αναφέροµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο περιστατικό
µε τον πρώην, πλέον, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που αποπέµφθηκε επειδή σχολίασε, µε τον τρόπο που σχολίασε, κάτι που
για τη νεοσυντηρητική παράταξη θεωρείται, αποκαλείται «εποποιία». Ποια είναι, λοιπόν, η εποποιία; Το γεγονός ότι µοίρασαν
τριχίλιαρα το 2007 µε αφορµή τις φονικές πυρκαγιές στην Ηλεία,
για να κερδίσουν, όπως οι ίδιοι οµολογούν, τις εκλογές; Την
εποχή που η Ηλεία θρηνούσε δεκάδες νεκρούς και ήθελε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο ανασυγκρότησης, την εποχή που οι άνθρωποι είχαν χάσει τα σπίτια τους, το φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο και ήθελαν πραγµατική και ουσιαστική στήριξη σε βάθος
χρόνου, το µυαλό ορισµένων τότε δεν «έτρεχε µε χίλια», κύριε
Βεσυρόπουλε, αλλά έφτανε µέχρι τα τριχίλιαρα.
Αντί να βλέπουν, λοιπόν, ένα ολιστικό σχέδιο, για να ανασυγκροτηθεί η περιοχή και για να µην επαναληφθούν καταστροφές
αυτού του µεγέθους, οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας έβλεπαν
µόνο τις εκλογές. Το παραδέχθηκαν άλλωστε. Δεν είναι τυχαίο
ότι ζήσαµε ξανά µια τεράστια οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή το καλοκαίρι και ζούµε ανάλογες καταστάσεις σχεδόν
κάθε καλοκαίρι.
Το χειρότερο, όµως, είναι το υπόδειγµα και το πρότυπο συµπεριφοράς που δίνουν αυτές οι πρακτικές, το µήνυµα που δίνουν
στους πολίτες. Και ό,τι συνέβη µε τη στιχοµυθία του πρώην
Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Μητσοτάκη µε τον πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών του κ. Καραµανλή δεν αποτελεί µεµονωµένο περιστατικό. Είναι µια ολόκληρη σχολή σκέψης. Και αυτή
τη σχολή σκέψης τη βλέπουµε να εξελίσσεται κάθε φορά που
ζούµε µια φυσική καταστροφή, κάθε φορά που διάγουµε µία οιονεί προεκλογική περίοδο. Γιατί ασχέτως του τι λέτε, κύριοι της
Κυβέρνησης, όλες οι πράξεις σας κατατείνουν σε µια προετοιµασία του εδάφους για τις επόµενες εκλογές. Σε αυτές εντάσσονται τα προβλήµατα που κρύβονται κάτω από το χαλί ή
νοµίζετε ότι κρύβονται κάτω από το χαλί αποφάσεις και πρωτοβουλίες που, είτε έρχονται πιο κοντά για λόγους ψηφοθηρίας
είτε αποµακρύνονται και µετατίθενται µετά τις εκλογές για προφανείς λόγους πολιτικού κόστους.
Και, βέβαια, υπάρχει τεχνητή πόλωση και οξύτητα, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι µε τον τρόπο αυτό θα ανακόψουν τη δυναµική του Κινήµατος Αλλαγής και, κυρίως, τη δυναµική αλλαγής
αλλά και ανατροπής του σηµερινού παρηκµασµένου πολιτικού
σκηνικού. Γιατί για κάποιους το πολιτικό σκηνικό της παρακµής
είναι πολύ απλά τρόπος επιβίωσης.
Κι, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το πολιτικό
σκηνικό, µε τη νοοτροπία και την αντίληψη του κυνισµού, που
συνδέεται µε εποποιίες, όπως αυτή που έγραψε η κυβέρνηση
του κ. Καραµανλή το 2007 και γράφει σε κάποιες περιπτώσεις
και η σηµερινή Κυβέρνηση, η χώρα δεν πάει πουθενά.
Οι πολίτες πολύ απλά χάνουν την εµπιστοσύνη τους στο πολι-
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τικό σύστηµα, όταν βλέπουν µία κυβέρνηση να µοιράζει χθες τριχίλιαρα, σήµερα διχίλιαρα και χιλιάρικα και αύριο κανείς δεν
ξέρει τι, όταν βλέπουν κάποιους να έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη
για το κράτος και την Κυβέρνηση και κυρίως να έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το δηµόσιο χρήµα, αντίληψη για το δηµόσιο
χρήµα που οδήγησε τη «θωρακισµένη οικονοµία» του κ. Αλογοσκούφη στον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό µε τα δίδυµα ελλείµµατα και την Ελλάδα στα βράχια µε την υπογραφή της Νέας
Δηµοκρατίας και τη σφραγίδα του κ. Καραµανλή.
Ο κ. Μητσοτάκης απέπεµψε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν θέλει όµως, να είναι ειλικρινής, ας ρίξει µία µατιά δίπλα
του. Θα δει Υπουργούς µε πρακτικές και πεπραγµένα, που θα
έπρεπε να είχαν αποπεµφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτοί,
αν ίσχυε στην πραγµατικότητα αυτός ο αξιακός κώδικας, εντός
ή εκτός εισαγωγικών.
Ακόµα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η αποποµπή
από την Κυβέρνηση του κ. Λιβανού ήταν πολύ απλά µία κίνηση µε
το βλέµµα στραµµένο στις επόµενες εκλογές. Εγκλωβίζοντας, βέβαια, το βλέµµα µας διαχρονικά στις επόµενες εκλογές, χάνουµε
τις επόµενες γενιές. Όµως, οι επόµενες γενιές, αλλά και οι Έλληνες πολίτες και σήµερα και στο µέλλον αξίζουν να ζουν σε µία
καλύτερη χώρα, σε µία χώρα που θα υπάρχουν πολιτικοί που και
θα αναλαµβάνουν, αλλά και θα αποδίδουν ευθύνες, σε µία χώρα
που Υπουργοί και Πρωθυπουργοί δεν θα µοιράζουν τριχίλιαρα,
διχίλιαρα και χιλιάρικα για να κλείσουν στόµατα, να εκµαυλίζουν
συνειδήσεις ή για να µείνουν δύο - τρία χρόνια ακόµα στην εξουσία, σε µία χώρα που θα επανέλθει ο σεβασµός, η εµπιστοσύνη
στους θεσµούς και η ειλικρίνεια στις σχέσεις µε τον πολίτη.
Αυτή τη χώρα οραµατιζόµαστε στο ΠΑΣΟΚ και για αυτή τη
χώρα θα παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κατρίνη.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στην κ. Αχτσιόγλου που την καθυστερήσαµε πολύ. Και για να κλείσει ο κύκλος, πρώτος µετά την κ.
Αχτσιόγλου θα µιλήσει ο κ. Αλεξιάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια η κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής, µετά ο κ. Κατσώτης -φαντάζοµαι θα
έρθει- από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, στη θέση της Ελληνικής Λύσης, που δεν έχει οριστεί, θα µιλήσει ο κ. Χήτας, οπότε
βγαίνει και η σειρά του από Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και θα
κλείσει ο κύκλος µε τον κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανεξάρτητου
Βουλευτή.
Ορίστε, κυρία Αχτσιόγλου, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την κύρωση της οποίας συζητούµε σήµερα στη Βουλή, αναδεικνύονται τρία κεντρικά ζητήµατα, τα
οποία νοµίζω πως είναι ενδεικτικά της πολιτικής και της αντίληψης που διέπει την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι µία αντίληψη
εν πολλοίς τιµωρητική για συνταξιούχους, για εργαζόµενους
αλλά και για τους πολίτες των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων.
Και εξηγούµαι: Πρώτον, σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους,
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου υπάρχει µία ρύθµιση µε
την οποία προβλέπεται ο τρόπος µε τον οποίο οι συνταξιούχοι
θα πληρώσουν τον φόρο για περικοµµένα αναδροµικά που τους
έδωσε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, δεν φτάνει που περιέκοψε τα αναδροµικά που οι συνταξιούχοι δικαιούντο από περικοπές που είχαν γίνει από την ίδια πολιτική παράταξη του 2012,
δεν φτάνει που δεν τους δόθηκαν δικαιούµενα αναδροµικά για
τα δώρα και για τις επικουρικές συντάξεις, δεν φτάνει που έκανε
προσπάθεια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να τους αποκόψει και το
δικαίωµα να διεκδικήσουν τα υπόλοιπα που δικαιούνται, στη συνέχεια ήρθε και τους φορολόγησε αναδροµικά για τα περικοµµένα αυτά ποσά που έλαβαν.
Πρόκειται για µία ακόµη πράξη αφαίρεσης εισοδήµατος από
τους συνταξιούχους, ξεκάθαρης αφαίρεσης εισοδήµατος, και
µάλιστα σε µία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο γενικευµένης ακρίβειας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από την πλευρά µας, καταθέσαµε µία τροπολογία, µε την
οποία είπαµε ότι θα πρέπει στοιχειωδώς ως ελάχιστο αντιστάθµισµα -ας το πω- αυτής της µείωσης του εισοδήµατος που έχει
γίνει στους συνταξιούχους να µη φορολογηθούν αυτά τα αναδροµικά. Ζητήσαµε να γίνει πράξη, δηλαδή, ένα αίτηµα συνταξιοδοτικών οργανώσεων που είναι δίκαιο, είναι εύλογο να µη
φορολογηθούν τουλάχιστον αυτά τα ποσά τα περικοµµένα, τα
µειωµένα ποσά. Η Κυβέρνηση αρνήθηκε ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο. Απέρριψε, δηλαδή, και αυτή την τροπολογία και έκανε
ακόµη ένα βήµα στην αφαίρεση εισοδήµατος από µία µεγάλη κατηγορία πολιτών που δοκιµάζεται πάρα πολύ και αυτή την περίοδο.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά την υπόθεση της «ΛΑΡΚΟ». Εδώ η
Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έταξε πολλές και καλές δουλειές στην ουσία αφαιρεί το δικαίωµα στην εργασία από χίλιους
διακόσιους εργαζόµενους, αλλά τους αφαιρεί και το δικαίωµα
στη στέγη. Μία από τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις στη χώρα
βρίσκεται πια σε µαρασµό, οδηγείται στον µαρασµό. Η µεθόδευση είχε ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2020. Το σχέδιο
σήµερα ολοκληρώνεται εις βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπει µία παράταση
στην εκκαθάριση λειτουργίας της επιχείρησης. Στην ουσία,
όµως, γνωρίζουµε ότι δεν είναι αυτό το θέµα. Το θέµα είναι ότι
έχει ήδη ανακοινωθεί στους εργαζόµενους και στις οικογένειές
τους ότι χάνουν την εργασία τους, δεν διατηρούν τη θέση εργασία τους, δεν διατηρούν τις σχέσεις εργασίας τους και, µάλιστα,
ότι πρόκειται να χάσουν και τις κατοικίες τους.
Από την πλευρά µας, είναι σαφές ότι στηρίζουµε το δίκαιο αίτηµά τους να διατηρηθούν οι θέσεις και οι σχέσεις εργασίας και
είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο, είναι κρίσιµο να βρεθεί ένα
εναλλακτικό σχέδιο για τη διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης.
Ο κύριος Υπουργός που ήταν πριν εδώ τεχνηέντως δεν αναφέρθηκε στις σχέσεις εργασίας και τι πρόκειται να συµβεί µε
αυτές στο επόµενο διάστηµα, παρ’ ότι ήταν ο ίδιος νοµίζω στην
υπουργική εκείνη σύσκεψη που διεµήνυσε στους εργαζόµενους
τα όσα οι ίδιοι καταγγέλλουν περί απώλειας των θέσεων εργασίας τους, αλλά και του δικαιώµατος στην κατοικία.
Το τρίτο ζήτηµα αφορά το τεράστιο κοινωνικό και οικονοµικό
πρόβληµα της ακρίβειας, το οποίο εξελίσσεται και σε µείζον πολιτικό πρόβληµα για την Κυβέρνηση. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σαρώνονται από ένα γενικευµένο κύµα ακρίβειας που δεν
αφορά µόνο την ενέργεια, αλλά και όλα τα βασικά είδη διατροφής, κατανάλωσης, ευρείας κατανάλωσης και τις βασικές υπηρεσίες. Ο πληθωρισµός του Ιανουαρίου θα ξεπεράσει το 5,5%,
από ότι φαίνεται. Το εισόδηµα των επιχειρήσεων, των µικροµεσαίων και κυρίως των λαϊκών νοικοκυριών διαρκώς µειώνεται.
Αφαιρείται διαρκώς ο ζωτικός του χώρος.
Από την πλευρά µας, καταθέσαµε ήδη από τον Σεπτέµβριο
τροπολογία µε την οποία ζητούσαµε τη µείωση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα. Αυτό περιλαµβάνει τη µείωση
του φόρου στα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο θέρµανσης, σε πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και στο
φυσικό αέριο. Πρόκειται για µία µείωση, η οποία αν συνέβαινε
στη χώρα, θα ελάφρυνε ουσιωδώς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα τους βοηθούσε να ξεπεράσουν αυτό το πολύ µεγάλο
κύµα, αυτή την πολύ µεγάλη πρόκληση.
Η Κυβέρνηση την απέρριψε την τροπολογία. Σήµερα την επανακαταθέσαµε. Από ότι καταλαβαίνω, την απορρίπτει εκ νέου.
Απορρίπτει αυτή τη µείωση, αυτή τη διευκόλυνση που θα µπορούσαν να έχουν τα νοικοκυριά, επικαλούµενη µία σειρά από λόγους και µε διάφορες υπεκφυγές. Επικαλείται τον διεθνή χαρακτήρα του προβλήµατος ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόµενο που
συµβαίνει παντού, είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Είναι αληθές
ως ένα βαθµό. Στην Ελλάδα εµφανίζει ειδικά χαρακτηριστικά που
έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία καρτέλ στην αγορά ενέργειας,
για την οποία είναι υπεύθυνη η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Δεν ασκήθηκαν οι έλεγχοι που έπρεπε. Όµως, και µόνο αυτό
επουδενί δεν απαντάει, διότι µπορεί το πρόβληµα να έχει διεθνή
χαρακτηριστικά, η προστασία, όµως, από το πρόβληµα είναι
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εθνική υπόθεση, είναι αρµοδιότητα του κάθε κράτους να λάβει
µέτρα για να προστατεύσει τους πολίτες από το γενικευµένο
κύµα της ακρίβειας.
Ακούσαµε και άλλα ανεκδιήγητα από το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως, για παράδειγµα, ότι δεν µειώνονται οι ειδικοί φόροι
κατανάλωσης στα καύσιµα γιατί οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο.
Τέτοιου τύπου σχόλια και παρατηρήσεις και δικαιολογίες πραγµατικά τα παραδίδουµε στην κρίση των πολιτών. Αν νοµίζουν ότι
µπορούν να βγουν στους πολίτες και να υποστηρίζουν τέτοια
πράγµατα, ας το κάνουν. Σκοπίµως αποσιωπούν δε ότι η µείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα περιλαµβάνει και
το πετρέλαιο θέρµανσης. Εκτός αν εννοούν ότι οι φτωχοί άνθρωποι δεν θα πρέπει να θερµαίνονται κιόλας ή δεν είναι φτωχοί όσοι
θερµαίνονται. Αρνούνται ότι οι έµµεσοι φόροι είναι φόροι που
πλήττουν πρωτίστως τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, γιατί
εκεί η αναλογία τους είναι πολύ µεγάλη σε σχέση µε το εισόδηµα, γιατί εκεί οι άνθρωποι είναι υποχρεωµένοι να ξοδεύουν το
σύνολο των χρηµάτων τους σε ανελαστικές δαπάνες και είδη
πρώτης ανάγκης και συχνά επικαλούνται, κυρίως ο Υπουργός Οικονοµικών, τον περιορισµένο δηµοσιονοµικό χώρο.
Κοιτάξτε, όµως, τι γίνεται µε τον δηµοσιονοµικό χώρο. Πράγµατι, ο δηµοσιονοµικός χώρος δεν είναι απεριόριστος. Δεν γίνεται, όµως, ο δηµοσιονοµικός χώρος να είναι υπαρκτός όταν
πρόκειται να µειώσεις τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και
να είναι ανύπαρκτος όταν πρόκειται να µειώσουν τον φόρο στη
βενζίνη. Δεν γίνεται να είναι υπαρκτός όταν πρόκειται να µειώσεις τη φορολογία στις επιχειρήσεις, στις µεγάλες επιχειρήσεις
που έχουν κέρδη, αλλά να είναι ανύπαρκτος όταν πρόκειται να
µειώσεις τον φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Δεν γίνεται δηµοσιονοµικός χώρος να υπάρχει, όταν είναι να
µειώσεις, να καταργήσεις τον φόρο στις γονικές παροχές για
ανώτατες περιουσίες 800.000 ευρώ ή 1.500.000 ευρώ για δύο
γονείς, αλλά να είναι ανύπαρκτος, όταν πρόκειται να µειώσεις
τον ΦΠΑ στο ψωµί.
Δεν είναι αυτά ζητήµατα αριθµητικής, αυτά είναι ζητήµατα πολιτικών προτεραιοτήτων. Αυτή η Κυβέρνηση έχει σαφείς πολιτικές προτεραιότητες. Ούτε µπορεί ούτε και θέλει, από ό,τι
φαίνεται, να προστατεύσει τους πολίτες απέναντι στο γενικευµένο κύµα της ακρίβειας.
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι πρωτίστως πολιτικό. Η απάντηση σε
πολιτικό ζήτηµα πρέπει να είναι πολιτική και η πολιτική αλλαγή
είναι πια η µόνη αναγκαιότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Αχτσιόγλου.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει την έκθεσή
της στην αίτηση της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας
άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου 2022 το
οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 384/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Αναγκαία η άµεση διόρθωση των λαθών στον επανυπολογισµό
των συντάξεων».
2. Η µε αριθµό 387/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή εργαζόµενου διανοµέα στην εταιρεία “WOLT”».
3. Η µε αριθµό 382/4-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Οµοφοβική επίθεση καθηγητή σε τρανς µαθήτρια στο Μουσικό Σχολείο του Ιλίου».
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Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 389/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Εκατοντάδες χαµένες ώρες ανά εβδοµάδα σε γυµνάσια και λύκεια
στις περιοχές της δυτικής Αθήνας».
2. Η µε αριθµό 391/7-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Πρέβεζα: Δάσος Βαλανιδορράχης-προστασία της ιδιοκτησίας του δηµοσίου».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1970/20-12-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αποκατάσταση της αδικίας για αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισµού
του ΑΣΕΠ 2008».
2. Η µε αριθµό 1964/18-12-2021 ερώτηση του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αναγκαία η προστασία όλων των διανοµέων - µεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρµες».
3. Η µε αριθµό 2002/22-12-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Αναγκαία η παράταση τουλάχιστον κατά τρεις µήνες της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού των εργαζοµένων σε αναστολή στις
σεισµόπληκτες περιοχές Νοµού Ηρακλείου».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τρύφων
Αλεξιάδης, έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εύκολη µέρα σήµερα για την Αντιπολίτευση, διότι εκτός από
τον µόνιµο µύθο περί επιτελικού κράτους, ο οποίος ευτελίστηκε
σήµερα, ξεπεράστηκε κάθε όριο από την Κυβέρνηση. Μας φέρατε ένα νοµοσχέδιο που είναι µία κύρωση πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου και φέρατε τροπολογίες που σε όγκο είναι τριπλάσιες από τον όγκο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Στοιχειώδης σοβαρότητα -όχι στον παριστάµενο µε υποµονή
Υπουργό- στην Κυβέρνηση, στοιχειώδης σοβαρότητα!
Επίσης, εύκολη µέρα για την Αντιπολίτευση, γιατί σε όλα αυτά
τα οποία λέγατε, υπερφορολόγηση, χαράτσια, νέοι φόροι και τα
λοιπά έρχεται σήµερα -το ξαναλέω- η Κυβέρνηση και φέρνει ένα
νέο χαράτσι, φέρνει έναν νέο φόρο, φέρνει µία νέα επιβάρυνση.
Τελείωσε και αυτό µε την υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα άδικα
χαράτσια και τα λοιπά.
Σε αυτό θα επανέλθουµε, βεβαίως, διότι έχουµε πολλά επεισόδια και θυµίζω στους επαΐοντες ότι δεν είναι ο πρώτος φόρος
που αυξάνεται ή επιβάλλεται, διότι αυξήσατε και τον φόρο στην
πλαστική σακούλα και καλά κάνατε. Το λέω και το ξαναλέω για
να θυµόµαστε.
Όµως, επειδή ο Υπουργός είπε κάτι και αποχώρησε µετά σε
σχέση µε το τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, εµείς, λοιπόν, του λέµε -και το
λέµε µε σαφήνεια- και το διαβάζω, για να µην πω κάτι που ίσως
πιθανά το µετανιώσω και πρέπει να το διορθώσω µετά: «Εφ’ όσον
η Κυβέρνηση ήθελε να επιβάλει περιβαλλοντικό τέλος µε τρόπο
συµβατό µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα έπρεπε ή να επιβάλλει περιβαλλοντικό τέλος σε όλες τις πωλήσεις µεταχειρισµένων οχηµάτων, ανεξαρτήτως αν είναι εισαγόµενα ή όχι, ή να επιβάλει
απαγόρευση κυκλοφορίας για παλαιά οχήµατα και απόσυρση
συνολικά στη χώρα».
Άρα, ας σταµατήσουν τα φτηνά επιχειρήµατα, τα δήθεν ερωτήµατα στην Αντιπολίτευση ή όλα αυτά που ακούστηκαν. Το λέµε
µε σαφήνεια και µετά λόγου γνώσεως. Αυτή η ρύθµιση αποτελεί
ένα από τα πιο προκλητικά και εµφανή deal που έχει κάνει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µε τους µεγαλοεισαγωγείς καινούργιων αυτοκινήτων. Και αν µπείτε στις ειδικές σελίδες για το θέµα του
αυτοκινήτου, θα δείτε ότι υπάρχουν και ονόµατα και επιχειρήσεις
και αντιπροσωπείες και τα λοιπά. Κάνετε ένα deal, για να βοηθή-
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σετε συγκεκριµένες επιχειρήσεις.
Και από ό,τι φαίνεται, αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Σκυλακάκης
δεν ήταν τελικά λόγια στον αέρα ή ασκήσεις πολιτικής, ώστε και
αυτός να κατέβει στην πολιτική και να πάρει ψήφους και να εκφράσει έναν συγκεκριµένο πολιτικό χώρο και τα λοιπά. Για εµένα
είναι από τους αγαπηµένους πολιτικούς, διότι, αν ψάξεις, από
αυτά που έλεγε παλαιά µέχρι σήµερα, έχει πει ένα σωρό «λουλούδια» τα οποία µπορούµε να τα χρησιµοποιούµε συνέχεια,
αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαία αυτά που έλεγε. Διότι µε αυτό
που κάνετε δηµιουργούνται αδιέξοδα στους πολίτες χαµηλού και
µεσαίου εισοδήµατος οι οποίοι είναι αυτοί που κατέχουν τα παλαιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα.
Εµείς, λοιπόν, το λέµε για να είναι ξεκάθαρο: Ναι σε ένα πρόγραµµα απόσυρσης και αντικατάστασης, όχι σε ρυθµίσεις που
ευνοούν συγκεκριµένες επιχειρήσεις!
Θέλω, όµως, να έρθω στο δάσος, διότι µεγάλο µέρος από
αυτά που ήθελα να πω µε πλήρη πολιτική επάρκεια και µε ικανότητα τα έχει καλύψει πλήρως η Έφη Αχτσιόγλου.
Το είπα και στην Επιτροπή Οικονοµικών όπου συνεδριάσαµε,
θα το πω και εδώ: Έχουν αρχίσει και πληθαίνουν τα σύννεφα.
Εµείς εκεί στον Πειραιά, όταν έρχονται τα σύννεφα από τη µεριά
της Κούλουρης, καταλαβαίνουµε τι µπόρα έρχεται. Έχουν αρχίσει και πληθαίνουν τα σύννεφα για την Κυβέρνηση.
Και διαβάζω από φιλοκυβερνητικά sites ότι σε τρία εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας, όπου έγιναν κατασχέσεις, τον Δεκέµβριο µόνο έγιναν 1,32 εκατοµµύριο ευρώ
κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς σε έναν µήνα. Διαβάζω ότι έχουν µείνει για το 2021 απλήρωτοι φόροι 5,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και διαβάζω και διάφορα άλλα τα οποία δεν
ταιριάζουν µε αυτή την εικόνα της ανάπτυξης, ότι όλα είναι τέλεια, ότι οι πολίτες βρίσκουν τους Υπουργούς και βγάζουν φωτογραφίες µαζί τους, ότι οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν πόσο είναι
ικανοποιηµένος ο κόσµος και τα λοιπά.
Επειδή είµαι από τη φύση µου δύσπιστος και επειδή εγώ σέβοµαι τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, κατέθεσα στην Κυβέρνηση στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων πέντε απλά
ερωτήµατα τα οποία θα καταθέσω και τώρα στα Πρακτικά. Η µη
απάντησή τους είναι από µόνη της ένα πολιτικό γεγονός και είναι
ένα καµπανάκι για την οικονοµία της χώρας και για την πολιτική
σας. Και θα αναγκαστούµε να έρθουµε µε ερώτηση και να τα ζητήσουµε, όπου θα αναγκαστείτε να απαντήσετε, διότι µέχρι αυτή
τη στιγµή -ρώτησα και τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονοµικών
Υποθέσεων- δεν έχετε δώσει απάντηση. Ελπίζουµε να το κάνετε
µέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
Ρωτάµε, λοιπόν, την εκτίµησή σας για το έλλειµµα του 2021
µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία -δεν θέλω να πω εγώ το τι µαθαίνουµε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- το πόσες κατασχέσεις σε λογαριασµούς τραπεζών έκανε το Υπουργείο
Οικονοµικών το 2021 και ποιο είναι το συνολικό ποσό από τις κατασχέσεις, σε πόσα ΑΦΜ φυσικών προσώπων έγιναν κατασχέσεις σε λογαριασµούς τραπεζών το 2021, σε ποσά ΑΦΜ νοµικών
προσώπων.
Και θέλουµε να καταλάβουµε αυτό το οποίο κάνατε δώρο
στους έχοντες και κατέχοντες, την κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου, διότι κάνετε κάτι µαθηµατικά κόλπα, υπολογίζοντας τις µειώσεις του φόρου του ΕΝΦΙΑ, ακόµα και τις µειώσεις
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς, λοιπόν, σας ζητάµε ένα απλό πινακάκι, το 2019, 2020,
2021 πόσος ήταν ο ΕΝΦΙΑ και ο συµπληρωµατικός φόρος που
βεβαιώθηκε.
Και τέλος, µε βάση τα τελευταία στοιχεία ποιο ήταν το αποθεµατικό στις 31-1-2022;
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά και ελπίζω σε απάντησή σας,
διότι η µη απάντηση αντιλαµβάνεστε ως Kυβέρνηση το τι πολιτικό γεγονός δηµιουργεί. Δεν θέλω να πω τη φράση «Greek Statistics», στην οποία εσείς και κάποιο άλλο κόµµα κάνατε µεταπτυχιακό στο παρελθόν.
Και έρχοµαι στα θέµατα του νοµοσχεδίου, στα οποία, βεβαίως,
έχουµε ένα µεγάλο ερωτηµατικό, διότι φέρνετε ένα νοµοσχέδιο
το οποίο έχει σχέση µε τον προϋπολογισµό της χώρας και όταν
σας ζητάµε στη Βουλή να µας δώσετε εικόνα για τα οικονοµικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεδοµένα, δεν µας τη δίνετε.
Δεν θα αναφερθώ σε όλο το νοµοσχέδιο, θα αναφερθώ σε
συγκεκριµένα άρθρα. Θα αναφερθώ στο θέµα της σωστής απαλλαγής µε το άρθρο 1 του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας -πτητικό επίδοµα- και σε άλλα επιδόµατα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Πολύ σωστή η απαλλαγή, αλίµονο αν αντί να
τους δίνουµε και αυξήσεις τους φορολογούµε τώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Όµως, περιµένουµε απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσαν
πενήντα πέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για απαλλαγή των επιδοµάτων και των υπερωριών από φόρους για τους εργαζόµενους
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Να θυµίσω ότι τρέξατε, χωρίς να βάλετε ένα ανώτατο όριο,
έναν κόφτη, να απαλλάξετε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Δηλαδή ένας εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα, σε µία κλινική, γιατρός, έχει απαλλαχθεί για ένα µεγάλο εισόδηµα, ενώ ένας εργαζόµενος στο
δηµόσιο νοσοκοµείο δεν έχει απαλλαχθεί από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.
Εµείς, λοιπόν, πενήντα πέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε
καταθέσει ερώτηση, και περιµένουµε απάντησή σας, µε την
οποία ζητούµε την απαλλαγή των επιδοµάτων και των υπερωριών
από φόρους για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, όπως σωστά κάνατε και στο άλλο.
Τέλος, είναι και η ρύθµιση για τα αναδροµικά, για την οποία
είναι όλοι ενθουσιασµένοι, όλοι οι συνταξιούχοι θέλουν να βγουν
selfies µαζί σας και σας στέλνουν συγχαρητήρια και είναι κατενθουσιασµένοι! Εγώ σας ρώτησα και στην επιτροπή αν βρήκατε
έστω ένα όνοµα από την παλιά ΔΑΚΕ εφοριακών των δεκαετιών
του 1990 και του 2000 -δεν θέλω να πω εδώ ονόµατα- ο οποίος
είναι ευχαριστηµένος µε τη ρύθµισή σας. Αν µπείτε στα κοινωνικά δίκτυα, θα δείτε πόσο αγανακτισµένοι είναι οι παλιοί συµµαχητές και σύντροφοί σας.
Εµείς, λοιπόν, καταθέσαµε τροπολογία την οποία απορρίψατε
µε την οποία ζητούµε τη µηδενική φορολόγηση των αναδροµικών
συνταξιούχων. Και εδώ νοµίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουν και τα
άλλα κόµµατα τη θέση τους διότι ακούω είτε ότι κάποια κόµµατα
είναι στο 20% είτε σε κάτι άλλο κ.λπ.. Εµείς θεωρούµε ότι αυτά
ειδικά τα αναδροµικά πρέπει να έχουν µηδενική φορολόγηση.
Τέλος, για να σεβαστώ τον χρόνο και να µιλήσουν και οι υπόλοιποι Βουλευτές, λέω το εξής: Κύριε Βρούτση, σας είχα παρακαλέσει και µε το θάρρος της παλιάς γνωριµίας και µε σας και
µε τον κ. Βεσυρόπουλο, να συνεργαστείτε και µε άλλους ειδικούς εδώ στα θέµατα φορολογίας και να συντάξετε τον πίνακα
στον οποίον αναφέρθηκε κορυφαίος Υπουργός της Κυβέρνησής
σας την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, όταν είπε «είναι πρόσφατα
τα γεγονότα για να ξεχάσουν οι Έλληνες πολίτες την υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης, τους τριάντα καινούργιους φόρους που επιβάλατε», απευθυνόµενος σε εµάς.
Εγώ, κύριε Βρούτση, για άλλη µία φορά θα επιµένω σε αυτά
τα πράγµατα και θα λέω, δεν θα το ξεχάσω- σας καλώ να φέρετε
τον πίνακα που αποδεικνύει αν ο Υπουργός σας είναι ψεύτης ή
όχι. Δεν µπορείτε να το αποφεύγετε αυτό. Εγώ κάθε φορά που
ανεβαίνω, θα το λέω. Δεν είναι παρών στην Αίθουσα. Εγώ περιµένω τον πίνακα µε τους τριάντα καινούργιους φόρους που επιβάλαµε, διότι αυτό είναι ένα ψέµα. Για τους είκοσι εννέα άδικους
φόρους του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε η Νέα Δηµοκρατία, όποτε θέλετε
να κάνουµε συζήτηση και να τα δούµε αναλυτικά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τους ξέρει όλος ο κόσµος.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Τελειώνω -και θα καταθέσω και τα σχετικά στα Πρακτικά- µε ένα τεράστιο πολιτικό ζήτηµα αυτών των
ηµερών το οποίο βεβαίως δεν µπορούµε να ξεπερνάµε, διότι και
αυτό έχει σχέση µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος. Τα
όσα έγιναν στη Σπάρτη έχουν µία πολιτική πλευρά. Σας καταδικάζουν ακόµη και οι δικοί σας και αναδεικνύουν τις ευθύνες των
στελεχών της Κυβέρνησης Καραµανλή και τη Νέα Δηµοκρατία
βεβαίως, γιατί δεν ήταν από κάποιο άλλο κόµµα Πρωθυπουργός
ο Κώστας Καραµανλής, ήταν από το δικό σας κόµµα. Και δεν καταλαβαίνω τη σιωπή.
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Είπατε κατ’ αρχάς ότι αυτά που ειπώθηκαν ήταν ψέµατα. Να
το δεχθώ ως επιχείρηµα. Δεν καταθέτω κάτι από την «ΑΥΓΗ» ή
από το «left». Καταθέτω από το φιλοκυβερνητικό «protothema.gr»
-που αναφέρει µέσα για τον Πέτρο Δούκα που αποκάλυψε για τα
λεφτά µε τις σακούλες που µοίραζε αφειδώς η Κυβέρνηση Καραµανλή κ.λπ.- όπως επίσης και δηµοσίευµα µε το πρωτοσέλιδο
της εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».
Δεν το λέω εγώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί µπορεί να µε εγκαλέσει
κάποιος ότι δεν είµαι ευγενής, αλλά αν έλεγα εγώ στην Αίθουσα
«αιδώς, αχρείοι» -που λέει εδώ το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»- καταλαβαίνετε τι θα έλεγε κάποιος άλλος. Επίσης, υπάρχει και η ανάρτηση
δηµοσιογράφου που ήταν εκεί και πήρε τα χρήµατα.
Εµείς σας καλούµε µε σαφήνεια να τοποθετηθείτε αν ήταν
αλήθεια αυτό να ζητήσετε συγγνώµη, αν ήταν ψέµατα να ασκήσετε ως Νέα Δηµοκρατία -ή ως στελέχη που συµµετείχατε σε
εκείνη την κυβέρνηση- τα ένδικα µέσα σε βάρος αυτού που σας
συκοφαντεί. Δεν µπορείτε να συνεχίζετε να αποφεύγετε την
απάντηση.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αλεξιάδη, και για τον σεβασµό που δείξατε για την
αναµονή των συναδέλφων που περιµένουν να µιλήσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σήµερα 9 Φεβρουαρίου 2022 σχέδιο νόµου: «Για την ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης της χώρας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
Με τα δύσκολα άρχισα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καλούµαστε σήµερα να τοποθετηθούµε σχετικά µε την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για τις επείγουσες φορολογικές,
τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις και για τις επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας, τις οποίες φέρνετε.
Δεν µπορώ να µην ξεκινήσω τη σηµερινή µου τοποθέτηση και
εγώ µε τη σειρά µου, κύριε Υπουργέ, όπως έκαναν ήδη οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και ειδικά η ειδική αγορήτρια µας, η
κ. Τόνια Αντωνίου, και δεν µπορώ να µην σας πω ότι δεν αποτελεί
απλά µία τυπική διαδικασία για µία ακόµα φορά το σηµερινό. Η
κύρωση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου είναι νοµοθετική
διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Σύνταγµα και αφορά
εξαιρετικές περιπτώσεις.
Όµως, βλέπουµε για µία ακόµα φορά τη γνωστή, την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να εισάγει
στη Βουλή για κύρωση µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε
άρθρα τα οποία στην ουσία τους απαιτούν και αφορούν µία τεράστια συζήτηση, κάτι το οποίο, επιτρέψτε µου να σας πω, κύριε
Υπουργέ, αφ’ ενός αποτελεί µία επιλογή της Κυβέρνησής σας,
δηλαδή το να νοµοθετείτε κατά βούληση και µετά να έρχεστε
στην Ολοµέλεια της Βουλής και εκ των υστέρων να ζητάτε να
επικυρώσει τις αποφάσεις σας και βεβαίως αφ’ ετέρου δείχνει
το χάος το οποίο επικρατεί στα υπουργικά γραφεία του τόσο πολυδιαφηµιζόµενου επιτελικού σας κράτους.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, για µία ακόµα φορά µε την τακτική
την οποία ακολουθείτε, να νοµοθετείτε δηλαδή διά πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, ουσιαστικά υποβαθµίζετε την κοινοβουλευτική διαδικασία, τυποποιείτε όλο αυτό µε εµάς, τους Βουλευτές, και µας καλείται εκ των υστέρων να κυρώσουµε αυτά τα
οποία αποφασίζετε. Πολλά από αυτά θα µπορούσατε και θα
έπρεπε να είχατε προβλέψει και να τα είχατε εντάξει σε µία φυ-
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σιολογική ροή, στη φυσιολογική βάσανο του νοµοθετικού έργου.
Πιο συγκεκριµένα και επί της ουσίας τώρα, θα µου επιτρέψετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω ανάποδα από το
τέλος προς την αρχή.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, µε τα άρθρα τα οποία αφορούν κατ’
αρχάς στη λειτουργία των δικαστηρίων και τις σχετικές διατάξεις
που φέρνετε για την παράταση συγκεκριµένων προθεσµιών
λόγω της κακοκαιρίας, του κλεισίµατος των δικαστηρίων αναγκαστικά και της αδυναµίας αυτών να λειτουργήσουν. Αυτό είναι
ίσως η µοναδική ρύθµιση η οποία δικαιολογεί την ύπαρξή της
στο περιεχόµενο µίας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτό
είναι το µόνο το οποίο δικαιολογεί, όχι οι υπόλοιπες ρυθµίσεις
που φέρνετε.
Σχετικά µε την απαλλαγή αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου
του 2022 από τον φόρο εισοδήµατος κατά ποσοστό 100% έναντι
65%, όπως ισχύει για το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, το οποίο
καταβάλλεται σε αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, των
Ενόπλων Δυνάµεων, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού, καθώς και την ειδική αποζηµίωση, η οποία καταβάλλεται
στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό, στα πληρώµατα
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ είναι σαφέστατο ότι συµφωνούµε και
κάτι τέτοιο σε καµµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να βρει το Κίνηµα Αλλαγής αντίθετο.
Ξέρετε, όµως, τι µας βρίσκει πραγµατικά αντίθετους, κύριε
Υπουργέ; Μας βρίσκει ουσιαστικά και πραγµατικά αντίθετους η
έλλειψη µιας γενικότερης πρόβλεψης για όλους τους εργαζόµενους οι οποίοι δίνουν µάχη καθηµερινά για να κρατηθεί η χώρα
µας όρθια, η αδιαφορία σας για κάτι που εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής το έχουµε ζητήσει επανειληµµένως καταθέτοντας τόσες
φορές τροπολογία. Θα το αναλύσω στη συνέχεια.
Έχουµε καταθέσει πολλές φορές µία ολοκληρωµένη πρόταση
για την έµπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του προσωπικού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, του
Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και των ανθρώπων
της πρώτης γραµµής για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του
κορωνοϊού και συγκεκριµένα, για την υπαγωγή των εργαζοµένων
αυτών στον πίνακα των βαρέων και ανθυγιεινών.
Έχουµε καταθέσει -δεν θυµάµαι πόσες φορές, δεκάδες φορές
πάντως νοµίζω ότι είναι- τροπολογία για το συγκεκριµένο, κάτι
στο οποίο κωφεύετε επανειληµµένα και αυτό επιτέλους πρέπει
να το δείτε.
Θα σας µιλήσω για τις προτάσεις µας πολύ αναλυτικά γιατί,
ξέρετε, πολλές φορές µας εγκαλούν οι υπουργοί των κυβερνήσεών σας ότι δεν έχουµε προτάσεις.
Έχουµε, λοιπόν, προτείνει την ένταξη της COVID-19 στον
Εθνικό Κατάλογο Επαγγελµατικών Ασθενειών, την απονοµή σύνταξης λόγω αναπηρίας και θανάτου από τη νόσο COVID-19.
Έχουµε προτείνει την αυτοτελή φορολόγηση ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε τις αποζηµιώσεις για τις
εφηµερίες των ειδικευµένων και των ειδικευόµενων ιατρών που
εργάζονται σε όλα τα επίπεδα και τις δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας για τα φορολογικά έτη 2020 - 2021 να φορολογούνται αυτοτελώς, µε φορολογικό συντελεστή 15%.
Είναι συγκεκριµένα πράγµατα που σας ζητούµε και µέσα από
αυτό το νοµοσχέδιο να τα δείτε και να τα φέρετε στη Βουλή.
Όλη αυτή η κρίση, όλο αυτό το οποίο ζούµε µε τον κορωνοϊό
δοκιµάζει πραγµατικά και ουσιαστικά τις αντοχές της κοινωνίας
µας, απειλεί την υγεία και τη ζωή των πολιτών. Στην πρώτη
γραµµή της µάχης κατά της απειλής αυτής έχουν τεθεί από την
πρώτη στιγµή όλοι οι εργαζόµενοι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
στις µονάδες υγείας των Ενόπλων Δυνάµεων, στο Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας, στο ΕΚΑΒ, στις µονάδες πρόνοιας,
στις κοινωνικές δοµές, στις υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράµµατα των δήµων, στο «Βοήθεια στο Σπίτι», στις υπηρεσίες καθαριότητας που µε αυτοθυσία και αυταπάρνηση φυλάσσουν «Θερµοπύλες» κάτω από πάρα πολύ δυσχερείς, πάρα πολύ δύσκολες
συνθήκες, διακινδυνεύοντας την ίδια τους την υγεία.
Ως λοιπόν δείγµα αναγνώρισης του τεράστιου έργου των λειτουργιών υγείας που επιδεικνύουν, ζητούµε και σας έχουµε προτείνει όλα τα παραπάνω, αλλά, όπως είπα για µία ακόµη φορά,
περιµένουµε από την Κυβέρνησή σας να µας εισακούσει. Φοβά-
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µαι όµως πάρα πολύ ότι όλα αυτά που λέµε είναι φωνή βωόντος
εν τη ερήµω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, η προχειρότητα στο πεδίο της νοµοθέτησης εκ µέρους
σας αποδεικνύεται και στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 που στο σύνολό
τους αφορούν παράταση προθεσµιών. Είναι ζητήµατα τα οποία
βεβαίως και θα µπορούσατε να είχατε προβλέψει νωρίτερα και
δεν ήταν ανάγκη να εισαχθούν και όλα αυτά µέσω µιας πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, κάτι το οποίο στην ουσία του δείχνει
την προχειρότητα µε την οποία νοµοθετείτε.
Η διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθείται στην κύρωση
µιας ΠΝΠ κρύβει βεβαίως και ορισµένους κινδύνους, κύριε
Υπουργέ, ορισµένες παγίδες, που πολλές φορές αφορούν πολύ
σοβαρά ζητήµατα ουσίας, τα οποία αφορούν χιλιάδες συµπολίτες µας. Ένα από αυτά είναι η διάταξη για τις δόσεις των αναδροµικών των συνταξιούχων που υποτίθεται γίνεται για να τους
ελαφρύνετε, αλλά ταυτόχρονα προβλέπετε προσαυξήσεις µε
αυτόν τον τρόπο.
Άρα, λοιπόν, οι συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν από
25% έως 55% εκατό των αναδροµικών τα οποία έλαβαν, έναν
χρόνο µετά την καταβολή τους και έξι χρόνια µετά από τις παράνοµες περικοπές των συντάξεών τους, αφού τα αναδροµικά
αυτά προστίθενται στα εισοδήµατα του έτους καταβολής τους.
Κι αυτό είναι ένας παραλογισµός.
Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα άλλο µεγάλο θέµα αφορά στη «ΛΑΡΚΟ» και στην τύχη των εργαζοµένων της. Και ξέρετε,
αν κάποιοι πραγµατικά στήριξαν τη «ΛΑΡΚΟ», αυτές ήταν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Κι αυτό δεν το λέµε εµείς, αυτό πρωτίστως το γνωρίζουν οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ».
Μιλάµε για µία επιχείρηση που απασχολεί χίλιους διακόσιους
εργαζόµενους σε πέντε νοµούς, η οποία θα µπορούσε να είναι
κερδοφόρος εξαγωγικός κολοσσός, καθώς οι τιµές του νικελίου
βρίσκονται στα ύψη και αυτή τη στιγµή όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι
δυστυχώς είναι χωρίς καµµία απολύτως διασφάλιση για το µέλλον της επιχείρησης και της εργασίας τους και θα αναγκαστούν
µε αυτό τον τρόπο να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.
Τώρα εσείς τι κάνετε; Ορίζετε µία τρίµηνη παράταση της ειδικής διαχείρισης της «ΛΑΡΚΟ», σαν να πρόκειται για µία τυπική
διαδικασία, προκειµένου, λέτε, να διασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ότι το 2020 η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πήρε µία
νοµοθετική πρωτοβουλία για ένα ζήτηµα για το οποίο βεβαίως
και όλοι λέµε ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες από τις κυβερνήσεις, όµως αυτό το οποίο ξεκινήσατε τότε είναι και αποδεικνύεται για µία ακόµη φορά απολύτως ατελέσφορο. Αποδεικνύεται
και σήµερα µε την ένταξη της «ΛΑΡΚΟ» σε ένα ειδικό καθεστώς
διαχείρισης.
Σας το είχε πει τότε η αείµνηστη Πρόεδρός µας Φώφη Γεννηµατά. Σας το δήλωσε και σας το λέει τώρα ο Πρόεδρός µας
Νίκος Ανδρουλάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κύριε
Πρόεδρε.
Το είπε σε συνάντηση µε τους εκπροσώπους των σωµατείων
της «ΛΑΡΚΟ», για την οποία η θέση µας είναι ξεκάθαρη. Γιατί,
ξέρετε, κάποιοι προσπαθούν να θολώσουν τα νερά, κάποιοι είπαν
ότι εµείς δήθεν µιλήσαµε και για κρατικοποίηση. Όχι, εµείς ζητούµε να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής, να βρεθεί άµεσα λύση
εξυγίανσης της επιχείρησης και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και η επιχείρηση να αποκτήσει ξανά εξωστρέφεια, ιδιαίτερα σε µία περίοδο όπου το νικέλιο στις διεθνείς αγορές αποτιµάται πάρα πολύ υψηλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Γιαννακοπούλου, κλείσατε τέσσερα λεπτά εκτός χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα πρέπει, λοιπόν, να βρείτε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, να
φροντίσετε για τη διασφάλιση των χιλιάδων εργαζοµένων και για
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τις οικονοµικές αυτές συνέπειες.
Για όλα αυτά, λοιπόν, για όσα ανέφερα σχετικά µε τη σηµερινή
διαδικασία, σχετικά µε την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και για τα τυπικά αλλά κυρίως για τα ουσιαστικά, επιφυλασσόµαστε και θα τοποθετηθεί συγκεκριµένα η ειδική αγορήτριά µας στο τέλος της διαδικασίας.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Χρήστος Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και να ετοιµάζεται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Χήτας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω για τα αναδροµικά των συνταξιούχων και για τη
«ΛΑΡΚΟ», το άρθρο 3 και το άρθρο 6. Για τα υπόλοιπα η ειδική
αγορήτρια του ΚΚΕ και συντρόφισσα Μαρία Κοµνηνάκα µίλησε
εκτενώς στην πρωτολογία της.
Κύριε Υπουργέ, σας είπαµε και στην επιτροπή, αντί να ζητήσετε συγγνώµη από τους συνταξιούχους για τις µεγάλες περικοπές, να δώσετε έντοκα τα αναδροµικά τους, έρχεστε και
ουσιαστικά τα παίρνετε πίσω µε τη δήθεν διευκόλυνση των δόσεων και µε επιτόκιο 6%.
Αυτό που ζητάνε οι συνταξιούχοι -τριακόσια σωµατεία σας
έχουν στείλει υπόµνηµα, το έχετε µπροστά σας, σας καταγγέλλουν- είναι να καταβληθούν τα αναδροµικά τους χωρίς τη φορολόγηση, που εµείς στηρίζουµε αυτό το αίτηµα, και βεβαίως
ζητούν την αποκατάσταση των συντάξεων, µε αυξήσεις, την καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης και βέβαια, αγωνίζονται για
την κατάργηση όλων των ασφαλιστικών νόµων.
Είναι γνωστό ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία νέα επίθεση.
Όλες εξάλλου οι κυβερνήσεις µε τους αντιασφαλιστικούς νόµους, ιδιαίτερα το 1992, τσάκισαν τις συντάξεις, σάρωσαν τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα, κατήργησαν τον κοινωνικό χαρακτήρα
της ασφάλισης. Ο νόµος Κατρούγκαλου ήταν το καίριο χτύπηµα
στην κοινωνική ασφάλιση µε τη δηµιουργία του ΕΦΚΑ. Αυτό ήταν
το κατάλληλο εργαλείο που χώρισε την κύρια σύνταξη σε εθνική
και ανταποδοτική, µε τον επανυπολογισµό όλων των καταβαλλόµενων συντάξεων και την εισαγωγή της λεγόµενης νοητής κεφαλαιοποίησης στις επικουρικές συντάξεις µε αναδροµική µάλιστα
ισχύ από 1-1-2015.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εντείνει τις διαδικασίες
για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης,
όπως έκανε µε την ιδιωτικοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου
1555, την πιστοποίηση των ιδιωτών για την έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων, τη δηµιουργία του ΤΕΚΑ, µε την υποχρεωτική
υπαγωγή των νέων ασφαλισµένων που συνεχίζεται βέβαια όλη
αυτή την περίοδο και βέβαια, τώρα µε το νοµοσχέδιο που έχει
έτοιµο να φέρει για τον ΕΦΚΑ, έναν ΕΦΚΑ µε τεράστια προβλήµατα, σύγχρονων υποδοµών, πληροφοριακών συστηµάτων,
όπου τα υπάρχοντα είναι ασυµβίβαστα µεταξύ τους και χιλιάδες
υπάλληλοι δεν µπορούν να στείλουν ή να διαβάσουν ένα mail,
αφού δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ.
Πραγµατικά, ηλεκτρονικός µεσαίωνας. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, όταν το σύνολο των ταµείων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, εφάπαξ αρωγής και το Γενικό
Λογιστήριο που βγάζει συντάξεις -που δεν ήταν ταµείο, αλλά εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ- απασχολούσε πριν είκοσι χιλιάδες και σήµερα ο αριθµός είναι επτάµισι χιλιάδες.
Ενώ, λοιπόν, οι ευθύνες της Κυβέρνησης είναι τεράστιες, ο
«Λασπηδάκης», µε συγχωρείτε, ο Χατζηδάκης, ρίχνει τόνους λάσπης στον ΕΦΚΑ, στους εργαζόµενους. Είναι πρόκληση. Βέβαια,
αυτό κάνει πάντα. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό έκαναν. Για ΔΕΗ,
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», «ΔΩΔΩΝΗ» -που ακούστηκε σήµερα εδώ το
πρωί- και σε όσα άλλα ιδιωτικοποιήθηκαν, ρίχνουν λάσπη στους
εργαζόµενους, ότι φταίνε για κάθε κακό. Δαιµονοποιούνται για
την καθυστέρηση των συντάξεων και για κάθε δυσλειτουργία.
Είναι προσφιλής αυτή η µέθοδος των κυβερνήσεων, για να µεταθέσουν τις ευθύνες τους, για να µπορούν να υλοποιούν την
αντιδραστική πολιτική τους και να προχωρούν σε ανατροπές που
έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Και αυτές βέβαια, οι ευθύνες είναι διαχρονικές.
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Με το νοµοσχέδιο τοποθετείτε προϊστάµενους και διευθυντές
ανθρώπους της αγοράς, golden boys, µε 7.000 και 8.000 ευρώ
τον µήνα, για να υλοποιήσετε τους αντιασφαλιστικούς σχεδιασµούς, το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα µε κύριο στόχο, όπως αναφέρθηκαν αρκετά οι λεγόµενοι «σοφοί» -Τήνιος, Νεκτάριος και
τα λοιπά- και στο σκέλος της λεγόµενης «ανταποδοτικής» σύνταξης, ώστε να διαχειριστούν προς όφελος των επιχειρηµατικών
οµίλων την ακίνητη περιουσία που ανήκει στους ασφαλισµένους
και την έχουν πληρώσει πολύ ακριβά µε τις εισφορές τους και
είναι η εγγύηση των συντάξεών τους.
Υπάρχει το δεύτερο άρθρο, το άρθρο 6 για τη «ΛΑΡΚΟ». Και
εδώ, όπως στο ασφαλιστικό, στο εισόδηµα, στις εργασιακές σχέσεις, στην υγεία, στην παιδεία και σε κάθε άλλη πλευρά της ζωής
του λαού αποτυπώνεται η ενιαία στρατηγική των κοµµάτων του
κεφαλαίου. Όποιο κόµµα αναλαµβάνει τη διαχείριση των αναγκών του κεφαλαίου, χτίζει πάνω στο προηγούµενο το πλέγµα θωράκισης των κερδών κάνοντας συντρίµµια τη ζωή των εργατών.
Οι ελιγµοί, η µπόλικη υποκρισία που παρουσιάζεται αυτές τις
ηµέρες από όλους σας δεν µπορούν να καλύψουν τα έργα και
τις ηµέρες σας και στο θέµα της «ΛΑΡΚΟ». Η ανάπτυξη που
ευαγγελίζεστε, όλοι σας, και συναντιέστε σε αυτή τη στρατηγική
είναι για τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Δύο χρόνια τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έβαζαν πλάτη
στα σχέδια της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
«ΛΑΡΚΟ». Απέφυγαν ακόµα και να συναντήσουν και την αντιπροσωπεία των σωµατείων, όταν ήταν εδώ, στο τελευταίο συλλαλητήριο, η «ΛΑΡΚΟ». Έκαναν ότι δεν άκουσαν τίποτα, όταν το ΚΚΕ
κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, σχεδόν πανοµοιότυπη µε τις
θέσεις που κατέθεσαν τα σωµατεία και τις οποίες αυτά τα κόµµατα που σήµερα υποκριτικά µιλούν για τη «ΛΑΡΚΟ», επίσης, κάνουν πως δεν ξέρουν.
Θέλετε να κρύψετε τις διαχρονικές σας ευθύνες για την απαξίωση της «ΛΑΡΚΟ» και ότι πάνω στις πολιτικές που εφαρµόσατε
και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πάτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, για να περπατήσει τους εγκληµατικούς της σχεδιασµούς.
Να θυµηθούµε ότι στις 28-3-2019 ο τότε Υπουργός Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσακαλώτος, δεσµευόταν εγγράφως προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδιωτικοποίηση της «ΛΑΡΚΟ»,
δίνοντας πάσα στον κ. Σταϊκούρα που τον διαδέχθηκε, να λέει
ότι τρία µεγάλα πολιτικά κόµµατα τουλάχιστον, συµφωνούν µε
το ποια πρέπει να είναι η λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον Υπουργό του,
τον Σταθάκη, δήλωνε ότι όλα τα σενάρια για τη «ΛΑΡΚΟ» είναι
ανοιχτά, µπλοκάροντας, µάλιστα, την υπογραφή της συλλογικής
σύµβασης εργασίας για τους εργαζόµενους.
Οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ», ο λαός της περιοχής συνολικά,
η εργατική τάξη ξέρει πια καλά ποιοι είναι µαζί τους και ποιοι
είναι απέναντί τους. Γι’ αυτό, παρά την προσπάθεια διάσπασης
των εργαζοµένων, επειδή έχουν ακριβώς αυτή την πείρα από
όλους σας, έµαθαν ότι πραγµατική τους δύναµη βρίσκεται στον
αγώνα τους, στην αλληλεγγύη της εργατικής τάξης. Γι’ αυτό και
όλες αυτές οι προσπάθειες για τη διάσπασή τους δεν περπάτησαν. Ξέρουν ότι οι σωτήρες θα είναι οι ίδιοι, ο αγώνας τους και
η αλληλεγγύη των εργαζοµένων.
Στο άρθρο αυτό του νοµοσχεδίου που αφορά την παράταση
για την εθνική εκκαθάριση, η Κυβέρνηση επιδιώκει να εκκαθαρίσει και τους εργαζόµενους. Τους ανακοίνωσε την πρόθεση µέχρι
τέλος Φλεβάρη να απολυθούν όλοι και να αδειάσουν οι οικισµοί.
Χίλιοι τριακόσιοι εργαζόµενοι και στην ανεργία και στην αστεγία.
Και µάλιστα, µε τροπολογία τη Δευτέρα το βράδυ έρχεται να νοµιµοποιήσει και όλα τα αυθαίρετα, για να µπορέσει ο επενδυτής
να µην έχει κανένα πρόβληµα.
Οι εργαζόµενοι στην ανάπτυξη, που όλοι σας στηρίζετε, θεωρούνται βαρίδι. Τη «ΛΑΡΚΟ» είναι γνωστό, ή θα την κλείσετε που δεν θα την κλείσετε- ή θα τη δώσετε σε µεγάλο επιχειρηµατικό όµιλο, χωρίς το υπάρχον προσωπικό που έχει συγκροτηµένα
δικαιώµατα, αυτό θέλετε. Θέλετε νέους χωρίς δικαιώµατα, φτηνούς, ελαστικούς, για να µπορεί να κερδίζει περισσότερα το κεφάλαιο.
Όµως, δεν έχετε ζυγίσει καλά τα πράγµατα. Εδώ έχετε να κάνετε µε εργάτες που κάνουν το χώµα ατσάλι. Έχετε να κάνετε
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µε εργάτες µε αγωνιστική πείρα. Οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ»
το απέδειξαν. Έχουν αντοχή, αποφασιστικότητα, δίνουν σκληρό
αγώνα ενάντια στους εγκληµατικούς σχεδιασµούς των κυβερνήσεων. Έχουν τη συµπαράσταση όλου του λαού της περιοχής,
της εργατικής τάξης και άλλων µαζικών φορέων, είναι δίπλα τους
και θα νικήσουν ξανά. Δεν θα βγούµε απ’ τις δουλειές µας, λένε,
δεν θα βγούµε από τα σπίτια µας. Δεν θα τους ξεριζώσετε από
τον τόπο τους. Δεν θα επιτρέψουν να κλείσετε τη «ΛΑΡΚΟ». Αυτό
είναι το καθολικό, το µαχητικό, αποφασιστικό µήνυµα των εργαζοµένων της «ΛΑΡΚΟ».
Ως ΚΚΕ έχουµε καταθέσει την πρότασή µας σε όλο τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στους εργαζόµενους της «ΛΑΡΚΟ». Δεν
θα την επαναλάβω, την είπε και η εισηγήτρια µας. Το ΚΚΕ στέκεται κοντά, δίπλα και καλεί σε µαζική, καθολική συµπαράσταση
και αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων της «ΛΑΡΚΟ», για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της «ΛΑΡΚΟ,» να υπάρξει σχέδιο και χρονοδιάγραµµα
επισκευής και εκσυγχρονισµού, αύξηση της παραγωγής σ’ ένα
ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόµενους, να διασφαλιστούν
όλες οι θέσεις εργασίας, να διασφαλιστεί η καταβολή του µόχθου που χρωστά στους εργαζόµενους ως εργοδότης η «ΛΑΡΚΟ»
στο 100%.
Οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ» πρέπει να ξέρουν ότι το ΚΚΕ
είναι δίπλα τους και τους καλούµε µε όποιες επιφυλάξεις να συµπαραταχθούν µαζί µας, στην κατεύθυνση που λέει η πρότασή
µας, γιατί µόνο αυτή είναι η διέξοδος.
Πιστεύω ότι ο αγώνας τους θα έχει αποτέλεσµα. Έχουν ήδη
καθορίσει µέρες δράσης. Αύριο θα είναι στην Αθήνα µε κινητοποιήσεις µαζικές και σε αυτές καλούµε σε συµπαράσταση όλη
την εργατική τάξη, όλο τον λαό της περιοχής, αλλά και συνολικά
το λαό µας, για να νικήσουν οι εργάτες της «ΛΑΡΚΟ», για να ηττηθεί αυτή η πολιτική του µεγάλου κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, νοµίζω ότι σήµερα ξεπεράσατε τον εαυτό σας.
Είστε µία απίστευτη Κυβέρνηση, έχετε τερµατίσει κάθε κοντέρ.
Δεν µπορεί κανένας σώφρων νους να αντιληφθεί αυτό το σκανδαλώδες εγχείρηµα του κ. Νότη Μηταράκη. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν ο συγκεκριµένος Υπουργός µε τις ανθελληνικές
του, αντεθνικές του στάσεις και αποφάσεις λειτουργεί κατά
µόνας ή κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού.
Και εξηγούµαστε και αναφερόµαστε στην ντροπιαστική συµφωνία της Ελλάδος µε το Πακιστάν, το Πακιστάν που είναι µια
εχθρική χώρα στην Ελλάδα και θα το αποδείξουµε σε λίγο.
Είστε απίστευτοι, κύριε Υπουργέ! Θα µου πείτε, εσείς µε νουµεράκια ασχολείστε, µε αριθµούς, αλλά είστε µέλος της Κυβέρνησης.
Οι Έλληνες φεύγουν για το εξωτερικό, για να βρουν µία καλύτερη µέρα και εσείς φέρνετε Πακιστανούς. Μία συµφωνία ντροπιαστική, µία συµφωνία αντεθνική! Στο Πακιστάν πανηγυρίζουν.
Αν µπείτε και δείτε τα νέα σας σήµερα, και δείτε τι γίνεται εκεί,
πανηγυρίζουν.
Είναι δυνατόν η Νέα Δηµοκρατία που ήρθε στην Κυβέρνηση
µε τη δέσµευση να διώξει όσους παραβίαζαν τα σύνορά µας,
γιατί αυτό λέγατε, θα φέρετε τον νόµο και την τάξη και όλοι οι
παράνοµοι θα φύγουν, έτσι εξαπατήσατε πολιτικά τους πολίτες
προεκλογικά. Είναι δυνατόν, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία που ήρθε
µε κορώνα ότι θα διώξει όσους παραβίασαν τα σύνορα, τώρα
εσείς να τους φέρνετε και να τους προσκαλείτε κιόλας να έρθουν
επίσηµα, νόµιµα να ζουν στη χώρα µας; Πού γίνονται αυτά τα
πράγµατα; Γνωρίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τι κάνει το
κόµµα σας; Γνωρίζουν τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Πραγµατικά,
δεν αναφέροµαι στους Βουλευτές που µπορεί οι περισσότεροι
να συµφωνούν, δεν ξέρω. Το δέχεστε εσείς αυτό το πράγµα; Τι
είναι αυτά, απευθείας πτήσεις Αθήνας-Ισλαµαµπάντ;
Δεν µπορούµε να κυκλοφορήσουµε στο Σύνταγµα, στην Οµόνοια και φέρνετε και άλλους; Αντί να διώξουµε τους παράνοµους
τους νοµιµοποιούµε κιόλας; Ποιος είναι ο κ. Μηταράκης που
πήρε τις αποφάσεις; Ποιος είναι ο κ. Μηταράκης;
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Ακούστε εδώ τίθεται ένα ερώτηµα καίριο. Γνωρίζει ο Έλληνας
Πρωθυπουργός τα έργα και τις πράξεις του κ. Μηταράκη; Εάν
τα γνωρίζει, που είναι το πιθανότερο, είναι συνυπεύθυνος. Εάν
δεν τα γνωρίζει, πρέπει να καρατοµήσει τον κ. Μηταράκη και να
παραιτηθεί και ο ίδιος.
Όµως, επειδή υπάρχει µία σύγχυση και στο εσωτερικό του
κόµµατός σας, για το αν το γνωρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός
ή όχι, η Ελληνική Λύση και ο Πρόεδρός της Κυριάκος Βελόπουλος πριν από λίγο κατέθεσε επίσηµη ερώτηση στον Πρωθυπουργό της χώρας και τον καλεί να απαντήσει εντός της ηµέρας
εάν γνωρίζει ότι υπεγράφη µια τέτοια συµφωνία µεταξύ Ελλάδος
και Πακιστάν. Τον ρωτά εάν γνώριζε ο κύριος Πρωθυπουργός τι
ακριβώς θα συµφωνούσε ο Υπουργός Μηταράκης στο Πακιστάν
και ενέκρινε αυτή τη συµφωνία, ναι ή όχι. Επίσηµη ερώτηση του
Προέδρου της Ελληνικής Λύσης προς τον Πρωθυπουργό της
χώρας.
Αναµένουµε απάντηση. Το θέµα δεν θα περάσει έτσι. Εάν το
γνωρίζει, είναι συνένοχος. Εάν δεν το γνωρίζει, πρέπει να καρατοµηθεί τώρα ο κ. Μηταράκης. Τώρα! Τέτοιες κινήσεις, τέτοιες
συµφωνίες ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τις έκανε. Δεν θα τις έκανε ποτέ
ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουµε δει στελέχη του να πανηγυρίζουν στην πακιστανική κοινότητα, να χειροκροτάνε και να τάζουν άδειες παραµονής. Τη θυµάµαι σαν τώρα την εικόνα, αλλά θεωρώ ότι κάτι
τέτοιο δεν θα το έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πού είστε; Πάρτε µια πυξίδα, χάσατε τον δρόµο σας. Πάρτε
στα χέρια σας µια ιδεολογική πυξίδα. Για όνοµα του Θεού! Τι
είναι αυτά που κάνετε; Είστε εσείς Νέα Δηµοκρατία; Εδώ οφείλετε να απαντήσετε.
Η Ελληνική Λύση αυτά δεν θα τα αφήσει να περνάνε έτσι και
ούτε θα αφήσουµε τον µικρό Γκιούλιβερ τον κ. Μηταράκη να πανηγυρίζει στο twitter και να µας δείχνει το ταξίδι του, το κοπιαστικό ταξίδι του στο Ισλαµαµπάντ: «Μόλις προσγειώθηκα,
υπογράψαµε κείµενο διακήρυξης προθέσεων µε τον οµόλογό
µου οµότιµο Υπουργό µου κ.λπ.». Όλο το twitter από το Πακιστάν
τις τελευταίες τρεις µέρες. Ο κ. Μηταράκης! Ντροπή! Να έρθει
εδώ να λογοδοτήσει και να έρθει η συµφωνία εδώ να δούµε αν
θα την ψηφίσουν τα κόµµατα ή όχι, καθώς και οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Πραγµατικά, έχουµε χάσει πάσα ιδέα γι’
αυτό το κόµµα που λέγεται Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο µόνο για τους πατεράδες µας. Οι
παππούδες δεν ζουν πλέον. Ένα σχόλιο για τους πατεράδες µας.
Παίρνετε πίσω το 79% των πετσοκοµµένων αναδροµικών που
πήραν οι φουκαράδες οι συνταξιούχοι για το εντεκάµηνο ΙούνιοςΜάιος του 2016. Από τη µία τους τα δώσατε αυτά τα ψίχουλα
αφορολόγητα, µε πέντε χρόνια καθυστέρηση, χωρίς τόκο 6% για
κάθε χρόνο, και τώρα αποφασίσατε να τους φορολογήσετε και
µάλιστα µε τόκο.
Και επειδή δεν τα έχουν πλέον, τα «έφαγαν» οι άνθρωποι -τι
να κάνουν, να περιµένουν εσάς πότε θα αγγελοκρουστείτε να κάνετε νέες νοµοθεσίες;- τους βάζετε να κάνουν ρύθµιση µε τόκο
6%, κάτι που σηµαίνει ότι στην πράξη χάνουν το 79% των αναδροµικών τους. Οι ίδιοι οι συνταξιούχοι µιλάνε για κλοπή. Κανένας σεβασµός, καµµία ντροπή. Συν τα πρόστιµα που τους βάζετε
100 ευρώ και τους έχετε γονατίσει. Τους πατεράδες µας!
Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό είναι το πρόσωπο το κοινωνικό του κόµµατός σας!
Ξέρετε, κύριε Βεσυρόπουλε –θα τα καταθέσω όλα στα Πρακτικά στο τέλος της οµιλίας µου- τα ακριβά καύσιµα γονατίζουν
τους Έλληνες και την οικονοµία. Ο Βούλγαρος, κύριε Βεσυρόπουλε, πληρώνει 1,25 λίτρα ευρώ την αµόλυβδη, ο Αυστριακός
1,45, ο Κύπριος 1,38, ο Ούγγρος 1,35, ο Πολωνός 1,28, ο Λουξεµβούργιος –µε 2.300 ευρώ κατώτατο µισθό- 1,53. Γιατί εµείς
πληρώνουµε 2 ευρώ το λίτρο, 1,85 µε 1,90;
Θα δώσω την λίστα στα Πρακτικά και παρακαλώ πολύ να την
πάρετε να την δείτε µετά.
Τι είµαστε εµείς στην Ελλάδα, οι χαζοί της παρέας; Δεν κατάλαβα! Πείτε στον κόσµο, κύριε Βεσυρόπουλε, µετά την οµιλία
σας ότι εισπράττετε κάθε χρόνο 6,5 δισεκατοµµύρια -ως κράτος,
όχι εσείς- από τους έµµεσους φόρους στα καύσιµα και δεν θέλετε να τα χάσετε. Γιατί αυτό είναι το κόψιµο που έχετε και δεν
µειώνετε τους φόρους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λογαριασµοί ρεύµατος. Δεν µπαίνω στη διαδικασία, αυτή είναι
µια παράνοια. Αυτό που συµβαίνει µε το λιγνίτη είναι µια παράνοια. Τα είπαµε και εχθές, θα τα λέµε κάθε µέρα. Ο πληθωρισµός
πετάει και για την Κυβέρνηση φταίνε όλοι οι υπόλοιποι.
Ξέρετε την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουµε και τη βαρύτητα
που δίνουµε ως κόµµα, ως ιδεολογία, ως πρόγραµµα στην αγροτική παραγωγή. Οι αγρότες µας και γενικά ο πρωτογενής τοµέας
είναι το κύτταρο που δίνει ζωή στη χώρα. Αν τους τελειώσετε,
που αυτό πάτε να κάνετε, τελειώνετε και τη χώρα. Οι µισοί Έλληνες θα ζούνε στις δύο µεγάλες πόλεις και οι άλλοι µισοί θα φύγουν µετανάστες. Η περιφέρεια θα γίνει έρηµος. Δεν είναι όλα
ΑΠΕ. Δεν είναι όλα ιδιωτικοποιήσεις. Η Κυβέρνηση οφείλει να
στηρίξει τους αγρότες. Φτάνουµε στο σηµείο να βλέπουµε στα
σουπερµάρκετ ντοµάτα Πολωνίας –Θεέ µου!- και κολοκυθάκια
Τουρκίας. Μια χώρα που έχει έντεκα µήνες τον χρόνο ήλιο να εισάγει ντοµάτα από την Πολωνία!
Θα τρελαθούµε τελείως! Καµµία λογική από τις πολιτικές σας.
Οµοίως και από τους κτηνοτρόφους. Βλέπουν ένα κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται. Το ηλεκτρικό ρεύµα, οι ζωοτροφές, πώς
θα αντεπεξέλθουν;
Αυτό που αντιλαµβανόµαστε, κύριε Βεσυρόπουλε –µεταφέρετέ το και στο Υπουργικό Συµβούλιο- είναι ότι δείχνετε µια Κυβέρνηση κουρασµένη. Κουραστήκατε! Είστε σε κόπωση. Δεν ξέρω. Σας βάρυνε η υπόθεση αυτή; Έχετε κουραστεί. Δεν έχετε
πλέον διάθεση να ασχοληθείτε, να λύσετε προβλήµατα και δεν
έχετε και καθαρό µυαλό. Σαν να παραιτείστε.
Κύριε Πρόεδρε, είναι λογικό να έχουµε ιδεολογικές διαφορές
εδώ µέσα. Είναι λογικό να ξιφουλκούµε. Είναι λογικό να έχουµε
µια πολιτική αντιπαράθεση, µια ανταλλαγή επιχειρηµάτων. Δεν
έχει καµµία λογική, όµως, να λέει ψέµατα ο ένας στον άλλον. Και
συνελήφθη για άλλη µια φορά – τα είπα και χθες, θα τα πω και
σήµερα- ο Υπουργός Υγείας να λέει ψέµατα. Μας ενοχλεί, έχει
πάρει τα χούγια του Διόσκουρού του. Μάλλον είναι σχολή αυτή
να λέει ψέµατα.
Οι χώρες της Ευρώπης, λοιπόν, η µια µετά την άλλη, κύριε
Πρόεδρε, άρουν τους περιορισµούς. Το είπαµε χθες και ξεσηκώθηκε ο κ. Πλεύρης. Ο αρµόδιος Υπουργός, λοιπόν, χθες εµφανίστηκε ανενηµέρωτος. Να τον ενηµερώσουµε ότι στην Αγγλία
το πιστοποιητικό εµβολιασµού καταργήθηκε στις 27 Γενάρη. Θα
το δείτε µετά στα Πρακτικά, κύριε Πλεύρη. Στο Ισραήλ καταργήθηκε το πιστοποιητικό εµβολιασµού για θέατρα, κινηµατογράφους, εστίαση, γυµναστήρια, ξενοδοχεία και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου είπε στο Ισραήλ που το έχουµε και σαν παράδειγµα, επειδή η «Όµικρον» µολύνει τους εµβολιασµένους το
Green Pass έχει χάσει την αποτελεσµατικότητά του στα περισσότερα µέρη. Λογικό αυτό που είπε ο άνθρωπος. Στα Πρακτικά
κι αυτό.
Όταν ξεκίνησαν οι εµβολιασµοί µας λέγατε να µιµηθούµε το
Ισραήλ. Τώρα που άρει τα µέτρα το Ισραήλ, γιατί δεν το µιµούµαστε; Δεν κατάλαβα. Η Τσεχία παίρνει πίσω την υποχρεωτικότητα στους εµβολιασµούς στους άνω των εξήντα, µε βασικό
επιχείρηµα ότι δεν θέλει να διχάσει την κοινωνία. Η Αυστρία από
το Σάββατο, µεθαύριο 12 Φεβρουαρίου, καταργεί τα πιστοποιητικά στα εµπορικά καταστήµατα, τα µουσεία. Η τάση σε όλο τον
κόσµο είναι αυτή. Μόνο εδώ συνεχίζουµε.
Και επειδή θέσαµε πάρα πολλές φορές το ερώτηµα στους
υπευθύνους, αν είχε την καλοσύνη, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, που θα µιλήσετε µετά εκ µέρους της Κυβέρνησης,
απαντήστε µας. Έχουµε θέσει το ερώτηµα γιατί στην Ελλάδα
ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, µε ίδιο ποσοστό εµβολιασµού
στους πολίτες, έχουµε δεκαπλάσιους νεκρούς από ό,τι έχει η
Γερµανία; Εµείς έχουµε δέκα στο εκατοµµύριο, οι Γερµανοί
έχουν έναν στο εκατοµµύριο. Μια απάντηση θέλουµε. Εσείς λέτε
διάφορα σαν Κυβέρνηση.
Ήρθε, λοιπόν, το πρακτορείο το γερµανικό, το RND, το οποίο
δεν είναι στη λίστα Πέτσα φυσικά -τώρα οι Γερµανοί πού ξέρουνκαι έκανε µια έρευνα γιατί στην Ελλάδα – στα Πρακτικά και αυτό,
κύριε Πρόεδρε, να την πάρετε την έρευνα αυτή του γερµανικού
πρακτορείου ειδήσεων- παρά τη µείωση στον αριθµό των νέων
µολύνσεων πεθαίνουν τόσο πολλοί άνθρωποι;
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Τζον Χόπκινς τις τελευταίες δύο βδο-
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µάδες πέθαναν στην Ελλάδα εκατόν σαράντα ένας άνθρωποι
ανά εκατοµµύριο, όταν στη Γερµανία πέθαναν είκοσι δύο. Εσείς
τι λέτε; Λέτε ότι είµαστε γερασµένος λαός. Ότι ο ένας λόγος
είναι αυτός. Ο Μαγιορκίνης µας λέει ότι φταίει το ότι πολλοί
πάνω από εβδοµήντα ετών είναι ανεµβολίαστοι κ.λπ..
Όµως, τα επίσηµα στοιχεία λένε άλλα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε
το γερµανικό πρακτορείο ο βασικός λόγος είναι οι χρόνιες αδυναµίες του ΕΣΥ. Λόγω της κρίσης χρέους της δεκαετίας ο προϋπολογισµός για την υγεία έπεσε από τα 24 δισεκατοµµύρια στα
9,5 την τελευταία δεκαετία.
Σε αυτά τα χρόνια, λέει, λείπουν από τα νοσοκοµεία ακόµα και
γάζες, ενέσεις, ιατρικά γάντια. Ιατρικά µηχανήµατα δεν συντηρούνται, δεν επισκευάζονται. Σύµφωνα µε τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών, έχουν φύγει από τη χώρα µας έντεκα χιλιάδες γιατροί
στο εξωτερικό. Επίσης, µας λένε οι Γερµανοί ότι από το ΕΣΥ µας
λείπει εξειδικευµένο προσωπικό, για να υποστηρίξει τους ασθενείς κυρίως στις ΜΕΘ. Το κράτος είναι δύσκολο να βρει γιατρούς, γιατί ο πρώτος µισθός δίνει 1.200 ευρώ µεικτά στους
γιατρούς. Ποιος γιατρός θα κάτσει εδώ; Ποιος γιατρός τρελάθηκε; Κανένας γιατρός δεν τρελάθηκε.
Άρα, λοιπόν, όλα έχουν µια σύνδεση. Έχουν σύνδεση µε το
παρελθόν, µε τις πολιτικές που ακολουθήσατε στο παρελθόν και
εσείς που καταστρέψατε την Ελλάδα, τα κόµµατα κυβερνητικά,
έρχεστε τώρα µε µπροστάρηδες εσάς, την Κυβέρνηση, να µας
πείτε ότι θα µας σώσετε κιόλας! Παλιά κόµµατα τα οποία προσέφεραν κάποια πράγµατα, αλλά κατέστρεψαν και πάρα πολλά,
άλλοι οι οποίοι κυβέρνησαν πέντε-έξι χρόνια και εσείς που κυβερνήσατε ένα τέταρτο του αιώνα. Εσείς, λοιπόν, οι καταστροφείς της Ελλάδος έρχεστε ως σωτήρες. Ελπίζω και ελπίζουµε ο
κόσµος επιτέλους να ξυπνήσει, να αντιληφθεί τι ακριβώς συµβαίνει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χήτα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης από τη Νέα
Δηµοκρατία και στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο κ. Σκανδαλίδης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αποτυπώνει τις δεσµεύσεις της σηµερινής Κυβέρνησης, οι οποίες γίνονται πράξη, αποδεικνύοντας ότι πρωταρχική µέριµνά της είναι
η στήριξη των πολιτών και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,
αναπτύσσοντας µε µεθοδικότητα και δυναµικές θεσµικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της υγειονοµικής
και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και των ανατιµήσεων οι
οποίες συνιστούν παγκόσµιο φαινόµενο. Σε αυτές τις προκλήσεις
η κοινωνία µένει όρθια και ενδυναµώνεται µε φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς και µε πρόσθετα µέτρα οικονοµικής στήριξης
που δίνουν ανάσα στους πολίτες και στους επιχειρηµατίες.
Με την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία κυρώνεται η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου της 28ης Ιανουαρίου 2022, µε την
οποία η Κυβέρνηση επιδίωξε να αντιµετωπίσει µια σειρά κρίσιµων
καταστάσεων ως αποτέλεσµα της πανδηµίας και της πρόσφατης
σφοδρής κακοκαιρίας. Διευκολύνονται οι πολίτες και συγκεκριµένοι επαγγελµατικοί κλάδοι, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε σειρά φορολογικών τους υποχρεώσεων προς το
κράτος.
Συγκεκριµένα, δίδεται η δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών
στην ευάλωτη κοινωνική οµάδα των συνταξιούχων, οι οποίοι καλούνται να εξοφλήσουν βεβαιωµένες οφειλές στη φορολογική
διοίκηση που προέρχεται από τη δήλωση των αναδροµικών
ποσών προηγούµενων ετών και τα οποία µπορούν να ρυθµίσουν
µέχρι και σε σαράντα οκτώ δόσεις.
Η ρύθµιση αυτή ικανοποιεί και πολλούς συµπατριώτες µου,
όπως ακούω από τηλεφωνήµατα που δέχοµαι στα γραφεία µου,
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οι οποίοι κατά καιρούς υπέβαλαν το αίτηµα προβάλλοντας την
αποδεδειγµένη αδυναµία τους να αντεπεξέλθουν στο προηγούµενο καθεστώς τακτοποίησης των οφειλών τους. Παράλληλα, δίδεται χρονική παράταση για την υπαγωγή στη ρύθµιση των
τριάντα έξι ή εβδοµήντα δύο δόσεων.
Στο ίδιο πνεύµα δίδεται µια πραγµατική ανάσα σε χιλιάδες
συµπολίτες µας οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία µεταβίβασης ακινήτων, προβλέποντας παράταση του χρονικού περιθωρίου ως προς τη δυνατότητα σύνταξης συµβολαίων αγοραπωλησίας, δωρεών και γονικών παροχών. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και έχουµε την ικανοποίηση όλων, όπως προείπα. Μάλιστα,
δίδεται χρονική παράταση, κύριε Υπουργέ, µέχρι την 31η Μαρτίου 2022, εντός της οποίας δεν θα απαιτείται η σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, αλλά θα αρκεί η σχετική
βεβαίωση του αρµοδίου µηχανικού τόσο στη διαδικασία των µεταβιβάσεων ακινήτων όσο και στη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο.
Επιπρόσθετα, λαµβάνονται µέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας των πολιτών, ανάγκη η
οποία προέκυψε από την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από την τελευταία
κακοκαιρία.
Με τον ίδιο νόµο υλοποιείται η προ ηµερών εξαγγελία του
Πρωθυπουργού, που έγινε µάλιστα σε ιστορική µέρα, κατά την
άφιξη των Ραφάλ, µε την οποία απαλλάσσεται αναδροµικά, από
την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, από τον φόρο εισοδήµατος κατά ποσοστό 100%, αντί 65% όπως ισχύει σήµερα, το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, το οποίο καταβάλλεται µε τη µορφή
πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και
υποβρύχιων καταστροφών σε στελεχιακό δυναµικό των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και η ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ που εκτελεί διατεταγµένη υπηρεσία µε πτητικά
µέσα, ευρισκόµενο εδώ και δύο χρόνια στην πρώτη γραµµή της
µάχης της υγειονοµικής κρίσης. Πρόκειται για µια ελάχιστη έκφραση της ευγνωµοσύνης της πολιτείας αλλά και αναγνώρισης
του τιτάνιου έργου που καταβάλλουν τα άξια στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, που αποτελούν
τους άγρυπνους φρουρούς της ειρήνης και της ασφάλειας της
χώρας.
Στον Νοµό Έβρου, στην πατρίδα µου, κύριε Υπουργέ, εδράζεται το ένα τέταρτο περίπου του ελληνικού στρατεύµατος,
καθώς επίσης και το ένα δέκατο της δύναµης της Ελληνικής
Αστυνοµίας, εξυπηρετώντας την εθνική στρατηγική, την προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδος και ως εκ τούτου όλης της χώρας αλλά και όλης της Ευρώπης. Συνεπώς, µε
το εν λόγω µέτρο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα των άξιων στελεχών µας.
Η σηµερινή Κυβέρνηση επενδύει στην αµυντική θωράκιση της
χώρας, επενδύοντας πρωτίστως στο αξιόµαχο στελεχιακό δυναµικό της. Η Κυβέρνηση µε ολύµπια ψυχραιµία ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες προκλήσεις, απλώνοντας ένα δίκτυ προστασίας
και αλληλεγγύης σε όλους τους πολίτες, στηρίζοντας τις ακριτικές περιοχές, όπως ο Έβρος, που συνιστά όχι µόνο σύνορο της
Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Αυτό, άλλωστε, αποτυπώθηκε
και στον προσφάτως ψηφισθέντα αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγκαλιάζει τη Θράκη και τον Έβρο
µε ένα σύνολο ευνοϊκών ρυθµίσεων, παρέχοντας έµπρακτη στήριξη στην επιχειρηµατικότητα µε τη µορφή κρατικών επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών.
Προσεχώς, προς την ίδια κατεύθυνση, έρχεται στην Ολοµέλεια
το πρακτικό της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για την
πρόοδο και την ανάπτυξη της Θράκης. Πολιτικά αποτελεί πράξη
υιοθεσίας από τον Πρωθυπουργό της χώρας, όπως το αναδείκνυε από το 2015 µέχρι την ηµέρα που αποφασίστηκε.
Με το παρόν σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναδεικνύονται για άλλη µια φορά τα άµεσα και γρήγορα αντανακλαστικά της σηµερινής Κυβέρνησης, η οποία ακούει, αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών, µένοντας πιστή στις προεκλογικές
της δεσµεύσεις. Για τον λόγο αυτό, υπερψηφίζω τον παρόντα
νόµο.
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής, ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον
λόγο για ελάχιστο χρόνο, για να επαναφέρω για πολλοστή φορά
τον τρόπο και την αντικοινοβουλευτική διαδικασία µε την οποία
νοµοθετεί η Κυβέρνηση. Ακόµη ηχούν στα αυτιά µας οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και προεκλογικά και αµέσως µετά τις
εκλογές -ήταν µάλιστα βασικό στοιχείο στις προγραµµατικές του
δηλώσεις- ότι µόνο σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις η Βουλή
θα νοµοθετεί µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, σε κάθε
περίπτωση όµως σπάνια και ελάχιστα.
Ήδη µε συχνότητα που δεν έχει κανένα προηγούµενο σε όλη
τη µεταπολιτευτική περίοδο, η Βουλή στο όνοµα των διαρκώς διευρυνόµενων και επαναλαµβανόµενων κρίσεων βρίσκεται να συζητά εκ των υστέρων και αναγκάζεται να ψηφίζει µε ένα «ναι» ή
µε ένα «όχι» σε πολιτικές που ήδη εφαρµόζονται και που έχουν
τα αποτελέσµατά τους, θετικά ή αρνητικά, ανάλογα όπως το κρίνει κάθε παράταξη.
Σαν να µην έφτανε αυτό, τσουβαλιάζετε και επιπλέον την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε σωρεία τροπολογιών, πρακτική που ουσιαστικά κινείται στο πνεύµα κατάργησης των συνταγµατικών και κοινοβουλευτικών θεσµίων. Αυτή η παραβίαση
των κοινοβουλευτικών κανόνων βρίσκει σκαιά εφαρµογή στη
συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που σήµερα συζητάµε και είναι εντελώς έξω από τη φύση του Κανονισµού της
Βουλής αυτή η διαδικασία.
Θέλω να συνδέσω αυτήν την απαράδεκτη πρακτική µε τη συζήτηση της µόδας την οποία παρακολουθούµε όλο αυτόν τον
καιρό, στην οποία έρχεστε και επανέρχεστε και την οποία φιλικοί
στην Κυβέρνηση αναλυτές συνεχίζουν να προβάλλουν. Πρόκειται
βέβαια για την περιβόητη κατηγορία ότι εµείς ακολουθούµε πολιτική ίσων αποστάσεων, οι περιβόητοι ισαποστακιστές. Ας πάρουµε λοιπόν, το σηµερινό νοµοσχέδιο και όχι µόνο για τη σωρεία των τροπολογιών, αλλά και για το κυρίως θέµα της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εγώ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το «παρών» σε ένα
σχέδιο νόµου είναι ανάγκη να το υιοθετεί µια παράταξη σπανίως,
γιατί το πιο σωστό θα ήταν, µετρώντας τα θετικά και τα αρνητικά,
να ψηφίζει επί της αρχής ή να µην ψηφίζει. Βέβαια, αυτό αφορά
τα σχέδια νόµου και όχι τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
που το «ναι» ή το «όχι» συµπεριλαµβάνει -επί δικαίων και αδίκωνόλα τα άρθρα και τις τροπολογίες ταυτόχρονα της συγκεκριµένης νοµοθετικής πράξης, η οποία παραβιάζει –επαναλαµβάνωτους κανόνες Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Θα θέλαµε λοιπόν να ψηφίσουµε «ναι» σε διατάξεις που, όπως
λέει ο Υπουργός, αφορούν προθεσµίες, αφορούν παρατάσεις.
Παρεισφρέουν όµως οι τροπολογίες, αλλά και στο σώµα της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η «ΛΑΡΚΟ» -ας πούµε- και οι
συνταξιούχοι, που τα έχουν αναλύσει οι συνάδελφοί µου, όπου
η αντίθεση στην πολιτική µας είναι απόλυτη και µας αναγκάζει
να ακολουθούµε αυτήν την πολιτική, δηλαδή την πολιτική του
«παρών», γιατί δεν µπορούµε να µετρήσουµε, να βάλουµε σε µια
ζυγαριά από τη µια τα θετικά και από την άλλη τα αρνητικά.
Εµείς, λοιπόν, ακολουθούµε ίσες αποστάσεις ή η Κυβέρνηση σε
κάθε σχέδιο νόµου, ακόµα και σε αυτά που εσείς θεωρείτε µεταρρυθµιστικά, νοµοθετείτε µε τρόπο που αποκλείεται οποιαδήποτε συναίνεση επί της ουσίας;
Για να κλείσω, έχουµε κουραστεί να ακούµε συνεχώς για τον
µεταρρυθµιστικό οίστρο της Κυβέρνησης, ότι όλα τα νοµοσχέδια
που φέρνετε έχουν µια µεγάλη µεταρρύθµιση και κάνουν µια µεγάλη αλλαγή. Και θέλω να πω σ’ αυτό το πράγµα, σ’ αυτήν την
πρακτική ότι προσπαθώ να βρω ποιο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης έχει αφήσει αποτύπωµα από τα µεγάλα µεταρρυθµιστικά,
αυτά που αλλάζουν µετά από λίγο καιρό. Γιατί πολλά από τα «µεταρρυθµιστικά» δήθεν νοµοσχέδιά σας έρχονται να αλλάξουν
µετά από λίγο καιρό.
Και εµένα δεν µου κάνει καθόλου εντύπωση που ακόµα και τον
εκλογικό νόµο κάποιοι µέσα στο κόµµα σας συζητούν, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργέ, να τον αλλάξουν όταν µόλις πριν λίγο καιρό τον ψηφίσατε. Τόση είναι η προσήλωση απέναντι στους δηµοκρατικούς
θεσµούς! Και κάποιοι όψιµοι υποστηρικτές της Κυβέρνησης ανακαλύπτουν τώρα τελευταία ότι υπάρχει µια µεταρρυθµιστική κόπωση. Αυτή είναι ωραία έκφραση! Και καλούν τον Πρωθυπουργό
να πάρει µέτρα για να ξαναρχίσει το µεταρρυθµιστικό της έργο
η Κυβέρνηση.
Και έρχεται κεραυνός εν αιθρία –και κλείνω- η υπόθεση του
Δηµάρχου της Σπάρτης και του κυρίου τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για να πέσει το παραβάν που κρύβει, όχι µόνο
τον συντηρητικό και πελατειακό χαρακτήρα της Κυβέρνησης,
αλλά τον βαθιά ρουσφετολογικό και απαράδεκτο από κάθε
τρόπο χειρισµό σε κρίσιµες περιόδους όπως εκείνη η διαδικασία
µε τις φωτιές και τα θύµατα.
Και πάλι διαβάζουµε στους «σοβαρούς» αναλυτές ότι και οι
άλλες κυβερνήσεις έκαναν προεκλογικά. Και βεβαίως έκαναν.
Πολλοί ασχολήθηκαν και έκαναν και προεκλογικές παροχές. Δεν
είµαι αυτός που θα αρνηθώ ότι και η δική µου παράταξη έκανε.
Αλλά να µην βάζουµε σε µια ζυγαριά αυτήν την άθλια συναλλαγή
µε χρήµατα που έρχονται σε τσάντες πριν από την παραµονή των
εκλογών και βγαίνουν από τις τσάντες και πάνε κατευθείαν στα
χέρια µε οποιαδήποτε άλλη πολιτική προσπαθεί κάθε κυβέρνηση
να δικαιολογήσει, ανεξάρτητα αν έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Δεν είναι σωστό για τη λειτουργία της δηµοκρατίας να
µπαίνουν όλα σε µια αχλή, σε µία θολούρα όπου όλοι είναι υπόλογοι για όλα και κάποιοι που κάνουν εγκλήµατα είναι κάπως περισσότερο υπόλογοι. Είναι υπόλογοι για το πώς λειτουργεί σήµερα η δηµοκρατία µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκανδαλίδη.
Επειδή έχουµε ένα µικρό µποτιλιάρισµα, θα δώσω τον λόγο
στον κ. Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία,
στη συνέχεια στον κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής και
µετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Κόνσολα, ο οποίος πρέπει να
πάει σε επιτροπή να προεδρεύσει και µετά ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να δίνουµε προτεραιότητα στους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό δεν έκανα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τώρα το λέτε, κύριε Μπάρκα; Έχουν
µιλήσει όλοι οι άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ελάτε, κύριε Κόκκαλη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, την ώρα που δέχονται επιθέσεις από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα, στα βασικά τρόφιµα, αυτήν την ώρα επέλεξε η
Κυβέρνηση για να φορολογήσει τα αναδροµικά των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι ή οι κληρονόµοι τους καλούνται να πληρώσουν µε επιτόκιο 6% φόρο και είναι µε την παρούσα πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου η σχετική –υποτίθεται- διευκόλυνση
σε δόσεις. Είναι άδικο. Είναι άδικο γιατί; Διότι όφειλε η πολιτεία
και καθυστέρησε το κράτος να προβεί στη φορολόγηση τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, µε αποτέλεσµα σήµερα να καλούνται
να πληρώσουν και επιπλέον 55%. Να θυµίσω ότι τα αναδροµικά
των ενστόλων, των δικαστικών το 2018 είχαν φορολογηθεί οριζόντια µε 20%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και που είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Η συγκεκριµένη
τροπολογία έχω την πεποίθηση ότι εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία. Ποια είναι αυτή και ποια θα είναι τα οφέλη; Μείωση στον
φόρο στα καύσιµα αλλά και παρέµβαση στα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος.
Θα ξεκινήσω ανάποδα. Ο πρώτος αντίλογος -αν και τώρα αρχίζει να εγκαταλείπεται, το ακούµε από λαλίστατους Υπουργούςείναι: «Μη λέτε εσείς της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι µάλιστα δεν
ξέρετε να δένετε τα κορδόνια σας, ότι µπορούµε να κάνουµε κοινωνική πολιτική µε τη ΔΕΗ, γιατί θα φάµε πρόστιµο. Μη τα λέτε
αυτά.». Το δεύτερο επιχείρηµα είναι το δηµοσιονοµικό κόστος
και ένα τελευταίο ότι οι οριζόντιες µειώσεις δεν ωφελούν τους
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ευάλωτους.
Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη και αυτό το οποίο προτείνεται
µε τη συγκεκριµένη τροπολογία είναι το εξής: Προβλέπεται µείωση, παρέµβαση του κράτους, ή δεν προβλέπεται; Διότι αν δεν
προβλέπεται, τότε πιθανόν έχει δίκιο ο κ. Γεωργιάδης που λέει
«µην τα λέτε αυτά, θα φάµε πρόστιµο». Κατά δεύτερον, σε ποιους θα γίνει αυτή η παρέµβαση, ποιους θα αφορά. Τι λέει η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρέµβαση κι αν
έχουν γίνει τέτοιου είδους παρεµβάσεις σε άλλες χώρες.
Αναφέρει ότι η παρέµβαση του κράτους πρέπει να είναι ουδέτερη -δηλαδή ουδέτερη στους ιδιώτες, στους ανταγωνιστές, για
να µην νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός- αλλά και αναλογική σε σχέση µε τη ζηµιά που υφίστανται οι πολίτες.
Έχουν λάβει χώρα παρεµβάσεις των κρατών-µελών στα τιµολόγια ρεύµατος ή στα καύσιµα; Βέλγιο: Μείωση στο 6% στην
ηλεκτρική ενέργεια από το Μάρτιο ως το Μάιο του 2022. Ισπανία:
Μείωση ΦΠΑ στα καύσιµα από 21% στο 10% µέχρι 30 Απριλίου.
Κύπρος: Μείωση του ΦΠΑ από 19% στο 9% για τρεις µήνες. Πολωνία: Μείωση του ΦΠΑ στο ρεύµα και στο φυσικό αέριο από τον
Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2022.
Επιβλήθηκαν πρόστιµα, κυρώσεις σε αυτές τις χώρες επειδή
έκαναν παρεµβάσεις και στο ρεύµα και στα καύσιµα; Όχι. Άρα,
το επιχείρηµα της Κυβέρνησης ότι αυτό δεν προβλέπεται και ότι
δεν είναι νόµιµο, δεν ευσταθεί.
Γι’ αυτό και πρέπει να απολογηθείτε, γιατί ενώ µπορείτε, δεν
θέλετε. Όχι ότι θέλετε και δεν µπορείτε. Μπορείτε να το κάνετε,
αλλά δεν θέλετε. Και ο ελληνικός λαός περιµένει πειστικές απαντήσεις.
Με τη συγκεκριµένη τροπολογία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προβλέπεται µείωση του φόρου στα καύσιµα στους ελάχιστους συντελεστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν γίνει
αποδεκτή αυτή η τροπολογία και από αύριο είναι νόµος του κράτους, στη βενζίνη θα έχουν όφελος οι καταναλωτές περίπου στα
30 ευρώ στο γέµισµα και τριακόσια ευρώ κέρδος στο πετρέλαιο.
Πρέπει, συνεπώς, να απαντήσετε αν θα κάνετε αποδεκτή αυτή
την τροπολογία, που είναι τροπολογία της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Έρχοµαι στα µέτρα που εξαγγέλθηκαν για το κόστος παραγωγής του πρωτογενούς τοµέα. Εδώ είναι να γελάµε πραγµατικά. Δύο περιστατικά: Πρώτον, ανακοινώσατε το πρωί τα εφόδια
στα λιπάσµατα από το 24% στο 13% -πέρασαν οκτώ ώρες για να
το πάρετε πίσω- όταν τα εφόδια στα λιπάσµατα ήταν στο 13%.
Και το πιο τραγικό είναι το εξής: Για τους κτηνοτρόφους ανακοινώσατε 7% στο τζίρο στο γάλα και στο κρέας από Ιανουάριο
µέχρι Μάρτιο. Αυτά ποιος τα σκέφτεται; Τα πρόβατα, τα ζώα γεννάνε όλο τον χρόνο. Μόνο αυτούς τους µήνες; Πότε σφάζονται
τα αρνιά; Το Πάσχα. Ιανουάριο µέχρι Μάρτιο 7%.
Δεν είναι µόνο πρόχειρα αυτά τα µέτρα, αλλά και άδικα.
Τι ζητάνε οι κτηνοτρόφοι; Σε όλους οριζόντια µείωση όσο αντέχει η δηµοσιονοµική κατάσταση ή επιδότηση µε τα τιµολόγια
των ζωοτροφών. Οι τελευταίες ανακοινώσεις από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος για την επιδότηση µε σχεδόν 45 ευρώ νοµίζω ότι
δεν λύνουν το πρόβληµα. Το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µε συγκεκριµένες κινήσεις, µε διαρθρωτικές κινήσεις, όπως η αποδοχή
της τροπολογίας η οποία κατατέθηκε µεν από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά εκφράζει το σύνολο της κοινωνικής πλειοψηφίας είτε αυτοί είναι εργαζόµενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε
είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι σήµερα δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κόκκαλη.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το
Κίνηµα Αλλαγής και αµέσως µετά ο κ. Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σε µια πολύ κρίσιµη περίοδο για την Ελλάδα η Κυβέρνηση -είναι
πλέον φανερό- έχει έλλειµµα σχεδίου, έλλειµµα ολοκληρωµένης
πολιτικής. Όχι µόνο δεν προωθεί µεταρρυθµίσεις, αλλά ούτε καν
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ρυθµίσεις που θα έλυναν ζητήµατα και θα αντιµετώπιζαν καταστάσεις. Αυτό έχει να κάνει, βέβαια, και µε µια προϊστορία σε
αυτόν τον τόπο. Και το απέδειξε ο δηµόσιος διάλογος που έγινε
το τελευταίο διάστηµα µε αφορµή τα όσα ειπώθηκαν στην περιβόητη σύσκεψη στον Δήµο Σπάρτης.
Η Ελλάδα µετά από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωζώνη, είναι
γεγονός ότι δεν ακολούθησε την πολιτική που θα έπρεπε, αλλά
συνέχισε µε βάση τις παθογένειες του παρελθόντος. Είχαµε το
φαινόµενο του εκτροχιασµού, την ανάγκη για µνηµόνια, την περίοδο της εξυγίανσης. Και, βέβαια, θέλαµε να δοκιµάσουµε και
άλλες µεθόδους και άλλες συνταγές και το ένα µνηµόνιο έγινε
τρία και σήµερα ακόµα παραπαίουµε. Μια και µόνο εξεταστική
για τα οικονοµικά της χώρας από την ένταξη στην Ευρωζώνη και
µετά έπρεπε να έχει γίνει, για να δούµε τι έφταιξε για τον εκτροχιασµό, για να δούµε τις µνηµονιακές πολιτικές που είναι αυτές
του εκτροχιασµού και της διατήρησης των παθογενειών, για να
δούµε τις πολιτικές του πρώτου εξαµήνου του 2015 που οδήγησαν στο τρίτο µνηµόνιο, για να τα δούµε όλα αυτά και να µας γίνουν µαθήµατα. Να τα δούµε όλα αυτά, δηλαδή, όχι για να
ποινικοποιήσουµε την πολιτική ζωή, αλλά για να µας γίνουν µαθήµατα και να έχουµε σήµερα αυτογνωσία, ενσυναίσθηση πολιτική και να µπορούµε να προχωρήσουµε µε ένα ενιαίο εθνικό
σχέδιο µε όραµα, να πατήσουµε µε σιγουριά στα πόδια µας και
να µην παραπαίουµε.
Άλλες χώρες το έκαναν. Εµείς, δυστυχώς, όχι και ακόµα βαδίζουµε µε βάση την οξεία αντιπαράθεση σε δευτερεύοντα ζητήµατα, µε βάση λογοπαίγνια και όχι µε βάση την ουσία.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αντί για ολοκληρωµένο σχέδιο, µας παρουσιάζει καταλόγους για την ανάλωση και όχι για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ή των χρηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έγινε µε τα 44 δισεκατοµµύρια. Αναλώθηκαν, ναι. Δεν αξιοποιήθηκαν όµως. Εάν είχαµε προτεραιότητες και στόχους, πραγµατικά θα είχαν πιάσει τόπο και θα είχε αυτή τη στιγµή µια άλλη
κατάσταση επικρατήσει στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Έρχεται η ακρίβεια. Ο µόνος λόγος να υπάρχει ΠΝΠ θα ήταν
η άµεση αντιµετώπιση των φαινοµένων της ακρίβειας στην πηγή
τους, την ίδια στιγµή, την ίδια ώρα. Και δεν γίνεται. Και σήµερα
ακόµα συνεχίζουµε να παρακολουθούµε την ένταση, τη µετακύλιση και την έκταση της ακρίβειας, χωρίς να γίνονται πράγµατα.
Κάποια γίνονται εκ των υστέρων, πολύ καθυστερηµένα και είναι
ηµίµετρα που δεν αποτελούν ανάχωµα για την εξάπλωσή της.
Την ίδια ώρα, λοιπόν, που δεν αξιοποιούνται τα θεσµικά εργαλεία για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, που δεν ενισχύεται το
πραγµατικό εισόδηµα των ανθρώπων για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την αύξηση του κόστους παραγωγής, που δεν ενισχύεται ο αγρότης για την αύξηση του κόστους παραγωγής και
η επιχείρηση για την αύξηση του κόστους λειτουργίας της, τα
νοικοκυριά, οι αδύναµοι, τα χαµηλά εισοδήµατα βρίσκονται σε
απόγνωση.
Συνταξιούχοι: Έρχεται η Κυβέρνηση να ρυθµίσει πώς θα τους
πάρει χρήµατα από αυτά τα αναδροµικά.
Δεν αποδέχθηκε την πρότασή µας για αυτοτελή χαµηλή φορολόγηση και έρχεται τώρα και τους παίρνει το µεγαλύτερο
ποσό των αναδροµικών πίσω σε µια περίοδο που έπρεπε να ενισχύσει το εισόδηµά τους.
Έχουµε µια ΠΝΠ, λοιπόν, -εξηγήθηκε προηγουµένως από τον
Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο- που είναι πέρα και έξω από
κάθε λογική καλής νοµοθέτησης αυτή η πρακτική της Κυβέρνησης και για αυτό, κατά την άποψή µου, θα πρέπει κάποια στιγµή
να µπει τέλος σε αυτή τη διαδικασία παρά µόνο ακριβώς στα
επείγοντα ζητήµατα.
Περιλαµβάνει ρύθµιση για τη «ΛΑΡΚΟ». Αλήθεια; Της «ΛΑΡΚΟ»
το θέµα είναι έκτακτο; Τόσο έκτακτο είναι; Είναι γνωστό εδώ και
χρόνια. Έχει έρθει εδώ και καιρό η ρύθµιση από την πλευρά της
Κυβέρνησης που θα έδινε δήθεν λύση. Μας οδήγησε η ρύθµιση,
δηλαδή, της Κυβέρνησης σε έκτακτη κατάσταση; Αν το αποδέχεστε αυτό, βεβαίως να το συζητήσουµε.
Για τη «ΛΑΡΚΟ», λοιπόν, εµείς συνεχίζουµε να ζητάµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων της –υπάρχειόχι σχέδιο για το πώς θα περάσει σε επενδυτές µπιτ παρά, ένα
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σχέδιο που θα συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ζητούµε εγγυήσεις για τους χίλιους
διακόσιους εργαζόµενους, διότι πραγµατικά αξίζει να αξιοποιήσουµε και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και το ανθρώπινο δυναµικό.
Συµφωνούµε µε την παράταση που δίδεται για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, αλλά δείτε πόσες αλλεπάλληλες αντιφατικές πράξεις έχουν γίνει που προκάλεσαν συµφόρηση στα
συµβολαιογραφικά και στα κτηµατολογικά γραφεία. Έχουµε την
ανακοίνωση των νέων αντικειµενικών. Είναι παλινωδίες που έρχεστε να διορθώσετε µε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Έρχοµαι στα θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Στηρίζουµε και ψηφίζουµε την απόφαση για την κατάργηση της φορολόγησης. Βεβαίως, είναι ευκαιρία και θέτουµε µε βάση αυτή
τη ρύθµιση και τα ζητήµατα που µένουν άλυτα. Κανένα σχεδόν
ζήτηµα που έχει να κάνει µε τα εργασιακά στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δεν έχει αντιµετωπιστεί. Εκκρεµούν ζητήµατα που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση των στελεχών,
συνταξιοδοτικά και βαθµολογικά ζητήµατα, θέµατα αποφοίτων
ΑΣΣΥ, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ και πολλά άλλα.
Και ολοκληρώνω την τοποθέτησή µου µε τη ρύθµιση, µε την
τροπολογία για τα ναυπηγεία. Είναι η πολλοστή φορά που έρχεται µια τροπολογία για να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί -ελπίζουµε αυτή τη φορά- η διαδικασία που έχει να κάνει µε τους
τορπιλακάτους. Συνδέεται, όµως, αυτό µε κάτι που, όπως ανέφερα στην αρχή, είναι ένα τεράστιο έλλειµµα της Κυβέρνησης.
Είναι η έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδίου και, εν προκειµένω, σχεδίου για την εξυγίανση και την ανάπτυξη της ναυπηγικής µας βιοµηχανίας. Ήταν κάτι που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση προεκλογικά.
Ήταν κάτι που µας είπε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και στην
Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ανέφερε µε πολλή έµφαση. Δεν
υπάρχει και όταν δεν υπάρχει σχέδιο, έρχονται πολλαπλές τροπολογίες για να πάει παραπέρα το πράγµα. Η Κυβέρνηση έχει
διγλωσσία στο θέµα της εξυγίανσης των ναυπηγείων της Ελευσίνας. Δεν µας έχει πει µέχρι σήµερα γιατί άλλα λέει ο κ. Γεωργιάδης, άλλα λέει ο Υπουργός, ο κ. Παναγιωτόπουλος, της
Εθνικής Άµυνας και γιατί δεν αναλαµβάνει τις ευθύνες του ο
Υπουργός Οικονοµικών που εκπροσωπεί το ελληνικό δηµόσιο
στη συγκεκριµένη περίπτωση και αυτός πρέπει να µας πει αν το
σχέδιο εξυγίανσης είναι ορθό, έχει βιωσιµότητα και αν το ελληνικό δηµόσιο συναινεί στον ίδιο τον νόµο που έχει ψηφίσει η ελληνική Βουλή, που έχει προωθήσει η Κυβέρνηση και που ο
πιστωτής είναι το ελληνικό δηµόσιο. Θα µας πει τελικά η Κυβέρνηση ποια είναι η άποψή της για το σχέδιο εξυγίανσης που έχει
υποβληθεί;
Αυτά είναι, λοιπόν, ζητήµατα πάρα πολύ σοβαρά και η Κυβέρνηση, δυστυχώς, έρχεται να πάει παραπέρα. Με τη λογική του
παραπέρα έχουµε, δυστυχώς, τα αρνητικά αποτελέσµατα που
είχαµε και στο παρελθόν. Ο Θεός να µε βγάλει ψεύτη, αλλά δεν
τα βλέπω καλά τα πράγµατα ούτε µε τα οικονοµικά ούτε σε
σχέση µε τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την κοινωνία, µε
την επιβίωση των αδύναµων ανθρώπων. Πάµε από το κακό στο
χειρότερο.
Αλλάξτε πολιτική, γιατί όσο δεν την αλλάζετε και φαίνεται ότι
είστε αποφασισµένοι να µην την αλλάξετε, να είστε σίγουροι ότι
θα σας αλλάξει το κίνηµα που δυναµώνει, το λαϊκό κίνηµα που
θα σας δώσει την απάντηση στις ερχόµενες εκλογές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε πολύ, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον συνάδελφό µου, τον Μανώλη τον Κόνσολα,
που µου παραχωρεί τον χρόνο µπροστά από εκείνον να τοποθετηθώ.
Επιλέγω να µιλήσω από εδώ, από τη θέση µου, ως Κοινοβουλευτικός και έχει έναν συµβολισµό η τοποθέτησή µου από εδώ,
κύριε Πρόεδρε. Ο συµβολισµός έχει να κάνει µε όλα αυτά τα
οποία ειπώθηκαν σήµερα για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ουσια-
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στικά τρέχει κάποιες διαδικασίες, οι οποίες είναι γραφειοκρατικού και διαδικαστικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο που, παραδείγµατος χάριν, εµπεριέχει
τη µετάπτωση του χρόνου για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων, που είναι ένα πολύ σηµαντικό και ευεργετικό -το είπε και ο
συνάδελφος από το ΚΙΝΑΛ, ο κ. Κεγκέρογλου- σε αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να καταργήσει για πρώτη φορά τον
φόρο πάνω στα επιδόµατα τα καταδυτικά, πάνω στα επιδόµατα
τα πτητικά, τον φόρο πάνω στους ανθρώπους που υπηρετούν το
ΕΚΑΒ. Και είναι σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ακούστηκαν πράγµατα από τους οµιλητές συναδέλφους Βουλευτές όλων των κοµµάτων και από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τα οποία είναι πέρα από αυτό το νοµοσχέδιο.
Είθισται αυτό αφ’ ενός, από την άλλη, όµως, µεριά, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ σήµερα αυτά τα
οποία ειπώθηκαν από όλα τα κόµµατα ξεπερνάνε κατά πολύ ένα
προϋπολογισµό του κράτους. Συγκεντρώνω προτάσεις, οι οποίες
έχουν να κάνουν µε την ευαισθησία των κοµµάτων και των οµιλητών πάνω στα κοινωνικά θέµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε
µια ευαισθησία που έχουµε όλοι. Κανείς δεν παραγνωρίζει την
ευαισθησία, αλλά λίγο συστολή και λίγο µνήµη, γιατί περάσαµε
και υπάρχουν και Βουλευτές που έκαναν και Υπουργοί και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν µέσα από το πολιτικό σύστηµα λίγα
χρόνια πριν τη δοκιµασία του ελληνικού λαού µέσα από τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς λόγω του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της χώρας, τα δύσκολα µέτρα που πήραµε για να
κρατηθεί η χώρα στα πόδια της, για να µπορέσουµε να ξαναβάλουµε την οικονοµία µπροστά, για να δηµιουργήσουµε θέσεις
εργασίας. Και τα ξεχνάµε;
Και το λέω αυτό, διότι σήµερα ακούσαµε αθροιστικά: Μείωση
του ΦΠΑ στα τρόφιµα, µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα καύσιµα, αύξηση των χαµηλών συντάξεων, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη σύνταξη, επιδότηση των κτηνοτρόφων της χώρας,
επιδότηση των γεωργών της χώρας και πολλά-πολλά άλλα. Ξέρετε πόσα δισεκατοµµύρια είναι αυτά;
Μόνο η δέκατη τρίτη σύνταξη, για την οποία συζητάµε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η µία σύνταξη που λέτε, είναι 2,3 δισεκατοµµύρια. Το πακέτο των προτάσεων που ακούγονται εδώ είναι
κάποια 10 και πλέον δισεκατοµµύρια.
Πού υπάρχουν αυτά τα λεφτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ή γιατί είστε εσείς περισσότερο ευαίσθητοι από εµάς; Ξεχνάµε
το παρελθόν το πρόσφατο; Ξεχνάµε πως περάσαµε από µια δύσκολη δοκιµασία όλο το πολιτικό σύστηµα και ο ελληνικός λαός
επειδή ακριβώς λειτουργούσαµε ανεύθυνα, δεν µετρούσαµε
ποτέ τίποτα, δεν στεκόµασταν πάντα µε υπευθυνότητα, δεν το
κάναµε ως πολιτικό σύστηµα να µετράµε τις δαπάνες που κάνουµε;
Και, επίσης, όλες οι προτάσεις αυτές που φέρατε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, από όλα τα κόµµατα είπε κάποιος πόσο κοστίζουν; Είπε κάποιος το δηµοσιονοµικό ισοδύναµο πού θα βρεθεί; Είπε κάποιος πώς θα προκύψουν αυτά τα δισεκατοµµύρια
που βάζει στο τραπέζι για να µοιραστούν;
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε,
έχει αποδείξει έµπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία. Την έχει
αποδείξει έµπρακτα και µέσα από τις δεσµεύσεις που είχε προεκλογικά τις οποίες κάνει πράξη. Δείτε πόσους φόρους µειώσαµε. Μην κάνουµε τώρα µια ανάλυση των φόρων που
µειώσαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα, όπως φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων, φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων,
φόρο µερισµάτων, φόρο γονικής παροχής, µείωση του ΦΠΑ σε
πάρα πολλά επίπεδα.
Όλα αυτά ήταν υπέρ του πολίτη. Κάναµε µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ήταν υπέρ των εργαζοµένων, µεταρρυθµίσεις που είχαν να κάνουν από την παιδεία µέχρι την ηλεκτρονική
διοίκηση του κράτους, µέχρι το νέο ασφαλιστικό.
Όλα αυτά δεν είναι προς όφελος του πολίτη και προς αύξηση
του εισοδήµατός του; Βεβαίως και είναι.
Αποδείξαµε, λοιπόν, στην πράξη ότι αυτό που µπορούµε να
κάνουµε το κάνουµε στοχευµένα, λελογισµένα, νοικοκυρεµένα
και πάντα µετρηµένα, για να έχουµε από τη µία µεριά την ανα-
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πτυξιακή δυναµική, τη µείωση της ανεργίας, την αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και τη δηµοσιονοµική ισορροπία της χώρας.
Κοιτάξτε τώρα ένα υποκριτικό στοιχείο: Κατηγορείται η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι το 2020 και το 2021 έχει πρωτογενές
έλλειµµα. Βεβαίως, έχει. Γυρίζω λίγο τον χρόνο πίσω. Τον Μάρτιο
του 2020 µας κατηγορούσαν ότι τα χρήµατα που δίνουµε για τη
στήριξη της οικονοµίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αναστολές συµβάσεων εργασίας, επιστρεπτέες προκαταβολές
και όλα τα άλλα µέτρα που πήραµε- ήταν λίγα. Το πακέτο ήταν
43,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και ρωτάω το εξής: Αυτά τα χρήµατα δεν έφεραν τα ελλείµµατα; Πώς δηµιουργήθηκαν τα ελλείµµατα; Από τη µία λέτε, λοιπόν, «δηµιουργείτε ελλείµµατα», από την άλλη, «δώστε περισσότερα!». Δεν σας πιάνουµε πουθενά. Αυτό λέγεται «πολιτική υποκρισία». Θα πρέπει στη ζωή µας εδώ εµείς που υπηρετούµε τα
κοινά να είµαστε υπεύθυνοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν χάσουµε και απωλέσουµε
το µέτρο της υπευθυνότητας απέναντι στα οικονοµικά της
χώρας, θα είµαστε οι ίδιοι που θα ξαναβάλουµε τη χώρα σε περιπέτειες. Η χώρα έχει µία αποστολή και η Κυβέρνηση έχει µία
αποστολή, να δηµιουργήσει ανάπτυξη, να δηµιουργήσει θέσεις
εργασίας και να διατηρήσει και τη δηµοσιονοµική ισορροπία της
χώρας και αυτό κάνουµε.
Για την ενέργεια, παραδείγµατος χάριν, που µέσα στα άλλα
µέτρα λέτε «δώστε και άλλα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ!». Επαρκούν; Εγώ θα έλεγα ότι τίποτα από αυτά δεν επαρκεί, υπό την
έννοια ότι πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα
θέλουµε τη βελτίωση της κοινωνίας, των πολιτών, των εργαζοµένων, των συνταξιούχων.
Το ερώτηµα είναι πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά τα οποία
λέτε. Δεν υπάρχει µέτρο, µία στάθµιση, να πούµε ότι εδώ σταµατάµε. Δεν πρέπει να µετράµε και τη δυνατότητα και την αντοχή
της οικονοµίας; Ή θέλετε να ξαναβρεθούµε στην παλιά εκείνη
δύσκολη διαδικασία; Πιστεύω ότι κανείς δεν το θέλει. Κανείς δεν
το θέλει!
Η χώρα πρέπει να προχωρήσει µε δηµοσιονοµική ισορροπία,
πρέπει να προχωρήσει µε νοικοκύρεµα και στη δύσκολη αυτή κατάσταση όπου βρισκόµαστε λόγω της ενεργειακής κρίσης -που
ήρθε να προστεθεί πάλι στην πανδηµία, πρωτοφανείς καταστάσεις για τη χώρα- προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε -και
το κάνουµε- για τον πολίτη, τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις.
Την ευαισθησία µας τη δείχνουµε. Δεν παραχωρούµε ούτε ένα
εκατοστό περισσότερη ευαισθησία σε κανέναν. Την ίδια ευαισθησία έχουµε, αλλά το κάνουµε πάντα νοικοκυρεµένα, διατηρώντας
τον προϋπολογισµό που ψηφίσαµε γιατί είναι ένα κρίσιµο µέγεθος στο τέλος του 2022 να υλοποιηθεί ο προϋπολογισµός, να
µειωθούν τα πρωτογενή ελλείµµατα της χώρας και να αυξηθεί
και πάλι η ανάπτυξη µέσα στο 2022, όπως έγινε και µέσα στο
2021.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το νοµοσχέδιο έχει µέσα θετικές διατάξεις που πρέπει να ψηφιστούν, πρώτα και κύρια, το θέµα της κατάργησης του φόρου των πτητικών και των καταδυτικών
επιδοµάτων, του φόρου που αφορά τους µεταφορείς του ΕΚΑΒ
και αυτό έπρεπε από γενναιότητα η Αντιπολίτευση και τα κόµµατα να το ψηφίσουν και να το στηρίξουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Μπάρκα, ο
κ. Αλεξιάδης µπορεί να µιλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, λείπει, τον αντικαθιστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι είστε εσείς να µου απαντήσετε, κύριε συνάδελφε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τόσα ακούστηκαν, δεν µπορούν να µην απαντηθούν, σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο Κοινοβουλευτικός
πρέπει να µιλήσει. Να παρακάµψω το κόµµα σας; Στείλτε µου
ένα χαρτί να σας δώσω τον λόγο. Τι να κάνω;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μα, είµαι εγώ αυτή τη στιγµή
εδώ, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου τον λόγο, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, στη δευτερολογία, έχετε δευτερολογία, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τι «όχι», κύριε Πρόεδρε; Μονίµως «όχι» λέτε. Μόνο στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ξέρετε να
λέτε «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντιλαµβάνοµαι την έντονη κινητικότητα των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά
διαπιστώνουµε όλοι ότι πράγµατι αυτό το νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Και είναι επίκαιρο, επειδή µε τη συζήτηση που
εξελίσσεται διαµορφώνουµε ένα πλαίσιο αντιµετώπισης µε πολιτικές δράσεις και παρεµβάσεις για τις έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις που ζει η χώρα. Και δεν νοµίζω να υπάρχει κανείς εδώ
-παρά τις όποιες διαφορετικές απόψεις- που να πιστεύει ότι η
χώρα δεν ζει έκτακτες συνθήκες, έκτακτες καταστάσεις.
Ακούσαµε συναδέλφους από όλα τα κόµµατα το προηγούµενο
διάστηµα και πράγµατι επισηµαίνουν αυτές τις έκτακτες καταστάσεις. Βιώνουµε έκτακτες συνθήκες που κυρίως επιβλήθηκαν
και επιβάλλονται από την πανδηµία, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις που δεν περιορίζονται µόνο στο υγειονοµικό πλαίσιο,
στο υγειονοµικό επίπεδο. Υπάρχουν επιπτώσεις σε οικονοµικό
επίπεδο, αλλά υπάρχουν επιπτώσεις και στο κοινωνικό επίπεδο,
που επηρεάζουν ταυτόχρονα εκατοµµύρια πολίτες, συµπολίτες
µας.
Αυτές οι επιπτώσεις πρέπει να αντιµετωπιστούν και κανείς δεν
το αµφισβητεί. Πρέπει να αντιµετωπιστούν στρεβλώσεις και ανισότητες που έρχονται από το παρελθόν. Ακούσαµε συναδέλφους από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να επισηµαίνουν και να
στηλιτεύουν αυτή την παράµετρο και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν
από το παρελθόν στρεβλώσεις και ανισότητες. Ταυτόχρονα πρέπει να µειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις.
Σε αυτές τις ανάγκες ανταποκρίνεται ο σχεδιασµός, αλλά και
οι παρεµβάσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, που ένα
µόλις εξάµηνο µετά την ανάληψη της ευθύνης της διακυβέρνησης της χώρας κλήθηκε να αντιµετωπίσει την πανδηµία, τις επιπτώσεις στο οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και άλλα
ζητήµατα που έχουµε αντιµετωπίσει µέσα από τα φυσικά φαινόµενα που προηγήθηκαν το διάστηµα πριν από την πανδηµία.
Τα 43 και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ που έχουν διατεθεί ως
σήµερα δεν είναι απλά ένα νούµερο, όπως είπε ο κ. Βρούτσης
προηγουµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όλα αυτά τα χρήµατα συνδέονται µε στοχευµένες παρεµβάσεις και κυρίως συνδέονται µε µέτρα στήριξης στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, στα
νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, στους επαγγελµατίες, στους εργαζόµενους, παντού.
Σε αυτό το πνεύµα κινείται και το περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που έρχεται σήµερα προς συζήτηση στη Βουλή και πρέπει να το
ψηφίσουµε στο τέλος της ηµέρας. Και µάλιστα στο πλαίσιο
αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας υπάρχουν στοχευµένα
µέτρα.
Για παράδειγµα, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος σε
ποσοστό 100% των επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας για στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Λιµενικού έχει ως πεδίο εφαρµογής το πτητικό επίδοµα, το καταδυτικό επίδοµα, το επίδοµα για τους αλεξιπτωτιστές, τους
δύτες, τα στελέχη των Δυνάµεων Υποβρυχίων Καταστροφών. Η
ολική απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος επεκτείνεται και
στους ιατρούς και το προσωπικό του ΕΚΑΒ στα πτητικά µέσα,
ένα πάγιο αίτηµα αυτών των ανθρώπων, που πραγµατικά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο δίνουν ψυχή για να µπορέσουν να αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις.
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Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο στοχευµένο µέτρο που αντιµετωπίζει αυτό το νοµοσχέδιο έχει σχέση και στόχο την παράταση κατά ένα µήνα της προθεσµίας υπαγωγής στη ρύθµιση των
τριάντα έξι ή των εβδοµήντα δύο δόσεων, µε τη δυνατότητα να
καταβληθεί η πρώτη δόση µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Στη ρύθµιση των τριάντα έξι ή εβδοµήντα δύο δόσεων µπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν χαρακτηριστεί πληγέντες από τις
συνέπειες της πανδηµίας, όσοι είδαν τις συµβάσεις εργασίας
τους να αναστέλλονται, όσοι έλαβαν µειωµένο µίσθωµα ή αποζηµίωση ειδικού σκοπού, όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και είχαν εγγραφεί την περίοδο αυτή στο Μητρώο
Ανέργων του ΟΑΕΔ. Μπορούν επίσης να ενταχθούν στο µέτρο
αυτό και όσοι είχαν οφειλές και οι οφειλές αυτές είχαν ανασταλεί
λόγω της πανδηµίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο που είχαν βεβαιωθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από εκεί και πέρα η Κυβέρνηση
όλο αυτό το διάστηµα έχει αποδείξει ότι έχει πλήρη αντίληψη της
πραγµατικότητας και αυτό διεφάνη και από την τοποθέτηση του
κ. Κεφαλογιάννη το πρωί. Αυτό σηµαίνει ότι οι ανατιµήσεις, στο
πλαίσιο αυτής της συζήτησης, σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις
της πανδηµίας και τις υποχρεώσεις που συσσωρεύονται, δηµιουργούν πλέον νέα δεδοµένα και σε αυτό συµφωνούµε όλοι. Τα
δεδοµένα αυτά θα πρέπει να σταθµιστούν. Τα συζητάµε, δεν τα
κρύβουµε. Προσπαθούµε να βρούµε λύσεις στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών περιθωρίων.
Τα στοιχεία από τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων είναι
θετικά. Είναι εξαιρετικά επίκαιρη αυτή η ρύθµιση. Μέσα στην
πανδηµία, το διάστηµα από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέµβρη του
2020 εισπράχθηκαν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις παλιές οφειλές που εντάχθηκαν στη ρύθµιση. Αυτό σηµαίνει πρακτικά τι; Ότι
όταν υπάρχει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο ρυθµίσεων, οι πολίτες ανταποκρίνονται σ’ αυτή την ευκαιρία και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Και αυτό επιβάλλει, αν απαιτηθεί από τις συνθήκες, να επανεξετασθεί και να βελτιωθεί το πλαίσιο ρύθµισης
οφειλών για αυτές τις νέες οφειλές που δηµιουργήθηκαν.
Τρίτος στοχευµένος προγραµµατισµός στο πλαίσιο του νόµου
είναι η παράταση µέχρι τις 31 Μαρτίου της δυνατότητας σύνταξης συµβολαίων αγοραπωλησίας, δωρεών και γονικών παροχών,
µε βάση τις αντικειµενικές αξίες που ισχύουν έως τις 31 Δεκεµβρίου του 2021 και µε την προϋπόθεση φυσικά ότι οι σχετικές
δηλώσεις είχαν υποβληθεί µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεύτερη µείωση του ΕΝΦΙΑ, που ανακοίνωσε την προηγούµενη βδοµάδα η
Κυβέρνηση, δεν είναι πλασµατική όπως θέλουν να παρουσιάσουν
ορισµένοι κύκλοι. Είναι πραγµατική και είναι πραγµατική αφού
πρόκειται για µία νέα µείωση που µεσοσταθµικά φτάνει στο 13%
και για τους ιδιοκτήτες κυρίως της µικρής ακίνητης περιουσίας,
το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό µέτρο
ελάφρυνσης των βαρών. Οκτώ στους δέκα φορολογούµενους
θα δουν τη µείωση του ΕΝΦΙΑ στα εκκαθαριστικά τους.
Δράττοµαι, κύριε Πρόεδρε, της ευκαιρίας από την παρουσία
του Υπουργού, του κ. Βεσυρόπουλου, να καταθέσω µία πρόταση
για τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την ασφάλιση ακινήτων από φυσικές καταστροφές. Είναι κάτι που απουσιάζει µέχρι
τώρα από τη χώρα µας, κάτι το οποίο επιβάλλεται από τις συνθήκες µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα που είδαµε το τελευταίο
διάστηµα και την κλιµατική αλλαγή, που προκαλούν φυσικές καταστροφές. Επίσης η Ελλάδα αποτελεί µια σεισµογενή περιοχή
που σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
Στην Ελλάδα µόνο το 16% του συνόλου των κατοικιών είναι
ασφαλισµένες. Σκεφτείτε ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων
στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να ασφαλίσουν τα σπίτια τους δεν
έχει µόνο δηµοσιονοµικό κόστος. Έχει και το δηµοσιονοµικό
όφελος. Έχει δηµοσιονοµικό όφελος από τα έσοδα που θα εισπράξει το δηµόσιο από τα ασφαλιστικά συµβόλαια και τον φόρο
στα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και τις δαπάνες
που θα εξοικονοµηθούν από την καταβολή αποζηµιώσεων κάθε
φορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία απαιτεί από
όλες τις πολιτικές δυνάµεις σύνεση, συνεργασία και οµοψυχία,
µε σοβαρές προτάσεις, συγκροτηµένες και κυρίως να υπάρχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεαλισµός και βιώσιµος χαρακτήρας σε αυτή την πολιτική συζήτηση που γίνεται σήµερα. Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει
και ευαισθησίες και έχει και τη βούληση να θεραπεύσει αυτές τις
παθογένειες. Γι’ αυτό προτείνει µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο
να προχωρήσουµε ένα βήµα µπροστά. Γι’ αυτό σας καλώ και εγώ
να υπερψηφίσουµε αυτό το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κόνσολα. Καλή επιτυχία στην Προεδρία σας.
Η Βουλευτής κ. Κυριακή Μάλαµα ζητάει άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό, από 22 Φεβρουαρίου µέχρι 7 Μαρτίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια. Με το καλό να πάει η κ. Μάλαµα και κυρίως να
επιστρέψει.
Καλείται στο Βήµα ο Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς για την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1210 και ειδικό 178.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά τη σηµερινή παρουσία µου στη Βουλή για τη συζήτηση και ψήφιση τροπολογίας
τριών άρθρων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, θα ήθελα να ξεκινήσω µε τους λόγους
οι οποίοι καθιστούν την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία αναγκαία.
Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και βασικός πυλώνας της
Κυβερνητικής πολιτικής, ιδίως σήµερα που βιώνουµε τις συνέπειες της κλιµατικής κρίσης, είναι η αποτελεσµατική θωράκιση
της πολιτικής προστασίας της χώρας απέναντι στην κλιµατική
απορρύθµιση και κάθε φυσική, ανθρωπογενή ή άλλη απειλή.
Είναι σηµαντικό λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, να προχωρήσουµε
συστηµατικά και στοχευµένα σε όλα τα επίπεδα και τις επιµέρους αναγκαίες νοµοθετικές προσαρµογές, αυτές που θα διασφαλίσουν την εύρυθµη λειτουργία του νεοσύστατου Υπουργείου µας, του Πυροσβεστικού Σώµατος, που συνιστά την επιχειρησιακή δοµή της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
µας.
Επειδή δεν θέλω να σας κουράσω, θα σας αναλύσω πολύ σύντοµα κατ’ άρθρο την υπό συζήτηση τροπολογία και την ανάγκη
των προωθούµενων επιµέρους ρυθµίσεων.
Με το άρθρο 1 τροποποιούµε το άρθρο 129 του ν.4662 του
2020, που αφορά στη σύνθεση των Συµβουλίων Κρίσεων Αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος, θεραπεύοντας υφιστάµενα νοµικά κενά, τα οποία δηµιουργούσαν µεγάλες δυσχέρειες
στην εύρυθµη λειτουργία τους. Ειδικότερα ορίζονται πλέον ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, τόσο στο πρωτοβάθµιο όσο και στο
δευτεροβάθµιο Συµβούλιο Κρίσεων, ενώ προστίθεται εδάφιο το
οποίο ορίζει τον Αναπληρωτή Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, όταν το πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Κρίσεων λειτουργεί ως
ανακριτικό.
Αναφορικά µε το άρθρο 2, µετά τη σύσταση του Υπουργείου
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τη µεταφορά
σε αυτό αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και της εποπτείας του ΟΑΣΠ από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, προέκυψαν ερµηνευτικά ζητήµατα και
επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µε τα εν λόγω Υπουργεία.
Με την προωθούµενη ρύθµιση εναρµονίζουµε µε το νοµικό
πλαίσιο µετά τη σύσταση του Υπουργείου µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, ξεκαθαρίζοντας πλήρως τυχόν ασάφειες και παρερµηνείες.
Σε σχέση τώρα µε την τρίτη εισαγόµενη προς ψήφιση ρύθµιση.
Ρυθµίζουµε ζητήµατα που αφορούν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΟΑΣΠ, επιλύοντας κρίσιµα ζητήµατα
για τους υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί.
Συγκεκριµένα: Πρώτον, κατοχυρώσουµε τη συνέχεια στη σχέση εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που υπηρετούσαν στον ΟΑΣΠ κατά τον χρόνο µεταφο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ράς της εποπτείας τους στο Υπουργείο µας, µέσω της έκδοσης
σχετικής κοινής απόφασης των αρµοδίων οργάνων των συναρµόδιων Υπουργείων.
Δεύτερον, αναλαµβάνουµε από 1-1-2022 την καταβολή της µισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών.
Και τρίτον, παρατείνουµε τη θητεία του διοικητικού συµβουλίου του ΟΑΣΠ έως την 28 Φεβρουαρίου του 2022, παράταση η
οποία καθίσταται αναγκαία προκειµένου οι αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου µας να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξη αρχικά προσωρινού διοικητικού συµβουλίου και εν συνεχεία νέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΣΕΠ.
Αυτά όσον αφορά τις τροπολογίες µας. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να θέσω ένα
ερώτηµα. Είχαµε ακούσει τα περί ορθής νοµοθέτησης, επιτελικού κράτους και άλλα ωραία λόγια και είχαµε πειστεί.
Εδώ βλέπουµε, λοιπόν, µια τροπολογία που αφορά ένα πολύ
κρίσιµο Υπουργείο να έρχεται µετά το πέρας της επιτροπής που
συζητήθηκε η συγκεκριµένη ΠΝΠ. Κατατέθηκε στις 21:20’. Δεν
ξέρω αν αυτό είναι κανόνας ορθής νοµοθέτησης. Ακόµα και θέµατα που αφορούν τα ζητήµατα του αντισεισµικού σχεδιασµού
και την προστασία έρχονται µε τη µορφή τροπολογίας, χωρίς τη
δυνατότητα συζήτησης.
Καλούµε για ακόµα µια φορά την Κυβέρνηση να µας απαντήσει. Για ένα τόσο κρίσιµο Υπουργείο θα νοµοθετεί διά τροπολογιών, σε άσχετα νοµοσχέδια ή αφού έχει έναν συνολικό σχεδιασµό γι’ αυτό το Υπουργείο και για όλα αυτά τα ζητήµατα που
ακούµε την προπαγάνδα και ακούµε τους αρµόδιους Κυβερνητικούς, θα µας φέρει µια ολοκληρωµένη πρόταση στην οποία κι
εµείς είµαστε έτοιµοι να συµβάλλουµε και να κάνουµε διάλογο;
Δηλαδή, το απλό ερώτηµα είναι: Θέλει διάλογο σε αυτά τα
πολύ σηµαντικά ζητήµατα η Κυβέρνηση ή θα συνεχίσει µια κακή
λογική του παρελθόντος στη νοµοθέτηση διά τροπολογιών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αλεξιάδη.
Αν θέλει ο Υφυπουργός µπορεί να απαντήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Εκείνο που προσπάθησα µε τα λίγα
λόγια που ανέφερα προηγουµένως είναι ότι αυτές οι τροποποιήσεις είναι καθαρά διοικητικής φύσεως και υπαγωγής κάποιων
θεσµών ή κάποιων στοιχείων από άλλα Υπουργεία τα οποία µεταφέρθηκαν στην αρµοδιότητα του δικού µας Υπουργείου.
Τώρα αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα, για παράδειγµα, της µισθοδοσίας το οποίο πρέπει να το λύσουµε. Είναι κάποια διοικητικής φύσεως θέµατα, εκτιµώ ήσσονος σηµασίας, τα οποία θα
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πρέπει να ρυθµιστούν για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε.
Όπως σας είπα, είναι και το θέµα της νέας διοικήσεως του
ΟΑΣΠ, το οποίο θα περάσει µέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Πλην όµως, µε αυτή τη µορφή που είναι τώρα, µε την υπαγωγή
που έχει, εµείς δεν µπορούµε να το κάνουµε. Πρέπει, λοιπόν, να
ξεµπλοκάρουµε τη διαδικασία, να προχωρήσουµε στον ορισµό
του προσωρινού διοικητικού συµβουλίου του ΟΑΣΠ και από κει
και πέρα να προχωρήσουµε στις διαδικασίες µέσω ΑΣΕΠ έτσι
ώστε να οριστεί το µόνιµο διοικητικό συµβούλιο για την επόµενη
περίοδο.
Είναι καθαρά διοικητικής φύσεως και νοµίζω ότι δεν δηµιουργούν κανένα πρόβληµα ούτε µπορεί να γίνει κάτι άλλο. Κάπως
πρέπει να ξεπεράσουµε αυτά τα προβλήµατα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Να γίνει πολιτικός διάλογος ζητήσαµε.
Με τροπολογίες δεν γίνεται διάλογος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Όσον αφορά τη διοικητική υπαγωγή και
τη διοικητική διοίκηση κάποιων οργάνων που µεταφέρονται σε
εµάς -εκείνων έχουν µεταφερθεί ήδη- έγινε η συζήτηση, φαντάζοµαι όταν αποφασίστηκε να µεταφερθούν κάποια όργανα στο
νεοσύστατο Κλιµατικής Κρίσης και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
Το θέµα είναι ότι προχωρώντας στο δρόµο διαπιστώνουµε κάποιες δυσλειτουργίες. Διότι πολλά πράγµατα αναφέρονται στο
παλιό Υπουργείο, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Κάπως
πρέπει να το λύσουµε. Όπου αναφέρεται, λοιπόν, το Υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει πλέον να νοείται το Υπουργείο
Κλιµατικής Κρίσης. Όπου πρέπει να λύσουµε διοικητικά θέµατα
που αφορούν στον ΟΑΣΠ πρέπει να µπορούµε να τα λύσουµε.
Θα πάµε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να τα λύσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Ο λόγος στον Υφυπουργό Οικονοµικών, τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, για να καταθέσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατατίθενται νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Όλες αφορούν τη διάρθρωση του νόµου σε µέρη, καθώς και την τοποθέτηση τροπολογιών µέσα στον νόµο, εκτός από την υπ' αριθµόν 6 νοµοτεχνική
βελτίωση που αφορά νέο ζήτηµα, επεκτείνοντας την προβλεπόµενη ευνοϊκή ρύθµιση της τροπολογίας. Δηλαδή, προβλέπει το
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ ενισχύσεων των επιχειρήσεων στις σεισµόπληκτες περιοχές της Κρήτης και τις πυρόπληκτες της
Εύβοιας.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βεσυρόπουλε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία και στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο
κ. Καλαµατιανός επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έφυγε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Θα του απαντήσω. Πριν λίγες µέρες, κύριε Πρόεδρε, ο Προεδρεύων της Βουλής θεώρησε σκόπιµο να στερήσει τον λόγο
από Βουλευτή γιατί -λέει- ήταν εκτός θέµατος. Από τα λεγόµενα
του κ. Βρούτση συµπεραίνω ότι αν ο ίδιος σήµερα ήταν στην ίδια
θέση, αυτό θα έκανε. Θα αφαιρούσε τον λόγο από τους συναδέλφους οι οποίοι ανέπτυξαν θέµατα τα οποία ιδιαίτερα αναφέρονται και στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, φορολογικά,
συνταξιοδοτικά, όλα αυτά τα πράγµατα.
Αλίµονο, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, αν η Βουλή χάσει αυτή
τη δυνατότητα να αναφέρεται στην επικαιρότητα που απασχολεί
την ελληνική κοινωνία. Αλίµονο µάς εάν φτάσουµε σε µια τέτοια
κατάσταση. Για φανταστείτε τώρα εµένα που ανεβαίνω στο Βήµα
και ως πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να µην αναφερθώ σε αυτά που έγιναν προχθές στη Σπάρτη.
Ξεκινώντας, λοιπόν, από αυτό το θέµα -αν και το ζήτηµα της
«ΛΑΡΚΟ» έπρεπε να έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση, αγαπητοί
συνάδελφοι- την ώρα που ο αγροτικός κόσµος βρισκόταν και βρίσκεται σε κινητοποίηση και είχε ως αποκλειστικό στόχο να αναδείξει τα προβλήµατά του, κοµµατικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, αυτοδιοικητικοί, πρώην και νυν Υπουργοί, παράγοντες
Κυβερνητικοί, σε συνάντησή τους οµολογούν κυνικά αδιαφορώντας για τους ογδόντα τέσσερις νεκρούς, εκ των οποίων οι εξήντα
τρεις ήταν η από την Ηλεία, ότι στις πυρκαγιές του 2000 στην
Ηλεία «γύρισαν το παιχνίδι» -λέει- µε το µοίρασµα χρηµάτων. Γύρισαν το παιχνίδι! Έτσι αντιµετώπισαν την κατάσταση! Και σε
αυτή τη συνάντηση ήταν παρών ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Λιβανός, ο οποίος όχι µόνο υπερθεµάτισε, αλλά και
χαρακτήρισε τη συµπεριφορά τους «εποποιία».
Πραγµατικά λυπάµαι για τον ίδιο, αλλά και για τη Νέα Δηµοκρατία που έτσι αντιλαµβάνεται την κοινωνία και τις ανάγκες της,
ως πιόνι στο παιχνίδι της για εξουσία, ένα παιχνίδι που το κινεί
µε χρήµατα.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιο παιχνίδι κάνατε εσείς οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και µε πραγµατικές
ανάγκες και µε αποζηµιώσεις των αγροτών το 2008 και το 2009,
παραµονές εκλογών µε το γνωστό Πακέτο Χατζηγάκη και παλαιότερα το 1992 και το 1994 µε τους συνεταιρισµούς.
Το ίδιο κάνατε από το 2010 έως το 2014 µε τη διαχείριση των
βοσκοτόπων όταν στέλνατε τα κοπάδια από την Ήπειρο στην Πελοπόννησο και από την Στερεά Ελλάδα στη Θράκη. Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής ήταν δυσβάσταχτα για τον αγροτικό
χώρο: Πρόστιµα 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ και καταλογισµοί 1,2
δισεκατοµµύριο ευρώ.
Αυτά παραλάβαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς από
εσάς καταφέραµε όχι µόνο να τα σταµατήσουµε, να ανακόψουµε
την πορεία βάζοντας τάξη στις πληρωµές, αλλά και να µειωθούν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο µισό οι καταλογισµοί, ενώ από
τα πρόστιµα θα µας επιστραφούν µετά από απόφαση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων στα οποία είχαµε προσφύγει, 500 εκατοµµύρια.
Με τις κινήσεις που έχουµε κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα
υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις. Αυτά κάναµε εµείς, αγαπητοί
συνάδελφοι, την ίδια ώρα που εσείς παίζατε παιχνίδι µε τους
αγρότες, µε τους ανθρώπους της Ηλείας.
Έρχοµαι στην «ΛΑΡΚΟ». Αν η εταιρεία µπόρεσε να επιζήσει
πάνω από πενήντα χρόνια µε χρήσεις κερδοφόρες, αλλά και ζηµιογόνες, ήταν γιατί για µεγάλο διάστηµα δεν κυριάρχησε µια
απόλυτη µονοσήµαντη θεώρηση, δηλαδή το οικονοµικό αποτέλεσµα, που εσείς της Νέας Δηµοκρατίας ειδικά έχετε θεοποιήσει
στην πολιτική σας προσέγγιση. Κυριάρχησε το συνολικό, κοινωνικό, οικονοµικό ισοζύγιο κόστους-οφέλους. Αυτός ήταν ο λόγος
που καθιστούσε τη «ΛΑΡΚΟ» σηµαντική πηγή οικονοµικής ζωής
για τους έξι νοµούς στους οποίους δραστηριοποιείται. Αυτά τα
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αφήσατε στην άκρη µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της εταιρείας
που καταθέσατε µε τη γνωστή τροπολογία γιατί δεν διασφαλίσατε τη συνέχιση λειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας.
Εµείς και οι εργαζόµενοι κυρίως σας είχαµε τονίσει ότι αυτή η
κατάσταση δείχνει ότι δεν συµπεριλαµβάνεται στο σχέδιό σας
καµία διασφάλιση στις θέσεις εργασίας. Λέγατε ότι αυτό είναι
ζήτηµα το οποίο θα συζητηθεί µε τον επόµενο επενδυτή. Μάλιστα είχατε αφήσει ανοιχτό ότι θα προτιµήσει τους σηµερινούς
εργαζόµενους, µόνιµους ή εργοδοτικούς, ή έστω τους περισσότερους λόγω της εµπειρίας που έχουν στην παραγωγή νικελίου.
Δεν σας πίστεψαν οι εργαζόµενοι και δυστυχώς δικαιώθηκαν. Σήµερα τους καλείτε πάλι να πληρώσουν πρώτοι το κόστος του Κυβερνητικού σχεδίου, όπως οι ίδιοι πληρώνουν άλλωστε και το
κόστος της απαξίωσης της επιχείρησης που έχει οδηγήσει µεταξύ άλλων και στην χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας.
Η εικόνα της «ΛΑΡΚΟ», αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει σιγάσιγά να ανατρέπεται από την ανοδική πορεία των τιµών του νικελίου που έχει αρχίσει να διαµορφώνεται το τελευταίο εξάµηνο.
Το ξέρετε, το ξέρουµε όλοι αυτό το πράγµα. Αν συσχετίσουµε
τις τιµές νικελίου µε το λειτουργικό κόστος της εταιρείας τότε
θα διαπιστώσουµε διαχρονικά ότι είναι κερδοφόρα παρά τις κατά
καιρούς κακοδιαχειρίσεις που έχει υποστεί η συγκεκριµένη εταιρεία.
Βέβαια, ίσως κάποιος από σας µας πει: «Εσείς τι κάνατε;».
Εµείς κρατήσαµε όρθια την επιχείρηση σε δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες λόγω των µνηµονιακών υποχρεώσεων και των δηµοσιονοµικών δυσκολιών που υπήρχαν. Μετά την έξοδο από τα µνηµόνια άρχισε να µας απασχολεί και εµάς η επόµενη µέρα. Βασική
παράµετρος βέβαια ήταν η προστασία των θέσεων εργασίας και
η προστασία των εργαζοµένων. Εσείς όχι µόνο την εγκαταλείψατε στην τύχη της, αλλά και την οδηγείτε σε ξεπούληµα αφού
βέβαια αρκετά στελέχη σας κέρδισαν αρκετά, τόσο οικονοµικά
όσο και πολιτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ναυαρχίδα της ελληνικής µεταλλουργίας βρίσκεται ένα βήµα πριν από ένα δροµολογηµένο
ξεπούληµα αγνοώντας τη θετική προοπτική που υπάρχει µε την
άνοδο του νικελίου, αλλά και µε τη χρήση του σε συσσωρευτές
ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί αγνοείτε αυτό που οι αγορές αποκαλούν «νέο χρυσό»; Σήµερα η Κυβέρνηση προχωρεί στο κλείσιµο της «ΛΑΡΚΟ», στην απόλυση όλων των εργαζοµένων και στο
άδειασµα των οικισµών.
Χάνεται η δουλειά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίπου για
χίλιους εκατό µόνιµους εργαζόµενους, τέσσερις χιλιάδες εργολαβικούς, αλλά και πάνω από δέκα χιλιάδες ανθρώπους που σχετίζονται έµµεσα και άµεσα µε την λειτουργία της «ΛΑΡΚΟ». Όλοι
αυτοί θα αντιδράσουν και ξέρουν να αντιδρούν. Εµείς τουλάχιστον, από τη δική µας πλευρά, τους στηρίζουµε και θα είµαστε
πάντα δίπλα τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο κ. Διονύσιος Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και στη συνέχεια ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης, που
παραχώρησε τη θέση του λόγω υποχρέωσης του κ. Καλαµατιανού.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να µην ξεκινήσω µε τα θλιβερά γεγονότα της Σπάρτης. Οι δηλώσεις και η συµπεριφορά του κ. Δούκα και του κ. Λιβανού αποτελούν µία ακόµα ύβρη, µία ακόµα προσβολή στους
νεκρούς της Ηλείας του 2007, αλλά και συνολικά στους κατοίκους της Ηλείας. Αποτελούν µία ακόµα βαριά ασέλγεια στο κατεστραµµένο σώµα της Ηλείας. Το πιο επαίσχυντο, όµως, είναι
το γεγονός ότι µετά τα τριχίλιαρα και τις τσάντες µε τα λεφτά, η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τότε εγκατέλειψε τον νοµό,
χωρίς κανένα σχέδιο αποκατάστασης, κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης.
Αφέθηκαν οι κάτοικοι και ο τόπος στο έλεος. Ακόµα και το ταµείο Μολυβιάτη που συγκεντρώθηκε από την συγκίνηση των ανθρώπων σε όλον τον κόσµο και µαζεύτηκαν αυτά τα χρήµατα για
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τους νεκρούς της Ηλείας, για την καταστροφή της Ηλείας, εξαφανίστηκε. Κανένα σχέδιο πρόληψης για να µην ξαναζήσουµε
αυτές τις καταστροφές.
Εγκαταλείφθηκε, λοιπόν, το 2007 η Ηλεία, εγκαταλείπεται και
τώρα. Το καλοκαίρι του 2021 είχαµε ξανά καταστροφές. Τι έγινε
πάλι εκεί; Ξανά κανένα σχέδιο αποκατάστασης, κανένα σχέδιο
ανασυγκρότησης. Και βεβαίως η Εύβοια έχει ανάγκη σε δύο δήµους, αλλά η Ηλεία που καίγεται για δεύτερη φορά µέσα σε δεκατέσσερα χρόνια δεν έχει κανένα σχέδιο αποκατάστασης,
κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης. Και περιµένουν οι άνθρωποι
ακόµα τις αποζηµιώσεις τους. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελµατίες χάσανε περιουσίες, χάσανε καλλιέργειες, χάσανε το εισόδηµά τους όχι µόνο για φέτος, αλλά για τα επόµενα χρόνια.
Για επτά, οκτώ χρόνια δεν θα έχουν εισόδηµα αυτοί οι άνθρωποι.
Και περιµένουν τις αποζηµιώσεις τους ακόµα και η Κυβέρνηση
είναι απούσα και αδιάφορη.
Τι αποκαλύφθηκε από το άθλιο και αισχρό αυτό περιστατικό;
Αποκαλύφθηκε ότι τη Νέα Δηµοκρατία εξαγόρασε συνειδήσεις
και ψήφους, έκανε ψηφοθηρία δηλαδή, για να ξανακερδίσει τις
εκλογές.
Αυτές οι πρακτικές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -πιστεύω
συµφωνούµε όλοι- είναι µία από τις αιτίες που οδήγησαν στην
χρεοκοπία της χώρας. Και δυστυχώς τέτοιες πρακτικές βλέπουµε και σήµερα. Με πρόσχηµα την πανδηµία έχουµε δισεκατοµµύρια απευθείας αναθέσεων, οι µετακλητοί υπάλληλοι σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2019, αυξήθηκαν και οι αποδοχές τους. Νέος κοµµατικός στρατός, νέες τακτοποιήσεις. Γι’
αυτό λέµε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό λέµε ότι χρειάζεται να µπουν στο παρελθόν αυτές οι πρακτικές, αυτές οι νοοτροπίες, γιατί προκαλούν τεράστια ζηµιά στην οικονοµία και
στην κοινωνία.
Προκαλούν ζηµιά, όµως, και στους θεσµούς και στο πολίτευµα
και στη δηµοκρατία µας, στην εµπιστοσύνη των πολιτών σε όλα
αυτά. Αυτό το ήθος και αυτό το ύφος πρέπει να µπει στο παρελθόν. Και πρέπει να µπει και στο παρελθόν η Κυβέρνηση η οποία,
δυστυχώς, καταγράφει αποτυχίες και στην πανδηµία. Είχαµε νέα
εκατόµβη νεκρών.
Κύριε Υπουργέ, στις 3 Ιανουαρίου είπατε ότι τελειώνει η πανδηµία, αλλά έχουµε 9 του µήνα και ξανά εκατόµβη νεκρών. Δυστυχώς, δεν αποκλιµακώνεται η κατάσταση, όπως είχε πει και ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Αποτυχία και στη διαχείριση της ακρίβειας. Ράλι ανατιµήσεων
στο ρεύµα, στα καύσιµα, στα τρόφιµα, στα αγροεφόδια, στο κόστος παραγωγής.
Και τι κάνει η Κυβέρνηση σε αυτές τις συνθήκες; Επιλέγει να
µειώσει ακόµα περισσότερο τα ήδη πετσοκοµµένα αναδροµικά
που δόθηκαν. Γιατί; Γιατί το 2012 µε τους νόµους τους δικούς
σας, της κυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου, φέρατε αντισυνταγµατικούς νόµους και κόψατε τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη
σύνταξη και µειώσατε πάρα πολύ τις συντάξεις. Εσείς συνεχίζετε
τώρα την ίδια πολιτική.
Συνολικά πάντως τα κατορθώµατά σας έχουν ενθουσιάσει
τους συνταξιούχους. Τι τους λέγατε προεκλογικά; Αυξήσεις. Τι
βλέπουν µετεκλογικά; Τους γυρίζετε πάλι σε αυτή την περίοδο
του 2012 - 2013. Τι έχετε κάνει µέχρι σήµερα; Κόψατε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε το 2019 για
κάθε χρόνο µε τον ν.4611, την ψηφίσατε τότε εσείς, λέγατε ότι
θα τη διατηρήσετε και τι κάνατε µετεκλογικά; Την κόψατε και τα
900 εκατοµµύρια, που είχαν προβλεφθεί για κάθε χρόνο να δίνονται στους χαµηλοσυνταξιούχους για τη δέκατη τρίτη σύνταξή
τους, τα δώσατε πού; Στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής
ασφάλισης, για να παίζουν δηλαδή οι χρηµατιστές και οι ιδιωτικές εταιρείες τα χρήµατα αυτά στις χρηµαταγορές Για να κλείσει
αυτή η δηµοσιονοµική µαύρη τρύπα που θα δηµιουργηθεί δίνετε
αυτά τα 900 εκατοµµύρια.
Πετσοκόβετε και το κοινωνικό µέρισµα. Οκτακόσιες χιλιάδες
χαµηλοσυνταξιούχοι λέγατε ότι θα πάρουν το κοινωνικό µέρισµα
τα Χριστούγεννα και τελικά είδαµε εξακόσιες χιλιάδες να το παίρνουν και αυτό µικρό, 250 ευρώ. Με την ψευδοερµηνευτική εγκύκλιο Τσακλόγλου κόβετε τη σύνταξη σε χήρες και ανάπηρους.
Στις εκκρεµείς συντάξεις τους είχατε πει ότι θα διεκπεραιωθούν.
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Ακόµα χιλιάδες περιµένουν και χιλιάδες, οι οποίοι ζουν στη φτώχεια και στην ένδεια. Ακόµα περιµένουν!
Και µέσα σε όλα αυτά ο νέος Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, συκοφαντεί, προσβάλλει και κάνει µπούλινγκ στους εργαζόµενους
του ΕΦΚΑ. Και τι ετοιµάζεται να κάνει; Ετοιµάζεται να φέρει ένα
νοµοσχέδιο που θα βάζει γαλάζια παιδιά διευθυντές µε παχυλούς
µισθούς χιλιάδων ευρώ και ετοιµάζεται να ξεπουλήσει και την
ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων.
Και έρχεστε τώρα µε το άρθρο 3 του σηµερινού νοµοσχεδίου
και τι κάνετε; Τα µειώνετε ακόµα παραπάνω. Τι αφορούν αυτά
τα αναδροµικά; Σας είπα, περικοπές του 2012. Τα δώσατε µόνο
για έντεκα µήνες, κοµµένα και αυτά χωρίς τόκους, και τώρα τι
λέτε; Σαράντα οκτώ δόσεις, για να πληρώσουν τον φόρο, αλλά
και 6% επιτόκιο.
Καταλαβαίνετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι µε αυτά οι συνταξιούχοι
για τα αναδροµικά τους, για τις αντισυνταγµατικές περικοπές,
θα πάρουν ψίχουλα στο τέλος, ένα ελάχιστο µέρος αυτών που
δικαιούνταν. Αυτό είναι κοροϊδία! Αυτό είναι εµπαιγµός, είναι
αναλγησία, είναι έλλειψη ενσυναίσθησης!
Μπορούσατε να κάνετε αλλιώς; Βεβαίως και µπορούσατε. Θα
µπορούσατε να έχετε κάνει δεκτή την πρόταση νόµου που κάναµε εµείς: Μηδενική φορολόγηση των αναδροµικών σαν µερική
αποκατάσταση των περικοπών που είχε κάνει η Κυβέρνησή σας
το 2012. Δεν το δέχεστε.
Δικαιολογείται αυτή η πρόταση από την οικονοµική κατάσταση
της χώρας, από την ακρίβεια; Βεβαίως και δικαιολογείται. Θα
έπρεπε να σκέφτεστε πώς οι συνταξιούχοι θα µπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Δεν σας ενδιαφέρει. Την αναλγησία σας αυτή
την νιώθουν οι συνταξιούχοι, τη νιώθουν οι εργαζόµενοι και ειδικά οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ». Χίλιοι διακόσιοι θα µείνουν
στον δρόµο, θα ξεσπιτωθούν κιόλας. Αυτές είναι οι καλές δουλειές που τους τάζατε προεκλογικά.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις αντικοινωνικές πρακτικές, αδιαφορεί για την κοινωνική πραγµατικότητα, αδιαφορεί για
την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνουµε. Και το κάνει
αυτό όταν το κύµα ανατιµήσεων έχει σαρώσει το οικογενειακό
εισόδηµα, όταν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι
επαγγελµατίες υποφέρουν προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα.
Δυστυχώς διαπιστώνουµε ότι η απόσταση της Κυβέρνησης από
την κοινωνική πραγµατικότητα συνεχώς αυξάνεται, συνεχώς µεγαλώνει. Γι’ αυτό λέµε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, να υπάρξει
πολιτική αλλαγή και να ανασάνει η χώρα και ο λαός.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καλαµατιανέ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Θα αναφερθεί στην τροπολογία 1207/175.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς ένα µικρό σχόλιο θα κάνω για τον κ. Καλαµατιανό,
τον οποίο και εκτιµώ.
Μάλλον διέλαθε της προσοχής σας η ανακοίνωση του ΟΟΣΑ
ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα µε τη δεύτερη µεγαλύτερη µέση αύξηση εισοδήµατος σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ για το έτος
2021. Όπως αντιλαµβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο τόσο η
ΕΛΣΤΑΤ όσο και ο ΟΟΣΑ να περιγράφουν µια µεγάλη αύξηση
του µέσου εισοδήµατος για το 2021 της τάξεως του 6% και πλέον
και να έχουµε αύξηση των καταθέσεων από το 2019, που ήρθαµε
στην εξουσία, µέχρι σήµερα 44 δισεκατοµµύρια και τα 4 δε µόνο
τον µήνα Δεκέµβριο του 2021 -4 και πλέον για την ακρίβεια- και
ταυτόχρονα συµβαίνουν όλα όσα είπατε. Δεν γίνονται και τα δύο
ταυτόχρονα. Άρα στην εξίσωσή σας κάτι σας έχει διαφύγει.
Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα πληθωρισµού και ακρίβειας. Φυσικά και υπάρχει. Είναι ένα παγκόσµιο τεράστιο πρόβληµα. Φαντάζοµαι κάτι θα έχετε ακούσει και για αυτό
στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νοµίζω να µην έχει πάρει το αυτί σας ότι ζούµε
στον µεγαλύτερο παγκόσµιο πληθωριστικό κύκλο από τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ας ελπίσουµε δε ότι όλα θα πάνε καλά
στην Ουκρανία γιατί, αντιλαµβάνεστε, αν και εκεί γίνει κάτι κακό,
αυτό θα δηµιουργήσει έναν νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων.
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Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών -και προκαλώ όποιον από
εσάς θέλει να ανέβει να µε διαψεύσει µετά- η χρηµατική παροχή
που δίνει η ελληνική Κυβέρνηση για επιδότηση απευθείας λογαριασµών ρεύµατος στο µέσο νοικοκυριό είναι αναλογικά η µεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και µάλιστα µε πολύ µεγάλη διαφορά.
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι δεν έρχεται αύξηση στους λογαριασµούς; Προφανώς και έρχεται. Έχουµε τις υψηλότερες τιµές
ενέργειας εδώ και δεκαετίες. Ας ελπίσουµε, κοινό µας συµφέρον
όλων είναι, αυτή η ενεργειακή κρίση να ξεπεραστεί και οι τιµές
διεθνώς να αρχίσουν να πέφτουν. Κάποιοι αναλυτές λένε από τον
Μάρτιο - Απρίλιο, κάποιοι λένε από τον Ιούνιο, κάποιοι λένε από
το 2023. Δεν µπορώ να το ξέρω πόσο.
Πάντως ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιµάζεται να δαπανήσει σε ετήσια βάση περίπου 4 δισεκατοµµύρια
ευρώ -τόσο είναι αν υπολογίσετε τα 300 εκατοµµύρια και πλέον
τον µήνα επί δώδεκα µήνες- απευθείας στους λογαριασµούς
ρεύµατος των πολιτών αυτό, κύριε Καλαµατιανέ, δεν µπορείτε
να το αγνοήσετε, τι να κάνουµε. Ξέρω, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δίνατε τζάµπα ρεύµα, θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ, θα καταργούσατε το µνηµόνιο, θα χόρευαν οι αγορές, θα είχατε διάφορα
πολύ ωραία πράγµατα και µετά θα µας λέγατε «συγγνώµη είχαµε
αυταπάτες», αλλά αυτά κρίθηκαν.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέροµαι στο άρθρο 1 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1207 και ειδικό αριθµό 175. Το άρθρο 1 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόµενων από την πανδηµία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων,
παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίων και σχολών χορού»» και θα
είναι και οι παιδότοποι στην ίδια ρύθµιση.
Τι κάνουµε; Πήραµε από την ΑΑΔΕ εκείνους τους κλάδους της
οικονοµίας µας που είχαν τη µεγαλύτερη ζηµία κατά την πρώτη
και πιο έντονη περίοδο του COVID και µέχρι σήµερα, για να είµαστε δίκαιοι. Σύµφωνα µε την ΑΑΔΕ οι κλάδοι αυτοί, συν τους
παιδότοπους που δεν αναγράφονται εδώ, είναι κλάδοι οι οποίοι
στο σύνολό τους µεταξύ του έτους 2019 και του έτους 2020
έχουν µείωση τζίρου περισσότερο του 50%. Έχασαν, δηλαδή,
περισσότερο από το 50% του τζίρου τους µεταξύ των δύο ετών.
Και δυστυχώς οι κλάδοι αυτοί καίτοι το 2021 η ελληνική οικονοµία ανέκαµψε µε εντυπωσιακούς ρυθµούς, οι συγκεκριµένοι κλάδοι, δεν ακολούθησαν µε τον ίδιο ρυθµό τη γενική αυτή ανάκαµψη, ακριβώς διότι τα µέτρα για τον περιορισµό της πανδηµίας
εξακολουθούσαν να ισχύουν πρακτικά γι’ αυτούς σχεδόν όλη
αυτή την περίοδο και σχεδόν και µέχρι και σήµερα.
Για να θεραπεύσουµε λοιπόν τη ζηµία αυτών των επιχειρήσεων
στο µέτρο του εφικτού, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων -ήδη στείλαµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτηµα και το
κοινοποιήσαµε, αναµένουµε έγκριση τις επόµενες ηµέρες για να
ανοίξουµε την ηλεκτρονική πλατφόρµα- θα δώσει επιχορήγηση
στην κάθε επιχείρηση, στο κάθε ΑΦΜ δηλαδή που ανήκει στους
συγκεκριµένους αυτούς ΚΑΔ το 8% του τζίρου τους του 2019.
Το πρόγραµµα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί και πληρωθεί µέχρι
τις 30 Ιουνίου του 2022 που είναι και η τελευταία ηµεροµηνία που
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει τη χρήση των χρηµάτων του
«REACT EU» για µέτρα πανδηµίας.
Σύµφωνα λοιπόν µε την τροπολογία αυτή, αυτό το 8%, το συγκεκριµένο δηλαδή ποσό που θα πάρουν τα γυµναστήρια, οι παιδότοποι, οι σχολές χορού, οι εταιρείες που οργανώνουν εκθέσεις, catering -αυτά τα ΚΑΔ θα είναι µέσα- θα είναι αφορολόγητο,
θα είναι ακατάσχετο, δεν θα χρειάζεται προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, δεν θα µπορεί να συµψηφιστεί µε κανενός είδος χρέους προς το δηµόσιο. Γιατί ο στόχος
του ποσού αυτού είναι να κρατήσει την επιχείρηση ανοιχτή και
να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας. Η µόνη υποχρέωση θα είναι
η διατήρηση των θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να ξέρουµε ότι δεν
θα έχουµε ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω
αυτής της συγκεκριµένης ζηµίας που έχει φέρει η πανδηµία.
Εδώ δεν νοµίζω ότι υπάρχει βασική αντίρρηση. Όλα τα κόµµατα της Βουλής να υπερψηφίσουν τη συγκεκριµένη διάταξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ασχέτως της υπόλοιπης τροπολογίας που έχει θέµατα του
Υπουργείου Άµυνας και του Υπουργείου Οικονοµικών, τουλάχιστον γι’ αυτή έχουµε µία οµοφωνία, ότι ναι καλό είναι οι επιχειρήσεις αυτές να στηριχθούν καθόσον διαπιστωµένα, επαναλαµβάνω, έχουν πάθει πολύ µεγάλη ζηµία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Σε σχέση µε την τροπολογία θα πω για
να απαντήσει και ο Υπουργός, γιατί καταλαβαίνω το φορτωµένο
πρόγραµµά του.
Κύριε Υπουργέ, εγώ ακούω τα στοιχεία που είπατε και για το
θέµα της ανάπτυξης και για τις καταθέσεις κ.λπ.. Απλά να θυµηθούµε για την ιστορία επί ποιας κυβέρνησης για πρώτη φορά αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Αυτά όµως θα τα πούµε όταν έχουµε
χρόνο σε µια συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων ή εδώ και θα τα δούµε όλα.
Και την τροπολογία που φέρατε, εµείς θα την ψηφίσουµε. Γιατί
εµείς δεν έχουµε µία αντιπολιτευτική µανία να καταψηφίζουµε
οτιδήποτε, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν. Εµείς ό,τι
θετικό, το ψηφίζουµε. Και αν το φέρνατε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων πριν τελειώσει η συνεδρίαση της επιτροπής,
θα µπορούσαµε να είµαστε πιο εποικοδοµητικοί και να προτείνουµε και άλλα πράγµατα και κάποια που ξεχάσαµε και µπήκαν
τελευταία στιγµή στη νοµοτεχνική.
Γιατί να πω για τα Πρακτικά ότι αφού τελείωσε η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, µας φέρατε την τροπολογία να τη συζητήσουµε και σήµερα βλέπουµε την τροπολογία αυτή να τροποποιείται. Αλλά αυτά τα αφήνουµε. Είναι το ανέκδοτο περί επιτελικού κράτους και επί διαφόρων άλλων θεµάτων.
Όσο αφορά τα πολύ σωστά που είπατε σχετικά µε το «δείτε
τα στοιχεία» να πω κάτι. Εµείς κύριε Υπουργέ, στην τοποθέτησή
µας σήµερα και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, είπαµε
προς την Κυβέρνηση ότι υπάρχουν ανησυχητικά δηµοσιεύµατα
σε φιλοκυβερνητικά site. Συγκεκριµένα στο capital.gr αναφέρεται: «Άφησαν απλήρωτους φόρους ύψους 5,8 δισεκατοµµύρια
το 2021» και στο sofokleousin.gr: «1,32 εκατοµµύριο περιπτώσεις
κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς». Επειδή υπάρχουν
ανησυχητικά στοιχεία ζητήσαµε από την Κυβέρνηση -και παρακαλώ και τον κ. Βεσυρόπουλο και εσάς και τον κ. Σταϊκούρα που
κατά καιρούς µας φέρνετε εδώ διάφορα στοιχεία- έναν απλό πίνακα µε στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού και για την πολύ καλή πορεία της οικονοµίας. Δεν θέλω να
επανέλθω σε αυτό. Λόγοι κοινοβουλευτικού κύρους και κοινοβουλευτικού διαλόγου επιβάλλουν η Κυβέρνηση να ενηµερώσει
το Κοινοβούλιο.
Παράκληση λοιπόν να έχουµε αυτά τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ως προς τα στοιχεία που δηλώσατε, θα τα πει
ο Υπουργός Οικονοµικών και θα κατατεθούν. Αλλά φαντάζοµαι
ότι ως προς την τροπολογία που κατέθεσα υπάρχει οµοφωνία.
Δεν βλέπω κάποια αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ο κ. Αλεξιάδης επιµένει στο αίτηµα για ενηµέρωση, είχα
απαντήσει σε ένα µέρος στην επιτροπή αλλά είχατε φύγει, κύριε
Αλεξιάδη. Έχω κάποια στοιχεία εδώ τώρα αναφορικά µε τις καταθέσεις και θα σας πω τρία στοιχεία. Θα σας πω για την διαχρονική εξέλιξη των καταθέσεων: Το 2014 ήταν 160 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2015, η πρώτη χρονιά διακυβέρνησής σας- ήταν
123 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από 160 δισεκατοµµύρια ευρώ πήγαµε στα 123, 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2019 ήταν 136 δισεκατοµµύρια, πρώτος χρόνος δικής µας διακυβέρνησης. Και
σήµερα, στοιχεία για τον Δεκέµβριο του 2021, είναι 179,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι η διαχρονική εξέλιξη των καταθέσεων για να έχουµε µία εικόνα της δικής σας διακυβέρνησης και
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της δικής µας.
Πάµε λίγο στα ερωτήµατα. Αίτηµα για ενηµέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής από τον κ.
Αλεξιάδη. Κύριε Αλεξιάδη, µιλήσατε για τον ΕΝΦΙΑ, αυτόν τον
φόρο που θα καταργούσατε. Θυµάστε τότε στις αλήστου µνήµης
υποσχέσεις, στο προεκλογικό πρόγραµµα του κ. Τσίπρα στην
Έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2014 ότι θα τον καταργούσατε.
Και αντί να τον καταργήσετε ήρθατε και τον αυξήσατε κατεβάζοντας το αφορολόγητο όριο από τις 300.000 στις 250.000 ευρώ
στον συµπληρωµατικό φόρο και υπερτριπλασιάζοντας τους συντελεστές φορολόγησης.
Θα σας θυµίσω λίγο την βεβαίωση του φόρου που θα καταργούσατε. Το 2018 στα τελευταία εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η βεβαίωση του φόρου ήταν 3.100.000.000
ευρώ. Στα πρώτα εκκαθαριστικά επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, επί Κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν 2.590.000.000
ευρώ, δηλαδή, είναι 500 εκατοµµύρια κάτω. Το λέω για να µην
ξεχνιόµαστε. Είναι τα πρώτα εκκαθαριστικά που πήραν οι Έλληνες φορολογούµενοι µε µείωση του φόρου. Μείωση του φόρου
είδαν για πρώτη φορά και µάλιστα µεσοσταθµικά 22% στα εκκαθαριστικά τους οι Έλληνες φορολογούµενοι τον πρώτο µήνα της
διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και ερχόµαστε τώρα και κάνουµε επιπλέον µείωση 13% κυρίως
σε αυτούς που έχουν µικρή και µεσαία περιουσία. Γιατί αυτοί
είναι ο πολύς ο κόσµος, αυτοί είναι πέντε εκατοµµύρια πολίτες,
αυτοί είναι το 80% των Ελλήνων πολιτών που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων. Άρα σύµφωνα µε τα στοιχεία που ζητάτε από τα
3.000.000.000 βεβαίωση που είχατε το 2018, το κατεβάσαµε στα
2.590.000.000 ευρώ το 2019 µέχρι και σήµερα. Και στα εκκαθαριστικά του φόρου που θα έρθουν τον Απρίλιο του 2022 µε
πρώτη δόση Μάιο 2022 και σε δέκα δόσεις, θα είναι
2.240.000.000 ευρώ, µειωµένος κατά 860.000.000 από τότε που
τον παραλάβαµε από εσάς και ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα µειωµένος κατά 920.000.000 ευρώ.
Πάµε λίγο και στα στοιχεία για τις κατασχέσεις. Ζητήσατε πάλι
µε το ίδιο έγγραφο σε πόσα ΑΦΜ φυσικών προσώπων έγιναν κατασχέσεις σε λογαριασµούς τραπεζών το 2021. Και επειδή αναφέρατε εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ ή εκατοµµύρια ΑΦΜ -δεν
θυµάµαι, πάντως είπατε ένα υπερβολικό νούµερο- να σας πω ότι
το 2021 έγιναν ηλεκτρονικές κατασχέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα
σε εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα φυσικά πρόσωπα
και εφτά χιλιάδες είκοσι δύο ΑΦΜ σε νοµικά πρόσωπα. Δηλαδή
συνολικά ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ΑΦΜ.
Για να δούµε όµως τι είχε γίνει το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να µην ξεχνάµε τους φόρους και τις κατασχέσεις. Έγιναν διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ογδόντα πέντε ηλεκτρονικές κατασχέσεις σε τραπεζικά ιδρύµατα σε φυσικά πρόσωπα
και τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οκτώ ηλεκτρονικές κατασχέσεις σε νοµικά πρόσωπα. Σύνολο τρακόσιες είκοσι
πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις κατασχέσεις, για να
µην ξεχνιόµαστε!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Βεσυρόπουλε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Σάββας Αναστασιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως θα είναι ενδιαφέρον το ότι θα µε διαδεχθεί συνάδελφος
από την ίδια περιφέρεια, µιας και θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν των
Υπουργών ορισµένα στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι µάλλον τα
αγνοούν.
Προσπαθούν µε παραποµπές σε πίνακες του ΟΟΣΑ να βρουν
κάτι θετικό να πουν για την Κυβέρνηση, αλλά το ερώτηµα είναι
το εξής. Αναφέροµαι και στον Υπουργό Ανάπτυξης που µίλησε
πριν: Στην αγορά κυκλοφορείτε καθόλου;
Το µήνυµα που µου έδωσαν οι εργαζόµενοι στις λαϊκές αγορές
το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι το 1/3 των προϊόντων πουλιέται και τα άλλα 2/3 µένουν στους πάγκους.
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Το µήνυµα που µου έδωσαν οι έµποροι στην κεντρική αγορά
της Θεσσαλονίκης είναι ότι δεν κυκλοφορεί εδώ και έναν µήνα
κανένας στην αγορά.
Η έρευνα οικονοµικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η οποία είναι ελληνική έρευνα, λέει ότι τα νοικοκυριά είναι σε απόγνωση, µόνο
το 6% βλέπει θετική προοπτική και ότι το 66% προβλέπει επιδείνωση και το 83% των ελληνικών νοικοκυριών λέει ότι δεν µπορεί
να αποταµιεύσει ούτε 1 ευρώ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτό
έχετε δηµιουργήσει.
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί δεν συµφωνείτε µε την
πρόταση της µείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα που θα δώσει άµεσα στους πολίτες ένα µεγάλο στήριγµα.
Πόσο; Κάθε οικογένεια θα κερδίσει 300 ευρώ τον τόνο το πετρέλαιο. Δύο τόνους χρησιµοποιεί τον χειµώνα; Θα κέρδιζε 600
ευρώ. Εκατό ευρώ τον µήνα θα κέρδιζε ο καταναλωτής από τη
βενζίνη του αυτοκινήτου του. Έξι ευρώ περίπου κερδίζει σε κάθε
γέµισµα πετρελαίου. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν αυτά τα
αποτελέσµατα.
Για ένα φορτηγό που ανεβοκατεβαίνει Αθήνα - Θεσσαλονίκη
το όφελος θα ήταν 450 ευρώ τον µήνα για έναν επαγγελµατία
αυτοκινητιστή, αλλά και για έναν αγρότη η µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης θα έδινε 2.000 ευρώ τον χρόνο κέρδος,
εξοικονόµηση.
Δεν θέλει όµως η Νέα Δηµοκρατία να το κάνει αυτό, παρ’ ότι
στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Οκτώβριο
είχαν προταθεί αυτά τα µέτρα. Και έρχεται να ανακοινώσει σήµερα µικρότερη επιδότηση από τον Δεκέµβριο και τον Ιανουάριο
σε λογαριασµούς ρεύµατος, αλλά δεν µας λέτε για ποιον λόγο
δεν πήγαν οι επιδοτήσεις σε πολλούς καταναλωτές, έστω αυτές
οι «κουτσουρεµένες» επιδοτήσεις που ανακοινώσατε τον Ιανουάριο, γιατί έκανε λάθος ο ΔΕΔΗΕ.
Δεν µας λέτε γιατί δεν έχει βγει ακόµη η υπουργική απόφαση
για τους αγρότες που την περιµένουν από τον προηγούµενο Αύγουστο και που ψευδώς δηλώσατε τον Δεκέµβριο ότι βγαίνει
εντός λίγων ηµερών.
Δεν µας είπατε γιατί δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση για
όλους τους καταναλωτές για τον Ιανουάριο, γιατί περιµένουν οι
επιχειρήσεις, οι επαγγελµατίες, οι βιοτέχνες.
Δεν µας λέτε τι θα κάνουν οι δήµοι. Πήγα σε δήµο της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα ο οποίος µου αποκάλυψε ότι το ετήσιο επιπλέον κόστος που θα έχει στην ύδρευση θα είναι 2 εκατοµµύρια.
Από πού θα πληρωθούν; Διακόσιες χιλιάδες ευρώ τον µήνα επιπλέον είναι το κόστος για κάποιες µεγάλες υδρευτικές λειτουργίες. Από πού θα καλυφθούν όλα αυτά;
Όλα αυτά έχουν την υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης», γιατί
δεν έχετε κάνει τίποτε για τη ρύθµιση της αγοράς, για τον έλεγχο
της αγοράς, για την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Αντίθετα,
µας οδηγείτε όλο και περισσότερο εξαρτηµένους στο φυσικό
αέριο. Δεν έχετε κάνει τίποτε για να έχουµε προθεσµιακά συµβόλαια στην Ελλάδα. Είµαστε σχεδόν η µόνη χώρα της Ευρώπης
που δεν έχει προθεσµιακά συµβόλαια στην ενέργεια.
Είναι τραγικές οι ελλείψεις, οι εγκληµατικές ευθύνες που έχετε
και ακόµη και αυτά τα πρόχειρα θέµατα που νοµοθετείτε «στο
πόδι» και εκ των υστέρων δεν καλύπτουν όλους τους πολίτες.
Παράδειγµα: Αν πάει η επιδότηση µόνο στην κύρια κατοικία, οι
φοιτητές δεν θα έχουν επιδότηση στον λογαριασµό ρεύµατος,
πιθανοί επικουρικοί εργαζόµενοι, καθηγητές αποσπασµένοι ή
αναπληρωτές, ακόµη και ένστολοι που δεν έχουν αλλάξει την
κύρια έδρα. Όλα αυτά όµως δεν τα βλέπετε, όλα αυτά τα προβλήµατα τα δηµιουργείτε.
Χρησιµοποιείτε πόρους από πού; Από τους πόρους για το
κλίµα, που έχουµε ανάγκη για να έχουµε το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που
για έναν χρόνο δεν πληρώνει και δώσατε σήµερα νέα παράταση,
που δεν θα πάνε στην ανθεκτικότητα των πόλεων. Μαθαίνουµε
ότι ετοιµάζεται µια προειδοποιητική από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
γιατί δεν έχετε κάνει τους χάρτες των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πληµµύρας. Χωρίς θωράκιση η Ελλάδα.
Θέλω, όµως, να επιστρέψω στα θέµατα του νοµοσχεδίου.
Ένα βασικό ζήτηµα το οποίο προσπάθησε ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας -και ευτυχώς είναι εδώ- να παρουσιάσει -αναφέροµαι στον κ. Κεφαλογιάννη- είναι ότι υπήρχαν και ευθύνες
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από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την «ΛΑΡΚΟ». Με έναν ωραίο
τρόπο προσπάθησε να πει ότι η καταδίκη από την Ευρώπη βγήκε
επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2017.
Να τα ξεκαθαρίσουµε λίγο τα πράγµατα. Εµείς µπορούµε να
καταθέσουµε την καταδίκη για να ξεκαθαρίσουµε ποιος ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η «ΛΑΡΚΟ».
Για την αποκατάσταση της αλήθειας, λοιπόν, και τον καλώ να
µε διαψεύσει, γιατί δεν είναι καλή η επιλεκτική αµνησία στο Κοινοβούλιο, η καταδίκη της «ΛΑΡΚΟ» για κρατικές ενισχύσεις προέκυψε από κακοδιαχείριση των διοικήσεων το 2008, το 2009, το
2010 και το 2011. Δάνειο 30 εκατοµµυρίων από την Αγροτική το
2008, δάνειο 10,8 εκατοµµυρίων από την Εθνική Τράπεζα το
2010, δάνεια 30 και 20 εκατοµµυρίων από την Αγροτική Τράπεζα
το 2011 και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέσω ΤΑΙΠΕΔ 45
εκατοµµυρίων ευρώ το 2009, που θεωρήθηκε και αυτό παράνοµη
κρατική ενίσχυση.
Άρα η Νέα Δηµοκρατία περισσότερο και το ΠΑΣΟΚ έχουν ευθύνες για την κατάσταση στη «ΛΑΡΚΟ». Μη ψάχνετε να βρείτε
αλλού ενόχους. Εµείς δώσαµε παράταση ζωής, µικρότερα
κόστη, συνεννόηση για να βρούµε διεξόδους και ψάχναµε όλες
τις δυνατές λύσεις, αλλά όχι το σχήµα το οποίο δηµιούργησε ο
κ. Σταϊκούρας το 2014, που δηµιουργούσε τη λεγόµενη τριχοτόµηση.
Γιατί όµως είχαµε αυτά τα προβλήµατα; Να τα θυµηθούµε και
αυτά; Το 2008 δεν ανέλαβε πρόεδρος της «ΛΑΡΚΟ» ο κ. Σκρέκας, πατέρας του νυν Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας;
Είναι ψέµα ότι ήταν Γενικός Γραµµατέας της Νέας Δηµοκρατίας
παλαιότερα και µετά Βουλευτής και πριν και µετά τη θητεία του
στη «ΛΑΡΚΟ»; Επί Σκρέκα δεν έγινε το απίστευτο, εγκληµατικό
λάθος, όταν έσπασε τα συµβόλαια η «ΛΑΡΚΟ» και παρήγαγε µε
κόστος 20 µε 22 χιλιάδες δολάρια τον τόνο και πουλούσε µε 10
χιλιάδες δολάρια; Τότε δεν είχαµε και τα σοβαρά προβλήµατα
µε το κόστος ρεύµατος; Μέσα σε λίγα χρόνια µάζεψαν -κυρίως
οι Κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας- 400 εκατοµµύρια ευρώ
χρέος στη «ΛΑΡΚΟ».
Τότε δεν ήταν που ο κ. Σκρέκας πήρε και την κόρη του, τη γυναίκα, δηλαδή, του Υπουργού να δουλεύει και κατά παράβαση
της ιεραρχίας την έβαλε και στη θέση του διευθυντή; Τότε δεν
ήταν που πήρε και τον συµπέθερό του, πεθερό του σηµερινού
Υπουργού, απόστρατο -αν δεν κάνω λάθος- χωροφυλακής για
µια θέση ασφαλείας;
Αυτά όµως δεν µπορείτε να τα κρύβετε, όπως δεν µπορείτε να
κρύβετε ότι επί Υπουργίας του κ. Σταϊκούρα, Βουλευτή Φθιώτιδας, εκατόν τριάντα δύο εργαζόµενοι πήραν προαγωγή και έγιναν διακόσιες πενήντα δύο προσλήψεις, γιατί και αυτά τα κάνει
το κράτος της Δεξιάς και µετά εκβιάζει, όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς πρόσφατα, «όσους διορίσαµε και σε όσους κάναµε ανάθεση,
να θυµηθούν στην κάλπη τη Νέα Δηµοκρατία». Αυτή είναι η Νέα
Δηµοκρατία.
Και τώρα τι µας κατηγορείτε εµάς; Ότι δεν υλοποιήσαµε το
πλάνο µε το οποίο είχε κάνει την τριχοτόµηση ο κ. Σταϊκούρας;
Προφανώς και δεν το υλοποιήσαµε. Εσείς όµως ήρθατε µε µεγάλα λόγια να ανακοινώσετε τη σωτηρία της «ΛΑΡΚΟ» τον Φεβρουάριο µε τροπολογία του κ. Χατζηδάκη. Μάλιστα θα το
κάνατε και σε έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2020. Έχουµε
κλείσει δύο χρόνια και οδηγείτε στην ανεργία, αλλά και στην
αστεγία όλους τους εργαζόµενους, περνάτε τροπολογίες για να
τακτοποιηθούν αυθαίρετα στον αιγιαλό και στο δάσος προς όφελος ενός επενδυτή που του δίνετε τη δυνατότητα να τεµαχίσει
την περιουσία της «ΛΑΡΚΟ» και να την πουλήσει σε κοµµάτια.
Αυτό κάνετε. Ούτε παραγωγική δραστηριότητα εξασφαλίζετε
ούτε την εργασία εξασφαλίζετε ούτε το εθνικό όφελος, δηλαδή
το ΑΕΠ. Τίποτε. Άρα; Είστε καταστροφικοί για όλα τα πεδία τα
οποία περιλαµβάνονται στην ανάγνωση του θέµατος της «ΛΑΡΚΟ» και προφανώς έχετε την ευθύνη.
Για να µην πω το άλλο που έχετε µέσα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για το οποίο άκουσα και έναν Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας να επιχαίρει ότι δίνετε την τέταρτη παράταση
-στην ΠΝΠ είναι αυτό- της ταυτότητας κτηρίου. Εδώ ο κ. Χατζηδάκης θριαµβολογούσε για µια καινοτοµία του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια,
για την οποία έλεγε ότι θα λύσει όλα τα θέµατα στην κτηµατα-
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γορά. Έχετε δώσει τέσσερις παρατάσεις στην εφαρµογή της
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Τόσο άριστοι, επειδή µιλάµε
και για αυθαίρετα.
Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε την απίστευτη παρέµβαση
την οποία κάνετε στην αγορά των αυτοκινήτων. Να το ξεκαθαρίσουµε. Η Κυβέρνηση επιβάλλει ακόµη ένα χαράτσι µόνο στα εισαγόµενα αυτοκίνητα πενταετίας έως οκταετίας. Όχι στην
ελληνική αγορά. Διότι βγήκε ο κύριος Υπουργός εδώ και µας είπε
ότι το κάνει προς όφελος του περιβάλλοντος. Αν το κάνει προς
όφελος του περιβάλλοντος, γιατί δεν το εφαρµόζει και στην ελληνική αγορά; Στα εσωτερικά µεταχειρισµένα αυτοκίνητα. Μόνο
στα εισαγόµενα το κάνει. Για ποιον λόγο; Για να ανεβούν οι τιµές
στην εσωτερική αγορά και να ενισχυθούν οι εισαγωγείς καινούργιων και µεγάλων αυτοκινήτων. Αυτό όµως δίνει στη µικρή και µεσαία οικογένεια την απειλή του κόστους και την υποχρεώνει να
κρατάει το παλαιό ρυπογόνο. Δεν αποσύρονται αυτοκίνητα, θα
µείνουν όλα αυτά. Πέντε εκατοµµύρια περίπου υπολογίζονται τα
παλαιά ρυπογόνα αυτοκίνητα. Θα µείνουν στην κυκλοφορία, θα
µείνουν στις πόλεις, γιατί δεν εφαρµόζεται κανένα εργαλείο απόσυρσης, ούτε ενίσχυσης της αγοράς ή της ανανέωσης µε ένα λιγότερο ρυπογόνο αυτοκίνητο για τη λαϊκή οικογένεια. Έτσι
πρακτικά θα γίνει µάλλον πράξη αυτό που θέλει ο κ. Σκυλακάκης,
δηλαδή να µην έχουν οι φτωχοί αυτοκίνητο. Θα το πετύχετε µάλλον, βάζοντας χαράτσια, αλλά κάνοντας κάτι που το επαναλαµβάνω, γιατί µας ρώτησε ο κ. Σκρέκας εάν το πιστεύουµε.
Ναι, κάνετε ένα µεγάλο deal µε εισαγωγείς αυτοκινήτων και
οδηγείτε τους καταναλωτές προς ακριβά αυτοκίνητα και επιβάλλετε χαράτσι στη µεσαία και µικρή οικογένεια και σε αυτές τις
κοινωνικές τάξεις, διότι θέλετε να επιβαρύνετε όλο το κοινωνικό
σύνολο και να µαζέψετε λεφτά, τα οποία θα πάνε µετά πιθανώς
για τη χρηµατοδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την οποία θα
µπορούν να πάρουν όµως µόνο όσοι έχουν µεγάλο εισόδηµα.
Γιατί; Διότι δεν έχετε προχωρήσει το πρόγραµµα της ηλεκτροκίνησης παρά µόνο σε ποδήλατα, δεν µας λέτε νούµερα για αυτοκίνητα, ελάχιστα ταξί.
Δεν βλέπουµε ακόµα τα λεωφορεία της ηλεκτροκίνησης, ούτε
τα µέσα σταθερής τροχιάς. Άρα έχετε δυναµιτίσει και το πρόγραµµα ηλεκτροκίνησης. Νοµίζω ότι είχατε πάει τον κ. Μητσοτάκη να κάνει την εξαγγελία της ηµέρας περιβάλλοντος για την
ηλεκτροκίνηση πριν από ενάµιση χρόνο. Βλέπουµε τα αποτελέσµατα σήµερα. Πού µας οδηγείτε; Αυτό, κύριε Βεσυρόπουλε,
αφορά και εσάς. Σε ένα θέµα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µας έχει στείλει ήδη την πρώτη προειδοποιητική. Σε ένα
θέµα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τη Ρουµανία -10 ή 11 αν δεν κάνω λάθος. Ποιο, δηλαδή; Το να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια και κίνητρα για τα εισαγόµενα και για
τα εγχώρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συντοµεύετε παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Άρα, λοιπόν, όπως βλέπουµε, µε
ψευδεπίγραφες πράσινες επικλήσεις µε ψέµατα κυριολεκτικά
στις συνεντεύξεις Τύπου για το περιβάλλον, έρχεστε να αλλοιώσετε τον ανταγωνισµό και να στηρίξετε ένα πολύ µικρό µέρος
της αγοράς εις βάρος όχι µόνο των υπόλοιπων επαγγελµατιών
που διαµαρτύρονται, αλλά και εις βάρος των πολιτών. Και δεν
είναι µόνο οι εισαγωγείς και έµποροι αυτοκινήτων που διαµαρτύρονται. Το κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Καταθέτω, λοιπόν, ένα έγγραφο του συλλόγου εκτελωνιστών
τελωνειακών αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης και καλώ τον επόµενο οµιλητή να µας πει αν συµφωνεί ή όχι µε το έγγραφο αυτό
των εκτελωνιστών και των τελωνειακών αντιπροσώπων στη Θεσσαλονίκη που λένε ότι η προς ψήφιση διάταξη θα επιφέρει αναστάτωση στην αγορά «αδικαιολόγητη και υπέρµετρη οικονοµική
επιβάρυνση σε ασθενείς οικονοµικά κοινωνικές οµάδες (αγρότες, µικροπωλητές, αυτοαπασχολούµενους)» που δεν θα βρίσκουν να πάρουν ένα µεταχειρισµένο λίγο πιο καινούργιο και
λιγότερο ρυπογόνο. Θα οδηγήσει τελικά µετά βεβαιότητας στην
επιβολή κυρώσεων στο ελληνικό κράτος από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εµείς, λοιπόν, το καταθέτουµε κι αυτό, κύριε Πρόεδρε,
γιατί θέλουµε να προφυλάξουµε την πατρίδα µας και από τις κυρώσεις αλλά και γιατί δεν µπορούµε να κατανοήσουµε γιατί µε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

µια τροπολογία χωρίς συζήτηση στις επιτροπές πάτε να εξυπηρετήσετε ακόµα ένα µεγάλο deal εις βάρος και της ελληνικής
αγοράς, αλλά πιο πολύ εις βάρος των οικογενειών και των καταναλωτών.
Για όλα αυτά, λοιπόν, είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί
να υποστηρίξει µια τέτοια τροπολογία που χαρίζει στον όποιο
πλειοδότη της «ΛΑΡΚΟ» φιλέτα ακόµα και στον αιγιαλό χωρίς να
λύσει το πρόβληµα εργασίας και παραγωγής ή που κάνει ένα χατίρι σε µεγαλοεισαγωγείς αυτοκινήτων αλλά στερεί τη δυνατότητα εκσυγχρονισµού του στόλου και δεν φέρνει απόσυρση.
Εµείς θα προτείναµε απόσυρση σε συνδυασµό µε την ηλεκτροκίνηση και κίνητρα για τα χαµηλότερα ιδιαίτερα κοινωνικά
στρώµατα. Βέβαια είναι προφανές ότι αυτό δεν πρόκειται να το
ακούσει ποτέ η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί πολύ απλά δεν
ακούει την κοινωνία. Μας λέει νούµερα του ΟΟΣΑ αλλά δεν µπορεί να βγει έξω να δει τι γίνεται στους πάγκους, τι γίνεται στην
αγορά, τι γίνεται στους χώρους παραγωγής. Εκεί υποφέρει η
χώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ.
Έχω πέντε µηνύµατα από εκτελωνιστές. Περιµένουν πως και
πως. Στη Θεσσαλονίκη, φίλοι µου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σάββας Αναστασιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, κύριε συνάδελφε, δεν περίµενα να πείτε καλό λόγο
ή να επαινέσετε τη Νέα Δηµοκρατία για την πετυχηµένη κατά
κοινή οµολογία διακυβέρνησή της τον τελευταίο χρόνο. Άλλωστε
η καταστροφολογία είναι γνωστό ότι είναι το προσφιλές αντιπολιτευτικό πεδίο της παράταξής σας. Φαίνεται ότι τα χρόνια της
διακυβέρνησης δεν σας συνέτισαν ούτε διδαχθήκατε τίποτε από
αυτή την περίοδο. Κυκλοφορούµε κι εµείς στην αγορά, κυκλοφορούµε κι εµείς στις λαϊκές, κυκλοφορούµε κι εµείς στην κοινωνία και η εικόνα δεν είναι αυτή που θέλετε να παρουσιάσετε
εδώ. Είναι εντελώς διαφορετική. Άλλωστε την πετυχηµένη διακυβέρνηση της χώρας την επιβεβαιώνουν όχι µόνο ξένοι οργανισµοί και χώρες αλλά και η σταθερή δηµοσκοπική διαφορά µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ όλο το διάστηµα της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς το νοµοσχέδιο, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε µεγάλο µέρος της ελληνικής επικράτειας µε την επέλαση του πρόσφατου κύµατος κακοκαιρίας
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ήταν εξαιρετικά απαιτητική, δύσκολα
διαχειρίσιµη και από πολλές απόψεις πρωτόγνωρη. Απέναντι στα
δεδοµένα αυτά η Κυβέρνηση µε πρωτεργάτη τον Πρωθυπουργό,
από την πρώτη στιγµή, ανέλαβε δράση και έλαβε κρίσιµες αποφάσεις φροντίζοντας µε ψυχραιµία και ρεαλισµό αλλά και µε
γρήγορα αντανακλαστικά να ανταποκριθεί στις επείγουσες και
πολλαπλές ανάγκες που γέννησαν οι κρίσιµες κι έκτακτες αυτές
συνθήκες. Η ταχύτητα και η αποτελεσµατικότητα είναι αυτό που
διαπνέει και το σύνολο των προβλέψεων της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που καλούµαστε σήµερα εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία να κυρώσουµε.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 28ης Ιανουαρίου 2022 που
συζητάµε σήµερα περιλαµβάνει µία σειρά από στοχευµένες ρυθµίσεις που έκανε η κυβέρνηση να δοθούν τα χρονικά περιθώρια
ώστε ένας πολύ µεγάλος αριθµός συµπολιτών µας να µπορέσει
να ανταποκριθεί έγκαιρα στις υποχρεώσεις του απέναντι στο
κράτος.
Ξεκινώ από το πρώτο µέρος και από τα άρθρα 1-7 που αφορούν σε επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις. Με
το άρθρο 1 προβλέπεται αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2022
απαλλαγή κατά 100% από τον φόρο εισοδήµατος των επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας, των πτητικών επιδοµάτων, της ειδικής
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αποζηµίωσης για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και των
πληρωµάτων ασθενοφόρων ΕΚΑΒ για αεροδιακοµιδές. Αναγνωρίζουµε και ανταποδίδουµε την προσφορά του προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, του νοσηλευτικού
προσωπικού και του προσωπικού του ΕΚΑΒ που στάθηκαν και
στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και απέδειξαν ότι, σε κάθε
δύσκολη συγκυρία και έκτακτο γεγονός που αντιµετωπίζει η
χώρα, αυτοί είναι κοντά και στηρίζουν την κοινωνία.
Οι παρατάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του σχεδίου νόµου υπερέβησαν τα αιφνίδια εµπόδια που έθεσαν οι έκτακτες συνθήκες της δύσκολης αυτής κατάστασης και περιόδου.
Έδωσαν περιθώριο σε χιλιάδες φορολογούµενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ανακούφισαν τους συνταξιούχους που καλούνται να ρυθµίσουν τις υποθέσεις τους αυξάνοντας τις σχετικές δόσεις από τις είκοσι τέσσερις σε σαράντα
οκτώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους η ρύθµιση αυτή έρχεται να
συµπληρώσει την αρχική µέριµνα της κυβέρνησης όπου είχε
προβλεφθεί η καταβολή αναδροµικών όχι µόνον για όσους είχαν
ασκήσει τα σχετικά ένδικα µέσα αλλά για το σύνολο των δικαιούχων. Θεωρώ ότι είναι µία δίκαιη ρύθµιση που απηχεί το πνεύµα
της κοινωνικής ευαισθησίας που µας διακρίνει και πρέπει να µας
διακρίνει σε ό,τι αφορά την οικονοµική κατάσταση των συνταξιούχων στο πλαίσιο πάντα της διασφάλισης της δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας.
Οι ρυθµίσεις που καλούµαστε να κυρώσουµε µε την ψήφιση
του άρθρου 4 αποσόβησαν τον κίνδυνο να τιναχτούν στον αέρα
χιλιάδες υποθέσεις µεταβίβασης ακινήτων επειδή οι φορολογούµενοι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τα συµβόλαια.
Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου που προετοιµάζει η κυβέρνηση στον οποίο θα εµπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα ενός ακινήτου, θα δώσει
οριστική λύση στο πρόβληµα των καθυστερήσεων, όπως αυτό
που επέβαλαν την παραπάνω κυβερνητική απόφαση. Με την ίδια
λογική παρατάθηκε ως το τέλος Μαρτίου 2022 η προθεσµία για
σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου όπως προβλέπεται
στο άρθρο 7 του σχεδίου νόµου.
Σειρά άρθρων του σχεδίου νόµου συγκεκριµένα τα άρθρα 8,
9 και 10, αντιµετωπίζουν τις συνέπειες από την έκτακτη επιβάρυνση που δέχθηκε η δικαιοσύνη, από την κακοκαιρία «Ελπίδα»
που κράτησε κλειστά τα δικαστήρια από τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου µε αποτέλεσµα να λήγουν νοµικές και δικαστικές προθεσµίες και να οδηγούνται σε περιπέτειες διάδικοι σε πολιτικές,
ποινικές και διοικητικές υποθέσεις.
Τέλος µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώνουµε καλούµαστε να αποτρέψουµε το ενδεχόµενο να υποβάλει
αίτηση πτώχευσης της «ΛΑΡΚΟ» ο ειδικός διαχειριστής, όπως θα
ήταν υποχρεωµένος αν δεν παρατεινόταν κατά τρεις µήνες η
διάρκεια της ειδικής διαχείρισης της επιχείρησης. Έτσι θα υπάρχει χρόνος, ώστε να µπορεί να προχωρήσει και η δεύτερη φάση
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή των δεσµευτικών
προτάσεων-προσφορών.
Αυτό είναι ένα ακόµη βήµα στη συνεπή και επίµονη προσπάθεια της Κυβέρνησης να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οµαλή µετάβαση της εταιρείας και τη διαχείριση όλων
των θέσεων εργασίας. Όλοι αναγνωρίζουµε ότι η προσπάθεια
αυτή δεν είναι εύκολη και δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µε βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις, εφόσον θέλουµε να δοθούν οι καλύτερες λύσεις για το συµφέρον των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στήριξη και η διευκόλυνση
των πολιτών είναι από τα πρωταρχικά µελήµατα της Κυβέρνησης. Αυτό αποδεικνύει και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
που ήρθε σε µια έκτακτη και δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία
η Κυβέρνηση έκρινε ότι έπρεπε να κινηθεί µε ταχύτητα και αποτελεσµατικά για να µην έρθουν σε δυσχερή θέση χιλιάδες συµπολίτες µας.
Οι ρυθµίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι είµαστε µια Κυβέρνηση
που κινείται µε αµεσότητα, ρεαλισµό, υπευθυνότητα, µε την υιοθέτηση απτών και συγκεκριµένων µέτρων στήριξης των πολιτών.
Θα συµφωνήσουµε πιστεύω όλοι ότι είναι ρυθµίσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, µέσα στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας. Από την άποψη αυτή,
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θεωρώ ότι µέτρα όπως τα προαναφερθέντα δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται για ρηχές, αδιέξοδες και αχρείαστες πολιτικές αντιπαραθέσεις που ξεκινούν και καταλήγουν στο γνωστό και θλιβερά επαναλαµβανόµενο «όχι σε όλα».
Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο των
έκτακτων καιρικών συνθηκών που δοκίµασαν τη χώρα, το νέο
σχέδιο νόµου αποσκοπεί στην αντιµετώπιση δυσλειτουργιών που
προκλήθηκαν σε διάφορους κλάδους της κοινωνίας και της οικονοµικής δραστηριότητας. Αποτελούν έµπρακτη απόδειξη της
συστηµατικής προσπάθειας της Κυβέρνησης να ενισχύσει τη
σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και Κυβέρνησης, λειτουργώντας πάντα µε αίσθηµα ευθύνης.
Πάνω σε αυτήν τη σχέση εµπιστοσύνης πολίτη και κράτους θα
µπορέσουµε να θέσουµε πιο ισχυρά θεµέλια, ώστε µε βήµατα
σταθερά, µεθοδικότητα, σχεδιασµό να περάσουµε στην επόµενη
πορεία σταθερής ανάπτυξης και προόδου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αναστασιάδη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Μέχρι να έρθει στο Βήµα η κ. Παναγιού Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, δράττοµαι της ευκαιρίας να πω
ότι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1209 και ειδικό 177 στο
άρθρο 7 προβλέπεται η παράταση της προθεσµίας υποβολής
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, των γνωστών δηλώσεων πόθεν έσχες, της όποιας επιτροπής είµαι Πρόεδρος.
Το τριήµερο 11, 12 και 13 Φεβρουαρίου, δηλαδή το επόµενο
Σαββατοκύριακο ήταν προς το τέλος της λήξης της προθεσµίας.
Η προθεσµία έληγε στις 16 Φεβρουαρίου. Ενώ θα µπορούσε να
υπάρξει µια παράταση που προβλέπεται για τεχνικούς λόγους
εµποδίων, δεν ξέραµε κατά πόσον θα ήταν πρακτικά υλοποιήσιµη. Έκρινα σκόπιµο και το ζήτησα από την Κυβέρνηση και
µπήκε αυτή η τροπολογία, έτσι ώστε η τελική ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, πόθεν έσχες, να
είναι η 28η Φεβρουαρίου. Ισχύει για όλους, όχι µόνο για όσους
είναι υπόχρεοι στην επιτροπή της Βουλής, αλλά και για όλους
τους υπόχρεους άλλων θεσµικών φορέων.
Έκρινα σκόπιµο να το πω και διότι εκτός από συναδέλφους
µας ακούνε και τα ΜΜΕ και έτσι θα δοθεί η διευκρίνιση, καθώς
και για να ακούσετε την αιτιολογία.
Ορίστε, κυρία Πούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός της επιτελικής αποτυχίας σε όλα πλέον τα επίπεδα, από την πανδηµία και
την ακρίβεια µέχρι και τις φυσικές καταστροφές, απέδειξε ότι
είναι και Πρωθυπουργός του επιτελικού ψεύδους, αφού δεν έχει
ηθικό πρόβληµα να κρατά στην Κυβέρνηση, Υπουργούς µε αδιευκρίνιστα ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στους λογαριασµούς τους και αποµακρύνει Υπουργούς σαν τον κ. Λιβανό, ο
οποίος βέβαια πανηγυρίζει δηµόσια για τα κοµµατικά εκλογικά
κατορθώµατα της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα επιβραβεύει και τοποθετεί στη θέση του τον κ. Γεωργαντά, ο οποίος κατευθύνει τα κοµµατικά στελέχη στην αξιοποίηση των εξυπηρετήσεων του πελατειακού του συστήµατος. Αυτή είναι η διαχρονική
αλήθεια της ελληνικής Δεξιάς, που αντιλαµβάνεται το δηµόσιο
χρήµα ως µέσο εξαγοράς ψήφων και µικροκοµµατικής υποστήριξης, όπως ακριβώς έγινε το 2007 στην Ηλεία.
Η Κυβέρνηση λοιπόν, που επιβραβεύει το ψεύδος και τιµωρεί
την αλήθεια, µας καλεί σήµερα να ψηφίσουµε ένα νοµοθετικό
συνονθύλευµα που προσβάλλει την αρχή της καλής νοµοθέτησης και τσαλακώνει ακόµη περισσότερο το ήδη απαξιωµένο θεσµικό πλαίσιο του επιτελικού κράτους. Αυτού βέβαια που εµπνεύστηκε και έστησε ο κ. Γεραπετρίτης πριν ξεκινήσει να συνδιαλέγεται συστηµατικά µε παράγοντες του «πέτσινου» τηλεοπτικού
και µιντιακού περιθωρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν νοµοσχέδιο εντοπίζουµε µεν κάποιες εποικοδοµητικές ρυθµίσεις που ζητά η κοινωνία και επιβάλλει η κοινή λογική, οι οποίες όµως συνυπάρχουν
µε καταστροφικές ρυθµίσεις που προκαλούν θύελλα αντιδράσεων. Κι αυτό γιατί όπως θα δούµε στη συνέχεια οι συνταξιούχοι,
οι εργαζόµενοι, αλλά και οι µικροί και µεσαίοι ιδιοκτήτες ακινή-
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των µπαίνουν ξανά στο στόχαστρο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ο συνεχιζόµενος εµπαιγµός των συνταξιούχων από την Κυβέρνηση της µηδενικής ενσυναίσθησης µετατρέπεται µε το παρόν
νοµοσχέδιο σε ανοικτή πρόκληση.
Από την πρώτη στιγµή, κύριοι Υπουργοί που το Συµβούλιο της
Επικρατείας έκρινε το 2020 ως αντισυνταγµατικές τις περικοπές
που το κόµµα σας έκανε στις επικουρικές το 2012, γιατί είναι
γνωστό πως ειδικεύεστε διαχρονικά στις περικοπές, αναζητούσατε τρόπους για να περιορίσετε τη ζηµιά. Γιατί ως ζηµία αντιλαµβάνεστε εσείς την αποκατάσταση µιας µεγάλης αδικίας σε
βάρος ενός εκατοµµυρίου εκατό χιλιάδων συνταξιούχων συµπολιτών µας.
Προσπαθήσατε λοιπόν µε νοµικά τεχνάσµατα να δεσµεύσετε
τους συνταξιούχους να µην διεκδικήσουν περισσότερα και στη
συνέχεια πετσοκόψατε τα αναδροµικά τους µε περικοπές πάνω
στις περικοπές, αφού εξαιρέσατε επικουρικές συντάξεις και επιδόµατα αδείας και εορτών και επιπλέον τα φορολογήσατε. Αναγκάζετε τους συνταξιούχους να επιστρέψουν µέσω εξοντωτικής
φορολογίας το 1/3 των αναδροµικών τα οποία έλαβαν µετά από
δικαστικές αποφάσεις, µε πενταετή καθυστέρηση και µάλιστα
χωρίς το νόµιµο τόκο 6% ανά έτος, δηλαδή 30% συνολικά. Και
µετά από όλα αυτά έρχεστε µε θράσος να πουλήσετε δήθεν εκδούλεψη, παριστάνοντας ότι τους διευκολύνετε κιόλας µε τη
ρύθµιση των σαράντα οκτώ δόσεων στο άρθρο 3 του παρόντος,
µε τοκογλυφικό ετήσιο επιτόκιο του 6%, πράγµα που σηµαίνει
ότι θα έχουν επιβάρυνση 24% σε βάθος τετραετίας. Μήπως πρέπει να σας πουν και ευχαριστώ για την καταλήστευση; Αν προσθέσουµε λοιπόν στο 30% των τόκων που δεν καταβλήθηκε µαζί
µε τα αναδροµικά το 33% της πρόσθετης φορολόγησης, αλλά
και το 24% της έντονης επιβάρυνσης των σαράντα οκτώ δόσεων
φαίνεται ότι τα αναδροµικά κάνουν φτερά στην κυριολεξία. Όσα
το Συµβούλιο της Επικρατείας σας ανάγκασε να δώσετε, βρήκατε τελικά τον τρόπο να τα πάρετε πίσω. Κι όλα αυτά τη στιγµή
που οι ασταµάτητες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα και στα καύσιµα, στα είδη πρώτης ανάγκης, ακόµα και στα φάρµακα εξανεµίζουν ό,τι απέµεινε από το εισόδηµα τους.
Μήπως δεν γνωρίζετε ότι οι συνταξιούχοι συµπολίτες µας στηρίζουν µε τις πενιχρές συντάξεις τους ολόκληρα νοικοκυριά, τα
παιδιά και τα εγγόνια τους που είναι εγκλωβισµένα στην ανεργία;
Το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά αδιαφορείτε εντελώς.
Η επίθεσή σας όµως στην κοινωνία συνεχίζεται στο άρθρο 6
του παρόντος µε το λουκέτο σε µια εµβληµατική µεταλλευτική
επιχείρηση της χώρας µας, τη «ΛΑΡΚΟ», η οποία για δεκαετίες
συνεισέφερε τα µέγιστα στην εθνική οικονοµία. Αφού πρώτα λοιπόν απαξιώσατε µεθοδικά µια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις
εξόρυξης σιδηρονικελίου στην Ευρώπη, δηµιουργώντας ένα
ασφυκτικό και απαγορευτικό πλαίσιο που αποθάρρυνε ακόµα και
ιδιώτες επενδυτές να έρθουν για να την κρατήσουν σε λειτουργία, αποφασίσατε τώρα να δώσετε τη χαριστική βολή, να κλείσετε την επιχείρηση, να ξεπουλήσετε στα ιδιωτικά συµφέροντα
την πλούσια µεταλλευτική της προίκα και ταυτόχρονα να εγκαταλείψετε χωρίς δουλειά περίπου χίλιους πεντακόσιους εργαζόµενους και επαγγελµατίες που συνδέονται εργολαβικά µε την
επιχείρηση, αλλά και να εκδιώξετε τριακόσιες οικογένειες από
τα σπίτια που µε δικά τους έξοδα, κύριοι Υπουργοί, συντηρούν
εδώ και χρόνια.
Φαίνεται ότι περισσότερες και καλύτερες δουλειές υπάρχουν
µόνο για τα ηµέτερα συµφέροντα, αλλά όχι για τους εργαζόµενους στη «ΛΑΡΚΟ».
Και βέβαια αδιαφορείτε εντελώς για τις σοβαρές επιπτώσεις
που θα έχει το κλείσιµο της επιχείρησης στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Φθιώτιδας, της Εύβοιας, της Βοιωτίας, ολόκληρης της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Κοζάνης.
Σε αυτές τις καταστροφικές και ανάλγητες πολιτικές σας θα
βρείτε απέναντι σύσσωµη την κοινωνία που τραβά µια κόκκινη
γραµµή, που διεκδικεί τη διατήρηση της παραγωγικής λειτουργίας της «ΛΑΡΚΟ», την προστασία της εργασίας και των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων αλλά και την αποτροπή
της εκδίωξης των τριακοσίων οικογενειών από τα σπίτια τους.
Το λουκέτο στη «ΛΑΡΚΟ» δείχνει το ζοφερό µέλλον που ετοι-
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µάζετε και για µια άλλη στρατηγικής σηµασίας επιχείρηση, την
ΕΑΒ, την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία. Μόλις την περασµένη εβδοµάδα άλλωστε ο Υπουργός Αναπτύξεως πέρασε στον
αντιαναπτυξιακό νόµο του τροπολογία-δωράκι για ηµέτερους,
στους οποίους σκοπεύει να παραδώσει την ΕΑΒ, συρρικνώνοντας το µετοχικό της κεφάλαιο και προσλαµβάνοντας δήθεν αναπτυξιακούς συµβούλους που θα αναλάβουν εργολαβικά το ξεπούληµά της σταδιακά. Οι τοπικές κοινωνίες και οι εργαζόµενοι
είναι σε επιφυλακή, περιµένουν τα σχέδια σας και θα σας απαντήσουν ανάλογα.
Επιστρέφοντας όµως στο παρόν νοµοσχέδιο θα κλείσω µε ένα
ερώτηµα για το άρθρο 7 το οποίο προβλέπει παράταση έως και
31 Μαρτίου 2020 της δυνατότητας να επισυνάπτεται υπεύθυνη
δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού χωρίς ηλεκτρονική
ταυτότητα κτηρίου για να πραγµατοποιούνται µεταβιβάσεις ή συστάσεις δικαιωµάτων σε ακίνητα.
Η πρόβλεψη µάς βρίσκει θετικούς ασφαλώς, αφού δεν δηµιουργούνται εµπόδια στις µεταβιβάσεις. Όµως, τι κρύβεται πίσω
από αυτή τη ρύθµιση; Η αποτυχία της δήθεν ψηφιακής σας επανάστασης, αφού έχουν µπλοκαριστεί χιλιάδες αιτήσεις στις ΔΟΥ
και τα κτηµατολογικά γραφεία της χώρας και γι’ αυτό δεν είναι
δυνατόν βεβαίως να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι µεταβιβάσεις;
Επικοινωνιακά παρουσιάζετε πάντοτε τις αδυναµίες σας ως
πρόθεση βοήθειας των συµπολιτών, η γνωστή επικοινωνιακή σας
καραµέλα, η µετατόπιση της ευθύνης στους άλλους και στο «οι
πολίτες φταίνε». Βέβαια, πέρα από τις αδυναµίες απόκρισης του
συστήµατος που επιβάλλει αυτή την παράταση, κυρίως κρύβετε
επιµελώς και την αύξηση των αντικειµενικών αξιών που επιβάλλετε και που θα επιβαρύνει κατά 20% το 60% των περιοχών της
χώρας µας και που ισχύει βέβαια από τον Γενάρη του 2022, όπως
όλοι γνωρίζουµε.
Έρχεστε και ανακοινώνετε πανηγυρικά, δια µέσω του Πρωθυπουργού, ο οποίος βεβαίως εµφανίζεται µόνο για τις καλές ειδήσεις, µειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, εξαπατώντας για µια ακόµα φορά
τους πολίτες. Οι δήθεν µειώσεις δεν αφορούν τα επτά εκατοµµύρια των µικρών και µεσαίων ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά µόλις
τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες µεγάλους και πολύ µεγάλους ιδιοκτήτες µε περιουσία πάνω από 250.000 ευρώ. Μειώσατε δηλαδή
τον ΕΝΦΙΑ για τις περιουσίες πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ,
αφαιρώντας από τα δηµόσια ταµεία έσοδα ύψους 25 εκατοµµυρίων, ενώ καταργήσατε τον συµπληρωµατικό φόρο στον ΕΝΦΙΑ
στερώντας άλλα 390 εκατοµµύρια από τα δηµόσια έσοδα. Αντίθετα, όσοι έχουν ιδιοκτησία έως 100.000 ευρώ θα δουν µειώσεις
µεσοσταθµικά µόνο 30 έως 50 ευρώ τον χρόνο, ενώ οι πολύ µεγάλες περιουσίες θα γλιτώσουν πολύ µεγάλα ποσά.
Έτσι διαχειρίζεστε τα έσοδα του κράτους. Πρόκειται για
έσοδα τα οποία χαρίζετε για µια ακόµα φορά στους λίγους, ενώ
θα µπορούσαν να δοθούν στα νοσοκοµεία, στα σχολεία, στο κοινωνικό κράτος για τη στήριξη των ασθενέστερων συµπολιτών
µας. Πρόκειται για έσοδα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη µη φορολόγηση των αναδροµικών, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη µείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης. Όµως, αρνείστε να υιοθετήσετε τέτοια µέτρα στα
οποία αναφέρονται οι σχετικές τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι
σταθερά προσηλωµένη στην εξυπηρέτηση των ηµετέρων µεγάλων συµφερόντων. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, δεν βλέπει
τους εργαζόµενους της «ΛΑΡΚΟ», της «COSCO», της Καβάλας,
τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους υγειονοµικούς που βρίσκονται στους δρόµους. Δεν απολογείται για τις είκοσι τέσσερις
χιλιάδες τριακόσιους τριάντα νεκρούς της πανδηµίας, την κανονικότητα της εκατόµβης των θανάτων κάθε µέρα. Είναι µια Κυβέρνηση επικίνδυνη για τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και
πρέπει να φύγει το συντοµότερο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αθανάσιος Καββαδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση

6839

έχει κληθεί να διαχειριστεί πρωτοφανείς κρίσεις και καταστάσεις.
Οι επιπτώσεις της πανδηµίας συµπεριλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
και τις ανατιµήσεις που σε συνδυασµό µε την ενεργειακή κρίση
συνιστούν ένα φαινόµενο µε παγκόσµιες διαστάσεις. Μέσα σ’
αυτή τη δίνη ο στόχος ήταν και είναι να στηριχθεί η κοινωνία, να
στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Και οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µε ουσιαστικά
µέτρα στήριξης, αφ’ ενός µε ένα διαρκώς βελτιούµενο πλαίσιο
ρύθµισης οφειλών που πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται µε βάση τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν και αφ’ ετέρου από µειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχεται σήµερα προς
ψήφιση στη Βουλή υπηρετεί αυτή τη στόχευση. Περιέχει ρυθµίσεις όπως η απαλλαγή του πτητικού επιδόµατος αλλά και του
επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας του προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας από τον φόρο εισοδήµατος. Γίνεται έτσι πράξη µια δέσµευση του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την οποία είχε εξαγγείλει από την
αεροπορική βάση της Τανάγρας την ιστορική ηµέρα που παραλάβαµε τα πρώτα ελληνικά Ραφάλ. Πρόκειται για µια αυτονόητη
και επιβεβληµένη πράξη της πολιτείας προς τους ανθρώπους
που έχουν ταχθεί στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην προστασία των πολιτών.
Εκτός από το πτητικό επίδοµα, η ρύθµιση περιλαµβάνει το καταδυτικό επίδοµα, το επίδοµα αλεξιπτωτιστών, δυτών και ναρκαλιείας καθώς και αυτό του προσωπικού των υποβρυχίων καταστροφών. Στη ρύθµιση περιλαµβάνεται και η απαλλαγή από τον
φόρο εισοδήµατος της ειδικής αποζηµίωσης που λαµβάνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τα πληρώµατα των
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που υπηρετούν σε εναέρια µέσα. Να
επισηµάνω ότι µε όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα η απαλλαγή αυτών
των επιδοµάτων και ειδικών αποζηµιώσεων περιοριζόταν στο
65%, ενώ πλέον η απαλλαγή τους είναι στο 100%.
Δίνεται επίσης παράταση ενός µήνα στην προθεσµία υπαγωγής στη ρύθµιση των τριάντα έξι ή εβδοµήντα δύο δόσεων µε
την καταβολή της πρώτης δόσης να µπορεί να γίνει µέχρι τις 28
Φεβρουαρίου αντί της 31ης Ιανουαρίου 2022, ώστε να δοθεί σε
όλους η δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο να ενταχθούν σε
αυτή. Και είναι πολύ σηµαντικό ότι στη ρύθµιση αυτή µπορούν
να υπαχθούν φορολογικές υποχρεώσεις: ΦΠΑ, φόρος εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ εφόσον δηµιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του
2020 µέχρι και τον Ιούλιο του 2021.
Επιπλέον, εισάγεται νέα ρύθµιση των σαράντα οκτώ δόσεων
για τις φορολογικές οφειλές των συνταξιούχων που συνδέονται
µε τα αναδροµικά και προκύπτουν από τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδροµικών ποσών συντάξεων προηγούµενων ετών.
Εδώ θα ήθελα να θυµίσω σε όλους όσοι σκόπιµα το προσπερνούν ή προσποιούνται ότι το ξεχνούν, ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτή που κατοχύρωσε νοµοθετικά την
καταβολή των αναδροµικών σε όλους τους συνταξιούχους του
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Χωρίς αποκλεισµούς. Δίνοντας αυτό το δικαίωµα ακόµα και σε όσους δεν είχαν καταθέσει
προσφυγή στη δικαιοσύνη για την καταβολή των αναδροµικών
αυτών.
Ακόµη νοµοθετείται η παράταση µέχρι τις 31 Μαρτίου 2022
της προθεσµίας για τη σύνταξη συµβολαίων που αφορά στις γονικές παροχές και δωρεές, αλλά και στη δυνατότητα σύνταξης
συµβολαίων για την αγορά ή πώληση ακινήτων µε βάση τις παλιές αντικειµενικές αξίες. Η προϋπόθεση που τίθεται σε αυτήν
την περίπτωση είναι οι αντίστοιχες δηλώσεις να είχαν υποβληθεί
έως τις 31 Δεκεµβρίου του 2021.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούµενη εβδοµάδα η
Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δεύτερη µείωση του ΕΝΦΙΑ που θεσπίζεται από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Στην πολιτική χρειάζεται γενναιότητα προκειµένου να αποδέχεται κανείς
την αλήθεια και να αναγνωρίζει την πραγµατικότητα. Και φαίνεται
ότι στο δηµόσιο διάλογο κάποιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι αυτή η Κυβέρνηση µειώνει φόρους.
Υπάρχουν, όµως, στοιχεία και τεκµήρια για όσους αµφισβητούν την πραγµατικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε να καταργήσει
τον ΕΝΦΙΑ και ως κυβέρνηση τον αύξησε. Όπως έχει επισηµάνει
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και ο Υφυπουργός Οικονοµικών τον Ιούλιο του 2019 η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγράψει µια συνολική βεβαίωση φόρου για τον
ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 3,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αντίθετα, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη
προχωρήσει σε δύο παρεµβάσεις µείωσής του. Από τον Ιούλιο
του 2019 έχει µειωθεί µεσοσταθµικά κατά 34%, σε απόλυτους
αριθµούς η µείωση είναι 920 εκατοµµύρια ευρώ. Το πιο σηµαντικό είναι ότι το 80% των πολιτών βλέπει και θα δει µείωση στα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Και οι µειώσεις είναι µεγαλύτερες για
όσους έχουν µικρού ή µεσαίου µεγέθους ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, η κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου για
τα φυσικά πρόσωπα και η ενσωµάτωσή του στον κύριο φόρο καθιστά πιο δίκαιο τον ΕΝΦΙΑ. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η
µείωση των συντελεστών για τα οικόπεδα που οδηγεί σε περαιτέρω µειώσεις του φόρου.
Ασχέτως συνεπώς του τι λένε κάποιοι από την Αντιπολίτευση
η αλήθεια θα φανεί στα εκκαθαριστικά που θα πάρουν οι πολίτες
και θα είναι αδιαµφισβήτητη. Οι πολίτες βλέπουν ήδη από το
2019 τη µείωση στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Και θα δουν και
νέα µείωση στα φετινά εκκαθαριστικά παρά την αναπροσαρµογή
των αντικειµενικών αξιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση είναι σταθερά
προσανατολισµένη στην ελάφρυνση των πολιτών από τα φορολογικά βάρη που έπνιγαν τα προηγούµενα χρόνια τα οικονοµικά
των νοικοκυριών, αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Εδώ
και δυόµισι χρόνια µειώνει σταθερά άµεσους και έµµεσους φόρους. Παράλληλα µε τις µειώσεις θεσπίζει διευκολύνσεις, ώστε
οι πολίτες να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να
εξαντλούν τις οικονοµικές τους δυνατότητες. Και βεβαίως µε
έκτακτα οικονοµικά µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα ενισχύει τους
πιο αδύναµους για να ανταποκριθούν στις ανατιµήσεις που φέρνει η παγκόσµια κρίση. Είναι ουσιαστικές παρεµβάσεις που στηρίζουν τους πολίτες από µια Κυβέρνηση µε σχέδιο, µε αντανακλαστικά, µε αποτέλεσµα.
Συνεχίζουµε να στηρίζουµε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που
κάνουν τις δεσµεύσεις πράξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Καββαδά και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ακούτε
τι λέτε; Έχετε καταλάβει; Εγώ δεν είµαι σίγουρος ότι έχετε καταλάβει, δεν µπορώ να ερµηνεύσω αλλιώς την τοποθέτηση πριν
του συναδέλφου, του κυρίου Αναστασιάδη, µε τον οποίο δεν έχω
κάτι προσωπικό προφανώς. Όταν, όµως, αναφέρθηκε στη «ΛΑΡΚΟ», αυτό έχετε καταλάβει ότι σήµερα ψηφίζουµε, την εξυγίανση
της «ΛΑΡΚΟ»; Έχετε καταλάβει ότι η παράταση που δίνεται στην
ειδική εκκαθάριση σκοπό έχει να εξυγιανθεί η «ΛΑΡΚΟ» για να
υπάρξει στρατηγικός επενδυτής;
Αν έχετε καταλάβει αυτό ή σας έχουν πληροφορήσει πάρα πάρα πολύ λάθος στα σηµειώµατα που σας έχουν στείλει ή έχετε
κάποιο πρόβληµα κατανόησης. Δεν ξέρετε τις πληροφορίες, δεν
ξέρετε τα δεδοµένα και κάτι άλλο έχετε καταλάβει από αυτό που
συµβαίνει.
Να τα πάρουµε, λοιπόν, ένα - ένα να δούµε τι ακριβώς συµβαίνει στο θέµα της «ΛΑΡΚΟ». Πριν δύο χρόνια ακριβώς φέρατε
πάλι µέσω τροπολογίας σε άσχετο νοµοσχέδιο την τροπολογία
για τη θέση σε ειδική εκκαθάριση της «ΛΑΡΚΟ». Όποιος καταλάβαινε λίγο νοµικά -δεν ήθελε πάρα πολύ και το πρώτο έτος να
είχε τελειώσει οποιασδήποτε Νοµικής Σχολής- διάβαζε τότε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο κ. Σταϊκούρας και εδώ,
γιατί αυτός ήταν ο εισηγητής, αλλά και στην συνάντηση που
έγινε στην Λάρυµνα στις εγκαταστάσεις της «ΛΑΡΚΟ». Έλεγε
εδώ πέρα ότι έτσι θα διασφαλιστεί, αυτό που είπε πριν από λίγο
και ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Αναστασιάδης, ότι µέσω της
ειδικής εκκαθάρισης θα γλιτώσουµε τη «ΛΑΡΚΟ», θα σώσουµε
τις θέσεις εργασίας και απλά θα βρούµε έναν επενδυτή να έρθει.
Αυτό µας είπε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι διαβάζαµε, πολύ απλά, γιατί το καταλάβαινε ο κάθε πρωτοετής της Νοµικής από το κείµενο που ψηφίσατε τότε της τροπολογίας; Ότι µπαίνει σε ειδική εκκαθάριση, ότι θα δει τι µπορεί να
κάνει µε τους εργαζόµενους. Δεν υπήρχε καµµία δέσµευση και
ότι µόλις τελειώσει η ειδική εκκαθάριση αν δεν έχει βρεθεί αγοραστής, πτωχεύει.
Τι έχει γίνει, λοιπόν, τα δύο χρόνια αυτά; Να δούµε τι έχει γίνει
και πριν στο έγκληµα που λέγεται «ΛΑΡΚΟ». Και το έγκληµα έχει
ονοµατεπώνυµο πλέον, το ξέρουν και οι εργαζόµενοι ακόµα και
αυτοί που διορίσατε εσείς, που διόρισε ο κ. Σταϊκούρας. Ακόµα
και αυτοί ξέρουν ποιο είναι το ακριβές ονοµατεπώνυµο του εγκλήµατος «ΛΑΡΚΟ». Και δεν είναι άλλο προφανώς από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Να δούµε, λοιπόν, τι έχει γίνει αυτά τα δύο χρόνια. Βάλατε ειδικό εκκαθαριστή, ο οποίος υποτίθεται -και στην απόφαση του
δικαστηρίου µε την οποία ορίστηκε αυτό έλεγε- ότι σκοπός του
είναι να την εξυγιάνει, να δει τα θετικά, να δει τα αρνητικά και να
µπορέσει µε καλύτερο τίµηµα να διαπραγµατευθεί µε τους ενδιαφερόµενους.
Ακόµα και αυτή η λογική, που ήταν τελείως λάθος, επετεύχθη;
Έχουν γίνει οι ενέργειες που έπρεπε για να µπορέσετε να πετύχετε έστω και αυτό που έλεγε η απόφαση;
Πώς να γίνει από τη στιγµή που περιορίσατε τελείως την παραγωγή της εταιρείας; Από τους χίλιους πεντακόσιους που η δυναµικότητα της παραγωγής λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στους
τριακόσιους τόνους. Με συγχωρείτε, ξέρετε κάποια επιχείρηση
που όταν λειτουργεί στο 20% µπορεί να βγάλει, έστω και να ισοσκελίσει τις δαπάνες της;
Σήµερα, αν µπείτε, αν γκουγκλάρετε τα στοιχεία του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου η τιµή του νικελίου είναι στις 22.675 δολάρια τον τόνο και το 2017 ήταν ακριβώς το µισό 11.500 περίπου.
Έχουµε, δηλαδή, διπλασιασµό της αξίας του παραγόµενου υλικού της «ΛΑΡΚΟ» και µέσα στα δύο χρόνια αυτά µείωση στο 20%
της παραγωγής. Πολύ ωραία λογική για να αυξήσουµε την αξία
της.
Όταν, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη διαπραγµάτευση είδαµε ποια
ήταν τα προβλήµατα. Το πρώτο πρόβληµα ήταν τα χρέη που είχε
φορτώσει -σας τα είπε πριν ο κ. Φάµελλος- µε εγκλήµατα, τα
οποία απλά µπήκαν στο αρχείο όταν παραπέµφθηκε στη δικαιοσύνη λόγω παραγραφής, όχι λόγω έλλειψης στοιχείων, πρώτον
της κλειδωµένη τιµής, η οποία δυστυχώς είχε τεράστια ζηµιά,
είχε γύρω στα 150 εκατοµµύρια ζηµιά στην εταιρεία.
Ποιος τον είχε διορίσει τότε τον κύριο Θανάσουλα; Ο αγαπητός τις τελευταίες µέρες, διαγραφείς πλέον, κ. Δούκας. Τυχαίο;
Ο κ. Δούκας, ο αγαπητός τότε Υφυπουργός είχε διορίσει τον
τότε διευθύνοντα σύµβουλο που έκανε ως golden boy, από αυτούς που συνηθίζεται τους άριστους, µια τροµερή κίνηση για την
«ΛΑΡΚΟ», η οποία την ζηµίωσε µόνο 150 εκατοµµύρια.
Είχατε προχωρήσει σε ρύθµιση, όπως κάνουν οι ιδιώτες µε την
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού της τιµής του ρεύµατος; Όχι,
φυσικά. Γιατί να το κάνετε εσείς τα golden boys; Έπρεπε να
έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 να κάνει ένα µακρόχρονο
συµβόλαιο, ενώ έχει φορτωθεί όµως η ΔΕΗ 400 εκατοµµύρια
χρέος της «ΛΑΡΚΟ» και προφανώς δεν µπορεί να βγει η «ΛΑΡΚΟ», να πάει στα 28 ευρώ τη µεγαβατώρα, ενώ τώρα µε τον ειδικό εκκαθαριστή, προφανώς και αυτός golden boy θα είναι ο
άνθρωπος και άριστος, και µε την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύµατος έχει πάει εννιά φορές πάνω. Όχι µία, δυο, τρεις, εννιά
φορές πάνω είναι η τιµή που πληρώνει αυτήν τη στιγµή η
«ΛΑΡΚΟ» για το 20% της παραγωγής.
Και τι ανακαλύπτουµε; Ότι πριν από ελάχιστες µέρες καλέσατε
τους εργαζόµενους και τους είπατε ότι µέχρι το τέλος του µήνα
απολύονται. Κι αυτό είναι σοβαρή εξυγίανση! Γι’ αυτό θέλετε να
την παραδώσετε. Χωρίς εργαζοµένους δηλαδή πώς θα δουλέψει; Το ρωτάµε για να καταλάβουµε αυτό το τρίµηνο που δίνετε
σήµερα, για να τελειώσει υποτίθεται ο διαγωνισµός και να τη δώσετε σε καλύτερη τιµή, γιατί αυτό µας λέτε.
Πώς θα την παραδώσετε χωρίς παραγωγή, µε κλειστά τα καµίνια, µε κλειστά τα µεταλλεία, µε κλειστά τα πάντα; Κοροϊδεύετε
και τους ανθρώπους εκεί πέρα και κοροϊδεύετε και όλη την κοινωνία και έρχεστε εδώ και το λέτε από το Βήµα της Βουλής, λες
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και εµείς είµαστε ιθαγενείς, δεν θα καταλάβουµε, δεν θα διαβάσουµε, δεν θα µιλήσουµε, δεν θα δούµε! Τους ξεσπιτώνετε κιόλας από τα σπίτια που οι ίδιοι πλήρωσαν, πολλοί από τους οποίους έχουν γεννηθεί και έχουν µεγαλώσει εκεί.
Και τι κάνετε στην ουσία; Εγώ µαντεύω κιόλας, κάνω µια µαντεψιά εδώ, από το Βήµα αυτό. Σε δυο τρεις µήνες, όταν τελειώσετε τις διαπραγµατεύσεις µε έναν από τους πιθανούς επενδυτές –γιατί, από ό,τι έχουµε µάθει, τρεις είναι αυτοί που έχουν
ενδιαφερθεί- ως δια µαγείας θα του διαβιβαστούν όλα τα στοιχεία και κυρίως οι εκτάσεις τις οποίες εκµεταλλευόταν η «ΛΑΡΚΟ».
Εγώ κάνω και µια µαντεψιά ότι θα γίνουν και εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας εκεί πέρα. Μαντεψιά είναι. Μπορεί να είµαι
άδικος, µπορεί να είµαι πονηρός. Δεν ξέρω τι είδους ενέργεια θα
είναι. Μπορεί να είναι υγροποιηµένου αερίου, µπορεί να είναι
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Δεν ξέρω τι µπορεί να είναι. Τυχαία το λέω, κάνω κάποιες κακόβουλες µαντεψιές.
Και φυσικά θα τους δώσετε όλο τον ορυκτό πλούτο, το κοβάλτιο, παραδείγµατος χάριν, για το οποίο δεν ενδιαφερθήκατε, του
οποίου φαίνεται ότι τα επόµενα χρόνια, µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διπλασιαστεί και θα τριπλασιαστεί η
τιµή του µέχρι το 2030, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι απαραίτητο συστατικό για τις µπαταρίες. Όπως βλέπετε µε την ηλεκτροκίνηση, εκεί πάει πλέον η οικονοµία.
Θα του δώσουµε ένα χρυσωρυχείο, όχι απλά χωρίς να καταβάλει τίποτα. Τις όποιες επενδύσεις χρειαστεί να κάνει µπορεί
να τις βάλετε και στο Ταµείο Ανάκαµψης, να µην πληρώνει ο άνθρωπος, µην χρειαστεί και χρεωθεί, έστω για όποια επένδυση
πρέπει να κάνει, γιατί κάποια επένδυση πρέπει να γίνει εκεί.
Δυστυχώς αυτοί είστε. Επί πατέρα Μητσοτάκη η Εύβοια έζησε
µια απόλυτη αποβιοµηχανοποίηση και µια ολόκληρη περιοχή στη
βόρεια Εύβοια, στο Μαντούδι µαράζωσε. Έπρεπε να έρθει ο γιος
για να την αποτελειώσει, για να µείνουν κι άλλες χιλιάδες εργαζόµενοι άνεργοι στη Φθιώτιδα, στη Βοιωτία, στην Εύβοια, στην
Κοζάνη και στην Καστοριά. Κι αυτό εσείς το αποκαλείτε «ανάπτυξη».
Ο µόνος δρόµος -και πλέον τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί το
έχουν καταλάβει- είναι να φύγετε και να µην ξανάρθετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπανάκης. Στη συνέχεια
θα µιλήσει ο κ. Παφίλης.
Κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να ξεκινήσω την
τοποθέτησή µου αλλιώς, αλλά µε αυτά που ακούω, θα µου επιτρέψετε να κάνω κάποιες επισηµάνσεις- παρατηρήσεις.
Τι φέρνουµε σήµερα; Φέρνουµε συγκεκριµένες ρυθµίσεις µε
θετικό πρόσηµο όλες, µία προς µία. Αν θέλετε, να τις αναλύσουµε, διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι φοροελαφρύνσεις,
οι διευκολύνσεις, οι ευκαιρίες είναι στο DNA της πολιτικής µας.
Αυτό είναι!
Άκουσα τον προηγούµενο οµιλητή να κινδυνολογεί και να µιλάει σε χιλιάδες εργαζόµενους και οικογένειες και να τους φέρνει φόβο. Γιατί εκεί επενδύετε, στον φόβο διότι στερείστε
πολιτικού λόγου.
Τι φέρνουµε σήµερα µε αυτές τις διατάξεις; Φέρνουµε συγκεκριµένες ελαφρύνσεις τις οποίες θα τις πούµε στην πορεία, αλλά
µιας και αναφέρθηκε ο προηγούµενος συνάδελφος στη ΛΑΡΚΟ,
θέλω να πω µια κουβέντα. Τολµάτε και µιλάτε εσείς στην Αίθουσα αυτή για τη «ΛΑΡΚΟ»; Τολµάτε;
Εάν θέλετε λοιπόν, να πάµε σε ανοιχτό διάλογο για τη «ΛΑΡΚΟ», µε τη συµµετοχή όλων των πολιτικών κοµµάτων, γιατί εµείς
τι κάνουµε σήµερα µε τη ρύθµιση αυτή; Παρατείνουµε κατά τρεις
µήνες τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης της «ΛΑΡΚΟ». Γιατί;
Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η διαγωνιστική διαδικασία για τη διάθεση των µεταλλείων, µέσω της οποίας θα γίνει
η ανάληψη και η συνέχιση της δραστηριότητας από ιδιώτη επενδυτή. Άρα, λοιπόν εµείς τι θέλουµε; Να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία, να µην ξεσπιτωθούν, να µην µπουν στην ανεργία οι
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εργαζόµενοι.
Ελάτε να µας πείτε λοιπόν εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
τι κάνατε πέντε ολόκληρα χρόνια που σήµερα βλέπετε φαντάσµατα; Διότι χωρίς την προτεινόµενη παράταση, δυνάµει των
προβλέψεων του ν.4664, ο ειδικός διαχειριστής πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης, προοπτική η οποία δεν
είναι επιθυµητή. Δεν εντάσσεται στη στρατηγική της Κυβέρνησης
για το µέλλον της εταιρείας.
Επιπρόσθετα είναι προφανές ότι χωρίς τη νέα παράταση, δεν
είναι εφικτή και η διενέργεια της β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή δεσµευτικών προσφορών. Αυτή είναι
η αλήθεια για την «ΛΑΡΚΟ» και σταµατήστε να βάζετε λάσπη
στον ανεµιστήρα και να λέτε ό,τι θέλετε στην Αίθουσα αυτή, αλλά
όχι µόνο εδώ και στα κανάλια.
Σας προκαλώ και σας προσκαλώ σε έναν ανοιχτό διάλογο για
το µέλλον της «ΛΑΡΚΟ». Γιατί δεν µπορείτε να παίζετε µε το µέλλον των εργαζοµένων. Σταµατήστε επιτέλους αυτή την κινδυνολογία.
Στόχος των ρυθµίσεων είναι η οικονοµική ενίσχυση συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων µέσω φορολογικής ελάφρυνσης,
η αναγνώριση, η επιβράβευση, η ανταπόδοση της προσφοράς
τους στο κοινωνικό σύνολο. Σήµερα έρχονται και συγκεκριµένες
ρυθµίσεις µέσω των τροπολογιών. Ακούσαµε και τους αρµόδιους
Υπουργούς να τις υποστηρίζουν.
Όµως επιτρέψτε µου να σταθώ στο άρθρο 1 του σχεδίου
νόµου, που φέρνει απαλλαγές από το φόρο, τόσο του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας κατά 65% για την πτητική αποζηµίωση
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Πολιτική Αεροπορία και κατά 100% σε εκείνους που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό, το Πυροσβεστικό Σώµα, καθώς και σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ που εκτελεί διατεταγµένη υπηρεσία
µε πτητικά µέσα.
Επίσης, έρχονται συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν παρατάσεις προθεσµιών. Είναι απλά θέµατα της καθηµερινότητας,
τα οποία η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αφουγκράζεται.
Διότι ποια είναι η µεγάλη εικόνα; Η µεγάλη εικόνα είναι ότι εµείς
θέλουµε να διευκολύνουµε τον πολίτη. Ξέρουµε τι γίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, σήµερα διάβαζα σε µια φιλοαριστερή
εφηµερίδα, κύριε Υπουργέ -είναι αρµοδιότητά σας- που έλεγε:
«Μειώστε τώρα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». Και το λένε
ποιοι; Αυτοί σε σας -προσέξτε!- όταν αυτοί σε περίοδο ύφεσης,
έφεραν αύξηση των έµµεσων φόρων, αύξηση του ΦΠΑ. Τα λέγατε τότε εσείς εδώ ως απλός Βουλευτής. Και τώρα έρχεται και
το έχει πρωτοσέλιδο σήµερα φιλοαριστερή εφηµερίδα και λέει:
«Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης»!
Και ερωτώ: Το λέτε εσείς σε εµάς –προσέξτε!- που στη δική
µας ατζέντα είναι πρώτη προτεραιότητα η µείωση τόσο της έµµεσης όσο και της άµεσης φορολογίας και το έχουµε δείξει στην
πράξη; Και το λέτε εσείς σε εµάς; Δηλαδή µας κοροϊδεύετε εδώ
µέσα, στο Κοινοβούλιο;
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους σοβαρευτείτε! Επιτέλους πείτε στον ελληνικό λαό τι θέλετε και σταµατήστε να δηµιουργείτε φόβο και κίνδυνο. Διότι η δική µας φορολογική πολιτική
είναι ξεκάθαρη και µιλάει για µειώσεις σε κάθε επίπεδο. Έτσι δείξαµε και πριν από λίγα εικοσιτετράωρα µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Ενώ έχουµε αύξηση αντικειµενικών αξιών, πάµε σε µείωση του
ΕΝΦΙΑ, κάτι το οποίο δεν γινόταν επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.
Άρθρο 2 του σηµερινού νοµοσχεδίου. Παρατάσεις έως 28 Φεβρουαρίου αντί 31 Ιανουαρίου για την καταβολή πρώτης δόσης
ρύθµισης οφειλών δόσεων για φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Διαφωνείτε µε αυτή τη ρύθµιση; Δεν φαντάζοµαι, κύριε Αλεξιάδη.
Ξέρετε φορολογικά στο ΣΥΡΙΖΑ όσο κανείς άλλος.
Άρθρο 3. Ρύθµιση οφειλών για αναδροµικά ποσά συνταξιούχων δύο έως σαράντα οκτώ δόσεις. Προσέξτε. Να θυµίσω σε
όσους µας ακούνε και όσους είναι στην Αίθουσα αυτή ότι για προσέξτε- πενήντα ολόκληρους µήνες δεν είχαν οι οφειλέτες
καµµία δυνατότητα ρύθµισης οφειλής. Κι έρχεστε τώρα µέσα
στην Αίθουσα αυτή και λέτε ότι έχουµε εκτόξευση του ιδιωτικού
χρέους!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα καταθέσω επίκαιρη ερώτηση
για να δούµε τι ευκαιρίες και τι δυνατότητες δίνει η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας στους οφειλέτες, είτε είναι µικροί, είτε
είναι µεσαίοι, είτε είναι µεγάλοι, να δούµε την πορεία του ιδιωτικού χρέους και να δούµε την πορεία και την αυξητική τάση του
ιδιωτικού χρέους επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ και τι δυνατότητες έδινε ο
ΣΥΡΙΖΑ στους οφειλέτες, που επί πενήντα ολόκληρους µήνες δεν
έδινε τη δυνατότητα καµµίας ρύθµισης οφειλών, µε αποτέλεσµα
να έχουµε εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους.
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη.
Άρθρο 4. Παράταση έως 31 Μαρτίου για µεταβιβάσεις ακινήτων για ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήµατος, γονικών παροχών και δωρεών έως 31-12-2021, λόγω
µεγάλου όγκου υποθέσεων.
Άρα, λοιπόν, εµείς καταλαβαίνουµε τι γίνεται στις εφορίες, καταλαβαίνουµε τι γίνεται στα συµβολαιογραφεία, καταλαβαίνουµε
τι γίνεται στα κτηµατολογικά γραφεία κι ερχόµαστε και λέµε ότι
δίνουµε αυτή τη δυνατότητα. Προσέξτε ποια είναι η µεγάλη εικόνα. Είπαµε στον παππού, είπαµε στον πατέρα µεταβίβασε το
ακίνητο στο παιδί σου, γιατί εµείς στηρίζουµε την ελληνική οικογένεια και είναι αφορολόγητο. Αυτή τη µεγάλη εικόνα εσείς τι
διαγράφετε; Την κάνατε πράξη εσείς όταν ήσασταν κυβέρνηση;
Πού στηρίξατε την ελληνική οικογένεια όταν ήσασταν κυβέρνηση; Ελάτε να µας πείτε.
Και για να µην ξοδεύω τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, -κι ευχαριστώ για την ανοχή σας- να πω ότι φέρνουµε τροπολογία όπου οι
ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες
για συγκεκριµένες κατηγορίες επαγγελµατιών. Και πολύ χαίροµαι γιατί σήµερα ο κύριος Υπουργός ανακοίνωσε ότι σε αυτό το
πλαίσιο, πέρα από τις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, από τις επιχειρήσεις κέτερινγκ, εκθέσεων, εκδηλώσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίου, σχολών χορού,
εντάσσει και τους παιδότοπους, κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό.
Πολύ σηµαντική είναι επίσης και η ρύθµιση για τις παρατάσεις
για τη χρήση βεβαίωσης µηχανικού κι έρχεται πραγµατικά και
αυτό δίνει µια ανάσα.
Επίσης, πολύ σηµαντικές είναι και οι ρυθµίσεις για το Πολεµικό
Ναυτικό µας, για τα ΤΠΚ και τα υποβρύχια που έρχονται στο
άρθρο 2 και άρθρο 3 της τροπολογίας.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι είναι πραγµατικά πολύ
σηµαντική και η ρύθµιση για την παράταση έως 28 Φεβρουαρίου
του «πόθεν έσχες». Η παράταση είναι απλά ένα διαδικαστικό κοµµάτι. Η ουσία όταν είναι να ελεγχθεί ένα «πόθεν έσχες» είναι κάτι
διαφορετικό. Η παράταση, όπως το ερµηνεύσατε προηγουµένως, είναι πολύ σηµαντική και αφορά χιλιάδες υπόχρεους σε
υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες».
Κλείνοντας, θεωρώ ότι αυτές οι διατάξεις πρέπει να υπερψηφιστούν. Και πρέπει να υπερψηφιστούν γιατί έχουν συγκεκριµένη
αιτιολόγηση. Δεν είναι αόριστες διατάξεις. Διευκολύνουν. Δηµιουργούν φοροελαφρύνσεις. Δηµιουργούν αν θέλετε µια εικόνα
ότι εµείς σεβόµαστε και στηρίζουµε τη µικροµεσαία επιχείρηση.
Δίνουµε αυτή τη στιγµή και σε ανθρώπους που δίνουν στα πτητικά µέσα έναν µεγάλο αγώνα, είτε έχουν διατεταγµένη υπηρεσία
είτε όχι. Και λέµε ότι το επίδοµά σου είναι αφορολόγητο. Διότι
αυτή είναι η λογική µας.
Είναι µια απλή λογική διότι εµείς έχουµε µάθει να µιλάµε απλά
στον Έλληνα πολίτη κι έτσι θα συνεχίσουµε. Διότι όσο και να θέλετε να δηµιουργήσετε ένα κλίµα εκλογολογίας, αυτό είναι
λάθος και είναι καταστροφικό. Διότι η εκλογολογία κάνει κακό
στην οικονοµία κι εµάς µας νοιάζει µαζί µε την πανδηµία να αντιµετωπίσουµε και τα οικονοµικά προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται σε κάθε νοικοκυριό. Και θα τα αντιµετωπίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
Σήµερα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό η στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για το ρεύµα και το φυσικό αέριο.
Διότι σε αυτή τη λογική εµείς θα συνεχίσουµε και πρέπει επιτέ-
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λους κάποιοι να σταµατήσουν να κινδυνολογούν, διότι δεν κάνουν καλό στην οικονοµία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης και στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Λοβέρδος.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, φέρνετε ένα
άρθρο για να επεκτείνετε τον χρόνο του ειδικού διαχειριστή. Σας
πληροφορούµε, για να το ξέρετε καλά και να µην λέτε ανακριβή
πράγµατα, ότι οι εργαζόµενοι τον έχουν απολύσει συµβολικά και
καλά κάνουν. Έκαναν παράσταση οµόφωνη όλων των σωµατείων
και τον απέλυσαν συµβολικά. Γιατί; Γιατί αυτό που κάνει ο εκκαθαριστής είναι εκκαθάριση των εργαζοµένων. Στέλνει, δηλαδή,
χίλιους διακόσιους ανθρώπους στην ανεργία, ξεσπιτώνει τριακόσιους ανθρώπους για να "αναζωογονηθεί" και να "διασωθεί" η
«ΛΑΡΚΟ».
Κύριε Σπανάκη, όποτε θέλετε να κάνουµε τον διάλογο. Τον κάνουµε πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 1980, αυτόν τον
διάλογο. Απλά ο διάλογος ο δικός µας έχει να κάνει µε αυτό που
πιστεύουν και οι εργαζόµενοι και ο διάλογος ο δικός σας έχει να
κάνει µε τα µονοπωλιακά συµφέροντα. Θέλετε να παραδώσετε
έναν γίγαντα της βιοµηχανίας, τη «ναυαρχίδα», όπως λέγανε
όλοι, της βιοµηχανίας στην Ελλάδα, τη «ΛΑΡΚΟ».
Έρχεστε, λοιπόν, και ετοιµάζεστε να ολοκληρώσετε τώρα το
έγκληµα κατά της «ΛΑΡΚΟ». Θα το πω λίγο µακάβρια. Όλοι σας,
Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, σκάψατε τον λάκκο και τώρα
έρχεται η Νέα Δηµοκρατία να βάλει το φέρετρο στους εργαζόµενους και να παραδώσει µία βιοµηχανία τεράστιας αξίας και δυνατότητας στα µεγάλα µονοπωλιακά συµφέροντα. Και σε αυτό
συµφωνείτε όλοι. Και οι τρεις! Τι είπε η κ. Γιαννακοπούλου. «Είµαστε υπέρ του στρατηγικού επενδυτή». Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; «Είµαστε υπέρ του στρατηγικού επενδυτή». Και τι βάζετε σαν κερασάκι στην τούρτα; «Να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζοµένων». Μα, καλά, µας δουλεύετε; Σε ποιους µιλάτε; Σε ηλίθιους;
Θα έρθει κανένας επενδυτής, τα κοράκια, και θα δεχθεί τέτοιους
όρους. Πείτε µας έναν!
Γιατί, το κάνατε στην «COSCO», εσείς του ΣΥΡΙΖΑ; Τι κάνατε;
Δώσατε στην «COSCO» το λιµάνι του Πειραιά. Τι διασφαλίσατε;
Διασφαλίσατε συλλογικές συµβάσεις των εργαζοµένων; Όχι!
Γιατί οι όροι για να επενδύσουν και να κερδοσκοπήσουν οι µεγάλοι µονοπωλιακοί όµιλοι είναι να απαλλαχθούν από τα «προνόµια» -θα πω παρακάτω- των εργαζοµένων για να µπορέσουν
να πάρουν «φτηνό κρέας». Όπως έκανε και η «COSCO» στον Πειραιά µε 5 και 6 κατοστάρικα, µε αποµονωµένους τους εργαζόµενους, να µην τολµάνε ούτε να γραφτούν στο σωµατείο.
Αυτή τη σύµβαση υπογράψατε -για σας θα τα πω µετά- µε
έναν κυνισµό απίστευτο. Ποιοι είστε εσείς εδώ που θα διώξετε
χίλιους διακόσιους ανθρώπους, τρίτη γενιά κοντεύει, που έχουν
δώσει τα νιάτα τους, τη ζωή τους µέσα σ’ αυτή την επιχείρηση,
που έχουν κάνει πατέντες διεθνώς αναγνωρισµένες, που έχουν
κρατήσει όρθια τη «ΛΑΡΚΟ», παρά τα όσα εξυφαίνατε όλα αυτά
τα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση;
Είναι κυνισµός στυγνός! Και να ξέρετε θα το πληρώσετε πολύ
ακριβά. Δεν είναι µόνο ιστορία της «ΛΑΡΚΟ» που σηµάδεψε το
εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα το 1977. Δεν είναι µόνο ιστορία.
Είναι και το σήµερα. Συσπειρωµένοι όλοι, από όλες τις παρατάξεις, απαντάνε «όχι, δεν δεχόµαστε τίποτα». Το απορρίπτουν
οµόφωνα!
Κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό που µας λέγατε για την τοπική κοινωνία από πού το βρήκατε; Από το Μαξίµου; Από πού; Από τις
οργανώσεις της Νέας Δηµοκρατίας; Πηγαίντε να τους βρείτε.
Άµα έχετε κότσια, πάτε µια περιοδεία τώρα. Τώρα να πάτε, όµως,
στη Λάρυµνα, στο Μαρτίνο, στη Μαλεσίνα, στο Κόκκινο, στον ΑϊΓιάννη. Να πάτε τώρα, αύριο το πρωί. Άµα έχετε κότσια, πηγαίνετε να τους εξηγήσετε το σχέδιό σας.
Οι "ντοµάτες" µάλλον θα είναι πολύ ελαφριά απάντηση. Κι
εννοώ τις πολιτικές. Δεν παροτρύνουµε τέτοια επεισόδια. Τα
απορρίπτουµε οµόφωνα.
Υπάρχει µια συγκλονιστική ανακοίνωση. Τι λένε, κυρίες και κύ-
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ριοι της Κυβέρνησης; Το διαβάζω επί λέξει και το καταθέτω στα
Πρακτικά για ιστορικούς λόγους. Είναι ανακοίνωση των σωµατείων όλων -που δεν έχει πλειοψηφία το ΚΚΕ- και είναι οµόφωνη.
Λένε: «Θα παραµείνουµε στα πόστα µας. Απορρίπτουµε οµόφωνα την πρόταση της Κυβέρνησης. Θα παραµείνουµε στα
πόστα µας και θα συνεχίσουµε να κάνουµε αυτό που ξέρουµε
καλά, το χώµα ατσάλι. Δεν θα µας κουνήσει κανένας».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι συγκλονιστική αυτή η απάντηση των εργατών. Εκφράζει
τη συντριπτική πλειοψηφία, ανεξάρτητα προσωρινής ή όχι πολιτικής τοποθέτησης. Λένε «θα συνεχίσουµε». Τι θα τους κάνετε;
Θα πάτε να τους βγάλετε; Θα πάτε τα ΜΑΤ; Τον στρατό; Τι θα
κάνετε;
Και µιας και µιλάµε γι’ αυτό το ατσάλι, κυρίες και κύριοι, -εδώ
µέσα χαρτογιακάδες οι περισσότεροι τουλάχιστον- αυτό το
ατσάλι που βγαίνει έχει και σφραγίδα. Αυτό που έφερε δισεκατοµµύρια και τρισεκατοµµύρια στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια
τρέχει και µια σφραγίδα. Ξέρετε ποια είναι η σφραγίδα; Είναι το
αίµα ογδόντα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν σε εργατικά ατυχήµατα και δεν σκοτώθηκαν. Έχει τη σφραγίδα εκατοντάδων οι
οποίοι σακατεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να βγει ο µαύρος
χρυσός, όπως λέγεται το νικέλιο. Έχει τη σφραγίδα εκατοντάδων
ανθρώπων που πέθαναν σε νεότατες ηλικίες από επαγγελµατικές
ασθένειες.
Αυτούς, λοιπόν, φτύνετε στα µούτρα, που έδωσαν εκεί µέσα
όλη τους τη ζωή. Και σε αυτούς τι λέτε; Αύριο το πρωί, δρόµο!
Θα φύγετε από τη δουλειά εσείς που κρατήσατε όρθιο αυτό το
εργοστάσιο µε θυσίες ατοµικές, οικογενειακές, µε αγώνες, κόντρα σε ένα πανίσχυρο κράτος! Τους στέλνετε στην ανεργία. Και
τι τους τάζετε; Στα αλήθεια, δεν ντρέπεστε λίγο; Σε ποιους µιλάτε; Ούτε σε ιθαγενείς δεν θα τα λέγατε και δεν τους προσβάλλω. Τους λέτε ότι θα τους βάλετε να κάνουν τι; Όπως
λέγανε στον «Σκαλιστήρη» παλιά; Να γίνουν κοµµωτές; Έχετε
δει τα χέρια τους; Μπορούν να κουρέψουν; Και τώρα τους λέτε
για κοινωφελή εργασία µε 500 ευρώ τον µήνα και όχι αυτά που
παίρνουν σήµερα, που δεν είναι και υπερβολικά. Τι τους λέτε στο
µεταβατικό πρόγραµµα δηλαδή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί είµαι φορτισµένος επειδή έχω προσωπική εµπειρία χρόνων -και όχι µόνο εγώ
αλλά όλο το ΚΚΕ.
Τι τους λέτε αλήθεια τώρα και τι ετοιµάζετε; Ετοιµάζετε να βολέψετε κάποιους δικούς σας µε τη νέα εταιρεία για να εξασφαλίσετε την πελατεία; Δεν τα δέχονται, γιατί είναι περήφανοι. Γιατί
ξέρουν ότι χωρίς αυτούς γρανάζι δεν γυρνά. «Εργάτη µπορείς
χωρίς τα αφεντικά», αυτό λένε. Ξέρουν ότι η παραγωγική δύναµη
δεν είναι καπιταλιστές, δεν ήταν ο Μποδοσάκης, δεν ήταν η κρατική «ΛΑΡΚΟ» που τη σακάτεψαν όλες οι κυβερνήσεις, αλλά είναι
οι ίδιοι που την κράτησαν ακόµα όρθια.
Και για ποια εταιρεία µιλάµε; Εσείς οι φωστήρες που ξεχνάτε
να µελετάτε, ξέρετε ότι είναι µία από τις τρεις µεγαλύτερες της
Ευρώπης; Ναι ή όχι, κύριε Βεσυρόπουλε; Ναι. Είναι µία από τις
πέντε παγκοσµίως. Είναι η µοναδική εταιρεία στην Ευρώπη που
έχει νικελιούχα µέταλλα, τα οποία περιέχουν κοβάλτιο και το κοβάλτιο είναι η πρώτη ύλη για την κατασκευή ηλεκτρικών µπαταριών για την ηλεκτροκίνηση, για την πράσινη ανάπτυξη που
κόπτεστε. Εδώ είναι ο µεγάλος «µεζές». Και γι’ αυτό ηλίθιοι είναι
µονοπωλιακοί όµιλοι που θα πάρουν τη «ΛΑΡΚΟ» χρεοκοπηµένη,
που όπως λέτε είναι κατεστραµµένη; Καθόλου, πανέξυπνοι είναι!
Απλά τη θέλουν καθαρισµένη και από τους εργάτες και από
άλλες υποχρεώσεις.
Αλήθεια, γιατί τόσα χρόνια δεν τακτοποιούσατε όλοι σας τα
κτήρια και τώρα φέρνετε τροπολογία; Λέτε ότι έχει την επιβάρυνση. Σιγά τα ωά! Γιατί δεν το κάνατε τόσα χρόνια; Δεν το ξέρατε; Όχι, αλλά γιατί θέλετε να ακολουθήσει αυτή την πορεία.
Αυτή, λοιπόν, η «ΛΑΡΚΟ», κυρίες και κύριοι, -και τα λέω για τον
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ελληνικό λαό- µε όλα τα προβλήµατα που της φορτώσατε εσείς
γιατί ποτέ δεν ακούσατε τις προτάσεις των εργαζοµένων, έχει
όλους τους πελάτες σε παγκόσµιο επίπεδο του ανοξείδωτου χάλυβα και έχει τεράστιες δυνατότητες. Θα τις πω στο τέλος.
Έχουν βγει στα κεραµίδια το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και εµείς
αναρωτιόµαστε: Όταν το 2019 ο Υπουργός Οικονοµικών, δεν έχει
σηµασία το πρόσωπο, αλλά η πολιτική -ήταν ο κ. Τσακαλώτος,
αλλά θα µπορούσε να είναι ο κ. Παπαγεωργόπουλος, παραδείγµατος χάριν- διαβεβαίωσε και υπέγραψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ότι θα κάνει ιδιωτικοποίηση της «ΛΑΡΚΟ». Τι είπε ο κ. Σταθάκης;
«Καµµία µορφή δεν αποκλείεται». Εποµένως σήµερα γιατί φωνάζετε αλήθεια; Φωνάζετε ότι παραδίδει η Νέα Δηµοκρατία στρατηγικούς τοµείς στους ιδιώτες µετά από δεκατέσσερα αεροδρόµια που ιδιωτικοποιήσατε, µετά από τα λιµάνια που ιδιωτικοποιήσατε, µετά από το λιµάνι του Πειραιά µε την «COSCO», τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, µετά την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» που ιδιωτικοποιήσατε;
Φωνάζει το ΠΑΣΟΚ τώρα; Αλλά εδώ είδατε ότι έπεσαν οι µάσκες. Η κ. Γιαννακοπούλου είπε: «στρατηγικός επενδυτής», δηλαδή την ιδιωτικοποίηση. Ταυτόχρονα το ίδιο λέτε και οι δυο σας.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι κυνική και προχωρά χωρίς υποχωρήσεις,
αλλά τέτοια υποκρισία; Στηρίζετε τα αιτήµατα των εργαζοµένων;
Τι λένε οι εργαζόµενοι; Μιλάνε για στρατηγικό επενδυτή; Όχι.
Λένε ότι η «ΛΑΡΚΟ» µπορεί να ζήσει να αναπτυχθεί και να πάει
στα ύψη, αλλά χρειάζονται ορισµένα πράγµατα.
Και µιας και µιλάµε για το ΠΑΣΟΚ, αµνησία δεν έχουµε σ’
αυτόν τον τόπο. Εσείς, κυρία Αντωνίου, µπορεί να είστε µικρή και
να µη θυµάστε, αλλά εµείς θυµόµαστε και άµεσα ότι η «ΛΑΡΚΟ»
και η πορεία της κρίθηκε το 1986. Πεντακόσιες απολύσεις έκανε
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον -και σηµαντικότερο: Είχε
κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για να γίνει το εργοστάσιο του
ανοξείδωτου χάλυβα που ήταν η λύση για εκείνη την περίοδο,
γιατί η υπεραξία του νικελίου είναι στον ανοξείδωτο χάλυβα.
Ήρθαν πέντε προτάσεις και τις απέρριψε όλες ή µάλλον έκανε
ότι δεν τις άκουσε. Γιατί; Γιατί η «THYSSENKRUPP», η «LE
NICKEL» και άλλες εταιρείες που ήταν πελάτες κατάλαβαν ότι
αν γίνει ανοξείδωτος χάλυβας στην Ελλάδα θα χάσουν τα υπερκέρδη τους, µε κρατική «ΛΑΡΚΟ» µε όλα αυτά τα αρνητικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, περιµένετε γιατί πρέπει να πούµε και µερικά πράγµατα.
Τι λέτε σήµερα; Εσείς λέτε «στρατηγικός επενδυτής». Μπορεί
να διαφωνείτε µε τον τρόπο. Τα είπα πριν. Λες και ως στρατηγικός επενδυτής θα έρθει να πάρει όλους τους εργαζόµενους και
να δεχτεί αυτά τα οποία λέτε και κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; «Βιώσιµη λύση». Δεν άκουσα κουβέντα από
όλους σας. Βιώσιµη λύση, δηλαδή τι; Λέει: Έναν στρατηγικό σχεδιασµό µε µέλλον, προοπτική και λοιπά καλά. Τώρα πλάκα κάνουµε; Τι µας λέτε τώρα; Σε ιδιώτες θα πάει και η ιδιωτικοποίηση
έχει πολύ συγκεκριµένους όρους. Και µην γκρινιάζετε, κύριε Χατζηγιαννάκη, γιατί βεβαίως και θα τη βάλουν στο Ταµείο Ανάκαµψης. Γιατί να µην τη βάλουν; Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί
να κοπανάει πρόστιµα σε κρατικές επιχειρήσεις -δεν έχω ώρα να
τα αναλύσω τώρα, µπορώ να µιλάω ώρες για τη «ΛΑΡΚΟ»-, αλλά
ταυτόχρονα δίνει στους ιδιώτες δισεκατοµµύρια. Γιατί αυτά δεν
τα δίνετε στη «ΛΑΡΚΟ»; Γιατί δεν δίνετε σ’ αυτή τη «ΛΑΡΚΟ» που
υπάρχει παρ’ ότι εµείς έχουµε άλλη σκέψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, όµως, κύριε
Παφίλη. Θα τα πει και ο κ. Καραθανασόπουλος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Εµείς οι
Ρουµελιώτες έχουµε λίγο επιθετικό λόγο.
Κύριε Κεφαλογιάννη, για να δούµε τι µας είπατε. Ταµείο µηδενικό, 500.000.000, όχι ανταγωνιστική, δεν έγιναν επενδύσεις και
εκσυγχρονισµός κ.λπ.. Αυτά δεν είπατε;
Καθρέφτες έχετε; Αγοράστε, φθηνοί είναι και εσείς και το
ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε έναν καθρέφτη! Ποιος κυβερνούσε
την Ελλάδα; Εσείς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνούσατε; Εµείς κυβερνούσαµε; Ποιος τα έκανε όλα αυτά; Ποιος
έκλεισε τα αυτιά του σε όλες τις προτάσεις των εργαζοµένων;
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Όλοι σας. Άρα µη µιλάτε για ευθύνες για το κατάντηµα της
«ΛΑΡΚΟ», που παρ’ όλα αυτά την κράτησαν όρθια οι εργαζόµενοι.
Λέµε: πάρτε τα όλα πίσω. Δεν θα ξεµπλέξετε καλά. Δεν έχετε
συναίσθηση τι συµβαίνει στην περιοχή όχι µόνο της Φθιώτιδας
αλλά και της Εύβοιας και της Βοιωτίας και της Μακεδονίας. Δεν
έχετε αίσθηση της πραγµατικότητας. Θα βρεθείτε µπροστά σε
καταστάσεις που δεν θα τις ελέγξετε. Δεν παραδίνονται οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ» και η περιοχή. Δεν παραδίνονται γιατί
έχουν πλούσια εµπειρία, γιατί έχουν πλούσιες παρακαταθήκες.
Πάρτε τα λοιπόν όλα πίσω. Και σταµατήστε τώρα και αφήστε τα
κόλπα και τα υπόγεια παιχνίδια! Σας λέµε ότι η «ΛΑΡΚΟ» αποτέλεσε το ναρκοπέδιο πολλών κυβερνήσεων. Θυµηθείτε το.
Τι λένε οι εργαζόµενοι; Δεν θα πω τι λέµε εµείς. Είναι έτοιµοι,
έχουν προτάσεις. Ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία
της «ΛΑΡΚΟ». Σχέδιο και χρονοδιάγραµµα επισκευής, εκσυγχρονισµού, αύξηση παραγωγής, ασφάλεια για τον κόσµο. Να πάτε
µια µέρα όλοι σας και να είναι και καλοκαιρινή να δείτε πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Να πάτε εκεί και -το έχω ξαναπεί- να
καθίσετε ένα οκτάωρο, όλο το Υπουργικό Συµβούλιο. Να πάτε
εκεί να αναπνεύσετε και να φτύνετε µαύρο µια εβδοµάδα. Γιατί
αυτή είναι η κατάσταση! Να πάτε εκεί να δείτε, που κατηγορείτε
και τους εργαζόµενους που την κράτησαν όρθια και που έχουν
κάνει θαύµατα, κυριολεκτικά, κόντρα στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων και του αστικού συστήµατος. Επίσης, διασφάλιση
όλων των θέσεων εργασίας, καταβολή όλων των χρωστούµενων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν πρόκειται να τους διχάσετε µε κόλπα. Θα είναι µονιασµένοι και ενωµένοι, γιατί ξέρουν ότι αυτή είναι η δύναµή τους και
άφησαν στην πάντα όλες τις ιδεολογικές διαφορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Βάλτε µία τελεία τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω.
Ποια είναι η διέξοδος; Η διέξοδος είναι µία. Δεν υπάρχουν
άλλες. Η ιδιωτικοποίηση είναι «φούσκωµα» στα πορτοφόλια των
διάφορων µονοπωλίων. Αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αλήθεια εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, τι
λέτε, στον θεό σας; Τι λέτε; Ότι η Κυβέρνηση είναι κόντρα στην
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Προοδευτική διακυβέρνηση λέµε εµείς. Εσείς τι λέτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να την κάνετε µε τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ που τόσα χρόνια ακολουθείτε την ίδια πολιτική.
Έχετε συνεταίρους. Τι µας θέλετε εµάς; Εµείς είµαστε σε άλλη
κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε και µη διακόπτετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι λέτε, στον θεό σας; Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει τσακίσει τη «ΛΑΡΚΟ» µε τα πρόστιµα και εσείς λέτε
ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι αντίθετη µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τόσο λιγούρια είσαστε; Πόσο λιγούρηδες
είσαστε; Πόσο προσκυνηµένοι στην απάνθρωπη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και µετά θέλετε και προοδευτική διακυβέρνηση! Καρέκλες θέλετε για να ξελασπώσετε το σύστηµα!
Τι θα µπορούσε να γίνει λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τα είπατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω.
Καθετοποίηση της παραγωγής, ανοξείδωτος χάλυβας, κοβάλτιο. Μπορούµε να το κάνουµε. Έκαναν πειραµατικά οι εργαζόµενοι ηλεκτρόλυση και έβγαλαν κοβάλτιο. Μπορούµε να αξιοποιήσουµε όλα τα υπολείµµατα που είναι η σκουριά, που έχει σίδηρο, που χρησιµοποιείται σε αµµοβολές στα καράβια, παντού
και που την παίρνουν τσάµπα οι εργολάβοι. Και τα περιβαλλοντικά, στα µούτρα σας!
Εµείς θα κάνουµε ό,τι κάναµε πάντα. Το ’77, κύριε Κεφαλογιάννη, -συγγνώµη τώρα, δεν είναι προσωπικό- η «ΛΑΡΚΟ» γονάτισε την κυβέρνηση τότε της Νέας Δηµοκρατίας και τον Μποδοσάκη. Άνοιξε δρόµους για το εργατικό κίνηµα. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ, το εκµεταλλεύτηκε, το ξεπούλησε το ’86 απολύοντας και
απορρίπτοντας αυτές τις προτάσεις και συνεχίζετε σε αυτή την
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κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Παφίλη, ακουστήκατε πολλές φορές. Μην επαναλαµβάνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς µαζί µε τους εργαζόµενους θα
παλέψουµε µέχρις εσχάτων και «µολών λαβέ»!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ!
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης
Λοβέρδος, για να ηρεµήσει και η Αίθουσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καλησπέρα
σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Θέλω να πω ότι η ώρα είναι 18.15’ και τώρα µόλις µιλάει δέκατος έβδοµος οµιλητής. Από τις 10.00’ το πρωί µέχρι τώρα έχουν
µιλήσει δεκαεπτά οµιλητές. Και εδώ θέλω να απευθύνω έκκληση
προς τη Διάσκεψη των Προέδρων, µε κάποιον τρόπο πρέπει να
βρεθεί λύση σε αυτό το θέµα, να µπορούν οι Βουλευτές να συµµετέχουν ενεργότερα στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Γιατί
δεν είναι δυνατόν από τις 10.00’ το πρωί µέχρι τις 18.30’ για ένα
νοµοσχέδιο να καθόµαστε και να περιµένουµε πότε θα σταµατήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τσακώνονται µε τους
Υπουργούς και οι Υπουργοί να φέρνουν τροπολογίες και να µιλάνε επί ώρες. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά πρέπει να βρεθεί
λύση.
Με τον τρόπο αυτόν διώχνουµε τους Βουλευτές από τη Βουλή.
Εγώ να σας πω την αλήθεια Βουλευτές-οµιλητές βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους κάθε φορά. Οι περισσότεροι Βουλευτές έρχονται µόνο στις ψηφοφορίες και στις οµιλίες των πολιτικών
Αρχηγών. Γιατί δεν είναι εδώ; Γιατί σου λένε, «γιατί να έρθω στη
Βουλή και να χάνω την ώρα µου και να µην κάθοµαι στην περιφέρειά µου να µαζέψω καµµία ψήφο;».
Δεν είναι, όµως, αυτός ο λόγος που λειτουργεί το Κοινοβούλιο.
Το Κοινοβούλιο λειτουργεί για να είναι και οι τριακόσιοι εδώ και
να συµµετέχουν και οι τριακόσιοι στις διαδικασίες. Αυτό είναι κοινοβουλευτισµός. Και µε τον τρόπο µας υποβαθµίζουµε τις λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Λυπάµαι που το λέω, αλλά θέλω να
το επισηµάνω και θέλω να απευθύνω ξανά έκκληση προς όλους.
Και όλοι λέτε να σεβόµαστε τον Κανονισµό. Να τον σεβόµαστε
τον Κανονισµό, αλλά δεν µπορεί κάποιος επειδή είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή Υπουργός να µιλάει τριπλάσιο χρόνο,
ενώ όταν συµπληρωθούν τα επτά λεπτά, που έχω να µιλήσω, ο
Πρόεδρος -και πολύ σωστά θα κάνει, επειδή αυτό λέει ο Κανονισµός- θα µου πει να συντοµεύω.
Τώρα έρχοµαι στο θέµα του σηµερινού νοµοσχεδίου. Θα είχα
πολλά να πω, αλλά έχω πολύ λίγο χρόνο και εγώ σέβοµαι τον Κανονισµό της Βουλής και µιλάω και εκτός χειρογράφου ακριβώς
για αυτόν τον λόγο, όπως λέει ο Κανονισµός της Βουλής, τον
οποίον δεν τον σέβονται οι περισσότεροι.
Θα ήθελα να πω για διάφορα θέµατα. Το πρώτο πράγµα που
θα ήθελα να πω είναι να τελειώσει κάποια στιγµή η πανδηµία και
να µην ξανακυβερνάµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
που έρχονται εκ των υστέρων να επικυρώσουν αποφάσεις που
έχουν προληφθεί. Αυτό το είχαµε κατηγορήσει ως Νέα Δηµοκρατία. Δυστυχώς η πανδηµία µας υποχρέωσε να το κάνουµε. Ελπίζω να σταµατήσει αυτή η ιστορία, όταν έρθει η ώρα της.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από όλα τα ζητήµατα τα οποία
ήρθαν και συζητήθηκαν και προκάλεσαν και την πιο µεγάλη ένταση είναι φυσικά το θέµα της «ΛΑΡΚΟ». Και θα ήθελα να µείνω
σε αυτό το θέµα της «ΛΑΡΚΟ». Πράγµατι είναι και το θέµα που
ήγειρε και τις περισσότερες ιδεολογικοπολιτικές αντιθέσεις.
Άκουσα την άποψη του κ. Παφίλη, τον οποίο εκτιµώ ιδιαίτερα.
Έχει µια άποψη συγκροτηµένη χωρίς καµµία αµφιβολία. Διαφωνώ πλήρως µαζί του, αλλά έχει την άποψη ότι πρέπει να λειτουργούν όλα κρατικά. Δεν θέλει να δει βέβαια πως ό,τι ήταν
κρατικό, έχει αποτύχει, αλλά αυτό είναι µια άλλη ιστορία. Είναι η
άποψή του, τη σέβοµαι.
Εγώ δεν καταλαβαίνω τη στάση των άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Γιατί πράγµατι το κακό ξεκινάει πολλά χρόνια πριν,
όταν έγιναν -δεν θα µπω σε αντιπαράθεση για το ποιος το έκανε,
αλλά, ναι, έγινε τη δεκαετία του ’80- κρατικοποιήσεις κυρίως πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες αντί να λειτουργήσουν εις όφελος
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της οικονοµίας και εις όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων, τελικά µε πάρα πολλά λεφτά που µπήκανε από κρατικές επιδοτήσεις -οι οποίες µας οδήγησαν το 2010 στη χρεοκοπία, µην το
ξεχνάµε αυτό- µπόρεσαν να επιβιώσουν τυπικά και όχι ουσιαστικά. Τυπικά επιβίωναν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Ήταν επιχειρήσεις που θα µπορούσαν να είναι κερδοφόρες αλλά δεν έγιναν
λόγω της κακοδιαχείρισης από τους κρατικούς φορείς που πέρασαν, όλων των κυβερνήσεων.
Δεν θα πω εγώ τώρα ότι δεν υπήρξε κακοδιαχείριση και επί
των ηµερών της Νέας Δηµοκρατίας. Το κράτος δεν κάνει για επιχειρηµατίας. Αυτή είναι η βασική µας τοποθέτηση και αυτό έχει
αποδειχθεί. Η «ΛΑΡΚΟ», µια εταιρεία που ενδεχοµένως θα µπορούσε να είναι κερδοφόρα, αν ανήκε στον ιδιωτικό τοµέα, σήµερα είναι µια χρεοκοπηµένη εταιρεία. Σε αυτό µπορεί να διαφωνήσει κανείς; Μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι είναι µια χρεοκοπηµένη εταιρεία η «ΛΑΡΚΟ»;
Προηγουµένως στην οµιλία του στις 10.00’, πριν από οκτώ
ώρες, ο κ. Κεφαλογιάννης, τον οποίο τον άκουσα πάρα πολύ
προσεκτικά, σας έδωσε τα στοιχεία, γιατί είναι χρεοκοπηµένη η
εταιρεία αυτή. Το 2019 ήταν χρεοκοπηµένη και πιο πριν από το
2019, για να είµαστε ρεαλιστές. Σας έδωσε συγκλονιστικά στοιχεία.
Και τώρα, που απαγορεύονται, είναι παράνοµες οι κρατικές
επιχορηγήσεις πλέον λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «ΛΑΡΚΟ»
πληρώνει πρόστιµα, δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει πρόστιµα, εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
Αυτό είναι γεγονός. Δεν µπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αυτό
είναι το γεγονός, δηλαδή ότι η «ΛΑΡΚΟ» είναι µια χρεοκοπηµένη
επιχείρηση. Λυπάµαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Τι πρέπει να γίνει τώρα σε µια χρεοκοπηµένη επιχείρηση; Αν
ήταν µια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, θα είχε κλείσει και θα
είχε απολύσει χωρίς αποζηµίωση, δυστυχώς, τους εργαζόµενους. Κάνουµε προσπάθεια ώστε να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και να βρεθεί ένας ιδιώτης επενδυτής, οποίος θα µπορέσει να την επαναλειτουργήσει. Αυτό είναι
το θέµα σήµερα. Γίνεται µια προσπάθεια, ελπίζω να πετύχει. Ελπίζω και το εύχοµαι από τα βάθη της καρδιάς µου να πετύχει.
Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση και γι’
αυτόν τον λόγο έφερε τη σηµερινή ρύθµιση, µε την οποία παρατείνεται ο χρόνος, ώστε να βρεθεί η διαδικασία εκείνη που πρέπει.
Λυπάµαι πάρα πολύ, αν µείνει κάποιος άνθρωπος χωρίς τη
δουλειά του. Είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να συµβεί στη σηµερινή
εποχή να χάσει κάποιος τη δουλειά του. Θα ήθελα να σωθούν
όλες οι θέσεις εργασίας. Μακάρι να µπορούσε να γίνει. Και το
εύχοµαι, ο επενδυτής που θα την αγοράσει να κρατήσει όσο το
δυνατόν περισσότερους εργαζόµενους στη «ΛΑΡΚΟ», που υποθέτω θα κρατήσει, διότι αυτοί που είναι χρήσιµοι θα µείνουν,
διότι αυτοί ξέρουν και το αντικείµενο κιόλας. Πού θα βρει άλλους; Ελπίζω τα πράγµατα να πάνε πολύ καλύτερα για τη
«ΛΑΡΚΟ» όταν περάσει στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα, να σώσουµε όσο δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και να µπορέσει το ελληνικό δηµόσιο να απεµπλακεί από
αυτή την κακοδιαχείριση. Επί χρόνια όλες αυτές οι κρατικοποιηµένες επιχειρήσεις επιβάρυναν µε πάρα πολλά χρήµατα τον Έλληνα φορολογούµενο. Γιατί αυτά τα χρήµατα έρχονταν στον
Έλληνα φορολογούµενο και µας οδήγησαν τελικά στη χρεοκοπία του 2010, για να είµαστε ρεαλιστές.
Σας ευχαριστώ. Εγώ σέβοµαι τον χρόνο, όπως είπα, και σέβοµαι τον Κανονισµό της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λοβέρδο, σας
ευχαριστούµε για τη συνέπεια στον χρόνο. Δεν µπορώ να σας
απαντήσω για όσα προείπατε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αµανατίδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, χαρά στην υποµονή
σας και εσείς από το πρωί µαζί µας εδώ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε σήµερα περιλαµβάνει θετικές ρυθµίσεις για τους επιχειρηµατίες,
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για τους πολίτες και για τους εργαζόµενους. Επιτρέψτε µου την
έκφραση, την οποία σκεφτόµουν όσο νωρίτερα άκουγα και τους
οµιλητές, ότι αν η Κυβέρνηση δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία αυτή, τότε θα έπρεπε να την πάρουν, δηλαδή για τις ρυθµίσεις που
προβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου, όλοι αυτοί που τους αφορά.
Περίµενα, λοιπόν, να αγκαλιάσει το σύνολο των παρατάξεων την
πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης καθόσον µε αυτό το σχέδιο
νόµου αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που προκάλεσε η πανδηµία καθώς και η κακοκαιρία «Ελπίς».
Ειδικότερα η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο νόµου συνεχίζει
να υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις στο πλαίσιο αποκατάστασης της φορολογικής δικαιοσύνης, επιβράβευσης και
ανταπόδοσης της προσφοράς συµπολιτών µας προς το κοινωνικό σύνολο. Προς τον σκοπό αυτό προωθεί φοροελαφρύνσεις
στοχευµένων επαγγελµατικών κατηγοριών.
Δεύτερον, διευκολύνει τους Έλληνες πολίτες, προκειµένου να
ανταποκριθούν µε συνέπεια στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, λόγω των δυσχερειών εξαιτίας της πανδηµίας και αφ’ ετέρου να τους προστατεύσει από τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας. Εποµένως οι ρυθµίσεις αυτές
απαντούν σε πραγµατικά προβλήµατα και αιτήµατα των πολιτών
και δίνουν τις αντίστοιχες προοπτικές.
Ειδικότερα, επιτρέψτε µου να κάνω µία αναφορά στην πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που µε το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνεται σήµερα. Τι προβλέπει; Πρώτον, τη φορολογική απαλλαγή
σε ποσοστό 100% από 65%, που ίσχυε µέχρι σήµερα, από τον
φόρο εισοδήµατος του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας σε στελέχη των ενόπλων δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Λιµενικού και 100% της ειδικής αποζηµίωσης που λαµβάνουν το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τα πληρώµατα
ασθενοφόρων ΕΚΑΒ µε αεροπορικά µέσα για παροχή πρώτων
βοηθειών.
Δεύτερον, την παράταση προθεσµίας καταβολής της πρώτης
δόσης βεβαιωµένων οφειλών στις 28 Φεβρουαρίου αντί στις 31
Ιανουαρίου του 2022, δεδοµένου ότι υπάρχει ανάγκη να διευκολυνθούν.
Τρίτον, την αύξηση σε σαράντα οκτώ των δόσεων που µπορούν να ρυθµίσουν οι συνταξιούχοι για την αποπληρωµή φορολογικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών που προέρχονται από
την καταβολή αναδροµικών συντάξεων. Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και το επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµικών, κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα µε το καθεστώς που ίσχυε
µέχρι πρότινος, παρέχει τη δυνατότητα η καταβολή του φόρου
που προέρχεται από αυτές τις τροποποιητικές δηλώσεις να
πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και όχι στις 31 Ιανουαρίου του 2022.
Θυµίζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχώρησε στην καταβολή αναδροµικών συντάξεων για όλους τους δικαιούχους -ειπώθηκε και
προηγούµενα- και όχι µόνο για αυτούς που άσκησαν προσφυγή
σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµόν 1439/2020 έως 1443/2020 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Τέταρτον, παρατείνεται για δύο ακόµη µήνες, δηλαδή µέχρι
τις 31 Μαρτίου 2022, η δυνατότητα πράξης µεταβίβασης ακινήτων µε δωρεά ή γονική παροχή, διατηρώντας όµως τις αντικειµενικές αξίες ως αν οι πράξεις αυτές έγιναν στις 31 Δεκεµβρίου
του 2021, µε την προϋπόθεση βέβαια να είχαν υποβληθεί µέχρι
τις 31-12-2021.
Πέµπτον, εισάγονται διατάξεις έτσι ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ασφάλεια δικαίου λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών για το τριήµερο-τετραήµερο
25-28 Ιανουαρίου του 2022 λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς».
Έκτον, προβλέπει την παράταση διάρκειας της ειδικής διαχείρισης της ανώνυµης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» για χρονικό διάστηµα
τριών µηνών. Η ρύθµιση αυτή είναι στοχευµένη. Τι κάνει; Ενισχύει
και εξασφαλίζει το αναγκαίο χρονικό διάστηµα αφ’ ενός για την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που έχει προκηρυχθεί από την ειδική διαχείριση, για τη διάθεση των µεταλλείων.
Ήδη βρισκόµαστε στη δεύτερη φάση, όπου καλούνται αυτοί που
πέρασαν επιτυχώς από την πρώτη φάση να υποβάλουν δεσµευ-
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τικές προσφορές. Αφ’ ετέρου στοχεύει στο να συνεχίσει να λειτουργεί το συγκρότηµα στη Λάρυµνα µέχρι την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας µε σκοπό, πρώτον, την ανάκτηση των
κρατικών ενισχύσεων και, δεύτερον, την αποφυγή της πτώχευσης.
Και για να δούµε για ποια επιχείρηση µιλούµε. Μιλούµε για µία
επιχείρηση µε κρατικό έλεγχο, η οποία χρωστάει στη ΔΕΗ περίπου 370 εκατοµµύρια ευρώ, της έχουν καταλογιστεί 135 εκατοµµύρια ευρώ, όπως ειπώθηκε, που µαζί µε τους τόκους αυτή τη
στιγµή είναι περίπου 175 εκατοµµύρια, χρωστάει δεκάδες εκατοµµύρια σε προµηθευτές και για να λειτουργήσει ορθολογικά,
κάτι που θα το κάνει υποχρεωτικά ο νέος ιδιοκτήτης, θα απαιτηθούν επενδύσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος πάνω από 100
εκατοµµύρια ευρώ.
Και δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή ο κύριος µέτοχος για το 1
ευρώ θα χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση και εποµένως απαγορευµένη ενέργεια αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, µε ποιον τρόπο θα
µπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η επιχείρηση, πρώτον, και, δεύτερον, να κερδίσει από την ισοτιµία των νέων πρώτων υλών, να κερδίσει τις αγορές και να δηµιουργήσει εισόδηµα για την ίδια την
εταιρεία και τους εργαζόµενους.
Αντιλαµβάνεστε ότι µε το καθεστώς, που αυτή τη στιγµή
ισχύει, δεν µπορεί να γίνει αυτό, αν ληφθεί δε υπ’ όψιν ότι η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ λέει ότι: «Εάν, κύριοι,
δεν µας πληρώσετε τα 365 εκατοµµύρια ευρώ που µας χρωστάτε, εµείς βγάζουµε την πρίζα. Για να συνεχίσουµε να σας τροφοδοτούµε µε ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει ο ειδικός διαχειριστής να έχει ειδική µέριµνα και να καταβάλει το αναγκαίο κόστος
για την ενέργεια που εµείς προσφέρουµε».
Εποµένως οι όροι για να γίνει ανταγωνιστική η επιχείρηση της
«ΛΑΡΚΟ» είναι πολύ δύσκολοι και προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύουµε ότι το προϊόν της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης
θα οδηγήσει σε τίµηµα το οποίο θα είναι ικανό και να επιστρέψει
η επιχείρηση τα χρήµατα που παίρνει στο µεσοδιάστηµα από το
ελληνικό δηµόσιο, περίπου 52 εκατοµµύρια ευρώ, αυτά τα οποία
ήδη οφείλονται από την παράνοµη κρατική ενίσχυση, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ταυτόχρονα να συνεχίσει
να επενδύει ο ιδιώτης για να λειτουργεί παραγωγικά αυτή η επένδυση.
Γι’ αυτόν τον λόγο ακούστηκαν τρεις συγκεκριµένες προτάσεις από υπουργικό κλιµάκιο προς τους εργαζόµενους και αφορούν τους εργαζόµενους και ίσως θα πρέπει και εµείς σε αυτή
την κατεύθυνση να λειτουργήσουµε παραγωγικά και να προσθέσουµε και τη δική µας άποψη, έτσι ώστε πιθανώς να βελτιστοποιηθούν οι όροι προς όφελος της επιχείρησης και των εργαζόµενων.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να αναλύσω µια προοπτική και
να υπενθυµίσω µια αναγκαιότητα.
Η προοπτική: Προτείνω να αξιολογηθεί η δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού της «ΛΑΡΚΟ» -η «ΛΑΡΚΟ» είναι εκτός του µητρώου φορέων γενικής κυβέρνησης, που αυτό πιθανόν να
αποτελεί δυσκολία- σε φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το άρθρο 14α του ν.3429. Επαναλαµβάνω ότι είναι
εκτός του µητρώου φορέων γενικής κυβέρνησης. Αυτό όµως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι σηµαντικό και γι’ αυτό κάνω αυτή την πρόταση µόνο για
τους εργαζόµενους στην Κοζάνη, πρώτον, λόγω της απολιγνιτοποίησης και, δεύτερον, γιατί το ορυχείο της «ΛΑΡΚΟ» στην Κοζάνη είναι εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας. Εναλλακτικά θα
µπορούσε να υπάρξει µια συνεργασία µε τη ΔΕΗ, προκειµένου
για τα λεφτά τα οποία της οφείλονται, να αναλάβει το ορυχείο
και ταυτόχρονα και τους δώδεκα -αν καλώς ενθυµούµαι- εργαζόµενους που δουλεύουν εκεί.
Η αναγκαιότητα είναι η κάλυψη του 90% των οικονοµικών απαιτήσεων των πάσης φύσεως εργολάβων εκσκαφής, λειτουργίας
των εγκαταστάσεων της «ΛΑΡΚΟ» καθώς και µεταφοράς µέχρι
τις 3-3-2020, ηµεροµηνία κατά την οποία εγκαταστάθηκε η ειδική
διαχείριση. Επί του θέµατος αυτού έχουν ενηµερωθεί οι αρµόδιοι
Υπουργοί, η διοίκηση της «ΛΑΡΚΟ» και ο ειδικός διαχειριστής.
Στο πλαίσιο αυτό έχει υποβληθεί από εµένα εναλλακτική πρόταση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, επί της οποίας έχουµε και
συνέχεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
αποδεικνύει µε κάθε τρόπο ότι αφουγκράζεται τον σφυγµό της
κοινωνίας, ότι αντιλαµβάνεται τα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδηµία και η αύξηση των τιµών ενέργειας και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες µε
µοναδικό γνώµονα την ανακούφιση από τις δυσχέρειες που προκύπτουν και απασχολούν τους Έλληνες πολίτες.
Για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προτεραιότητα
έχει ο πολίτης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε συνδυασµό µε την οικονοµική ανάπτυξη και αυτή µας την προτεραιότητα δεν την εκχωρούµε, ασφαλώς, σε κανέναν που θέλει να
πιστεύει ότι αυτά τα πράγµατα εκχωρούνται.
Προς τον σκοπό αυτόν εργαζόµαστε συστηµατικά στα δυόµισι
χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας µε κοινωνικό πρόσωπο και
µε πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση των δυσχερειών και παράλληλα για την ανάδειξη των ευκαιριών που υπάρχουν.
Με τις σκέψεις αυτές υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Αµανατίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση στη µεταβατική διάταξη του άρθρου 3 της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1208 και ειδικό αριθµό 176 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς αποφυγή αιφνιδιασµού της
αγοράς, προκειµένου να παραταθεί η προθεσµία υποβολής των
δηλώσεων άφιξης οχηµάτων και των δηλωτικών εισαγωγής για
την εξαίρεση από το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στην
κατηγορία οχηµάτων Euro 5b, µε το άρθρο 2 της εν λόγω τροπολογίας, έως και την 1η Μαρτίου 2022.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να φωτοτυπηθεί και να διανεµηθεί στους συναδέλφους η σχετική νοµοτεχνική βελτίωση του Υπουργού.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
η κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας υπάρχει µια έλλειψη κατανόησης για το τι βιώνουν
οι πολίτες και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Νέα Δηµοκρατία διαχρονικά βλέπει τους πολίτες µόνο ως εκλογείς και µόνο όταν βλέπει
ότι χάνει τις εκλογές, για να γυρίσουν το παιχνίδι, όπως παραδέχτηκε ο κ. Δούκας και υπερθεµάτισε ως εποποιία ο κ. Λιβανός,
επιδίδονται σε πελατειακές πρακτικές, θέλοντας να εξαγοράσουν την ψήφο τους.
Το πόσο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν θέλει ή δεν
µπορεί να κατανοήσει την πραγµατικότητα που ζουν τα λαϊκά
στρώµατα, φαίνεται και µε αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία πλήττει µεγάλη µερίδα των πολιτών και µάλιστα
σε µια περίοδο µε την έκρηξη της ακρίβειας, την έκρηξη στα τιµολόγια της ενέργειας, στο πετρέλαιο, στην αγορά των αγαθών
πρώτης ανάγκης. Θέλοντας να υποτιµήσει τα ζητήµατα αυτά,
λέει ότι αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν αναφέρεται
στην ουσία των ζητηµάτων αλλά απλά σε µια παράταση προθεσµιών. Η προσπάθεια, όµως, υποτίµησης των δυσκολιών που
βιώνει ο λαός µας δεν µπορεί να τις αναιρέσει. Είναι η υποτίµηση
της δυσκολίας που προκαλεί η φορολόγηση των αναδροµικών
των συνταξιούχων, γι’ αυτό άλλωστε έχει προκαλέσει και τη δίκαιη καθολική αντίδρασή τους.
Τα αναδροµικά που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020, ήδη ήταν
µειωµένα κατά πολύ µεγάλο βαθµό και αντί να αποδοθούν κανονικά, γιατί επιστράφηκε µόνο µέρος της κύριας σύνταξης, σε αντίθεση µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, έρχεται η Κυβέρνηση και λέει τι θα πάρουν τώρα πια οι συνταξιούχοι συνολικά µε τις κρατήσεις και τη φορολόγηση. Θα δώσει,
λέει, σαράντα οκτώ δόσεις µε επιτόκιο 6% και αυτό σηµαίνει ότι
το 80%, αυτό που πήραν οι άνθρωποι που δικαιώθηκαν, θα το
επιστρέψουν πίσω. Αυτό αποτελεί µια εχθρική στάση προς τους
ανθρώπους που σε όλον τον εργασιακό τους βίο αγωνίζονταν για
µια αξιοπρεπή διαβίωση στα γεράµατά τους και είναι εµπαιγµός
το να λέει η Κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και ότι τους
διευκολύνει. Πιστεύουµε ότι πρόκειται για µια πολύ άδικη απόφαση. Χρειάζεται αυτή τη στιγµή η στήριξη των συνταξιούχων,
γιατί η µηδενική φορολόγηση είναι το µοναδικό που πρέπει να
κάνει η Κυβέρνηση γι’ αυτούς, όπως άλλωστε έχουµε καταθέσει
µε σχετική τροπολογία.
Στο άρθρο 6 αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
υπάρχει επίσης ένα ζήτηµα που αποκαλύπτει το πραγµατικό πρόσωπο αυτής της Κυβέρνησης.
Αφού µε την ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων της
Νέας Δηµοκρατίας χρεώσατε τη «ΛΑΡΚΟ», αφού τα τελευταία
δύο χρόνια την απαξιώσατε µε τη µείωση της παραγωγής στο
ελάχιστο, αφού της χρεώνετε πλέον δεκαπλάσια τιµή προς τη
ΔΕΗ, τώρα θέλετε και να την παραδώσετε στους επενδυτές,
αγνοώντας τον στρατηγικό χαρακτήρα που έχει για την εθνική
µας οικονοµία και θυσιάζοντάς την στον βωµό του ιδιωτικού κέρδους.
Η δραστηριότητα της «ΛΑΡΚΟ» στη δική µου περιοχή, την Καστοριά, αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό οικονοµικό τοµέα για την
ανάπτυξη της περιοχής. Αποτελεί πολύ σηµαντικό θέµα η προσπάθεια αυτής της απαξίωσης, αυτής της ιδιωτικοποίησης και η
αγνόηση των σαράντα εργαζοµένων -µε το σύνολο των εργαζοµένων και τους εργολάβους φτάνουν τους διακόσιους- και η απαξίωση αυτών των ανθρώπων που πετιούνται στον δρόµο.
Επίσης, να πούµε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει καµµία προσπάθεια για να πληρωθούν τα δεδουλευµένα των εργολάβων.
Έρχεται τώρα η απόλυση των µόνιµων υπαλλήλων για να µπορέσουν οι επίδοξοι επενδυτές να αγοράσουν µία εταιρεία χωρίς
εργαζόµενους που γι’ αυτούς αποτελεί βαρίδι. Η επιχείρηση
άλωσης του ορυκτού πλούτου της χώρας µας αποτελεί ένα καλά
µελετηµένο σχέδιο από τη Νέα Δηµοκρατία, όπου σε αυτό εντάσσεται κάθε τι παραγωγικό και κάθε τι που µπορεί να είναι κερδοφόρο, όπως έγινε άλλωστε και µε τη ΔΕΗ, τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η «ΛΑΡΚΟ» δεν είναι µια απλή επιχείρηση. Είναι µία από τις
µεγαλύτερες παραγωγούς νικελίου στον πλανήτη. Και µάλιστα
σε µία εποχή που η τιµή του εκτινάσσεται, που το κοβάλτιο που
περιέχεται στο µετάλλευµα αποτελεί βασικό στοιχείο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στη χρήση των οποίων στρέφεται η διεθνής
κοινότητα, έρχεται η Νέα Δηµοκρατία και αγνοεί αυτή τη στρατηγική σηµασία. Στην Καστοριά βρίσκονται τα µοναδικά σιδηρονικελιούχα κοιτάσµατα στην Ευρώπη σε αυτόν τον βαθµό. Αλλά
αυτό για τη Νέα Δηµοκρατία είναι ψιλά γράµµατα. Το µόνο που
µετράει γι’ αυτή την Κυβέρνηση είναι πώς θα εξυπηρετήσει το
αίτηµα των επενδυτών, ώστε να τους προσφέρει µε χαµηλό τίµηµα τον εθνικό πλούτο της χώρας, ώστε να βγάζουν ιδιωτικό
κέρδος προχωρώντας ταυτόχρονα στην απόλυση των ανθρώπων
που για πάρα πολλά χρόνια συνέβαλαν για τη διατήρηση της
εταιρείας αυτής.
Το ξεπούληµα της «ΛΑΡΚΟ» στρέφεται ξεκάθαρα ενάντια στην
εθνική οικονοµία, ενάντια στους εργαζόµενους της επιχείρησης
και ενάντια στις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου η επιχείρηση αυτή
δραστηριοποιείται. Ειλικρινά εγώ δεν µπορώ να καταλάβω πώς
µε τέτοια πολιτική επιλογή, πώς µε τόση δυστυχία που έρχεστε
να µοιράσετε γύρω σας, µπορείτε να έχετε καθαρή τη συνείδησή
σας και να παρουσιάζετε την απόφαση αυτή ως αναπτυξιακή.
Δεν µπορώ να καταλάβω πώς ακόµη µιλάτε για προσέλκυση
επενδύσεων και για καλύτερα αµειβόµενες δουλειές, εσείς που
τελικά οι µόνες δουλειές που σας νοιάζουν είναι οι δουλειές των
λίγων και των εκλεκτών. Δυστυχώς για τον λαό µας το µόνο που
τους επιφυλάσσετε είναι η ακρίβεια, η µείωση της αγοραστικής
τους δύναµης, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και ταυτόχρονα η
επικοινωνιακή προπαγάνδα, ώστε να αποκρύπτετε και τις προθέσεις σας αλλά και να συνεχίζετε τις καταστροφικές σας πολιτικές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Τελιγιορίδου.
Θα πάµε σε ένα τελικό στάδιο. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ επειδή µου
είπε ότι θα χρησιµοποιήσει λιγότερο χρόνο, διότι χρησιµοποίησε
περισσότερο ο συνάδελφός του κ. Παφίλης. Στη συνέχεια, όποιος εκ των εισηγητών ή ειδικών αγορητών θέλει να πάρει τον
λόγο, θα δώσω πέντε λεπτά στον κάθε έναν συνάδελφο και θα
κλείσει ο Υπουργός κ. Βεσυρόπουλος. Νοµίζω ότι συµφωνούµε
σε αυτό.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ κι εγώ σε δύο σηµεία. Το ένα, βεβαίως,
είναι η εξέλιξη µε τη «ΛΑΡΚΟ». Και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι έχουµε να κάνουµε µε µια χρεοκοπηµένη επιχείρηση. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση προχώρησε σε αυτόν τον σχεδιασµό. Αλήθεια, ποιος ευθύνεται για τη χρεοκοπία της επιχείρησης;
Ευθύνονται οι εργαζόµενοι που την κράτησαν όρθια ή οι διοικήσεις; Τις διοικήσεις τις διόριζαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ,
Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και πάλι από την αρχή. Αυτοί. Γιατί να
την πληρώσουν οι εργαζόµενοι, λοιπόν; Με την κυβερνητική επιλογή οι εργαζόµενοι την πληρώνουν. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, τώρα παρακολουθούµε την τελευταία φάση ενός
προσχεδιασµένου εγκλήµατος. Σε αυτή την τελευταία φάση
έχουµε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν η τροπολογία που
έφερε πριν από δύο χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και ο κ. Σταϊκούρας για την εκκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία. Στη συνέχεια εκποίηση της εταιρείας, δίνοντας τότε κούφιες
διαβεβαιώσεις ότι θα διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι.
Δεύτερο στάδιο, η τροπολογία την οποία θα ψηφίσετε η πλειοψηφία σε λίγο, όπου επί της ουσίας νοµιµοποιείτε τα αυθαίρετα
κτίσµατα της «ΛΑΡΚΟ» για να παραδοθούν καθαρά στον ιδιώτη
επενδυτή και µάλιστα να έχει και τη δυνατότητα να τα τεµαχίσει
και να εκποιήσει και κάποια από αυτά που δεν του χρειάζονται
για την παραγωγική και µεταλλευτική του δραστηριότητα.
Το τρίτο στάδιο είναι ακριβώς αυτό το οποίο ανακοινώθηκε
στην τριµερή σύσκεψη που έγινε πριν µερικές µέρες σε όλα τα
σωµατεία των εργαζοµένων ότι θα απολυθούν όλοι οι εργαζόµε-
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νοι. Χίλιοι διακόσιοι εργαζόµενοι απολύονται. Όχι µόνο απολύονται αλλά µένουν και άστεγες τριακόσιες οικογένειες από τους οικισµούς της Λάρυµνας και του Αϊ-Γιάννη. Γιατί; Γιατί ακριβώς
θέλετε να παραχωρήσετε την επιχείρηση καθαρή από πολεοδοµικές παραβάσεις αλλά, πάνω απ’ όλα, καθαρή από εργαζόµενους µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, όσα τους έχουν αποµείνει,
για να προσλάβει ο επενδυτής νέους εργαζόµενους φθηνούς,
αναλώσιµους και χωρίς δικαιώµατα. Γιατί αν κάτι επιβεβαιώνεται
από αυτή την εξέλιξη είναι ότι οι εργαζόµενοι µε δικαιώµατα αποτελούν τα βαρίδια για τους επενδυτές, για τους καπιταλιστές και
για την κερδοφορία τους. Γι’ αυτό ακριβώς θέλατε να ξεµπερδεύετε από αυτά τα βαρίδια.
Δεν είναι µόνο αυτό. Γιατί δεν έχουµε να κάνουµε µε µια απλή
επιχείρηση. Έχουµε να κάνουµε µε µια επιχείρηση στρατηγικής
σηµασίας. Είναι η µοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει
σιδηρονικέλιο και στο υπέδαφος των κοιτασµάτων που έχει βρίσκεται το 90% των καταγεγραµµένων κοιτασµάτων νικελίου σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και µάλιστα αυτά τα µεταλλεύµατα
είναι και κοβαλτιούχα. Είναι δυσεύρετα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Να ένα πρώτο στοιχείο που κάνει ιδιαίτερη τη σηµασία της
«ΛΑΡΚΟ».
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτό πρέπει να το δούµε σε συνδυασµό µε το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται το τελευταίο διάστηµα λόγω και της πράσινης µετάβασης για το νικέλιο
και για το κοβάλτιο εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου που παίζει,
ιδιαίτερα το κοβάλτιο, στην κατασκευή µπαταριών. Αυτό και µόνο
αποκαλύπτει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχει
η εταιρεία της «ΛΑΡΚΟ». Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άρα, λοιπόν, δεν είναι ένα κουφάρι που πρέπει να πετάξουµε, αλλά αποτελεί ένα τεράστιο πλουτοπαραγωγικό παράγοντα στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας µας. Κι όχι µόνο της χώρας
µας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Γι’ αυτή την εξέλιξη φταίει µόνο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας; Εµείς λέµε ότι σηµαντικές και σοβαρές είναι οι ευθύνες
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ. Έχουµε να κάνουµε µε ένα
διαχρονικό έγκληµα. Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που κάνουν σήµερα οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ
να βγουν από το κάδρο. Όχι µόνο σφυρίζουν αδιάφορα αλλά
ταυτόχρονα κάνουν και τους τιµητές. Γιατί το ίδιο σχέδιο διαχρονικά υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Υπηρέτησαν µια πολιτική
απαξίωσης, υπερχρέωσης, εκποίησης περιουσιακών στοιχείων,
διάλυση εργασιακών σχέσεων, υποτυπωδών µέσων υγιεινής και
ασφάλειας. Πάνω από ογδόντα νεκρούς συναδέλφους τους
έχουν θρηνήσει οι εργαζόµενοι στη «ΛΑΡΚΟ». Φθηνή πώληση
των µεταλλευµάτων για να κερδίζουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι
που προµηθεύονται τα µεταλλεύµατα. Με δική τους ευθύνη δεν
έγιναν οι αναγκαίοι εκσυγχρονισµοί σε υποδοµές και σε µηχανολογικό εξοπλισµό. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που δεν
επέτρεψε τη δηµιουργία εργοστασίου παραγωγής του ανοξείδωτου χάλυβα υποτασσόµενη στα συµφέροντα των πολυεθνικών
που ήθελαν απλά και µόνο το νικέλιο. Με ευθύνη των κυβερνήσεων η «ΛΑΡΚΟ» αγόραζε σε πολλαπλάσιες τιµές το ρεύµα από
την κρατική ΔΕΗ.
Και φανταστείτε πως η κρατική ΔΕΗ ήταν και µέτοχος της
«ΛΑΡΚΟ» κιόλας, σε αντίθεση µε άλλες ενεργοβόρες βιοµηχανίες στη χώρα µας. Ποιος διορίζει τις διοικήσεις στη «ΛΑΡΚΟ»
που οδήγησαν στην απαξίωση και στην υπερχρέωση; Δεν ήταν
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που το 2019 δεσµευόταν ως κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση της «ΛΑΡΚΟ», αφήνοντας ανοιχτά
όλα τα ενδεχόµενα, ακόµη δηλαδή και το κλείσιµο της επιχείρησης; Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια περίοδο, που
αρνήθηκε το 2019 να υπογραφεί η νέα συλλογική σύµβαση εργασίας που είχαν συµφωνήσει τα σωµατεία µε τη διοίκηση της
«ΛΑΡΚΟ»; Γιατί; Για να µη δεσµεύσει, λέει, η νέα συλλογική σύµβαση τους µελλοντικούς επενδυτές. Να, λοιπόν, που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκεφτόταν τα συµφέροντα των µελλοντικών
επενδυτών και όχι των εργαζοµένων.
Πίσω από όλους αυτούς τους σχεδιασµούς, βεβαίως, είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κρατάει τη δαµόκλειο σπάθη των
προστίµων αν δεν ιδιωτικοποιηθεί η «ΛΑΡΚΟ». Και γιατί θέλει να
ιδιωτικοποιηθεί η «ΛΑΡΚΟ»; Γιατί βεβαίως η επιδίωξη της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης είναι ακριβώς στο πώς θα βάλουν χέρι πολύ
φθηνά τα ευρωπαϊκά µονοπώλια στον πλούτο της «ΛΑΡΚΟ», πώς
θα ληστέψουν δηλαδή τα ορυκτά καύσιµα, τον ορυκτό πλούτο
της χώρας µας.
Και βεβαίως, το ΚΚΕ έχει καταθέσει έγκαιρα τροπολογία, το
2020. Είναι χαρακτηριστική η στάση των άλλων κοµµάτων και της
Κυβέρνησης. Τι έλεγε αυτή η τροπολογία του ΚΚΕ; Κατάργηση
της εξουσίας του ειδικού εκκαθαριστή, µέτρα για την πλήρη λειτουργία της «ΛΑΡΚΟ», εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη της «ΛΑΡΚΟ» µε κρατική χρηµατοδότηση, προστασία όλων των εργαζοµένων στην εταιρεία και των δικαιωµάτων τους. Γιατί σφυρίξατε
αδιάφορα; Γιατί αυτό πάει κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την οποία στηρίζετε, την οποία υπηρετείτε. Αυτή την
πολιτική υπηρετείτε, τα συµφέροντα του κεφαλαίου και όχι τα
συµφέροντα του εργαζόµενου.
Και απ’ αυτή την άποψη σήµερα οι προτάσεις που καταθέτουν
οµόφωνα τα σωµατεία της «ΛΑΡΚΟ» είναι προτάσεις που µπορούν να δώσουν διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Και αυτό το
οποίο πρέπει να βγάλουµε ως συµπέρασµα από τη µικρογραφία
της «ΛΑΡΚΟ» είναι η µεγάλη εικόνα που πρέπει να έχουµε καθαρή. Και ποια είναι η µεγάλη εικόνα; Τι είδους είναι τα χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι δεδοµένα. Είναι,
πρώτον, σε βάρος των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας
µας, είναι σε βάρος των εργαζοµένων της χώρας µας και σε
βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν, σε
συνθήκες καπιταλισµού, ο ορυκτός πλούτος της χώρας µας, αντί
να διασφαλίζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζοµένων
και του λαού, γίνεται λεία να τον καταληστεύσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι για να διασφαλίσει την κερδοφορία τους.
Έτσι λοιπόν, η απάντηση σε αυτή την εξέλιξη είναι µία. Η υπεροχή της πρότασης του ΚΚΕ. Για φανταστείτε: Ορυκτός πλούτος, µεταλλεία και εργοστάσια επεξεργασίας των µεταλλευµάτων, κοινωνική περιουσία, στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασµού τι απόδοση θα είχε και τι παραγωγικές δυνατότητες έχει,
που θα στήριζε η «ΛΑΡΚΟ» πραγµατικά και σε στρατηγικό επίπεδο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, µε επίκεντρο
βεβαίως την ανάπτυξη, την ικανοποίηση των αναγκών του λαού
και όχι της καπιταλιστικής κερδοφορίας, απαλλαγµένη από τα
δεσµά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί τη διέξοδο.
Και το δεύτερο σηµείο, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω µε
αυτό, έχει να κάνει µε τη φορολογία των αναδροµικών των συνταξιούχων. Στο χωριό µου λένε «εκεί που µας χρωστάγανε, µας
πήραν και το βόδι». Αυτό κάνει η Κυβέρνηση. Ενώ έδωσε ελάχιστα και όχι σε όλους τους συνταξιούχους από αυτά που τους
έκλεψαν οι αντιασφαλιστικοί νόµοι των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ,
Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τους ζητάτε έντοκα να πληρώσουν σε σαράντα οκτώ δόσεις µε 6% επιτόκιο τη φορολογία
που αντιστοιχεί στα αναδροµικά που πήρανε. Αλήθεια; Εδώ τους
κόψατε τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, µειώσατε τις συντάξεις πάνω από 30%, κύριες και επικουρικές, αυξήσατε τα όρια συνταξιοδότησης, αυξήσατε τις ασφαλιστικές
εισφορές στους αυτοαπασχολούµενους, αυξήσατε τη συµµετοχή των ασφαλισµένων αλλά και των συνταξιούχων στην υγειονοµική περίθαλψη, ήλθε ο νόµος Κατρούγκαλου που τα σάρωσε
όλα και µιλάτε ότι πρέπει να συµµορφωθούν προς τας υποδείξεις
οι συνταξιούχοι; Έπρεπε τα αναδροµικά αυτά να ήταν αφορολόγητα, ως ελάχιστη προσπάθεια στο χρέος που έχετε απέναντι
στους συνταξιούχους.
Εµείς λέµε, λοιπόν, αφορολόγητο το σύνολο των αναδροµικών
και ταυτόχρονα να δοθούν και όλα όσα εκλάπησαν από τους
ασφαλισµένους.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας, εµείς λέµε καθαρά ότι η πραγµατική δύναµη, αυτό φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, των
εργαζοµένων στη «ΛΑΡΚΟ», των εργαζοµένων στην «COSCO»,
των αγροτών που στήνουν τα µπλόκα τους καθηµερινά και τα µεγαλώνουν βρίσκεται στα µπλόκα του αγώνα και εκεί θα βρουν το
δίκιο τους και όχι στους επίδοξους σωτήρες. Γι’ αυτό χρειάζεται
να εκφραστεί η ταξική αλληλεγγύη, η οργάνωση της πάλης ενωµένα, σε πανελλαδικό επίπεδο, για µια δουλειά µε ζωή και ζωή
µε σύγχρονα δικαιώµατα. Από αυτή την άποψη δεν πρέπει να περιµένουν από κανέναν σωτήρα. Η συµπόρευση µε το ΚΚΕ απο-
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τελεί για τον λαό µονόδροµο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε.
Θα πάµε µε την αντίστροφη φορά. Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρία Κοµνηνάκα για πέντε λεπτά, όπως είπα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Στα κυρίως θέµατα του νοµοσχεδίου
δεν θα αναφερθώ ξανά. Αναφέρθηκαν εξάλλου αναλυτικά και ο
Θανάσης Παφίλης και ο Νίκος Καραθανασόπουλος στο τέλος,
ιδιαίτερα και για τα ζητήµατα της «ΛΑΡΚΟ». Εξάλλου, τον τελευταίο λόγο και για τη «ΛΑΡΚΟ» τον έχουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι.
Θα το πουν µε τις κινητοποιήσεις τους το επόµενο διάστηµα και
τότε να ξέρετε ότι θα καταλάβετε ό,τι δεν έχετε καταλάβει ως
τώρα για το ποιος πραγµατικά µπορεί να σώσει και να κινήσει
αυτή την επιχείρηση, την πλουτοπαραγωγική πηγή για τη χώρα
µας.
Σε σχέση τώρα µε τις τροπολογίες. Η τροπολογία 1208 αποτελεί πραγµατικά περαιτέρω πρόκληση, αν και δεν µας ξαφνιάζει
το άρθρο 1 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισµάτων της
«ΛΑΡΚΟ». Δεν φτάνει, δηλαδή, που τους γλιτώνετε από τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόµενους, αλλά επιδιώκετε να
τους απαλλάξετε και από τέλη, από πρόστιµο για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, να παραδώσετε δηλαδή την επιχείρηση καθαρή, χωρίς υποχρεώσεις στον επενδυτή.
Σε ποιους αντίθετα βάζετε πρόστιµα; Στην ίδια τροπολογία βάζετε πρόστιµα στη λαϊκή οικογένεια, που από την ανάγκη της να
αγοράσει βέβαια ένα παλιό και µεταχειρισµένο αυτοκίνητο αναγκάζεται να επιλέξει και τα µη, όπως λέτε, φιλικά προς το περιβάλλον, παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα, την αγορά των
οποίων επιβαρύνετε µε πρόστιµο. Εκεί σας πιάνει η ευαισθησία
σας για το περιβάλλον, αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι κολοβή η ευαισθησία. Γιατί βέβαια δεν προβλέπετε απόσυρση, για
παράδειγµα, των παλιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων, αλλά επιβάλλετε πρόστιµο για την αγορά τους, για να σπρώχνετε υποχρεωτικά -όσους µπορούν φυσικά- στην αγορά νέας τεχνολογίας και
ακριβών αυτοκινήτων. Στην τροπολογία αυτή φυσικά θα τοποθετούµε συνολικά καταψηφίζοντας.
Σε σχέση µε την τροπολογία 1207 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
φυσικά το αφορολόγητο και το ακατάσχετο των ενισχύσεων για
τις περισσότερο πληττόµενες επιχειρήσεις λόγω του COVID-19,
είναι λογικό, αν θέλετε, και το ελάχιστο βέβαια. Και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των επιχειρήσεων και των µεγεθών τους. Θα στηρίζαµε σε κάθε περίπτωση µια τέτοια διάταξη,
ιδιαίτερα και για τις περιπτώσεις που αφορούν τις πληττόµενες
επιχειρήσεις στις σεισµόπληκτες περιοχές της Κρήτης και τις περιοχές της Εύβοιας. Όµως, θα τοποθετηθούµε συνολικά µε το
«παρών» στην τροπολογία, σε σχέση ιδιαίτερα µε τα άρθρα 2 και
3, µε τις συνεχιζόµενες παρατάσεις στην πραγµατικότητα που
προσπαθείτε να δώσετε σε σχέση µε τους εργαζόµενους των
ναυπηγείων Σκαραµαγκά, τα άρθρα που αφορούν τη ναυπήγηση,
για την κατασκευή υποβρυχίων κ.λπ..
Φυσικά είναι µια λύση για την πληρωµή των εργαζοµένων των
ναυπηγείων, όµως πραγµατικά είναι η πολλοστή φορά που
ακούµε για την τελευταία παράταση και την τελευταία φορά που
φέρνετε µια τέτοια τροπολογία. Επιτέλους, πρέπει να δοθεί µια
οριστική λύση µε τους εργαζόµενους του ναυπηγείου, η οποία
λύση θα περιλαµβάνει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
τους, τις αµοιβές τους, τα συγκροτηµένα εργασιακά τους δικαιώµατα. Βέβαια, αν θέλετε, ανοίγει µια µεγαλύτερη συζήτηση, την
οποία προφανώς δεν θα αναλύσω τώρα. Όµως, επιβεβαιώνεται
η µεγάλη εικόνα για το πώς θα µπορούσε να παίξουν άλλον ρόλο
και τα ναυπηγεία συνολικά σε έναν σχεδιασµό ανάπτυξης της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας, που συνεχώς απαξιώνεται, για
να πληρώνετε βέβαια αδρά την ίδια στιγµή τις βιοµηχανίες της
Γαλλίας και άλλων σύµµαχων σας στο ΝΑΤΟ, για να αγοράζετε
οπλισµό, αεροσκάφη κ.λπ. όχι για τις ανάγκες άµυνας της χώρας, αλλά για τις ανάγκες που υπαγορεύει το ΝΑΤΟ.
Με το «παρών» θα τοποθετηθούµε και στην τροπολογία 1209
του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία είναι κυρίως διάταξη νοµοτεχνικής φύσεως. Σε σχέση µε την τελευταία τροπολογία, τη
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1210, που αφορά το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης, σε σχέση µε
το άρθρο 1 θα ήθελα να πω πως καταψηφίζουµε τη σύνθεση του
Συµβουλίου Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Η στάση µας
στην τροπολογία αυτή προκύπτει από την ίδια τη θέση του ΚΚΕ
ότι η Πυροσβεστική θα πρέπει να αποτελεί µια πολιτική υπηρεσία
στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής που της έχει ανατεθεί και
όχι βέβαια να έχει τη δοµή και τον χαρακτήρα των Σωµάτων
Ασφαλείας.
Ο σηµερινός χαρακτήρας της Πυροσβεστικής είναι που υπαγορεύει κι αυτή ακριβώς τη σύνθεση του συµβουλίου και τη
στρατικοποιηµένη δοµή του Πυροσβεστικού Σώµατος και που
κατά τη γνώµη µας αποτελεί τροχοπέδη στην ίδια τη λειτουργία
της. Βέβαια πρόκειται για µια δοµή που υπαγορεύεται και από
τους ευρύτερους σχεδιασµούς του αστικού κράτους, για να
αξιοποιεί σε ορισµένες καταστάσεις και την Πυροσβεστική στα
σχέδια καταστολής του λαϊκού κινήµατος.
Και πραγµατικά είναι απορίας άξιον το µε τι κριτήρια, εκτός
των άλλων, θα κρίνουν τους αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού
Σώµατος οι αστυνοµικοί και οι υποστράτηγοι του Στρατού Ξηράς. Δείχνει ποια είναι πραγµατικά η κατεύθυνση την οποία θέλετε να δώσετε στο Πυροσβεστικό Σώµα και γι’ αυτόν τον λόγο
επιπλέον δεν συµφωνούµε µε αυτού του είδους τη δοµή του Συµβουλίου Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Γι’ αυτόν τον
λόγο θα καταψηφίσουµε και αυτή την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής κ. Τόνια Αντωνίου για πέντε
λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει επιτέλους να σταµατήσετε να
παρακάµπτετε το Κοινοβούλιο και να νοµοθετείτε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Σας το λέµε για τελευταία φορά. Είπα
και στην πρωτοµιλία µου ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δεσµευθεί στις 30 Απριλίου του 2020 ότι αυτή η πρακτική θα σταµατήσει. Όµως, άλλη µια δέσµευση του κυρίου Πρωθυπουργού
δεν πραγµατοποιείται. Δεν είναι βέβαια εδώ για να µας ζητήσει
συγγνώµη, γι’ αυτό νοµίζω ότι θα πρέπει να το κάνουν τα µέλη
της Κυβέρνησης, γιατί κάθε φορά για άλλο δεσµεύεστε και άλλο
πράττετε. Προσπαθείτε να καλύψετε τα κενά της αποτυχίας σας
και βέβαια να διαχειριστείτε την επικοινωνιακή κατάρρευση του
επιτελικού σας κράτους.
Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
διχάζει την κοινωνία σε επαγγελµατικές οµάδες των οποίων τα
δίκαια αιτήµατα µπορούν να ικανοποιούνται και σ’ αυτές που δεν
το δικαιούνται, όπως οι γιατροί. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα τόσο
στην άρνηση να ενταχθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ΕΣΥ
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, όπως επιµένουµε δύο
χρόνια τώρα, από τότε που ξέσπασε η πανδηµία, όσο και στην
άρνηση να απαλλαγούν οι εφηµερίες τους από τη φορολόγηση,
όπως γίνεται σωστά για άλλες κατηγορίες.
Εδώ, κύριοι της Κυβέρνησης, ιεραρχείτε το ποιους στηρίζετε
και ποιους όχι. Αυτό είναι αποτέλεσµα των πολιτικών σας επιλογών και βέβαια των ιδεολογικών σας εµµονών. Η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε κυνικότητα,
για να πει στους συνταξιούχους να επιστρέψουν στο κράτος µε
δόσεις τα αναδροµικά τους, που κρατήθηκαν παράνοµα. Η έµφαση δηλαδή στις δόσεις είναι για να χρυσώσουν το χάπι και όχι
στο γεγονός ότι τα χρήµατα αυτά ανήκουν στους συνταξιούχους
και δεν έπρεπε να ζητείται η επιστροφή τους, πέρα από ένα ποσοστό λογικής φορολόγησης, όπως είχε προτείνει το Κίνηµα Αλλαγής.
Σε σχέση µε τη «ΛΑΡΚΟ», θα ήθελα να πω τα εξής. Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να κρύβει το σχέδιο και τις προθέσεις της, ενώ
η συλλογική διαχείριση του µέλλοντος της επιχείρησης στερείται
διαφάνειας. Όµως, αυτή η προσπάθειά σας, κύριοι της Κυβέρνησης, να γίνουν όλα στο παρασκήνιο, πέφτει στο κενό, γιατί οι
πράξεις σας, όπως η τροπολογία που φέρατε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, φανερώνουν τις προθέσεις σας. Πρόκειται για προθέσεις
που αγνοούν τους εργαζόµενους και τις κοινωνικές επιπτώσεις
για πέντε νοµούς της χώρας από τη µεθόδευση του κλεισίµατος
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µιας επιχείρησης, η οποία µεθόδευση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός προαναγγελθέντος εγκλήµατος εις βάρος τελικά όχι
µόνο των εργαζοµένων σε πέντε νοµούς, αλλά και της ελληνικής
οικονοµίας.
Το ξεκίνησαν τα golden boys της κυβέρνησης Καραµανλή και
το ολοκληρώνετε εσείς. Άκουσα αγαπητούς συναδέλφους της
Αριστεράς, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, και θα ήθελα να τους
υπενθυµίσω, και στον αγαπητό συνάδελφο και πατριώτη κ. Παφίλη, ότι τις µεγάλες επιλογές γι’ αυτή την επιχείρηση τις έκανε
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου στήριξε την επιχείρηση, άνοιξε την επιχείρηση και λειτούργησε και βέβαια µε µπόνους για πάρα πολλά χρόνια, πάνω
από είκοσι πέντε χρόνια, να µπορεί η επιχείρηση να δουλεύει µε
µικρότερο ενεργειακό κόστος, για να µπορεί να είναι βιώσιµη.
Τα λέω όλα αυτά διότι, όπως είπα και στην πρωτοµιλία µου, οι
πολίτες γνωρίζουν ποιες πολιτικές επιλογές έκαναν οι κυβερνήσεις και ποιες στήριξαν αυτή την επιχείρηση, τους εργαζόµενους, έναν µεγάλο κύκλο εργασιών γύρω από αυτή την επιχείρηση και βέβαια τις τοπικές κοινωνίες.
Σήµερα έχετε τεράστια ευθύνη, κύριοι της Κυβέρνησης, διότι,
ενώ θέλετε να είστε µια νεοφιλελεύθερη δύναµη και είστε υποτίθεται υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, νοµίζω ότι εσείς δεν ακολουθείτε τη δικιά σας πολιτική µε αρχές και αξίες της διαφάνειας και
κάνετε τέτοιες επιλογές, που βασικά θα κλείσει η επιχείρηση και
θα την κάνετε δωράκι σε κάποιον επενδυτή της δικιάς σας επιλογής. Από αυτό εδώ το Βήµα έχουµε πει πολλές φορές ως Κίνηµα Αλλαγής και το έχει πει και η αείµνηστη Φώφη Γεννηµατά,
δυστυχώς το «Μαξίµου ΑΕ» συνεχίζει τις µπίζνες σ’ αυτή τη
χώρα. Το λέω αυτό διότι, γνωρίζοντας το τι θα συµβεί στη Στερεά
Ελλάδα µε τα τεράστια προβλήµατα που υπάρχουν από τον πρωτογενή τοµέα, µε τα τεράστια προβλήµατα που έχει η Εύβοια
µετά τις τελευταίες πυρκαγιές και µετά τη «µεγάλη επιτυχία» του
επιτελικού κράτους του Μαξίµου, αντιλαµβάνεστε πολύ καλά ότι
θα µιλήσουµε για ερηµοποίηση της περιοχής.
Το λέω και το γνωρίζω, διότι το µεγάλο εργοστάσιο της
«ΛΑΡΚΟ» είναι στον Δήµο Λοκρών, στην περιοχή µου, την οποία
γνωρίζω πολύ καλά. Ως Βουλευτής Φθιώτιδας έζησα τα προβλήµατα από πολύ κοντά την περίοδο του κ. Καραµανλή, όπου τότε
η πολύ κακή διαχείριση, µε αδιαφάνεια και µε πολύ κακές επιλογές, κατέστρεψαν την εταιρεία. Και βέβαια είχαµε τεράστια ατυχήµατα και θάψαµε στον δήµο µας πέντε νεκρούς από την επιχείρηση.
Γνωρίζω πολύ καλά το πρόβληµα και πρέπει να σας πω ότι κάνετε µία πολύ µεγάλη καταστροφή και στην ελληνική οικονοµία,
γιατί µπορούσε να είναι ένας µεγάλος γίγαντας εξαγωγικός, που
θα ήταν υπέρ της ελληνικής οικονοµίας και βέβαια θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε πέντε νοµούς της χώρας και στη
δυτική Μακεδονία, που έχει τεράστια προβλήµατα λόγω των επιλογών σας πάλι, και στη Στερεά Ελλάδα.
Κάντε άλλες πολιτικές επιλογές, διότι δεν αντέχει άλλο η χώρα
και βέβαια και η Στερεά Ελλάδα να πληρώνει τις πολιτικές σας
επιλογές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ και εγώ
την κ. Αντωνίου.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Μετά από µία εκτεταµένη συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής, στην οποία συµµετείχαν όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου,
νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αντιλαµβάνεστε τους λόγους για τους
οποίους η εν λόγω πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν µπορεί
να γίνει δεκτή.
Και το λέω αυτό, γιατί πολλοί συνάδελφοι, πολλοί Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας που ερχόντουσαν στο Βήµα εδώ και τοποθετούνταν, προφανώς δεν είδαν τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κοµµάτων για διατάξεις της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουµε πει από την αρχή ότι εµείς θα µπορούσαµε
να τις ψηφίσουµε και είµαστε θετικοί σ’ αυτές.
Παρ’ όλα αυτά αδυνατούµε να ψηφίσουµε το συγκεκριµένο νο-
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µοσχέδιο, διότι έχει µέσα δύο άρθρα και αναφέροµαι στο άρθρο
3, αν δεν κάνω λάθος, που αφορά τη φορολόγηση των αναδροµικών των συνταξιούχων, και στο άρθρο 6, που αφορά το εργοστάσιο της «ΛΑΡΚΟ», το κλείσιµο επί της ουσίας του εργοστασίου της «ΛΑΡΚΟ», που αδυνατούµε να ψηφίσουµε.
Άρα, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί Βουλευτές, όταν έρχονται
εδώ οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης και τοποθετούνται, η κριτική την οποία έχουν να κάνουν θα έπρεπε να είναι επί των λεγοµένων των κοµµάτων και όχι στον αέρα.
Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε να δείτε, αναφέροµαι σε εσάς γιατί
είστε από το αρµόδιο Υπουργείο. Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά.
Το πρωτογενές έλλειµµα της χώρας είναι δυσθεώρητο. Σήµερα
το ΔΝΤ βγήκε και είπε ότι θα πρέπει να επανέλθουµε στη διαδικασία των πρωτογενών πλεονασµάτων, ακριβώς γιατί οι χώρες
οι οποίες είναι υπερχρεωµένες -και µία απ’ αυτές είναι η Ελλάδαθα αντιµετωπίσουν σοβαρότερα προβλήµατα το επόµενο διάστηµα. Δεν το λέω εγώ αυτό, το αναφέρει σήµερα είδηση η οποία
είναι δηµοσιευµένη στην εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Φαντάζοµαι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό.
Επειδή ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρθηκε
στον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας. Πώς συνέβη αυτό;
Πώς συνέβη ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός της χώρας και
αναγκαστήκαµε να µπούµε στα µνηµόνια, κύριε Υπουργέ;
Την απάντηση την έδωσε ο κ. Δούκας, ο οποίος ήταν ο αντίστοιχός σας, ήταν Υφυπουργός Οικονοµικών, αυτόν αντικαθιστάτε εσείς. Τότε πήγαινε και έδινε σακούλες στην Ηλεία, αυτό
λέει. Έρχεται ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και λέει
ότι αυτό είναι εποποιία. Και βάζετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ. Γεωργαντά, ο
οποίος λέει δηµοσίως ότι, για να µπορέσουµε να κερδίσουµε τις
εκλογές, θα πρέπει να πιάσουµε αυτούς που διορίσαµε, αυτούς
στους οποίους έχουµε τάξει, αυτούς τους οποίους βοηθήσαµε
ως κόµµα και θα πρέπει να τους θυµίσουµε -πώς θα τους θυµίσουµε, δεν ξέρω- ότι εµείς τους βοηθήσαµε, άρα πρέπει να ψηφίσουν Νέα Δηµοκρατία. Μιλάµε για ένα κόµµα το οποίο έτσι έχει
µάθει να λειτουργεί.
Κύριε Υπουργέ, έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Δεν καταλαβαίνω εν µέσω ενεργειακής κρίσης, εν µέσω αύξησης των τιµών
του πετρελαίου -όλοι το αναγνωρίζουν, ακόµα και Υπουργός
Ανάπτυξης, ο οποίος συνήθως χτυπάει ξύλο ή φτύνει τον κόρφο
του και αυτός το αναγνωρίζει, ότι έχουµε αύξηση των τιµών στην
ενέργεια- γιατί δεν κάνετε δεκτή την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ,
που επανακαταθέτουµε; Φαντάζοµαι ότι δεν την κάνατε δεκτή,
δεν είπατε τίποτα γι’ αυτό. Ευελπιστώ στην οµιλία σας κάτι να
πείτε. Η τροπολογία αφορά τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, που σηµαίνει ότι αυτό θα
ρίξει τις τιµές στο πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης και βεβαίως
αυτό θα συµπαρασύρει και άλλα προϊόντα. Γιατί δεν το κάνετε
αυτό;
Ζητάει ο κ. Βρούτσης οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να κοστολογούνται, γιατί λέει ότι δεν µπορούµε να ερχόµαστε εδώ και να
κάνουµε προτάσεις στον αέρα. Πολύ ωραία. Η συγκεκριµένη
πρόταση, κύριε Υπουργέ, είναι κοστολογηµένη στο 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Ρωτάω. Δεν έχετε λεφτά για το 1,5 δισεκατοµµύριο. Για τα 5 δισεκατοµµύρια τα οποία έχετε κάνει απευθείας
αναθέσεις λόγω του κορωνοϊού είχατε λεφτά;
Αλήθεια; Αυτή είναι η απάντηση στην κοινωνία; Αυτή τη στιγµή
έρχονται µηνύµατα από ανθρώπους που βλέπουν λογαριασµούς
950 ευρώ. Τρίτεκνη οικογένεια, επειδή ξεπέρασε τη χρήση του
ηλεκτρικού, τους ήρθε το ρεύµα 950 ευρώ. Αλήθεια, έτσι απαντάτε;
Μειώνετε τους φόρους στην υπερσυγκέντρωση πλούτου. Στο
µεγάλο πλούτο µειώσατε τον φόρο. Μάλιστα, εµείς λέµε ότι δεν
πρέπει να µειωθεί αυτός ο φόρος, αλλά δεν βρίσκετε τρόπο,
όµως, να µειώσετε τη φορολογία στο ψωµί, γιατί θεωρείτε ότι
είναι κοστοβόρο.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ λίγο στις τροπολογίες. Κύριε Υπουργέ, εµείς στην τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δεν αφορά µόνο το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει δύο ακόµα άρθρα
που αφορούν το Πολεµικό Ναυτικό, θα ψηφίσουµε «ναι».
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Θα ψηφίσουµε «παρών» στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, που δίνει κάποιες παρατάσεις. Θα ήθελα, κύριε
Υπουργέ, να µου πείτε ποιο είναι το ύψος των επιδοµάτων που
δώσατε στις περιοχές στη χώρα που έχουν πάθει ζηµιά; Ποιο
είναι το ύψος των χρηµάτων τα οποία έχετε δώσει;
Θα πούµε «όχι» στην τροπολογία του Υπουργείου Κλιµατικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διότι ο αρµόδιος Υφυπουργός
-αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, και συγχωρέστε µε, γιατί
τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω και ζητώ συγγνώµη και από τον
ίδιο- δεν µας έπεισε για αυτά που θέλει να κάνει, δηλαδή άρχισε
να λέει ότι εδώ φτιάχτηκε ένα Υπουργείο, το οποίο όµως δεν έχει
τη δυνατότητα να κάνει, να ράνει. Εµείς λέµε «όχι» στην τροπολογία αυτή.
Και έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω µε αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, σε δύο ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας,
ήρθε πριν από δύο χρόνια και υπερασπίστηκε µια τροπολογία για
το εργοστάσιο της «ΛΑΡΚΟ». Σωστά; Σωστά. Γιατί το έκανε αυτό;
Γιατί είναι από εκεί ο άνθρωπος, εκεί είναι η εκλογική του περιφέρεια και ήρθε να πει ότι εµείς δίνουµε τη δυνατότητα, δίνουµε
λύση στα χρονίζοντα προβλήµατα του εργοστασίου. Σήµερα,
κύριε Υπουργέ, γιατί σιωπά; Γιατί αποφεύγει την ελληνική Βουλή;
Γιατί αποφεύγει την Ολοµέλεια, να έρθει να µας πει τι κάνετε στο
άρθρο 6 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, που πετάτε
στον δρόµο χίλιους διακόσιους εργαζόµενους;
Με την τροπολογία σας, την οποία προφανώς και δεν µπορούµε να ψηφίσουµε, χαρίζετε καθαρή την περιουσία της
«ΛΑΡΚΟ». Γιατί δεν έρχεται ο κ. Σταϊκούρας εδώ πέρα να υπερασπιστεί πλέον τον τόπο του, τον οποίο η κ. Αντωνίου υπηρέτησε
ως Βουλευτής; Γιατί κρύβεται; Πού είναι ο λαλίστατος Υπουργός
Οικονοµικών, που δίνει λύσεις κατά τα άλλα, να µας πει για την
περιοχή του και για το εργοστάσιο της «ΛΑΡΚΟ»;
Διότι εµείς, κύριε Υπουργέ, λέµε ότι αυτούς τους ανθρώπους
τούς οδηγείτε στην ανεργία και χαρίζετε, όπως πάντα κάνατε ως
κόµµα, έτσι έκανε και ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
δηµόσια περιουσία και δηµόσιες εταιρείες σε ιδιώτες, για να παίζουν µπάλα, να βγάζουν χρήµατα. Αυτό κάνετε. Αυτή είναι η πρακτική σας.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό
που κάνετε έχει δηµιουργήσει ένταση σε όλο τον κόσµο και καταγγέλθηκε από Βήµατος της Βουλής ότι ο κ. Σκρέκας ήρθε εδώ
για να υπηρετήσει τους τέσσερις, πέντε, έξι, δέκα -βαριά- εισαγωγείς αυτοκινήτων της χώρας, τους οποίους είδε, αναγνώρισε
τα προβλήµατα τα οποία έχουν οι άνθρωποι αυτοί και ήρθε ο κ.
Σκρέκας εδώ να καταθέσει µια τροπολογία και τι να κάνει; Να
οδηγήσει επί της ουσίας στο κλείσιµο δεκάδων επιχειρήσεων στη
χώρα που εµπορεύονται µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, που κατά
τα άλλα έχουν τις περιβαλλοντικές δυνατότητες να πουλήσουν
τα οχήµατα αυτά, γιατί είναι σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή πρακτική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται όµως ο κ. Σκρέκας και
επί της ουσίας κλείνει τις επιχειρήσεις αυτές.
Εγώ θέλω να σας διαβάσω ένα κοµµάτι της ανακοίνωσης του
Συλλόγου Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι λένε ότι η προς ψήφιση διάταξη για επιβολή
ειδικού τέλους στα επιβατικά αλλά και στα µικρά φορτηγά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 5 θα επιφέρει για µια
ακόµα φορά αναστάτωση στην αγορά των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, αδικαιολόγητη και υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση
σε ασθενείς οικονοµικά κοινωνικές οµάδες, αγρότες, µικροπωλητές κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι λόγω της πανδηµίας η Κυβέρνησή σας δεν έχει κάνει τίποτα για να αυξήσει τα
δροµολόγια στα µέσα µαζικής µεταφοράς και άρα για τη µετακίνησή τους οι εργαζόµενοι, κυρίως στα αστικά κέντρα, για να είναι
µε βάση τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, χρησιµοποιούν τα αυτοκίνητά τους. Τώρα τι κάνετε στους ανθρώπους αυτούς; Αντί να κάνετε ένα πρόγραµµα για να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, έρ-
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χεστε και τους επιβαρύνετε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, έχετε ξεφύγει πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
κλείνω.
…και αναγκάζετε στο κλείσιµο ολόκληρες επιχειρήσεις. Για
αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, δεν θα ψηφίσουµε την τροπολογία αυτή. Επίσης, θα καταψηφίσουµε το σύνολο της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς ήθελα λίγο να θυµίσω στον συνάδελφο, τον εισηγητή
του ΣΥΡΙΖΑ, την τροπολογία που έχουµε καταθέσει για τη µείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. Να του θυµίσω
ότι το 2016 µε τον ν.4389 και το άρθρο 60 αύξησαν τη βενζίνη
από 681 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 700 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή
αύξηση 19 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Αύξησαν το πετρέλαιο κίνησης από τα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή 33 λεπτά το λίτρο,
στα 410 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή 41 λεπτά το λίτρο, όπως επίσης αύξησαν το πετρέλαιο θέρµανσης από τα 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή από τα 23 λεπτά το λίτρο, τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης, στα 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή στα 28 λεπτά
το λίτρο. Αυτά για να µην ξεχνιόµαστε!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ολοκληρώνουµε τις παρεµβάσεις των εισηγητών και ειδικών
αγορητών µε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον συνάδελφο Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ζήτησα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, και θα απευθυνθώ από το έδρανο, γιατί ούτως ή άλλως θα
είµαι πάρα πολύ σύντοµος και κυρίως θα αναφερθώ στις τροπολογίες εν συντοµία.
Προτού όµως µπω σε αυτό, θα ήθελα να κάνω µια, δυο αναφορές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον λόγο για το οποίο σήµερα συζητάµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Καταλαβαίνω την ανάγκη πολλών εκ των συναδέλφων, προερχόµενων από την Αντιπολίτευση, να θέλουν να ανοίξουν ευρύτερα
πολιτικά ζητήµατα, αλλά µην ξεχνάτε ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνει πολύ συγκεκριµένες διατάξεις. Ίσως
αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή αναφερθήκαµε σε άλλα ζητήµατα ευρύτερα ίσως- από αυτά που περιλαµβάνονται στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δείχνει µια αµηχανία από πλευράς τόσο
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όσο και των υπόλοιπων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, ακριβώς επειδή γνωρίζουν πολύ καλά
ότι, stricto sensu, οι διατάξεις οι οποίες περιλαµβάνονται µέσα
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι θετικές τόσο για την
ελληνική οικονοµία, αλλά κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που, όπως είπα και κατά τη
διάρκεια της εξέτασης και στην επιτροπή, αλλά βεβαίως και στην
Ολοµέλεια, πράγµατι η ελληνική Κυβέρνηση µέσα από αυτές τις
διατάξεις, αλλά και από τις τροπολογίες τις οποίες έφερε σήµερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια, πηγαίνει
προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την επίλυση κάποιων
επειγόντων ζητηµάτων.
Θα συµφωνήσω -το έχω πει κατ’ επανάληψη- ότι σίγουρα δεν
είναι ο καλύτερος τρόπος νοµοθέτησης ούτε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ούτε οι τροπολογίες, οι οποίες πολλές φορές
έρχονται και είναι και εκπρόθεσµες. Όµως ξέρετε πολύ καλά ότι
πολλές φορές είναι τόσο επείγουσες οι ανάγκες, που εκ των
πραγµάτων καλούµαστε να ψηφίσουµε µέσα σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα, επαναλαµβάνω, διατάξεις οι οποίες είναι πολύ
χρήσιµες, τόσο για την ελληνική οικονοµία όσο και την ελληνική
κοινωνία.
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Βεβαίως είναι υποκριτικό να το ακούω από κόµµατα, όπως για
παράδειγµα τον ΣΥΡΙΖΑ, που δυστυχώς εκείνη την περίοδο 2015
- 2019, θα έλεγα, κατά πλειοψηφία έφερνε διατάξεις να θυµίσω
όχι µόνο µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά πολλές
φορές -το θυµάται και ο αγαπητός συνάδελφος κ. Μπάρκαςµέσα από διαδικασίες εξπρές, κατεπείγουσες διαδικασίες, όπου
γινόταν µία συζήτηση στην επιτροπή και έρχονταν και ψηφίζονταν στην Ολοµέλεια ολόκληρα νοµοσχέδια. Τότε βέβαια η δικαιολογία ήταν ότι η ψήφιση γινόταν λόγω των µνηµονιακών υποχρεώσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή όλοι έχουµε µία διαδροµή σε αυτή την Αίθουσα, τουλάχιστον να θυµόµαστε τι έχει
γίνει και στο παρελθόν.
Έρχοµαι, λοιπόν, στις διατάξεις που αφορούν τις τροπολογίες
και να σας πω εν συντοµία ότι βεβαίως το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας θα υπερψηφίσει όλες τις υπουργικές τροπολογίες.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι µε αυτή την παρέµβασή
µου έχω καλύψει το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ ιδιαίτερα
τον κ. Κεφαλογιάννη και για την οικονοµία του χρόνου.
Θα ολοκληρώσουµε τη σηµερινή πολύωρη διαδικασία, στην
οποία δόθηκε ο λόγος µε άνεση σε όλους τους εισηγητές, ειδικούς αγορητές, Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, επικεφαλής
των κοµµάτων, µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θεσµικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής µας είναι σταθερά προσανατολισµένες, από την αρχή της θητείας της, στη µείωση των φόρων αλλά
και στη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας και των πολιτών και
είναι δεδοµένο ότι έχουν προκαλέσει αµηχανία στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, ιδιαίτερα µάλιστα όταν η πολιτική µείωσης των
φόρων που υλοποιεί συστηµατικά αυτή η Κυβέρνηση, εδώ και
δυόµισι χρόνια, αποτελεί για τους πολίτες πεδίο σύγκρισης µε
την πολιτική της υπερφορολόγησης και της αύξησης των φόρων
της προηγούµενης κυβέρνησης.
Οι παρεµβάσεις ύψους άνω των 43 δισεκατοµµυρίων ευρώ για
να στηριχθούν επιχειρήσεις, νοικοκυριά και εργαζόµενοι, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες της πανδηµίας, ενοχλούν. Ενοχλούν γιατί ακύρωσαν τα καταστροφολογικά σενάρια.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι κάποιοι έχουν εγκαταλείψει την καταστροφολογία και τη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας.
Έχουν φτάσει µάλιστα στο σηµείο να αµφισβητούν ή να υποβαθµίζουν τη νέα µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δυόµισι χρόνια παραλάβαµε έναν ΕΝΦΙΑ µε συνολική βεβαίωση φόρου ύψους
3.100.000.000 ευρώ. Εµείς ως Κυβέρνηση προχωρήσαµε σε νέα
µείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία ανέρχεται στο 13% περίπου για τα
φυσικά πρόσωπα.
Σε συνδυασµό µε την πρώτη αρχική µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22% το καλοκαίρι του 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, µέσα στα πρώτα δυόµισι χρόνια της θητείας
της, θα έχει προχωρήσει σε συνολική µείωση του ΕΝΦΙΑ πάνω
από 30% σε µόνιµη βάση. Μιλάµε για µια µείωση της τάξης των
860 εκατοµµυρίων ευρώ.
Με τη νέα µείωση του ΕΝΦΙΑ, το 80% των πολιτών, δηλαδή
οκτώ στους δέκα φορολογούµενους, θα δει νέα µείωση του
ΕΝΦΙΑ στα εκκαθαριστικά του. Μιλάµε για περίπου πέντε εκατοµµύρια φορολογούµενους και αυτό δεν είναι προπαγάνδα,
είναι πραγµατικότητα, όπως πραγµατικότητα είναι οι µειώσεις
των φόρων που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα και η µείωση
των φορολογικών επιβαρύνσεων και των µέτρων στήριξης για
τους αγρότες, που ανακοινώθηκαν την περασµένη Παρασκευή.
Σε αυτές περιλαµβάνονται η µόνιµη µείωση του συντελεστή
ΦΠΑ στα λιπάσµατα από το 13% στο 6%, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους νέους αγρότες,
όσους ανήκουν σε συλλογικά σχήµατα και όσους εντάσσονται
στη συµβολαιακή γεωργία, καθώς και η επιδότηση των κτηνοτρόφων κατά 7% επί του κύκλου εργασιών που θα έχουν από τον
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Ιανουάριο ως τον Μάρτιο του 2022.
Πραγµατικότητα θα είναι και η ενίσχυση των µέτρων στήριξης
πολιτών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ανατιµήσεων, το οποίο έχει παγκόσµια διάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχή της πανδηµίας ανανεώνει και επικαιροποιεί
διαρκώς το πλαίσιο των µέτρων στήριξης για τους πολίτες.
Όπως έχω αναφέρει, αυτή η διαδικασία έχει δυναµικά χαρακτηριστικά. Απαιτεί διαρκή αξιολόγηση, επικαιροποίηση των µέτρων
στήριξης και ενίσχυσή τους όπου κρίνεται απαραίτητο.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχεται σήµερα προς κύρωση στη Βουλή. Περιέχει µέτρα µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο, που το περιεχόµενό
τους αντιστοιχεί τόσο σε δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης που γίνονται πράξη, όσο και σε ουσιαστικά µέτρα
στήριξης για συγκεκριµένες οµάδες πολιτών και τοµείς της οικονοµίας.
Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται: Πρώτον, η πλήρης απαλλαγή, σε ποσοστό δηλαδή 100%, από τον φόρο εισοδήµατος του
επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται µε τη
µορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών,
δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής και
του Λιµενικού, καθώς και η απαλλαγή σε ποσοστό 100% από τον
φόρο εισοδήµατος της ειδικής αποζηµίωσης που λαµβάνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τα πληρώµατα των
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία
µε αεροπορικά µέσα για παροχή πρώτων βοηθειών. Μέχρι σήµερα το ποσοστό απαλλαγής του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, της Αστυνοµίας και
του Λιµενικού, καθώς και της ειδικής αποζηµίωσης των αεροδιασωστών από τον φόρο εισοδήµατος ήταν στο 65%.
Δεύτερον, η παράταση κατά έναν µήνα της προθεσµίας υπαγωγής στη ρύθµιση των τριάντα έξι ή εβδοµήντα δύο δόσεων µε
την καταβολή της πρώτης δόσης που µπορεί να γίνει µέχρι και
τις 28 Φεβρουαρίου 2022, αντί της 31ης Ιανουαρίου που ίσχυε
πριν. Επισηµαίνω ότι στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν φορολογικές υποχρεώσεις ΦΠΑ, φόρου εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ που δηµιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του
2021, για να ρυθµιστούν σε τριάντα έξι δόσεις άτοκες ή εβδοµήντα δύο δόσεις µε επιτόκιο 2,5%.
Μπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση: Πρώτον, φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί πληγέντες από την πανδηµία µε τις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Δεύτερον, φυσικά
πρόσωπα που η σύµβαση εργασίας τους ανεστάλη στο διάστηµα
µεταξύ 1-3-2020 έως 31-7-2021. Τρίτον, όσοι έλαβαν αποζηµίωση
ειδικού σκοπού. Τέταρτον, όσοι έλαβαν µειωµένο µίσθωµα. Πέµπτον, όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Και
έκτον, όσοι εγγράφηκαν στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά
το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Προβλέπεται επίσης ότι, µε την υπαγωγή στη ρύθµιση και για
όσο αυτή τηρείται, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για κάθε νόµιµη χρήση, ενώ αναστέλλονται οι κατασχέσεις και µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Θέλοντας να διευκολύνουµε τους πολίτες σε περίπτωση που
δεν µπορεί κάποιος να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση, µπορεί να την υποβάλει κανείς είτε αυτοπρόσωπα είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη φορολογική
διοίκηση.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου χορηγείται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση των τριάντα έξι ή εβδοµήντα δύο
δόσεων των ληξιπρόθεσµων οφειλών που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων
κατά την περίοδο της πανδηµίας.
Ταυτόχρονα, για όσο διάστηµα τηρείται η ρύθµιση, αναστέλλεται η εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 110 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για την κατάπτωση της εγγύησης που
έχει κατατεθεί υπέρ του δηµοσίου.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπεται, επίσης, η παράταση για δύο ακόµη µήνες, έως την 31η Μαρτίου
2022, της δυνατότητας σύνταξης συµβολαίων αγοραπωλησίας,

6854

δωρεών και γονικών παροχών χρησιµοποιώντας τις αντικειµενικές αξίες που ίσχυαν έως 31-12-2021, µε την προϋπόθεση οι αντίστοιχες δηλώσεις να είχαν υποβληθεί έως την 31η Δεκεµβρίου
2021.
Ακόµη, προβλέπεται η παράταση της διάρκειας της ειδικής
διαχείρισης για την ανώνυµη εταιρεία «ΛΑΡΚΟ», µε την τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.4664/2020, για χρονικό διάστηµα
τριών µηνών. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης αρχίζει από τις 7 Ιανουαρίου του 2022.
Η παράταση στοχεύει τόσο να συνεχιστεί η λειτουργία του
συγκροτήµατος εργοστασίου Λαρύµνης, µέχρι την ολοκλήρωση
της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργεί το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου για λογαριασµό
του δηµοσίου, όσο και να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας
που έχει προκηρυχθεί από την ειδική διαχείριση για τη διάθεση
των µεταλλείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω µια ειδική αναφορά στο άρθρο 3 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, που
δίνει τη δυνατότητα ρύθµισης οφειλών σε µέχρι και σαράντα
οκτώ δόσεις για τις βεβαιωµένες οφειλές συνταξιούχων που προκύπτουν από τη δήλωση αναδροµικών ποσών συντάξεων προηγούµενων ετών. Αντιλαµβανόµαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν, γι’ αυτό και διπλασιάσαµε τον αριθµό των δόσεων, αφού
για τέτοιου είδους οφειλές το όριο ήταν είκοσι τέσσερις δόσεις
µε το ισχύον µέχρι τώρα καθεστώς.
Επιπρόσθετα, προκειµένου να παρασχεθεί ικανός χρόνος
στους συνταξιούχους να εντάξουν τις οφειλές τους στην προαναφερθείσα ρύθµιση, προβλέφθηκε ότι η καταβολή των φόρων
από αναδροµικά ποσά συντάξεων δεν είναι απαιτητή µέχρι την
31η Ιανουαρίου 2022, αλλά παρατείνεται µέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2022.
Επειδή περισσεύει ο λαϊκισµός και η απώλεια µνήµης για κάποιους, είµαι υποχρεωµένος να αναφερθώ στην υπόθεση των
αναδροµικών. Να υπενθυµίσω ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη ήταν αυτή που προχώρησε στην απόδοση των αναδροµικών για το ενδεκάµηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 και για
όσους από τους συνταξιούχους δεν είχαν προσφύγει ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων. Γιατί οι υπ’ αριθµόν 1439/2020 έως
1443/2020 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας προέβλεπαν ξεκάθαρα επιστροφή των αναδροµικών µόνο σε όσους είχαν
ασκήσει ένδικα µέσα, δηλαδή µόνο σε όσους είχαν κάνει προσφυγή. Η Κυβέρνησή µας, ωστόσο, µερίµνησε να γίνει η επιστροφή στο σύνολο των δικαιούχων για την καταβολή των
αναδροµικών και όχι µόνο σε όσους άσκησαν ένδικα µέσα.
Θα πρέπει, επίσης, να υπενθυµίσω ότι η ειδική φορολογική µεταχείριση που έχει θεσπιστεί για τους δικαιούχους των αναδροµικών αποδοχών και συντάξεων που καταβλήθηκαν δυνάµει των
διατάξεων των άρθρων 10 έως 15 του ν.4575/2018 προέβλεπε
ξεκάθαρα ότι κατά την καταβολή των αναδροµικών αυτών διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20%, µε την
οποία εξαντλούνταν κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Άρα διαχωρίζονται οι περιπτώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι τα αναδροµικά που προβλέπονται σύµφωνα µε τον ν.4575/2018 αναφέρονται σε εφάπαξ χρηµατικά ποσά προς εν ενεργεία στελέχη
συγκεκριµένων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και τους
συνταξιούχους των συγκεκριµένων κατηγοριών, ενώ τα αναδροµικά των άρθρων 33 και 34 του ν.4734/2020 αφορούν το σύνολο
των συνταξιούχων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα
µε τις σχετικά οριζόµενες διατάξεις.
Ειδικότερα, για να γίνει περισσότερο σαφές, µε τον ν.4575/
2018 του ΣΥΡΙΖΑ προβλέφθηκε η καταβολή εφάπαξ χρηµατικού
ποσού προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, τους ιατρούς του ΕΣΥ, τους ιατρούς δηµόσιας
υγείας ΕΣΥ, τα µέλη ΔΕΠ των πανεπιστηµίων της χώρας, τα µέλη
ΕΠ των ΤΕΙ, τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Σε
αυτές τις ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων εντάσσονται και αρκετοί υψηλόµισθοι, οι οποίοι βάσει των κειµένων διατάξεων υπάγονται αυτοδικαίως σε υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να υπενθυµίσω, επίσης, ότι µε κοινές υπουργικές αποφάσεις
ρυθµίστηκε, µεταξύ άλλων, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής
των επιστρεπτέων ποσών των µειώσεων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Σύµφωνα µε αυτές,
διενεργήθηκε η καταβολή των σχετικών ποσών χωρίς την παρακράτηση φόρου του άρθρου 60 του ν.4172/2013, αλλά και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43α του ν.4172/2013.
Να επαναλάβω για µία ακόµη φορά ότι τα αναδροµικά που καταβλήθηκαν δεν επιβαρύνονται ούτε µε πρόστιµα εκπρόθεσµης
υποβολής δηλώσεων ούτε µε τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.
Πέρα από την καταβολή των αναδροµικών σε όλους τους συνταξιούχους, η Κυβέρνηση προχωρά τώρα και σε µία επιπλέον νοµοθετική ρύθµιση για αυτή την κατηγορία των πολιτών, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τη
φορολογική διοίκηση σε σαράντα οκτώ δόσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1209 και ειδικό 177, που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών. Με τις ρυθµίσεις που περιέχονται στα άρθρα
1 έως 6 επέρχονται οι αναγκαίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά µε τη διαδικασία επιστροφής ποσών έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης πρώτης συλλογής της από 13-8-2021 πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν.4824/2021, του ν.4839/2021, καθώς και της προκαταβολής επιχορήγησης και πρώτης αρωγής του ν.4797/2021.
Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις έχουν ως άµεσα ωφελούµενους
νοµικά πρόσωπα που επλήγησαν από θεοµηνίες και λαµβάνουν
πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδροµής για αποκατάσταση
κτηρίων, καθώς και επιχειρήσεις και αγροτικές εκµεταλλεύσεις
που λαµβάνουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης ή προκαταβολής ή επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών από θεοµηνίες.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι
έντοκη από την ηµεροµηνία χορήγησης µε το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, µετά τη βεβαίωση των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στις αρµόδιες ΔΟΥ, εφαρµόζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης τόκων επί βεβαιωµένων οφειλών κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων.
Με το άρθρο 7 της τροπολογίας παρατείνεται µέχρι και τις 28
Φεβρουαρίου 2022 η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων των υπόχρεων προσώπων, λόγω τεχνικών εργασιών στο σύστηµα της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συνεχίζει να διαχειρίζεται και να αντιµετωπίζει αξιόπιστα και αποτελεσµατικά τις
δυσκολίες και τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν. Δεν
διστάζει να λαµβάνει διαρκώς νέα µέτρα στήριξης, να ενισχύει
και να επικαιροποιεί µέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή,
µε στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, για να έχουν
όλοι τη δυνατότητα να συµµετέχουν στα οφέλη της αναπτυξιακής διαδικασίας στο µέλλον.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διατηρεί την εµπιστοσύνη της κοινωνίας των πολιτών, γιατί διαθέτει στοιχεία που συνιστούν συγκριτικό πλεονέκτηµα: αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα και κυρίως µετρήσιµα αποτελέσµατα. Δεν έχει καµµία σηµασία το γεγονός ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσπαθεί να
υποτιµήσει τη δεύτερη και µάλιστα σε µόνιµη βάση µείωση του
ΕΝΦΙΑ, αλλά και τις λοιπές φορολογικές ελαφρύνσεις της Κυβέρνησής µας. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι οι πολίτες βλέπουν τη µείωση των φόρων και έχουν άµεσα οφέλη από αυτή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από
28.1.2022 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής
δικαστικής προστασίας” (Α’14)».
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Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, ένα άρθρο, τέσσερις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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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Κύρωση της από 28.1.2022 Π.Ν.Π. «Επείγουσες φορολογικές,
τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για
τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής
προστασίας» (Α’ 14)
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1207/175 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1208/176 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1209/177 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 1210/178 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 28.1.2022
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες φορολογικές,
τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για
τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής
προστασίας" (Α’14)» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς
ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας" (Α’14)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.1.2022 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Α’ 14)
Άρθρο 1
Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος
αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14)
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις
για τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας»
ΜΕΡΟΣ A’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο πρώτο Απαλλαγή επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας µε
τη µορφή πτητικού επιδόµατος και λοιπών αντίστοιχων επιδοµάτων, καθώς και ειδικής αποζηµίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού και πληρωµάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακοµιδές κατά ποσοστό 100% από τον φόρο εισοδήµατος Τροποποίηση της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
4172/2013
Άρθρο δεύτερο Παράταση προθεσµίας καταβολής πρώτης
δόσης ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών/δόσεων ρυθµίσεων στο
πλαίσιο της αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 289 του ν.
4738/2020
Άρθρο τρίτο Ρύθµιση και παράταση προθεσµίας καταβολής
οφειλών φόρου εισοδήµατος και προστίµων για αναδροµικά
ποσά συντάξεων
Άρθρο τέταρτο Υπολογισµός φόρου µεταβίβασης ακινήτων,
δωρεάς και γονικής παροχής για συµβόλαια που συντάσσονται
από 1ης.1.2022 έως 31.3.2022 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του
ν. 4876/2021
Άρθρο πέµπτο Υπαγωγή σε ρύθµιση οφειλών εγκεκριµένων
αποθηκευτών για έτοιµα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και
άλλα αλκοολούχα προϊόντα φορολογικών αποθηκών
Άρθρο έκτο Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του
ν. 4664/2020
Άρθρο έβδοµο Παράταση δυνατότητας χρήσης βεβαιώσεων
µηχανικών για δικαιοπραξίες εν ζωή - Τροποποίηση του άρθρου
62 του ν. 4495/2017
ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο όγδοο Ρυθµίσεις για τις πολιτικές δίκες
Άρθρο ένατο Ρυθµίσεις για τις ποινικές δίκες
Άρθρο δέκατο Ρυθµίσεις για τις διοικητικές δίκες
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο ενδέκατο Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2 Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε
φυσικά και νοµικά πρόσωπα - Τροποποίηση άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.08.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
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Άρθρο 3 Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα - Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4839/2021
Άρθρο 4 Επιστροφή προκαταβολής επιχορήγησης - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Άρθρο 5 Επιστροφή ποσών πρώτης αρωγής - Τροποποίηση
παρ. 6 και 7 άρθρου 9 του ν. 4797/2021
Άρθρο 6 Επιστροφή επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12Β του ν. 4797/2021
Άρθρο 7 Επιστροφή πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδροµής - Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 24Β του ν. 4797/2021
Άρθρο 8 Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4871/2021
Άρθρο 9 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόµενων από την πανδηµία
επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίου και σχολής χορού» και των συγχρηµατοδοτούµενων από
το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και από τους σεισµούς της
24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεµβρίου 2021
Άρθρο 10 Ρύθµιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού
Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 17 στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν.
4361/2016
Άρθρο 11 Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη εδαφίων στην
παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
Άρθρο 12 Κτίρια και εγκαταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 55
του ν. 4223/2013 και του άρθρου 21 του
ν. 4664/2020
Άρθρο 13 Επέκταση υποχρέωσης καταβολής περιβαλλοντικού
τέλους σε παλαιά, ρυπογόνα οχήµατα - Τροποποίηση των παρ.
1 και 2 άρθρου 5 του ν. 4710/2020
Άρθρο 14 Μεταβατική διάταξη περιβαλλοντικού τέλους οχηµάτων
Άρθρο 15 Σύνθεση συµβουλίων κρίσεων Πυροσβεστικού Σώµατος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129 του
ν. 4662/2020
Άρθρο 16 Αναφορά στη νοµοθεσία ως προς ζητήµατα αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 17 Θέµατα Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και
Προστασίας
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.1.2022 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ,
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Α’ 14)
Άρθρο 1
Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και
συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση
του δικαιώµατος αποτελεσµατικής
δικαστικής προστασίας»
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 28.1.2022 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και
συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του
δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αρ.14 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) της 29ης Ιανουαρίου 2022 και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις,
επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 289 του ν. 4738/
2020 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς την προθεσµία καταβολής
της πρώτης δόσης και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται µε την
καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι
την 28η Φεβρουαρίου 2022. Οι επόµενες δόσεις της ρύθµισης
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων
µηνών. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήµατος για υπαγωγή στη ρύθµιση, τα αποδιδόµενα ποσά από συµψηφισµούς
του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού
ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ.
και από µέτρα αναγκαστικής είσπραξης µπορούν να καλύπτουν
την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσµίας
του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις
κείµενες διατάξεις.»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4, τις παρ. 1 και 5 του άρθρου
5, την παρ. 1 του άρθρου 20, την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ.
5 του άρθρου 22, τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, την παρ. 1
του άρθρου 44, τα άρθρα 94 έως 98 και την παρ. 1 του άρθρου
106 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση αφενός
φορολογικών, τελωνειακών και συναφών ρυθµίσεων, ιδίως λόγω
των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως
επίσης λόγω της επικείµενης εκπνοής νοµοθετικώς προβλεπόµενων προθεσµιών, αφετέρου ρυθµίσεων για τη διασφάλιση του
δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, λαµβανοµένης υπόψη της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ».
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Αποφασίζουµε:
ΜΕΡΟΣ A’:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο πρώτο
Απαλλαγή επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας µε τη
µορφή πτητικού επιδόµατος και λοιπών αντίστοιχων
επιδοµάτων, καθώς και ειδικής αποζηµίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωµάτων
ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακοµιδές κατά
ποσοστό 100% από τον φόρο εισοδήµατος Τροποποίηση της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14
ν. 4172/2013
1. Η περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α’167)
τροποποιείται ως προς το ποσοστό απαλλαγής από τον φόρο εισοδήµατος του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας µε τη µορφή
πτητικού επιδόµατος και των λοιπών αντίστοιχων επιδοµάτων,
καθώς και της ειδικής αποζηµίωσης που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στα πληρώµατα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακοµιδές κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) και διαµορφώνεται ως εξής:
«θ) το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται µε τη
µορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών,
δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και η ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώµατα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε αεροπορικά µέσα για παροχή Α’ Βοηθειών κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) και η πτητική αποζηµίωση που καταβάλλεται
στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%).»
2. Η περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, όπως
αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρόντος, εφαρµόζεται για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η.1.2022 και µετά.
Άρθρο δεύτερο
Παράταση προθεσµίας καταβολής πρώτης δόσης
ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών/δόσεων ρυθµίσεων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 5

Άρθρο τρίτο
Ρύθµιση και παράταση προθεσµίας καταβολής οφειλών φόρου
εισοδήµατος και προστίµων για αναδροµικά
ποσά συντάξεων
1. Οφειλές από φόρο εισοδήµατος και πρόστιµα που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
για αναδροµικά ποσά συντάξεων προηγουµένων ετών δύνανται,
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθµίζονται σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υποπερ. ii της
περ. 1α της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου 1 του ν. 4152/
2013 (Α’107).
2. Η καταβολή του φόρου εισοδήµατος που προσδιορίζεται
από τροποποιητικές δηλώσεις, µε αναδροµικά συντάξεων προηγουµένων ετών, για τα οποία οι βεβαιώσεις συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021 και η πράξη διοικητικού προσδιορισµού του
φόρου εκδόθηκε έως την 31η Δεκεµβρίου 2021, γίνεται µέχρι τη
15η Φεβρουαρίου 2022.
Άρθρο τέταρτο
Υπολογισµός φόρου µεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συµβόλαια που συντάσσονται από 1η.1.2022
έως 31.3.2022 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4876/2021
Το άρθρο 49 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) τροποποιείται ως προς
τον χρόνο σύνταξης των συµβολαίων και διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 49
Υπολογισµός φόρου µεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συµβόλαια που συντάσσονται από 1η.1.2022
έως 31η.3.2022
Σε οριστικά συµβόλαια µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία
ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από
την 1η Ιανουαρίου 2022 µέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, για τον
υπολογισµό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η µεταβίβαση έχει
συντελεστεί κατά την 31η Δεκεµβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές
δηλώσεις υποβλήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.»
Άρθρο πέµπτο
Υπαγωγή σε ρύθµιση οφειλών εγκεκριµένων
αποθηκευτών για έτοιµα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά
και άλλα αλκοολούχα προϊόντα
φορολογικών αποθηκών
1. Οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και λοιπές συνεισπραττόµενες επιβαρύνσεις των έτοιµων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οι οποίες βεβαιώθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 110 του ίδιου νόµου
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κατά το διάστηµα από την 1η.3.2020 έως την 31η.7.2021, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη στην αρµόδια τελωνειακή
αρχή, να ρυθµίζονται µε υπαγωγή στο άρθρο 289 του ν. 4738/
2020 (Α’ 207).
2. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης οφειλών
των εγκεκριµένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/
2001, οι οποίες προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών
αποθηκών των προϊόντων της παρ. 1, και µε την προϋπόθεση τήρησης αυτής αναστέλλεται η εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου
110 του ίδιου νόµου.
Άρθρο έκτο
Παράταση της ειδικής διαχείρισης της
ΛΑΡΚΟ - Τροποποίηση της παρ. 10
του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/
2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της ειδικής
διαχείρισης και διαµορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης τουλάχιστον του εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός
δεκαοκτώ (18) µηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας
επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική
διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.
Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση,
εάν εκκρεµεί η διάθεση µέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της
πτώχευσης, ο οποίος αναλαµβάνει την ευθύνη διανοµής του
στους δικαιούχους πιστωτές, σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης
που έχει συνταχθεί, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και
η διανοµή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»
2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.
4664/2020, όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του παρόντος, αρχίζει από την 7η.1.2022.
Άρθρο έβδοµο
Παράταση δυνατότητας χρήσης βεβαιώσεων
µηχανικών για δικαιοπραξίες εν ζωή Τροποποίηση του άρθρου 62 ν. 4495/2017
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167)
τροποποιείται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία της δυνατότητας κατάρτισης δικαιοπραξιών επί ακινήτων µε βεβαίωση µηχανικού άνευ τήρησης της διαδικασίας σύνταξης ηλεκτρονικής
ταυτότητας κτιρίου και διαµορφώνεται ως εξής:
«Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022
δύναται, αντί των οριζόµενων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαµβανοµένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση
εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσµα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού του άρθρου 83.»
ΜΕΡΟΣ Β’:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο όγδοο
Ρυθµίσεις για τις πολιτικές δίκες
1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστηµα από τις
25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022, κατά το
οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω
ανωτέρας βίας δυνάµει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 (Β’ 186) και
4035/26.1.2022 (Β’ 190) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης,
δεν υπολογίζεται στις νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συ-
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ναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον
των δικαστηρίων, συµβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασµού, υποθηκοφυλακείων, κτηµατολογικών γραφείων και
άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους
στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσµίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Οι κάθε είδους πλειστηριασµοί, µε εξαίρεση τους πλειστηριασµούς πραγµάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν
προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστηµα από τις 2
Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2022 ενώπιον
υπαλλήλων πλειστηριασµών που εδρεύουν στις περιοχές των
αποφάσεων της παρ. 1, δεν διενεργούνται και επαναλαµβάνονται
την έβδοµη ηµέρα από την αρχικώς προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής τους, εφαρµοζόµενης της διαδικασίας της
παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.
3. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάµει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και 4035/26.1.2022
αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστηµα
από τις 24 Ιανουαρίου 2022 µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας,
δεν υπολογίζεται στις προθεσµίες των άρθρων 237 και 238, της
παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591,
της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσµίες
που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσµίες που
προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν
κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα, παρατείνονται και λήγουν επτά (7) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της παρούσας. Η προθεσµία κατάθεσης σηµειώµατος που χορηγήθηκε από τον
Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, παρατείνεται και συµπληρώνεται την αντίστοιχη
ώρα της τρίτης (3ης) εργάσιµης ηµέρας από τη δηµοσίευση της
παρούσας.
4. Στις εκκρεµείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες
ενώπιον του Εφετείου, εφόσον πρόκειται για δικαστήρια των
οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάµει των υπ’ αρ. 4034/
24.1.2022 και 4035/26.1.2022 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης και αφορούν εφέσεις κατά ερήµην αποφάσεων, που είχαν
εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιµο, στον οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εµπίπτει στο χρονικό
διάστηµα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις µε τα σχετικά αποδεικτικά τους µέσα και διαδικαστικά
έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιµο µετά το χρονικό διάστηµα από τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου
2022, αναβάλλονται υποχρεωτικά µετά από αίτηµα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου
241 ΚΠολΔ.
5. Αναφορικά µε δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάµει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και
4035/26.1.2022 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε περίπτωση που οι προθεσµίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ.
1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του
άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσµίες
κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού
διαστήµατος από τις 25 µέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022 και ο υπολειπόµενος χρόνος συµπλήρωσής τους από τη δηµοσίευσή της
παρούσας µέχρι τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου,
δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσµιών αυτών, οι υποθέσεις
αναβάλλονται υποχρεωτικά µετά από αίτηµα οποιουδήποτε των
διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241
ΚΠολΔ.
6. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ,
που εκδόθηκαν από δικαστήρια, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάµει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και 4035/26.1.2022
αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και προσωρινές
διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της
εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και
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διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν µέχρι τη µαταιωθείσα λόγω
της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης
αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες µέχρι τη νέα δικάσιµο, που θα ορισθεί.
7. Αναφορικά µε δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάµει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και
4035/26.1.2022 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, όταν το
χρονικό διάστηµα, από τις 31 Ιανουαρίου 2022 µέχρι τη συζήτηση, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση µε την ορισθείσα
δικάσιµο, οι προθεσµίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της
αντέφεσης ή πρόσθετων λόγων ανακοπής, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς µε αίτηµα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς
τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στην ως άνω περίπτωση,
η µη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον
διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή
ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
8. Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν
η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης
των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήµατος από τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28
Ιανουαρίου 2022, όµως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συµπλήρωσης των ως άνω προθεσµιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να
υποβάλει αίτηµα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις
περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει
αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241
ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες
του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξεως κατά
το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
Άρθρο ένατο
Ρυθµίσεις για τις ποινικές δίκες
Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάµει των υπ’
αρ. 4034/24.1.2022 (Β’ 186) και 4035/26.1.2022 (Β’ 190) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό της προθεσµίας υποβολής έγκλησης ή των προθεσµιών άσκησης όλων των προβλεπόµενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας [ν. 4620/2019, (Α’ 96)] και τους ειδικούς
ποινικούς νόµους ενδίκων µέσων, οιονεί ενδίκων µέσων και ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων. Μετά τη
λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσµίες αυτές συνεχίζουν
για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόµενη από τον νόµο προθεσµία.
Άρθρο δέκατο
Ρυθµίσεις για τις διοικητικές δίκες
Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία του
Συµβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων λόγω ανωτέρας βίας δυνάµει
των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 (Β’ 186) και 4035/26.1.2022 (Β’ 190)
αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις
νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων και των σχετικών
µε αυτές πράξεων ενώπιον της Διοίκησης. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσµίες αυτές συνεχίζουν για όσο
χρονικό διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρωθεί η αντίστοιχη
προβλεπόµενη από τον νόµο προθεσµία.
ΜΕΡΟΣ Γ’:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δη-

µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως
ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ».
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα - Τροποποίηση άρθρου
δέκατου τέταρτου της από 13.08.2021 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Στο άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4824/2021 (Α’156), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1, β) το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και γ) το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 3, µε τη διαγραφή της φράσης «και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση» και οι παρ. 1, 2 και
3 διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που,
κατά τον έλεγχο από αρµόδια για την εξόφληση και εκκαθάριση
του τελικού δικαιούµενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί µη τήρηση
των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των προβλεπόµενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό ενίσχυσης του δέκατου έως και
δέκατου τρίτου άρθρου επιστρέφεται υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δηµόσιο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Ειδικά για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις του δέκατου και δωδέκατου άρθρου, στις περιπτώσεις
του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται η άµεση επιστροφή προς το
Ελληνικό Δηµόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου
σύµφωνα µε το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή της σχετικά
µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρµοζοµένου κατά
τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ.
356/1974, Α’ 90).
2. Η ενίσχυση του άρθρου δέκατου συµψηφίζεται µε τη στεγαστική συνδροµή, όπως αυτή καθορίζεται µετά την υποβολή
φακέλου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, για την οριοθέτηση της
πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδροµής.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδροµή ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος µετά την εξέταση του φακέλου από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών ή το ποσό στεγαστικής συνδροµής,
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όπως αυτό θα καθοριστεί από την τελευταία, είναι µικρότερο από
το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, σύµφωνα µε το άρθρο δέκατο,
τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το
ποσό της στεγαστικής συνδροµής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως στο Ελληνικό Δηµόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή
το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδροµής,
κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύµφωνα µε το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση
της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.
3. Η ενίσχυση του άρθρου δωδέκατου συµψηφίζεται µε την
επιχορήγηση για την αντιµετώπιση ζηµιών του
ν. 4797/2021
(Α’ 66). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή ο λαβών την
ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρµόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της εκτιµώµενης ζηµίας, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αρµόδιες
επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι µικρότερο από το ποσό που
έλαβε ο δικαιούχος, σύµφωνα µε το άρθρο δωδέκατο, τότε το
συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της
δικαιούµενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο
Ελληνικό Δηµόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από
τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύµφωνα µε
το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό
καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»
Άρθρο 3
Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα - Τροποποίηση άρθρου
εξηκοστού έκτου του ν. 4839/2021
Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α’181), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, β) το τρίτο εδάφιο της
παρ. 2 και γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 µε τη διαγραφή της
φράσης «και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του, και σε κάθε
περίπτωση» και οι παρ. 1, 2 και 3 διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που,
κατά τον έλεγχο από αρµόδια για την εξόφληση και εκκαθάριση
του τελικού δικαιούµενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί µη τήρηση
των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των προβλεπόµενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό εφάπαξ έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή
νοµικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδροµής, εφάπαξ
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζηµίωση οικοσκευής και εφάπαξ έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι
επιχορήγησης για την αντιµετώπιση ζηµιών επιστρέφεται υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δηµόσιο και εισπράττεται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ,
ν.δ. 356/1974, Α’90). Ειδικά για τις εφάπαξ έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις έναντι
στεγαστικής συνδροµής και προς επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς έναντι επιχορήγησης για την αντιµετώπιση ζηµιών, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται
η άµεση επιστροφή προς το Ελληνικό Δηµόσιο του συνόλου της
χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη
διάθεση του δικαιούχου σύµφωνα µε το επιτόκιο ανάκτησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την
Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C
14/06), εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.
2. Η εφάπαξ έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νοµικών προσώπων έναντι
στεγαστικής συνδροµής, συµψηφίζεται µε τη στεγαστική συνδροµή, όπως αυτή καθορίζεται µετά την υποβολή φακέλου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών
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Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδροµής. Σε περίπτωση
που δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδροµή ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος µετά την εξέταση του φακέλου από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών ή το ποσό στεγαστικής συνδροµής, όπως αυτό θα
καθοριστεί από την τελευταία, είναι µικρότερο από το ποσό που
έλαβε ο δικαιούχος, ως εφάπαξ έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για
κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νοµικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδροµής, τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής
συνδροµής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δηµόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το
συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της
στεγαστικής συνδροµής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως
από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύµφωνα
µε το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή της σχετικά µε
την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά του
ΚΕΔΕ.
3. Η εφάπαξ έκτακτη οικονοµική ενίσχυση επιχειρήσεων και µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την
αντιµετώπιση ζηµιών συµψηφίζεται µε την επιχορήγηση για την
αντιµετώπιση ζηµιών του ν. 4797/2021 (Α’66). Σε περίπτωση που
δεν υποβληθεί φάκελος ή ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρµόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το
ποσό της επιχορήγησης, βάσει της εκτιµώµενης ζηµίας, όπως
αυτή καθορίζεται από τις αρµόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής,
είναι µικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εφάπαξ
έκτακτη οικονοµική ενίσχυση επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιµετώπιση ζηµιών του ν. 4797/2021, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης
ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούµενης επιχορήγησης, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δηµόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου σύµφωνα µε το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή
της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρµοζοµένου κατά
τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»
Άρθρο 4
Επιστροφή προκαταβολής επιχορήγησης Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 (Α’66) διαγράφεται
η φράση «και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του» και η παρ. 7
διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Εφόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ελέγχου των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση του παρόντος, το
γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και το ποσό της προκαταβολής που
έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, µε
βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή της σχετικά µε
την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90).»
Άρθρο 5
Επιστροφή ποσών πρώτης αρωγής Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 9 του ν. 4797/2021
Στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4797/2021 (Α’66) διαγράφεται η φράση «και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του» και οι
παρ. 6 και 7 διαµορφώνονται ως εξής:
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«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηµα ή πλήρης φάκελος ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή διασταύρωσης στοιχείων, ότι η επιχείρηση ή ο φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση,
ή το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, βάσει της εκτιµώµενης ζηµίας, που
προσδιορίζεται από τις αρµόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής,
είναι µικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος ως πρώτη
αρωγή έναντι αποζηµίωσης, τότε το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούµενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγµή που τέθηκε
στη διάθεση του δικαιούχου, µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 2008/C 14/02 Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και
προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).
7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί µη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή την
επιχορήγηση για αντιµετώπιση ζηµιών, πέραν των κυρώσεων που
προβλέπονται, το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή
που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, µε βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008/C 14/02 Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων
αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου
του ΚΕΔΕ.»

ωστήτως καταβληθέν, εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2008/C
14/02 Ανακοίνωσή της, σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου
καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά
τα λοιπά εφαρµοζοµένου του ΚΕΔΕ.
7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί µη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ή για τη
χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής,
πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το χορηγηθέν εφάπαξ
ποσό πρώτης αρωγής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
2008/C 14/02 Ανακοίνωσή της, σχετικά µε την αναθεώρηση της
µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του ΚΕΔΕ.»

Άρθρο 6
Επιστροφή επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων για
ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12Β του ν. 4797/2021

Το άρθρο 68 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) τροποποιείται ως προς
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δηλώσεων και διαµορφώνεται ως εξής:

Στην παρ. 14 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α’ 66) διαγράφεται η φράση «και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του» και η
παρ. 14 διαµορφώνεται ως εξής:
«14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από
τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε
προκαταβολή κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και το ποσό της προκαταβολής που
έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, µε
βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή της σχετικά µε
την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90).»
Άρθρο 7
Επιστροφή πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής
συνδροµής - Τροποποίηση παρ. 6 και 7
άρθρου 24Β του ν. 4797/2021
Στο άρθρο 24Β του ν. 4797/2021 (Α’66), τροποποιούνται: α) το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 και β) η παρ. 7 µε τη διαγραφή της
φράσης «και µέχρι την πραγµατική επιστροφή του» και οι παρ. 6
και 7 διαµορφώνονται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και πλήρης φάκελος για τη χορήγηση κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος µετά την εξέταση του
φακέλου από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών ή το ποσό κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής, όπως αυτό καθορίζεται από αυτήν, είναι µικρότερο από
το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδροµής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής αρωγής
στεγαστικής συνδροµής, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρε-

Άρθρο 8
Παράταση προθεσµίας υποβολής δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών
συµφερόντων - Τροποποίηση άρθρου 68
του ν. 4871/2021

«Άρθρο 68
Παράταση προθεσµίας υποβολής
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και οικονοµικών συµφερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και
στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη
30ή.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται µέχρι και την 28η.2.2022.»
Άρθρο 9
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόµενων από την πανδηµία επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών
γυµναστηρίου και σχολής χορού» και των
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δράσεων
ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και από τους σεισµούς της
24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεµβρίου 2021
Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόµενων από την πανδηµία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίου και
σχολής χορού» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου
47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής
της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου
ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδι-
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κής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει,
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νοµικά πρόσωπά
τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την
υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους στη δράση και την
είσπραξη της ενίσχυσης. Το παρόν εφαρµόζεται και για τις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήµου Ιστιαίας - Αιδηψού και του Δήµου ΜαντουδίουΛίµνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και επιχειρήσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν
από τους σεισµούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεµβρίου 2021,
οι οποίες προκηρύσσονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

δες (12.700.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή
απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών που προκύπτουν
από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιµών
των Υ/Β, κατ’ εφαρµογή των αναγραφόµενων διαδικασιών στις
παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 61 του ν.
4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019
(Α’ 89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το άρθρο 66
του ν. 4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α’ 196),
το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο 249 του
ν. 4798/2021 (Α’ 68), το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) και
το άρθρο 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) πιστώσεων, χορηγείται
παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον
Μάρτιο 2022.»

Άρθρο 10
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7
του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 17
στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 89, περί απαγόρευσης υπαγωγής αυθαιρέτων και 102, περί ενιαίου ειδικού προστίµου αυθαιρέτων του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και σύµφωνα µε το άρθρο
114 αυτού, περί αυθαίρετων κατασκευών δηµοσίου συµφέροντος, αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων του συνόλου
των κατηγοριών του άρθρου 96 του ως άνω νόµου σε κτίρια και
εγκαταστάσεις, που αναγνωρίσθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 1/2020
απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της παρ. 7 του άρθρου
21 του ν. 4664/2020 (Α’32), όπως διορθώθηκε µε την υπ’ αριθµ.
2/2020 απόφαση του ίδιου Διαιτητικού Δικαστηρίου, ότι ανήκουν
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, εφόσον έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί πριν από την 28η.7.2011, µπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στον ν. 4495/2017.
Η υπαγωγή πραγµατοποιείται εντός έξι (6) µηνών από την εγκατάσταση του πλειοδότη που θα αναδειχθεί από τον ανοιχτό
διεθνή διαγωνισµό που διεξάγεται κατά την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967/27.11.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B’
5254), κατόπιν υποβολής αίτησης, που επέχει θέση εισήγησης,
συνοδευόµενης αποκλειστικά από τοπογραφικό διάγραµµα και
τεχνική έκθεση µηχανικού, µε αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων. Η υποχρέωση σύνταξης
και υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας για το σύνολο των εγκαταστάσεων βαρύνει τον µισθωτή. Ειδικά για µισθώσεις και παραχωρήσεις των ως άνω κτιρίων και εγκαταστάσεων, στα οποία έχει
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη
αλλαγή χρήσης, δεν ισχύει η απαγόρευση της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 82 του ν. 4495/2017.
Η µελέτη στατικής επάρκειας υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία
τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία υπαγωγής, για τα κτίρια
σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Με την υποβολή της µελέτης ο πλειοδότης υποβάλλει
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών έγκρισης εγκατάστασης, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171314/429/14.2.2018
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 481).
Για τις ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης
δεν καταβάλλονται παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιµο.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπό την προϋπόθεση
τήρησης των προθεσµιών υπαγωγής και υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας, οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων, δεν
επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης και δεν
ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4495/
2017.
Για τις πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και για τις
λυόµενες κατασκευές των παρ. 45, 74 και 75 του άρθρου 2 του
ν. 4067/2012 (Α’ 79), εφαρµόζεται η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης ή αποµάκρυνσης.
2. α) Κατά παρέκκλιση των άρθρων 89 και 102 του ν. 4495/

Στo στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) προστίθεται παρ. 17 ως εξής:
«17. Επιπλέον ποσό µέχρι έξι εκατοµµύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (6.150.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος
Περιπολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7. Τα
ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και
αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας υλικών και ανάθεσης
εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που εκκρεµούν και αφορούν σε
υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης του ΤΠΚ υπ’
αρ. 7 και στην πληρωµή της µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών µετακίνησης
προσωπικού, θα καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές και
Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών από την 1η Ιανουαρίου 2022, όσο και το χρονικό διάστηµα
παράτασης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και των εργαζοµένων
της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022. Το Ελληνικό Δηµόσιο επιφυλάσσεται παντός νοµίµου ή συµβατικού δικαιώµατός του είτε αυτό απορρέει από τη σύµβαση υπό στοιχεία
001Β/2000 είτε από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η οποία
παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022. Επί των εγκριθεισών µε
το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό τρίτο
του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α’
167), το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), το άρθρο 80 του ν.
4712/2020 (Α’ 146), το άρθρο 37 του ν. 4734/2020 (Α’ 196), το
άρθρο 151 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), το άρθρο 248 του ν.
4798/2021 (Α’ 68), το άρθρο 60 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) και το
άρθρο 187 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον
Ιούνιο 2022.»
Άρθρο 11
Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β)
του Πολεµικού Ναυτικού - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5
του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), προστίθενται εδάφια εικοστό τέταρτο και εικοστό πέµπτο ως εξής:
«Επιπλέον ποσό µέχρι δώδεκα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιά-

Άρθρο 12
Κτίρια και εγκαταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 55
του ν. 4223/2013 και του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
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2017, αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων του συνόλου
των κατηγοριών του άρθρου 96 του ως άνω νόµου, σε κτίρια και
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε γεωτεµάχια ιδιοκτησίας ή χρήσης, δυνάµει συµβάσεων ή πράξεων παραχώρησης της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.», εφόσον έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί, πριν από την προβλεπόµενη στο άρθρο 86 του ν.
4495/2017 ηµεροµηνία, µπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν
στον ν. 4495/2017. Η υπαγωγή πραγµατοποιείται εντός έξι (6)
µηνών από την εγκατάσταση του πλειοδότη που αναδεικνύεται,
κατόπιν διενέργειας ενός ή περισσοτέρων ανοιχτών διεθνών διαγωνισµών για τη µεταβίβαση του συνόλου ή τµήµατος του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε», σύµφωνα µε τον ν. 4307/2014
(Α’ 246), κατόπιν υποβολής φακέλου που περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά των περ. α), β), δ), ε), στ) και ζ) του άρθρου 99 του ν.
4495/2017, σε έντυπη µορφή. Η δήλωση υπαγωγής µπορεί να
υποβληθεί και από τον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας.
β) Τα δικαιολογητικά των περ. η) και θ) του άρθρου 99 του ν.
4495/2017 υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων στο άρθρο
αυτό προθεσµιών.
γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπό την προϋπόθεση
της τήρησης των προθεσµιών υπαγωγής και υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, οι αυθαίρετες κατασκευές
και αλλαγές χρήσης τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής
κυρώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης και δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 82
του ν. 4495/2017.
δ) Το παράβολο της περ. ι) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017,
καθώς και το πρόστιµο υπαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 100
του ως άνω νόµου, καταβάλλονται από τον πλειοδότη, στον
οποίον µεταβιβάζονται τα ακίνητα της περ. α’ της παρούσας. Η
µη συµµόρφωση µε την εν λόγω υποχρέωση συνεπάγεται αυτοδικαίως τη µη εφαρµογή εφεξής και την ανατροπή των εννόµων
συνεπειών της περ. γ) της παρούσας, µη θιγοµένης της µεταβίβασης κυριότητας.
3. Οι υφιστάµενες πάσης φύσεως διοικητικές άδειες, γνωστοποιήσεις και εγκρίσεις, που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της
δραστηριότητας των εγκαταστάσεων των παρ. 1 και 2, για τη
χρήση των εκτάσεων και για την άσκηση της δραστηριότητας
από τον πλειοδότη που αναλαµβάνει την εκµετάλλευση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων των παρ. 1 και 2 και συνδέονται
µε τη διαδικασία υπαγωγής στον ν. 4495/2017, θεωρούνται εν
ισχύ, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόµενων στο
παρόν, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα έως την πάροδο πέντε (5)
ετών από την εγκατάσταση του κάθε πλειοδότη, µετά το πέρας
της αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας των παρ. 1 και 2 και
µεταβιβάζονται από την υπογραφή της κάθε σύµβασης αυτοµάτως στον αντίστοιχο πλειοδότη.
Άρθρο 13
Επέκταση υποχρέωσης καταβολής περιβαλλοντικού τέλους
σε παλαιά, ρυπογόνα οχήµατα - Τροποποίηση των παρ. 1 και
2 άρθρου 5 του ν. 4710/2020
Στην υποπερ. αβ’ της περ. α’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5
του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί επιβολής περιβαλλοντικού τέλους, προστίθεται νέα κατηγορία υπόχρεων αυτοκινήτων και οι
παρ. 1 και 2 διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121
του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ισχύουν τα εξής:
α) Επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόµησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος:
αα) ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται
στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’
αριθµ. 4179/346/21.01.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 182) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,
αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 5a και Εuro 5b, όπως αυτές ορίζονται στον
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Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και
στον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008.
β) Απαγορεύεται η ταξινόµηση, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθµ.
28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 542) και στην υπ’ αριθµ. 6765/
511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 194) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές
αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού
προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) συµβατικής τεχνολογίας και
για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Από την παρούσα εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα
άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.
2. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις µεταχειρισµένες βάσεις
αυτών,
α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόµησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος:
αα) ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται
στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’
αριθµ. 4179/346/21.1.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 182) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,
αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων Euro 5a και Εuro 5b, όπως αυτές ορίζονται στον
Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 (L
171) και στον Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 (L 199),
β) απαγορεύεται η ταξινόµηση, εφόσον υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών
καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’
αριθµ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 542) και στην υπ’
αριθµ. 6765/511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 194) ή µεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές
ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) συµβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.»
Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη περιβαλλοντικού
τέλους οχηµάτων
Δεν καταλαµβάνονται από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους της υποπερ. αβ’ της περ. α’ των παρ. 1 και
2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020
(Α’ 142), τα οχήµατα που
υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκποµπών καυσαερίων «Euro 5b», για τα οποία υποβάλλεται έως και την 1η Μαρτίου 2022 Δήλωση Άφιξης Οχήµατος
(Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.
Άρθρο 15
Σύνθεση συµβουλίων κρίσεων Πυροσβεστικού
Σώµατος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129
του ν. 4662/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), οι περ.
γ’και δ’ τροποποιούνται: α) µε τη µετονοµασία του πρωτοβάθµιου ανωτάτου συµβουλίου σε πρωτοβάθµιο ανώτατο συµβούλιο
κρίσεων αξιωµατικών πυροσβεστικού σώµατος, β) µε την προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ’, ως αναπληρωµατικού µέ-
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λους, ενός (1) Αντιστρατήγου του στρατού ξηράς, γ) µε την προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ’, ως αναπληρωµατικού µέλους, ενός (1) αντιπροέδρoυ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δ) µε την προσθήκη τρίτου και τέταρτου εδαφίων, και οι
περ. γ’ και δ’ διαµορφώνονται ως εξής:
«γ. Πρωτοβάθµιο Ανώτατο Συµβούλιο Κρίσεων Αξιωµατικών
Πυροσβεστικού Σώµατος: Απαρτίζεται από τον Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους στο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας ως Πρόεδρο, έναν (1) Αντιστράτηγο του Στρατού
Ξηράς και τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος ως µέλη. Ως
αναπληρωµατικά µέλη, ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Νοµικός
Σύµβουλος του Κράτους, ένας (1) Αντιστράτηγος του Στρατού
Ξηράς και ένας (1) Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.. Όταν το Συµβούλιο λειτουργεί ως Ανακριτικό, τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον κωλύεται, αναπληρώνει ένας (1) Υποστράτηγος ή
Αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ορίζεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
Χρέη εισηγητή εκτελεί µέλος του Συµβουλίου που ορίζεται από
τον Πρόεδρο.
δ. Δευτεροβάθµιο Ανώτατο Συµβούλιο Κρίσεων Αξιωµατικών
Πυροσβεστικού Σώµατος: Απαρτίζεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, έναν (1) Αντιστράτηγο των Ενόπλων Δυνάµεων και έναν (1) Αντιστράτηγο
της ΕΛ.ΑΣ. ως µέλη. Ως αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται, αντίστοιχα, ένας (1) Αντιπρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ένας (1) Αντιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάµεων και
ένας (1) Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν απόφασης Αρχηγών
Γ.Ε.ΕΘ.Α. και ΕΛ.ΑΣ. αντίστοιχα. Στο Δευτεροβάθµιο Ανώτατο
Συµβούλιο δεν δύναται να συµµετέχουν όσοι διατελούν µέλη του
Πρωτοβάθµιου Ανώτατου Συµβουλίου κατά την ίδια χρονική περίοδο. Χρέη εισηγητή εκτελεί µέλος του Συµβουλίου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.»
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2. Οι αποδοχές των υπαλλήλων της παρ. 1 καταβάλλονται από
το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Α.Σ.Π., που διορίστηκαν µε την υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.72570/
25.09.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
(Υ.Ο.Δ.Δ. 551), παρατείνεται έως την 28η.2.2022.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 16
Αναφορά στη νοµοθεσία ως προς ζητήµατα
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1. Στο άρθρο 181 του ν. 4662/2020 (A’ 27), προστίθεται παρ.
18, ως εξής:
«18. Όπου στη νοµοθεσία αναφέρονται ή νοούνται ο Υπουργός ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός ή το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για θέµατα τα οποία
αφορούν σε δοµές, υπηρεσίες, εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν από τα ανωτέρω υπουργεία στο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε το π.δ. 70/2021 (Α’
161), νοούνται εφεξής ο Υπουργός ή το Υπουργείο Κλιµατικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα. Όπου στη νοµοθεσία αναφέρεται ή νοείται ο Υπουργός ή το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, για θέµατα τα οποία αφορούν στην
εποπτεία του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του άρθρου 1 του ν. 1349/1983 (Α’ 52), νοείται
εφεξής ο Υπουργός ή το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα.»
2. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 70/2021 (Α’
161).

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 17
Θέµατα Οργανισµού Αντισεισµικού
Σχεδιασµού και Προστασίας
1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
που υπηρετούν στον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού και
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) κατά τον χρόνο µεταφοράς της εποπτείας του Οργανισµού στο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας κατ’ εφαρµογή του π.δ. 70/2021 (Α’ 161),
αποσπώνται στον Ο.Α.Σ.Π. µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται το αργότερο
µέχρι την 28η.2.2022.
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10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο ερ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη
διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση δηµοσίου
χρήµατος», που ανακοινώθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
20 Ιανουαρίου 2022.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

