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Αθήνα, σήµερα στις 5 Ιουλίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
∆ιαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και
αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των
ανηλίκων».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική
αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσω-

τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
∆ιαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Αντικείµενο του νόµου
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόµων, των προεδρικών διαταγµάτων,
και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 2
πρόσωπα και όργανα στο ∆ιαδίκτυο και η δηµιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δηµοσιότητας αυτών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε νόµους,
προεδρικά διατάγµατα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο
Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συµβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και Περιφερειών,
Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους,
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τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόµο, καθώς
και τα όργανα των φορέων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Oι ρυθµίσεις του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόµενα στην παράγραφο
αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή
ή έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητα.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται: α) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται
τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους
και β) οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού
νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
1) νόµοι που εκδίδονται και δηµοσιεύονται κατά το Σύνταγµα,
2) πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου του άρθρου 44 παρ. 1
του Συντάγµατος,
3) τα προεδρικά διατάγµατα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα µε εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση,
σύνθεση, διάταξη, εφοδιασµό και εξοπλισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δηµοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άµυνα και ασφάλεια
της χώρας,
5) ερµηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρµογή της
νοµοθεσίας,
6) οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι επί µέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
7) πράξεις διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης
συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του ∆ηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆., των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των
φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,
8) πράξεις διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης
ή παύσης Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, µελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των φορέων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
9) πράξεις συγκρότησης αµειβόµενων ή µη επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα µέλη τους
αµείβονται ή όχι,
10) πράξεις καθορισµού των αµοιβών και αποζηµιώσεων των
µελών µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, µελών επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας,
11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό ή µε επιλογή, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.∆.∆.,
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και των επιχειρήσεων
και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθµού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συµβολαιογράφων και άµισθων υποθηκοφυλάκων,
12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (∆ΕΠ) του πανεπιστηµιακού τοµέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης,
13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις
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οποίες η δηµοσίευση τους προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
14) περιλήψεις πράξεων διορισµού, µετάταξης, διαθεσιµότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή
υποβιβασµού υπαλλήλων, µόνιµων και µετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, φορέων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δηµόσιους λειτουργούς, των
οποίων η δηµοσίευση απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία, και
περιλήψεις πράξεων διορισµού και συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συµβάσεων έργου στο ∆ηµόσιο, τα
Ν.Π.∆.∆., τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
15) το σύνολο των συµβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόµους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις
αναπτυξιακών νόµων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών,
υπηρεσιών και µελετών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., φορέων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στα
Ν.Π.∆.∆., σε φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε φορείς
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθµού, καθώς και συµβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν.
3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α’),
18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης
περιουσιακών στοιχείων από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δηµόσιων και δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήµατος, β)
καθορισµού εθνικών δρυµών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ)
χαρακτηρισµού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων, ε)
καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, στ) καθορισµού λατοµικών
ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυµοτοµικών σχεδίων, προσδιορισµού ή
τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης της µεταφοράς
αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
(ΖΟΕ), θ) καθορισµού και τροποποίησης όρων δόµησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδοµικών
αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισµού αρχαιολογικών χώρων,
ιγ) χαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισµών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,
20) οι γνωµοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
21) οι πράξεις και γνωµοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών διοικητικών αρχών, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
22) ατοµικές διοικητικές πράξεις, η δηµοσίευση των οποίων
προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος
νόµου αναρτώνται αµελλητί στο ∆ιαδίκτυο µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόµοι και τα προεδρικά διατάγµατα
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρµόδιων Υπουργείων που
αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου
Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
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Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων και των οργάνων στα
οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει µεταβιβαστεί αρµοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε
Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.∆.∆.,
των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών αρχών και των φορέων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.
2. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας η πράξη αναρτάται µε µέριµνα των συναρµοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς
τόπους.
3. Οι νόµοι, τα προεδρικά διατάγµατα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου αναρτώνται µε τρόπο
ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιµα στο µέσο χρήστη.
4. Αν στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης στο ∆ιαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.
Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά
νόµο δηµοσιευτέες, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν
από τη δηµοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούµενης παραγράφου,
οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόµο αναρτώνται στο
∆ιαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή
τους στο ∆ιαδίκτυο κατά τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
3. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν
τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων
µέσων και βοηθηµάτων ούτε τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τις
διοικητικές προσφυγές.
4. Αν το κείµενο της κατά νόµο δηµοσιευµένης πράξης δεν
ταυτίζεται µε το αντίστοιχο κείµενο που είναι αναρτηµένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείµενο που έχει δηµοσιευτεί. Ως
προς τις πράξεις που δεν δηµοσιεύονται καθ’ οποιονδήποτε
άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου που
αναρτήθηκε και του κειµένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. Με
ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείµενο που έχει
αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.
Άρθρο 5
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και απόρρητα
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο
∆ιαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. ∆εν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαµβάνονται
ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο
∆ιαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου
απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο
1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆., καθώς και στους φορείς των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόµο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόµων, προεδρικών
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διαταγµάτων και πράξεων στο ∆ιαδίκτυο συγκροτείται οµάδα διοίκησης έργου µε αντικείµενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόµων και πράξεων στο
∆ιαδίκτυο. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν καταβάλλεται αµοιβή
ή αποζηµίωση. Οι οµάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η σύνθεσή
τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο. Οι οµάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθµού συγκροτούνται τριάντα (30) ηµέρες
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
2. Ταυτόχρονα µε την ανάρτηση στους οικείους δικτυακούς
τόπους σύµφωνα µε το άρθρο 4, ο κατά νόµο υπόχρεος προς
ανάρτηση διαβιβάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την ανάρτηση στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα
νόµο. Το Εθνικό Τυπογραφείο δηµιουργεί και λειτουργεί µε την
εποπτεία του τον κεντρικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των
πράξεων.
3. Σε κάθε φορέα που σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο δηµιουργείται και τηρείται αρχείο των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και
αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.
4. Στο Εθνικό Τυπογραφείο δηµιουργείται και τηρείται κεντρικό
αρχείο νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο κατά την κείµενη νοµοθεσία, το οποίο είναι
προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.
5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση
των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και αποφάσεων
κατά τον παρόντα νόµο λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα
των κειµένων που αναρτώνται.
6. Κατά το σχεδιασµό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων
και την ανάρτηση των νόµων και πράξεων που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο, λαµβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται
η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται τα λεπτοµερειακά και
τεχνικά θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ιδίως
αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόµηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειµένων των νόµων, προεδρικών
διαταγµάτων και πράξεων που λαµβάνονται προς ανάρτηση, την
έκδοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και
καταχώριση του κωδικού αριθµού δηµοσίευσης και στοιχείων του
Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από το νόµο και η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτοµέρειες της ανάρτησης στους
δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων που κατά τον παρόντα νόµο υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική
ανάρτηση, τη δηµιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.
Άρθρο 7
∆ιάθεση τευχών
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα
του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως σε µέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζεται η διάθεση του
περιεχοµένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η
αναζήτηση του περιεχοµένου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
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Άρθρο 8
Ανάρτηση οργανογράµµατος και στοιχείων
υπηρετούντων
Κάθε υπηρεσία ή φορέας του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού οφείλουν
να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραµµα και τη
διάθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόµατα,
τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς µε οποιαδήποτε µορφή ή σχέση
εργασίας και απασχόλησης.
Άρθρο 9
Ειδικές ρυθµίσεις
1.α. Στο άρθρο 284 του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10
Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Συνιστώνται στον Συνήγορο του
Πολίτη 40 οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας. Προσόντα
του κλάδου αυτού και της αντίστοιχης ειδικότητας είναι τα προβλεπόµενα στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται
αποκλειστικά µε απόσπαση ή µετάταξη, κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις του παρόντος, µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθµού, Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. της περιπτώσεως ε’ της
παρ. 1 του άρθρου 3 που συγκεντρώνουν τα προσόντα ειδικού
επιστήµονα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή είναι
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δηµόσιου τοµέα µε οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και µε άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση υπαλλήλων γίνεται µε
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού µετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη,
κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση
διαρκεί τρία έτη, µπορεί να παρατείνεται µόνο δύο φορές για ίσο
χρονικό διάστηµα µε διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. ∆ύο
µήνες πριν από τη συµπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, ο υπάλληλος µπορεί µε αίτησή του να
ζητήσει τη µετάταξή του στην αντίστοιχη οργανική θέση της παρούσας παραγράφου, άλλως η τρέχουσα απόσπασή του λήγει
µε την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Η
µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου, µε γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου
της υπηρεσίας προέλευσης, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, και µε παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης την
οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία µετατάσσεται, µετά από ειδική αξιολόγηση, η διαδικασία, ο τύπος και
τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται µε τον Κανονισµό της Αρχής
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220
Α’). Σε περίπτωση που η αίτηση µετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια. Η διάρκεια της απόσπασης των υποψηφίων για µετάταξη υπαλλήλων παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάταξής τους. Αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των µετατασσοµένων, καθορίζονται µε τον Κανονισµό της Αρχής
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220
Α’). Οι µετατασσόµενοι εντάσσονται µε την απόφαση µετάταξής
τους στο βαθµό της θέσης που µετατάσσονται µε βάση το βαθµό
που κατέχουν και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθµό της θέσης, καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν. Οι µετατασσόµενοι µε βάση την παρούσα
διάταξη διατηρούν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής

περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν τη µετάταξή τους και όλη
η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προέρχονται. Η διατήρηση του
προηγούµενου της µετάταξης ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού
καθεστώτος γίνεται µε ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται
στον Συνήγορο του Πολίτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι
ρυθµίσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α’).
Οι µετατασσόµενοι µε βάση την παρούσα διάταξη υπάγονται στο
µισθολογικό καθεστώς του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτό έχει καθορισθεί µε την
υπ’ αρ. 2/43741/0022/23.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1673 Β’).»
β. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 α’ και β’, 14, 15 και 16
του ίδιου άρθρου αναριθµούνται αντιστοίχως σε 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 α’ και β’, 15, 16, 17.
γ. Στην παράγραφο 8, όπως έχει αναριθµηθεί µε το προηγούµενο εδάφιο, η φράση «µε την παράγραφο 4» αντικαθίσταται από
τη φράση «µε την προηγούµενη παράγραφο».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, διαγράφεται η φράση «ή την εµπειρία.»
Σε συνέχεια του ως άνω εδαφίου, προστίθενται εδάφια, ως
εξής:
«Εξειδικευµένη εµπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για
την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέµενου έργου ή για
θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από 1ης Μαΐου 2010.»
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010
(ΦΕΚ 51 Α’) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ορίζονται µέλη
του. Εισηγητές χωρίς δικαίωµα ψήφου µπορεί να ορίζονται από
τον πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι ∆ικαστικοί Λειτουργοί της
∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συµβούλιο.»
4. Συνιστάται στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος µία (1) θέση µε θητεία πέντε (5) ετών µε δυνατότητα ανανέωσης για µία ακόµη πενταετία, κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Η πλήρωση της θέσης αυτής
γίνεται µε διορισµό ή µε απόσπαση υπαλλήλων του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.
5. Με απόφασή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να αναθέτει προσωρινά
σε υπηρεσιακό παράγοντα των οικονοµικών υπηρεσιών του
Υπουργείου, µε θέση τουλάχιστον τµηµατάρχη, τη διενέργεια
των πράξεων άµεσης διαχείρισης των υποθέσεων καθηµερινής
λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως
καταβολή µισθών του προσωπικού, καταβολή µισθωµάτων, εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, παραλαβή παραδοτέων ανατεθειµένων δράσεων, κίνηση τραπεζικών λογαριασµών κ.ά., η
τυχόν παράλειψη των οποίων επάγεται ζηµία σε βάρος του εν
λόγω φορέα, καθώς και την απογραφή της κινητής περιουσίας
του, µέχρι την κατά το νόµο τυχόν θέση αυτού σε εκκαθάριση.
6.α. Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3166/2003 και προστίθεται παράγραφος 4, η οποία ορίζει:
«4. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του
µέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
είναι δυνατόν να προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας Γραφείων
Τύπου και Επικοινωνίας κάθε τάξεως. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εξωτερικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό ή του µέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την
εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης είναι δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας
Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.»
β. Καταργούνται οι θέσεις που συστάθηκαν µε την παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 3166/2003. Οι ήδη υπηρετούντες στις καταργούµενες θέσεις καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και υπηρετούν σε αυτές µέχρι
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τη λήξη της θητείας τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Το άρθρο 11 του ν. 3166/2003 καταργείται.
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3444/ 2006 τροποποιείται ως εξής:
«Οι δηµοσιογράφοι, µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις
προηγούµενες παραγράφους µπορεί να µετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία όταν συµπληρώσουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η µετάθεση δηµοσιογράφου ή
υπαλλήλου µπορεί να πραγµατοποιηθεί και προτού παρέλθει
τριετία είτε για υπηρεσιακούς λόγους είτε µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για
οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα. Aνώτατο όριο συνεχούς
παραµονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η
εξαετία, µετά τη συµπλήρωση της οποίας µετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία.»
δ. Για την κατάληψη της θέσης του προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης κατά το άρθρο 30 του π.δ. 258/1993,
κρίνονται υπάλληλοι όλων των κλάδων της ΠΕ κατηγορίας της
υπηρεσίας αυτής.
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 2304/1995 «Κύρωση
Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου γίνεται µε απόφαση
του ΚΥ.Σ.Ε.Α. το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, επιλέγει για την κάλυψη των θέσεων αυτών µεταξύ όλων των υπηρετούντων αναθεωρητών Β’ και Γ’. Οι αναθεωρητές που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του
Εισαγγελέα προάγονται σε αναθεωρητές Α’ και οι αναθεωρητές
που επιλέγονται σε θέση αντιπροέδρου προάγονται σε αναθεωρητές Β’ µε προεδρικό διάταγµα.»
8. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως 31.12.2010, δεν
είναι δυνατή η υποβολή αιτηµάτων στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη
πλήρωσης θέσεων µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού,
καθώς και από τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Επιχειρήσεις αυτών. Αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΑΣΕΠ
από τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.
9.α. Η ΕΡΤ Α.Ε. µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθµού των θέσεων στο Γενικό Κανονισµό
Προσωπικού της. Οι συµβάσεις αυτές καταρτίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, οι συµβάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού και τους
όρους που καθορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται, µεταξύ άλλων, και ο
συνολικός αριθµός των απαιτούµενων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ανά ειδικότητα, η δαπάνη που θα βαρύνει κατ’
έτος τον προϋπολογισµό της ΕΡΤ Α.Ε. και τα απαιτούµενα προσόντα. Οι ανωτέρω συµβάσεις µπορεί να έχουν διάρκεια µέχρι
ένα έτος και να ανανεώνονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του π.δ. 164/2004.
β. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από την
ΕΡΤ Α.Ε. πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 3812/2009
(ΦΕΚ 234 Α’), παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειες µέχρι τη
λήξη τους.
10. H παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού ως εξής:
« 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α’), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, που έχουν συµπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. ως
Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές,
ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθµός των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυ-
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τοδίκαια δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε
αριθµού των οργανικών θέσεων του Σ.Ε.Ε.∆.∆.. Η απόσπαση των
ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.∆.∆. µόνο για λόγους αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πληµµελούς άσκησης
αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.»
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου, εν όψει του χρόνου που θα απαιτηθεί, για τη δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος, που θα πραγµατοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά την ψήφισή του, αρχίζει ως ακολούθως:
α) Σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών
Γραµµατέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω
όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή µεταβιβάσει αρµοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
β) Σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.∆.∆.,
των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών αρχών και του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεµβρίου 2010.
γ) Σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού
από την 15η Μαρτίου 2011.
δ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
ε) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 ανάλογα προς τα οριζόµενα στις
περιπτώσεις α’ - γ’ του παρόντος άρθρου.
στ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Ψήφιση στο σύνολο το σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Βελτιώσεις
της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη
και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας
των ανηλίκων»,
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Βελτιώσεις της Ποινικής
Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της
εγκληµατικότητας των ανηλίκων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Άρθρο 1
Το άρθρο 54 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε είναι µικρότερη από έξι
µήνες, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόµος απειλεί κάθειρξη
µέχρι δέκα έτη. Αν η απειλούµενη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη ή
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πρόσκαιρη µεγαλύτερη αυτής του προηγούµενου εδαφίου, η
διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης δεν
υπερβαίνει τα δέκα έτη ούτε είναι µικρότερη από δύο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων που απειλούνται µε ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών µπορεί
το δικαστήριο να επιβάλλει περιορισµό µέχρι δεκαπέντε έτη.»
Άρθρο 2
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη χωρίς να έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται
µόνο αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα.
3. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να
επιβληθεί ποινικός σωφρονισµός κατά το επόµενο άρθρο.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 127 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε
ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα και εµπεριέχει στοιχεία βίας,
στρέφεται κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας ή τελείται κατ’ επάγγελµα ή κατ’ εξακολούθηση. Η απόφαση πρέπει
να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία
να προκύπτει γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν
κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµένων
κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της
πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.»
Άρθρο 3
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 129 του Ποινικού Κώδικα
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία
µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από συνήγορο που διορίζει µε απλό έγγραφο θεωρηµένο, ως προς το
γνήσιο της υπογραφής, από τον διευθυντή του καταστήµατος
κράτησης, δικηγόρο ή τις αρµόδιες αρχές.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 130 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρµόζεται και για τους
ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη µετά τη συµπλήρωση
του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας τους και εισάγονται σε
δίκη µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναµορφωτικά µέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν
ο υπαίτιος συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του.
Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µολονότι αναγκαίος δεν είναι
πλέον σκόπιµος, µπορεί να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται
για την πράξη που τελέστηκε, ελαττωµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 131 του Ποινικού Κώδικα καταργείται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αναριθµείται σε
παράγραφο 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 4
1. Οι περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου
4 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίστανται ως εξής:

«στ) το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων, από έναν πρόεδρο
πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται µαζί µε έναν
αναπληρωτή, πρόεδρο ή πρωτοδίκη, σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 26,
ζ) το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων, από τον δικαστή ανηλίκων
του προηγούµενου εδαφίου και δύο νεότερούς του, αν είναι δυνατόν, πρωτοδίκες,
η) το εφετείο ανηλίκων, από έναν εφέτη ή τον αναπληρωτή
του, που ορίζονται σε κάθε εφετείο σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 26, και από δύο άλλους νεότερούς του, αν είναι δυνατόν,
εφέτες, που ορίζονται εφέτες ανηλίκων από αυτόν που διευθύνει
το δικαστήριο».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων µπορεί, όπου
ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας, να παρίσταται ο αρµόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει τη γνώµη του τελευταίος, εκτός αν είναι διάδικος. Στις συνεδριάσεις των ποινικών
δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο αρµόδιος εισαγγελέας.
Στα µονοµελή και τριµελή δικαστήρια ανηλίκων παρίσταται πάντοτε ένας εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών και στο
εφετείο ανηλίκων ένας αντεισαγγελέας εφετών ή ο αναπληρωτής
του, που ορίζονται εισαγγελείς ανηλίκων για µια τριετία από εκείνον που διευθύνει την αντίστοιχη εισαγγελία. Στο πταισµατοδικείο παρίσταται ο αρµόδιος δηµόσιος κατήγορος, µπορεί όµως
να παρίσταται και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών ή ο νόµιµος
αναπληρωτής του.»
3. Από την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών διαγράφονται οι λέξεις «και δικαστές ανηλίκων».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισµού
∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«3. ∆ικαστές ανηλίκων στα πληµµελειοδικεία ορίζονται για µια
τριετία ένας ή περισσότεροι πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του συµβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και
πρόταση του οικείου εισαγγελέα εφετών. Με την ίδια διαδικασία
ορίζεται ο δικαστής ανηλίκων του εφετείου. Σε όσα δικαστήρια
υπηρετούν περισσότεροι από είκοσι δικαστές, οι δικαστές ανηλίκων ορίζονται από την ολοµέλεια του δικαστηρίου. Για το διορισµό στη θέση του δικαστή και του εισαγγελέα ανηλίκων
αξιολογείται η προηγούµενη συµµετοχή σε ειδικό πρόγραµµα
επιµόρφωσης που οργανώνει η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών ή η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού
τίτλου στο ειδικό αντικείµενο.»
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισµού
∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο ανακριτής και ο δικαστής ανηλίκων ασκούν τα καθήκοντά
τους και µετά τη συµπλήρωση του χρόνου για τον οποίο ορίστηκαν, µέχρι την αντικατάστασή τους ή την ανανέωση της θητείας
τους. Πριν από την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήµατος απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους µε τη διαδικασία της
παραγράφου 1, ή κατά περίπτωση της παραγράφου 3, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η θητεία του ανακριτή, του δικαστή
ανηλίκων και του εισαγγελέα ανηλίκων µπορεί να ανανεώνεται
µε τον ίδιο τρόπο για µια ακόµη διετία ή τριετία αντίστοιχα.»
Άρθρο 5
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Απαιτείται σε κάθε περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου».
Άρθρο 6
Το άρθρο 113 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Τα δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες πράξεις
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που τελούνται από ανηλίκους, µε τις παρακάτω διακρίσεις:
Α. Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει: α) τις πράξεις
που τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες που δικάζονται
από το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων, β) τα πταίσµατα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα του πρωτοδικείου και γ) τις
εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισµατοδικείου για ανηλίκους.
Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων επιβάλλει επίσης τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα που ορίζονται από τον Ποινικό
Κώδικα για ανηλίκους που δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας τους.
Β. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, για τις οποίες, αν τελούνταν
από ενήλικα, απειλείται ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη µε ανώτατο
όριο τα είκοσι έτη.
Γ. Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των µονοµελών και τριµελών δικαστηρίων ανηλίκων που
λειτουργούν στα πληµµελειοδικεία.
2. Το άρθρο 119 εφαρµόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των
εδαφίων Α και Β της προηγούµενης παραγράφου.»
Άρθρο 7
Στο άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα εγκλήµατα που τελούνται από ανηλίκους δεν δικάζονται
ως αυτόφωρα.»
Άρθρο 8
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να
διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναµορφωτικά
µέτρα που ορίζονται στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας
του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται απειλείται στο
νόµο µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έξι µήνες και µπορεί να παρατείνεται µόνο για τρεις µήνες
από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 291. Η παραβίαση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να
οδηγήσει από µόνη της σε προσωρινή κράτηση.»
Άρθρο 9
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου, προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Την ίδια υποχρέωση έχει και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για πράξη, που αν την τελούσε ενήλικος, θα
ήταν κακούργηµα.»
2. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 489 του
Κ.Π.∆. οι λέξεις «το δέκατο τρίτο έτος» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «το δέκατο πέµπτο έτος».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2298/1995 ΚΑΙ Ι∆ΡΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 10
Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ
62 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
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«1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων υπάγονται τα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, που έχουν ως αποστολή την αγωγή, την κοινωνική
στήριξη, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση ανηλίκων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει παραβατική συµπεριφορά ή
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κοινωνικής προσαρµογής.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος και του επόµενου άρθρου
ο όρος ανήλικοι περιλαµβάνει πρόσωπα ηλικίας από 8 έως και
18 ετών.
3. Οι διατάξεις του παρόντος και του επόµενου άρθρου δεν
επηρεάζουν την ύπαρξη και λειτουργία άλλων υπηρεσιών, οργανισµών, ιδρυµάτων ή εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους ή
παρεµφερείς σκοπούς.
4. Στα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων εισάγονται ανήλικοι στους
οποίους:
α) επιβάλλεται το αναµορφωτικό µέτρο της τοποθέτησής τους
σε κατάλληλο ίδρυµα αγωγής σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα, και
β) η τοποθέτηση αυτή επιβάλλεται ως περιοριστικός όρος
κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
5. Στα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων εισάγονται επίσης ανήλικοι,
οι οποίοι διαβιώνουν σε κοινωνικό περιβάλλον ατόµων τα οποία
τελούν καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελµα αξιόποινες πράξεις, εφόσον
υπάρχει γνωµάτευση του Επιµελητή Ανηλίκων ότι δεν είναι εφικτή ή σκόπιµη η ένταξή τους σε προνοιακό ίδρυµα φιλοξενίας
ανηλίκων. Στην περίπτωση αυτή για την εισαγωγή είναι αναγκαία
η υποβολή αίτησης των προσώπων που έχουν τη γονική µέριµνα
του ανηλίκου ή, εφόσον την αίτηση αυτή υποβάλλει οποιοσδήποτε τρίτος, η γραπτή συναίνεσή τους. Αν την αίτηση υποβάλλει
ο εισαγγελέας ανηλίκων, δεν απαιτείται συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Η αίτηση υποβάλλεται στις
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων ή στον εισαγγελέα πρωτοδικών
ή στις αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας του ανηλίκου και
διαβιβάζεται στον ∆ικαστή Ανηλίκων. Ο τελευταίος αποφασίζει,
αφού λάβει υπόψη την προσωπικότητα του ανηλίκου και τις κοινωνικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, µετά από ακρόαση
του ανηλίκου, εφόσον αυτή είναι εφικτή, συνεκτιµώντας και τη
γνωµάτευση του Επιµελητή Ανηλίκων. Στην απόφαση προσδιορίζεται η µέγιστη διάρκεια του εγκλεισµού στο ίδρυµα.»
Άρθρο 11
Το άρθρο 18 του ν. 2298/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε πρωτοδικείου λειτουργεί Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
2. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων έχουν ως κύριο σκοπό
να συµβάλλουν ενεργά στην πρόληψη της θυµατοποίησης και
της εγκληµατικότητας των ανηλίκων. Για την εκπλήρωση του
σκοπού αυτού παρέχουν υλική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στους ανηλίκους και στις οικογένειές τους, επαγγελµατική
κατάρτιση, εκπαίδευση, πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και
στέγη. Μπορούν επίσης να διοργανώνουν επιστηµονικές ηµερίδες ή συνέδρια και να συµµετέχουν σε έρευνες ή προγράµµατα
για την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων παρέχουν την υποστήριξη
που προαναφέρθηκε και σε ανηλίκους:
α) κατά των οποίων εκκρεµεί δίωξη για αξιόποινη πράξη,
β) στους οποίους έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα (άρθρα 122 και 123 Π.Κ.) ή ποινή στερητική της ελευθερίας,
γ) οι οποίοι έχουν απολυθεί από ίδρυµα αγωγής ανηλίκων, θεραπευτικό κατάστηµα ή ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων,
δ) οι οποίοι εµπίπτουν στην παράγραφο 5 του προηγούµενου
άρθρου, αλλά η εισαγωγή τους σε ίδρυµα αγωγής δεν είναι αναγκαία.
Επίσης, παρέχουν νοµική βοήθεια στους κατηγορούµενους
ανηλίκους.
3. Κάθε Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων διοικείται από επτα-
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µελές συµβούλιο. Η συµµετοχή στο συµβούλιο είναι τιµητική και
άµισθη. Τα µέλη τους επιλέγονται από άτοµα που διακρίνονται
για την ειδική µόρφωση και την κοινωνική ευαισθησία τους.
Στο συµβούλιο µετέχουν µε τριετή θητεία, επιτρεποµένου του
επαναδιορισµού των αυτών µελών:
α) ένας δικαστικός λειτουργός που κατά προτίµηση είναι ή έχει
διατελέσει δικαστής ή εισαγγελέας ανηλίκων, ως Πρόεδρος, ο
οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον αρµόδιο
προϊστάµενο,
β) ένα µέλος του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας στα Τµήµατα
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Νοµικής ή Κοινωνιολογίας ή καθηγητής µέσης εκπαίδευσης,
γ) ένας επιµελητής ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων της
έδρας του πρωτοδικείου ή ένας κοινωνικός λειτουργός,
δ) ένας δικηγόρος,
ε) ένας εκπρόσωπος του δήµου, της εκκλησίας ή µη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται µε ανηλίκους,
στ) ένας γιατρός, κατά προτίµηση παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος, και
ζ) ένα πρόσωπο µε προσφορά, ευαισθησία και εµπειρία στον
τοµέα πρόληψης ή αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας των
ανηλίκων.
Όλα τα µέλη διορίζονται µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές
τους. Ο δικαστικός λειτουργός που τοποθετείται πρόεδρος της
Εταιρείας απαλλάσσεται µερικά των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
4. Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν στις συνεδριάσεις του
διοικητικού συµβουλίου χωρίς ψήφο, εκτός εάν απουσιάζουν τα
αντίστοιχα τακτικά µέλη.
5. Τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων στην πρώτη µετά τη συγκρότησή του συνεδρίαση εκλέγει
από τα µέλη του αντιπρόεδρο, γραµµατέα και ταµία.
7. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µπορεί να ορίσει, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρείας, ως επίτιµο πρόεδρο Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων πρόσωπο που προσέφερε για µεγάλο χρονικό διάστηµα αξιόλογες υπηρεσίες στον τοµέα της προστασίας
των ανηλίκων.
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων µπορεί να συγκροτεί οµάδες κατάλληλων προσώπων, τα
οποία προσφέρουν εθελοντική συνδροµή για την εκπλήρωση των
σκοπών της Εταιρείας και ιδίως υποβοήθηση της εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, οργάνωση πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και παροχή νοµικής βοήθειας.
9. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων µπορούν να αναθέτουν
σε επιµελητές ανηλίκων, εντός του κύκλου των καθηκόντων των
τελευταίων και ύστερα από έγκριση του προϊσταµένου δικαστή
ανηλίκων, έργα για την υποβοήθηση του σκοπού τους.
10. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων έχουν δική τους περιουσία, που προέρχεται από επιχορηγήσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή άλλων
αρχών ή οργανισµών, από εισφορές, δωρεές ή κληροδοτήµατα
ιδιωτών, καθώς και από έσοδα από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.
11. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θεσπίζεται Κανονισµός Λειτουργίας
για τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων. Μέχρι την έκδοση της
παραπάνω υπουργικής απόφασης εφαρµόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις.
12. Η θητεία των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου, λήγει
από το διορισµό των νέων µελών από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.»
Άρθρο 12
1. Στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ι-

καιωµάτων συνιστάται εννεαµελές Συµβούλιο µε την επωνυµία
«Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο
για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων» (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).
Η συµµετοχή στο Συµβούλιο είναι τιµητική και άµισθη.
2. Στη σύνθεση του Συµβουλίου µετέχουν:
α) πέντε µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας, µε ειδίκευση σε
θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και της
εγκληµατικότητας των ανηλίκων, από τα οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του,
β) ένας εισαγγελέας ή δικαστής ανηλίκων,
γ) ένας επιµελητής ανηλίκων,
δ) ένας καθηγητής µέσης εκπαίδευσης, και
ε) τρεις προσωπικότητες από το χώρο των γραµµάτων και των
τεχνών ή της επικοινωνίας.
Τα µέλη του Συµβουλίου και οι αναπληρωµατικοί τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί
να ανανεώνεται.
Το Συµβούλιο συνεδριάζει έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του µπορεί να συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, τα αναπληρωµατικά µέλη του Συµβουλίου, µε
εξαίρεση την περίπτωση που συµµετέχουν σε αναπλήρωση τακτικού µέλους, και ο Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη, επικεφαλής
του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999).
3. Το Συµβούλιο συντονίζει και οργανώνει δράσεις, εισηγείται
προτάσεις και γνωµοδοτεί στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για θέµατα πρόληψης και
αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των
ανηλίκων.
Το Συµβούλιο για την εκπλήρωση της αποστολής του:
α) παρακολουθεί το έργο των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων πανελλαδικά,
β) συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε οργανισµούς
και υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά και
εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς, επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, καθώς επίσης µε µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε την πρόληψη και την
αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των
ανηλίκων, οργανώνοντας ενιαίο δίκτυο,
γ) συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, σε συνεργασία µε άλλους
φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, καταγγελίες για κακοποίηση ή εγκατάλειψη ανηλίκων,
δ) µελετά θέµατα θυµατοποίησης και εγκληµατικότητας των
ανηλίκων και εισηγείται για την πρόληψη και την αντιµετώπισή
τους,
ε) οργανώνει την εφαρµογή νέων θεραπευτικών ή αναµορφωτικών µέτρων, µέσω των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων,
στ) οργανώνει τον εθελοντισµό µε πεδίο αναφοράς τη στήριξη
των ανηλίκων και υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης,
ζ) διαµορφώνει και συντονίζει µηχανισµούς ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων,
η) τηρεί στατιστικά στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο,
θ) εισηγείται στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων την πολιτική για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των
ανηλίκων και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των ιδρυµάτων αγωγής ανηλίκων και των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, και
ι) υποβάλλει στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ετήσια έκθεση για το έργο του. Η έκθεση
αυτή υποβάλλεται από τον Υπουργό στον Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων.
4. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-
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καίου και κάθε άλλος φορέας υποχρεούνται να παρέχουν στο
Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη των ορισµών του ν. 2472/1997
(ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύει, κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι
αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού του.
5. Στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων συνιστάται αποκεντρωµένη ειδική υπηρεσία µε την
ονοµασία Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Η Υπηρεσία υποστηρίζει διοικητικά το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α..
Η υπηρεσία στελεχώνεται από δέκα (10) υπαλλήλους του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή υπαλλήλους του δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που αποσπώνται σε αυτήν για τρία (3) έτη, µε
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Από τους παραπάνω υπαλλήλους οι έξι (6) είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και οι τέσσερις (4)
είναι κατηγορίας ∆Ε.
Οι υπάλληλοι υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποσπώνται µε
απόφαση του Υπουργού του. Αν ο υπάλληλος προέρχεται από
άλλες υπηρεσίες ή φορείς, η απόσπαση ενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται κανονικά στην υπηρεσιακή και
µισθολογική τους εξέλιξη.
Για τη µισθοδοσία και τις δαπάνες των εκτός έδρας µετακινήσεων των ανωτέρω υπαλλήλων εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 13
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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 των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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Εισερχόµαστε στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ
και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες
διατάξεις».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της της
01/07/2010 αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν µαζί η αρχή
και τα άρθρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός
του κ. Χαλβατζής ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Άγγελο Τζέκη.
Από το ΛΑΟΣ ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ.
Μαυρουδής Βορίδης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ.
Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ.
Τσίπρας ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. ∆ηµήτριο Παπαδηµούλη.
Το λόγο τώρα έχει η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Αφροδίτη
Παπαθανάση.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συγγνώµη, κυρία Παπαθανάση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές διορθώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Να διανεµηθούν και
στους συναδέλφους.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Να τις δούµε, γιατί έχουµε καεί από νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν έχετε κάτι άλλο,
κύριε Υπουργέ; Όχι.
Ορίστε, κυρία Παπαθανάση, έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο επιδιώκεται
η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία τριών ευρωπαϊκών Οδηγιών, προκειµένου να προσαρµοστούν οι διατάξεις της εθνικής
µας νοµοθεσίας στα νέα χρηµατοπιστωτικά δεδοµένα.
Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει τρεις οδηγίες. Την οδηγία 64/2007, που αφορά στις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά και τις οδηγίες 44/2007 και 16/2010, που αφορούν
την προληπτική αξιολόγηση προτάσεων και απόκτηση συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η όλη ατµόσφαιρα και οι συνεχείς αλλαγές στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα επιβάλλουν τη θεσµοθέτηση ενός σύγχρονου νοµοθετικού πλαισίου, εναρµονισµένου µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες,
το οποίο θα διασφαλίζει την ορθή και εύρυθµη λειτουργία της
ενιαίας εσωτερικής αγοράς καθώς και τις απαραίτητες εκείνες
προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των ωφελειών της Νοµισµατικής Ένωσης.
Στόχος της πρώτης οδηγίας 2007/64 είναι η ουσιαστική εγκαθίδρυση της αγοράς χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου επιτυγχάνεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εµπορευµάτων,
υπηρεσιών και κεφαλαίων. Σηµαντική παράµετρος είναι η άρση
των εµποδίων που ανακύπτουν, εξαιτίας της ύπαρξης διαφορετικών διατάξεων της νοµοθεσίας των κρατών-µελών της Ευρωζώνης.
Η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών πληρωµών
θα προσφέρει γόνιµο έδαφος για τη σηµαντική ενίσχυση του
ανταγωνισµού και κατά συνέπεια την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Στην κατεύθυνση αυτή η οδηγία ρυθµίζει µεταξύ άλλων τους
όρους και τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθορίζει την πρόσβαση αυτών των φορέων
στα συστήµατα πληρωµών.
Φορείς είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, τα ιδρύµατα πληρωµών, τα ελληνικά ταχυδροµεία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι εθνικές τράπεζες
όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικές αρχές.
Θεσµοθετούνται µε αυτόν τον τρόπο τα ιδρύµατα πληρωµών,
τα οποία µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, χωρίς
ωστόσο να υποκαθιστούν το ρόλο των πιστωτικών ιδρυµάτων.
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Η αυξηµένη υποχρέωση ενηµέρωσης στην αγορά υπηρεσιώνπληρωµών προς όφελος των καταναλωτών και των άλλων κλειστών υπηρεσιών πληρωµών, η διασφάλιση της ισότιµης και
απρόσκοπτης πρόσβασης στις αγορές πληρωµών και η βελτίωση
της προστασίας των δικαιωµάτων των καταναλωτών συµβάλλουν
στη διασφάλιση και την εξασφάλιση της διαφάνειας στις παραπάνω διαδικασίες.
Παρά την ύπαρξη των ευρωπαϊκών ρυθµίσεων, όσον αφορά
τις µεγάλες διατραπεζικές συναλλαγές, παρατηρείται διαφοροποίηση στα πρότυπα συστήµατα πληρωµών, αξιώσεις µικρής
αξίας των χωρών, καθώς και υστέρηση στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών πληρωµών, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά, τόσο τις διασυνοριακές, όσο και τις εγχώριες συναλλαγές και δηµιουργεί
εµπόδια στην ενίσχυση του ανταγωνισµού.
Με βασικό γνώµονα και άξονα την καινοτοµία, η παρούσα οδηγία εξαιρεί από την εφαρµογή της τις πληρωµές µε αξιόγραφα
και στοχεύει στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης, ανταγωνιστικής και καινοτόµου αγοράς µικρής αξίας για όλες τις πληρωµές
σε ευρώ, χωρίς µετρητά, προωθώντας τη χρήση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικών πληρωµών.
Αξίζει να σηµειωθεί πως η οδηγία ρυθµίζει αποκλειστικά τις ενδιάµεσες υπηρεσίες πληρωµών, δηλαδή, τις περιπτώσεις εκείνες που µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου παρεµβάλλεται φορέας
παροχής υπηρεσιών-πληρωµών.
Εφόσον επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, γίνεται αντιληπτό
πως θα υπάρξουν µεγάλα οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο
και για τους ίδιους τους καταναλωτές.
Οι πιο σηµαντικές διακριτικές ευχέρειες της οδηγίας προς την
κατεύθυνση της µεγαλύτερης προστασίας του καταναλωτή
έχουν να κάνουν µε το ότι γίνεται χρήση της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 33 της οδηγίας σχετικά µε την επιβολή στον
πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών του βάρους της απόδειξης
ότι έχει συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της πληροφόρησης. Γίνεται χρήση της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 34 σχετικά
µε τον καθορισµό του ποσού για τα προπληρωµένα µέσα πληρωµών σε 200 ευρώ. Γίνεται χρήση των διακριτικών ευχερειών
του άρθρων 47 περί επιβολής στον πάροχο υπηρεσιών-πληρωµών υποχρέωσης παροχής εγγράφων και δωρεάν πληροφοριών
κάθε τρεις µήνες.
Η δεύτερη οδηγία, η οδηγία 2007/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου και τη δεύτερη διαδικασία ενσωµάτωσης. Περιλαµβάνει την εφαρµογή
διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης µετοχών
στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η οδηγία αυτή περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται,
όταν ένας υποψήφιος αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει ή να
εκχωρήσει σηµαντικά ποσοστά σε πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία παροχής
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επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων.
Επιπλέον, εξειδικεύει περαιτέρω παλαιότερες διατάξεις του
ν.3601/2007 για τα πιστωτικά ιδρύµατα και του νοµοθετικού διατάγµατος 400/1970 για την ασφαλιστική αγορά, επιδιώκοντας να
θεσπίσει έννοιες και λεπτοµερείς διαδικασίες για την αντιµετώπιση των σχετικών οδηγιών.
Καθορίζει εν γένει τη διαδικασία που ακολουθείται, όταν ένας
υποψήφιος αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει ή να εκχωρήσει
σηµαντικά ποσοστά σε πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρία παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών και σε εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων.
Εξειδικεύει δε περαιτέρω παλαιότερες διατάξεις, επιδιώκοντας
να θεσπίσει ενιαίες και λεπτοµερείς διαδικασίες για την αντιµετώπιση σχετικών θεµάτων.
Οι διατάξεις αυτές αναµένεται να βοηθήσουν το άνοιγµα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών, τόσο σε εσωτερικό, όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο µε τρόπο σαφή και διαφανή.
Το επενδυτικό κοινό θα είναι καλύτερα ενηµερωµένο χάρη στη
δηµοσιότητα των σχετικών αποφάσεων και της προληπτικής
αξιολόγησης των προτάσεων απόκτησης συµµετοχής. Παράλληλα θα διασφαλίζεται και η αξιοπιστία των εταιρειών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, χάρη στην εκτίµηση της καταλληλότητας
των σηµαντικών µετόχων των εταιρειών αυτών.
Το τρίτο µέρος του σχεδίου νόµου περιέχει διατάξεις που τροποποιούν περαιτέρω υπάρχουσες διατάξεις του ν.3601/2007, του
νοµοθετικού διατάγµατος 400/1970 και θέµατα του Υπουργείου
Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μεταξύ των άλλων παρατείνεται η ισχύς της εξουσιοδότησης του
ν.1338/1983 για την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων για την ενσωµάτωση της ελληνικής νοµοθεσίας στην ελληνική έννοµη τάξη
και η προθεσµία εφαρµογής των διατάξεων 66 και 84 του
ν.3842/2010 για την καταβολή ληξιπρόθεσµων χρεών και η προθεσµία παραγραφής για τις φορολογίες κληρονοµιάς, γονικών
παροχών, δωρεών, µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ..
Σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το ελληνικό δηµόσιο στον
ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης και να υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας. Η συµφωνία για την ίδρυση του νοµικού προσώπου, το οποίο θα υλοποιήσει τον ευρωπαϊκό µηχανισµό
στήριξης, υπογράφηκε από τα κράτη-µέλη στις 16 Ιουνίου. Κάποια κράτη-µέλη µεταξύ αυτών και η Ελλάδα έχουν υπογράψει
υπό την αίρεση της έγκρισης από τα εθνικά τους Κοινοβούλια.
Αυτή η εξουσιοδότηση ζητείται από το Κοινοβούλιο µέσω του άρθρου 93. Στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης θα µπορεί να
υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνίας ή σύµβασης
δανεισµού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, θα
έχει την εξουσιοδότηση να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια
για τη συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου σε νοµικά πρόσωπα
που συστήνονται µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µηχανισµού
στήριξης.
Η συµµετοχή της Ελλάδας στο µηχανισµό είναι αυτονόητη θεσµικά και πολιτικά. Η Ελλάδα είναι µέλος της Ευρωζώνης και όπως όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης- συµµετέχει και οφείλει
να συµµετέχει ως ιδρυτικό µέλος στη δηµιουργία ενός ταµείου,
που έχει σκοπό του την παροχή οικονοµικής βοήθειας υπό τη
µορφή δανείων στις χώρες της Ευρωζώνης, που ενδέχεται -όπως
και η χώρα µας- µελλοντικά να αντιµετωπίσουν προβλήµατα ανάλογα µε αυτά της Ελλάδας. Η συµµετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης δεν συνεπάγεται την ανάληψη
άµεσα, τη στιγµή αυτή, οικονοµικών υποχρεώσεων, µε την εξαίρεση της συµµετοχής της στο ιδρυτικό κεφάλαιο του ταµείου,
το οποίο είναι περίπου 588.000.000 ευρώ.
Η Ελλάδα είναι ήδη ενταγµένη στον προ-υφιστάµενο µηχανισµό στήριξής της και χρηµατοδοτείται ήδη από αυτόν µε δανειακή σύµβαση. Αν, όµως, µε τη δανειακή σύµβαση η Ελλάδα
κληθεί να συµµετέχει στο δανεισµό κάποιας άλλης χώρας στο
µέλλον, η διαδικασία αυτή θα έρθει µε νόµο προς κύρωση στη
Βουλή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαος
Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω την εισήγηση µε το άρθρο 93.
Εάν διαβάσετε τα Πρακτικά των συζητήσεων της 24ης Ιουνίου,
στη ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών θα αντιληφθείτε, γιατί ηγέρθη
ως πολιτικό και µείζον αυτό το θέµα του περιεχοµένου αυτού του
άρθρου. Υπήρξαµε όλοι και όλες θεατές στο σήριαλ «κυβερνητικές παλινωδίες και αντιφάσεις επί µνηµονίων, συµφωνιών και
συµβάσεων» στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής
οικονοµίας και του ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τροφοδότησε εντάσεις και στην
πράξη απέτρεψε τα µέλη της επιτροπής από το να ασχοληθούνε
επί µακρόν και εις βάθος µε τις κύριες και βασικές διατάξεις του
νοµοσχεδίου. Με λίγα λόγια τορπίλισε αυτό το άρθρο όλη τη διαδικασία. Οµολογώ ότι η Κυβέρνηση προσπάθησε να ξεπεράσει
τις αντιδράσεις µε το γνωστό, µοναδικό της τρόπο.
Πρότεινε να συµπληρώσουµε στο άρθρο 93 τη φράση: «Η
ισχύς των συµφωνιών και των συµβάσεων για τη συµµετοχή του
ελληνικού δηµοσίου στον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους». Και συνέχιζε: «Οι σχετικές συµβάσεις, οι συµφωνίες ή τα µνηµόνια εισάγονται στη
Βουλή για ενηµέρωση και συζήτηση».
Η κατάληξη, όµως, έκρυβε την αντίφαση. Η ισχύς των δανειακών συµβάσεων, που υπογράφονται στα πλαίσια λειτουργίας του
ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης αρχίζει από τη δηµοσίευση
του νόµου που τις κυρώνει στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Σολοµώντεια λύση; Πείτε το όπως θέλετε και δεν ξέρω πόση σηµασία θα έχει, γιατί πήρατε κι εσείς, όπως κι εγώ τώρα, µία
διατύπωση διαφορετική από εκείνη που είχαµε στην επιτροπή.
Ας διαλέξει, λοιπόν, ο καθένας το ρόλο που του ταιριάζει. Ο
εκάστοτε πάντως Υπουργός Οικονοµικών θα υπογράφει µόνος,
ίσως και ανεξέλεγκτα, θα έλεγα, διεθνείς συµβάσεις, µε τις
οποίες θα αναλαµβάνει αµετάκλητα η χώρα επαχθέστατες υποχρεώσεις και πιθανότατα θα υπάρχουν και ισχυρότατες ρήτρες.
Οι συµφωνίες και οι συνεπακόλουθες υποχρεώσεις θα ισχύουν
αυτοµάτως από τη στιγµή της υπογραφής τους. Όταν θα έρθει
η στιγµή υλοποίησης των υποχρεώσεων, θα τη φέρνει στη Βουλή
και θα µας λέει ότι είµαστε υποχρεωµένοι να κυρώσουµε την παρελκόµενη σύµβαση, αλλιώς θα υποστούµε τις συνέπειες που
αυτός µόνος του έχει αποδεχθεί για λογαριασµό του ελληνικού
λαού.
Το άρθρο 93, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό είναι να θυµηθούµε ότι αρχικά δηµιουργήθηκε ως άρθρο 2 στο νοµοσχέδιο
µε τίτλο «Κύρωση της από 8 Μαΐου 2010 σύµβασης δανειακής
διευκόλυνσης, καθώς και του από 10 Μαΐου διακανονισµού χρηµατοδότησης άµεσης ετοιµότητας από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο». Ο τίτλος ψευδεπίγραφος. Από τις 11 Μαΐου 2010 µε το
ν. 3487/2010, τρεις µέρες µετά, η κύρωση αντικαταστάθηκε από
τη συζήτηση και ενηµέρωση. ∆ηλαδή, αναλαµβάνει υποχρεώσεις
ο Υπουργός Οικονοµικών µε µια εν λευκώ εξουσιοδότηση από
εµάς. Στο άρθρο 93 δεν προβλέπεται ότι ο Υπουργός πρέπει
πρώτα να έρθει στη Βουλή, να πάρει την έγκριση για το περιεχόµενο ή και τους όρους που έχει υπ’ όψιν του να υπογράψει
µέσω κάποιας από αυτές τις περιλάλητες συµφωνίες. Για λόγους, λοιπόν, που µόνο η Κυβέρνηση γνωρίζει µετέφερε αυτούσιο το εν λόγω άρθρο 2 στο συζητούµενο σήµερα νοµοσχέδιο
ως εµβόλιµο άρθρο, γι’ αυτό και σας είπα ότι και να το ψηφίζαµε
εµείς σήµερα, εσείς σε λίγο, κύριε Υπουργέ, µπορεί και να το αλλάξετε, όπως άλλωστε µέσα σε αυτό το σύντοµο διάστηµα τόσες
φορές το κάνατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε στο σηµείο
αυτό να σας διηγηθώ µια προσωπική εµπειρία. Όταν ήµουν νέος
Βουλευτής το 1989, επέλεξα κάποιους συνεργάτες. Ένας εξ
αυτών, ας πούµε Γιάννης, µε είχε κερδίσει. Προϊούσης της συνεργασίας µας, όµως, άρχισαν να παρουσιάζονται και να δηµιουργούνται δυσλειτουργίες. Ο Γιάννης δεν κρατούσε σηµειώσεις
και το αποτέλεσµα ήταν ότι άλλα λέγαµε και άλλα γίνονταν. Επέ-
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βαλα την τήρηση των πρακτικών, πάλι όµως είχαµε προβλήµατα.
Εργατικός, αλλά τα µπέρδευε. Πίστεψα ότι δεν έκανα σαφείς
τους στόχους και τη φιλοσοφία µας, γι’ αυτό λοιπόν και κάναµε
ένα µνηµόνιο ενεργειών, ένα business plan ας πούµε. Τα προβλήµατα έµειναν ίδια. Απεδείχθη ότι το ενδιαφέρον του Γιάννη
ήταν η θέση του στενού συνεργάτη. Ο Γιάννης δεν ήξερε ούτε
πού πήγαινε ούτε πού ήταν ούτε τι έπρεπε να κάνει εκεί που ήταν.
Προτιµούσε να είναι αρεστός. Θα ήθελε να είναι και χρήσιµος,
αλλά δεν το µπορούσε. Νοµίζω ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι ο
Γιάννης. Απεδέχθη το ρόλο αυτού που του λένε τι να κάνει, αλλά
δεν βαστάει σηµειώσεις, κάνει λάθη στη µετάφραση και πολλά
τέτοια τραγελαφικά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ερχόµαστε να ψηφίσουµε ένα νόµο και σε
λίγες µέρες αρχίζουµε µια σειρά από τροποποιήσεις επί των τροποποιήσεων. Πάνε και έρχονται και στο τέλος κανείς δεν ξέρει τι
ισχύει, όπως και σήµερα. Πάντα κάνει κάτι λάθος, γιατί βλέπει
µόνο αυτό που είναι φανερό. ∆εν αντιλαµβάνεται ότι η κοινωνία
δυσανασχετεί, όχι γιατί δεν είναι διατεθειµένη να κάνει θυσίες,
αλλά γιατί βλέπει ότι µε τις παλινωδίες της Κυβέρνησης και την
άρνησή της να προχωρήσει σε πραγµατικά διαρθρωτικά µέτρα
έχουµε θυσίες χωρίς ελπίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε
σήµερα έχει δυο πτυχές, µια τεχνοκρατική και µια αµιγώς πολιτική. Η τεχνοκρατική πτυχή του, µε την οποία δεν διαφωνούµε,
αφορά στην προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε κοινοτικές οδηγίες που αφορούν το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Πρέπει να κάνω ξεκάθαρο ότι
η Νέα ∆ηµοκρατία θεωρεί πως η ενσωµάτωση των οδηγιών στο
εσωτερικό µας δίκαιο ενισχύει και οδηγεί σε µια καλά οργανωµένη αγορά µε κοινούς κανόνες, θεσµούς και διαδικασίες και την
καθιστά πιο λειτουργική, για να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες
µε χαµηλό κόστος, ενώ επίσης ευνοεί τον ανταγωνισµό. Πρέπει
να συνεχίσουµε την πορεία ενοποίησης κατά τοµείς δραστηριότητας µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πρώτο µέρος επιδίωξη είναι η ουσιαστική εγκαθίδρυση της
εσωτερικής αγοράς, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.
Στο δεύτερο µέρος γίνεται καθορισµός κανόνων και κριτηρίων
για την προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε πιστωτικά ιδρύµατα, σε ασφαλιστικές και αντιασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η συνεργασία
µεταξύ των ελληνικών αρµοδίων αρχών µε εποπτικές αρχές των
άλλων κρατών -µελών.
Στο τρίτο µέρος βρίσκονται οι διατάξεις που τροποποιούν το
ν. 3601/2007 και εδώ, κατά τη γνώµη µας, βρίσκεται το µεγάλο
πολιτικό ζήτηµα που ούτε µπορούµε να προσπεράσουµε αβρόχοις ποσίν ούτε και µπορούµε να αποδεχτούµε.
Σας είπα και στην αρχή ότι το άρθρο 93 αποτυπώνει µια βαθιά
αντικοινοβουλευτική -επιτρέψτε µου το βαρύτατο χαρακτηρισµό–
αντίληψη αυτής της νέας πολιτικής των σκοτεινών θαλάµων που
εισήγαγε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε την υπογραφή της δανειακής σύµβασης και τη λογική υποτελείας που, όχι µόνο δεν µπορούµε να δεχτούµε, αλλά και πολεµούµε.
Η Κυβέρνηση και ο κ. Παπανδρέου δείχνουν να «τρέχουν» νοµοθετήµατα που εξυπηρετούν τους δανειστές µας. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αδυνατεί, όµως, να ακολουθήσει
τις επιλογές της Κυβέρνησης, αυτές τις επιλογές του άκρατου
ενδοτισµού στις εντολές της τρόικας, τα µέλη της οποίας αγνοούν, όπως δείχνουν οι εντολές τους, το δρόµο της ανάπτυξης.
Χωρίς ελπίδα είναι αναπότρεπτη η κοινωνική έκρηξη στην
οποία θα πρωτοστατήσουν όλοι όσοι αντιλαµβάνονται το πρόβληµα, αλλά συναινούν. Όµως, ορθώς αρχίζουν να απογοητεύονται. Γι’ αυτό, τώρα, πρέπει γρήγορα να ξεκολλήσουν από τη
µελαγχολία και το σοκ µε µια νέα πολιτική ελπίδας, αξιοποιώντας
τις τεράστιες δυνατότητες της Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αποφάσισε, όχι
µόνο να ακολουθήσει πιστά το δρόµο που της δείχνει η τρόικα,
αλλά και να συµπεριφέρεται ως εντεταλµένος µάνατζερ µιας πολυεθνικής εταιρείας, ακολουθώντας µάλιστα τακτικισµούς που
προσπαθούν να µετατρέψουν το Κοινοβούλιο σε κοµπάρσο κα-
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κοφτιαγµένων κυβερνητικών παραστάσεων, µε νοµοσχέδια που
πάνε και έρχονται, που συµπληρώνονται και ξανασυµπληρώνονται στο γόνατο. Έτσι, λοιπόν, ήρθε και η σηµερινή τροποποίηση
της τροποποίησης.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν -και τέθηκαν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονοµικών- ήταν και παραµένουν επίκαιρα. Η επικύρωση από τη Βουλή
των Ελλήνων θα είναι µια περιττή διαδικασία; Μήπως αποτελούν
και περιττό βάρος και οι Βουλευτές; Φτάνει η υπογραφή του
Υπουργού Οικονοµικών σε τέτοιου είδους συµβάσεις; Αυτές µπορούν να ισχύουν από µόνες τους, χωρίς να περνούν µέσα από
τη βάσανο και την αξιολόγηση της Βουλής;
Κατά τη δική µας άποψη, αυτές οι πολιτικές δεν έχουν µόνο
το στοιχείο της παλινωδίας και της προχειρότητας. Είναι επικίνδυνες, αλλά ταυτόχρονα και ύποπτες. Τίθεται ζήτηµα σκοπιµότητας και, ως εκ τούτου, ζήτηµα ηθικής και πολιτικής τάξης.
Για να είµαστε ακόµα πιο ξεκάθαροι εµείς, στη Νέα ∆ηµοκρατία, λέµε «ναι», να κάνουµε αυτά που πρέπει, µε τον τρόπο που
πρέπει, χωρίς όµως να αλλοιώσουµε τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, χωρίς να διαλύσουµε την κοινωνία.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χύνει κροκοδείλια δάκρυα και κλαψουρίζει ότι δεν µπορούσε να κάνει αλλιώς και πως αυτή, τάχα,
δεν είναι η δική της πολιτική. Τέρµα, όµως! Μέχρι εδώ τα παιχνιδάκια! Να πάψει να κρύβεται πίσω από τους άλλους. Έχει ακέραιη την ευθύνη των καταστροφικών επιλογών που οδηγούν τη
χώρα σ’ ένα βαθύ οικονοµικό παγετώνα.
Έχει την απόλυτη ευθύνη αυτή η σοσιαλιστική κυβέρνηση που,
χωρίς καµµία διαπραγµάτευση, υπέγραψε το µνηµόνιο. Άλλωστε, ο τρόπος που αποδέχτηκε το δανεισµό, τη συγκρότηση των
φανερών µηχανισµών και την έλευση της τρόικας δείχνει ότι το
οικονοµικό επιτελείο ένιωθε πιο κοντά στα δίκαια των δανειστών
της χώρας, παρά στην ίδια τη χώρα.
Όλο και περισσότεροι Έλληνες διαπιστώνουν τώρα ότι υπήρχε
σχέδιο. Η Κυβέρνηση, στο όνοµα των αναγκών ενός ανύπαρκτου
µονόδροµου, έλαβε µέτρα που ορισµένοι στο εσωτερικό της πιστεύουν ότι εξυπηρετούν την πατρίδα µας, αλλά, στην ουσία,
φαίνεται και αποδεικνύεται ότι στρέφεται σε βάρος των εργαζοµένων και γενικότερα των πιο αδύναµων και απροστάτευτων τµηµάτων της κοινωνίας. ∆εν υπάρχει κανένα τµήµα από αυτά που
να εξαιρέθηκε.
Η διεθνής κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπρεπε να λειτουργήσει αυτοµάτως ως εθνικός καταλύτης για την επιλογή ορθολογικών και µη σπάταλων προτάσεων και πολιτικών. Αντί
αυτού το ΠΑΣΟΚ µας επέβαλε εθνικό αποτροπιασµό και µας οδήγησε σε αιµατηρή κόλαση! Μπήκαµε ήδη στον αυτόµατο πιλότο,
που µας ορίζει το µνηµόνιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Η Κυβέρνηση παρακολουθεί χωρίς δύναµη και χωρίς ανάσα.
∆υστυχώς, όµως, το απολύτως ταπεινωτικό για τη χώρα µνηµόνιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου δεν προσφέρει δίχτυ
προστασίας στους µη έχοντες, δεν περικόπτει τις δαπάνες αναλογικά, αλλά οριζόντια. Μα προπαντός, δεν δηµιουργεί ανάπτυξη.
Γι’ αυτό ο Αντώνης Σαµαράς επιµένει ότι δεν ήταν η µόνη εναλλακτική λύση. Έχει και έχουµε όλοι σοβαρές επιφυλάξεις για την
ορθότητα και την αποτελεσµατικότητα πολλών κυβερνητικών µέτρων και προπαντός για την περιοριστική εισοδηµατική πολιτική,
που επιβαρύνει τα µικροµεσαία εισοδήµατα, αλλά πιστεύουµε ότι
υπάρχει λύση, µε ένα άλλο µείγµα πολιτικής.
Η χώρα µας βρίσκεται όντως σε δεινή οικονοµική κατάσταση.
Είναι αλήθεια πως η χώρα είχε δοµικές αδυναµίες, πως δεν έγιναν τα βήµατα που έπρεπε να γίνουν τα προηγούµενα χρόνια.
Όµως και το ΠΑΣΟΚ είναι διπλά και τριπλά ένοχο και είτε το
θέλει, είτε όχι, δεν µπορεί να ρίξει όλο το φταίξιµο -και έτσι να
έρθει ισοζύγιο- στα πεντέµισι χρόνια της διακυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Αυτό που σήµερα χρειάζεται η χώρα είναι να λυθούν τα χέρια
της από το µνηµόνιο το συντοµότερο δυνατό. Αυτό που πρέπει
να κάνει η Κυβέρνηση είναι να µη µας βυθίσει στο γνωστό «σπιράλ του θανάτου», που λένε οι οικονοµολόγοι. Προέχει το αναπτυξιακό δόγµα και οι πολιτικές, για να γίνει γρήγορα το
µνηµόνιο παρελθόν.
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Ίσως όµως όλα αυτά που ζούµε τους τελευταίους µήνες σ’
αυτήν τη χώρα να είναι ένα λάθος, ένας εφιάλτης. Ο κόσµος ήδη
έχει κουραστεί και είναι ηθικά απαράδεκτο η Κυβέρνηση να ποντάρει σ’ αυτό και γι’ αυτό να µην εµπνέει αισιοδοξία. Επειδή σήµερα κάποιοι προτιµούν ακόµα και την παράκαµψη των
δηµοκρατικών διαδικασιών και των ασφαλιστικών δικλίδων του
Συντάγµατος και µας πιέζουν, εµείς δεν πρέπει να αποδεχθούµε
αυτό το «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν». Η δική µας θεµελιώδης υποχρέωση είναι να διαφυλάξουµε και το πολίτευµα και να
υπερασπιστούµε τα συµφέροντα της χώρας και των Ελλήνων πολιτών, να διαφυλάξουµε την κοινωνική συνοχή και να δουλέψουµε, µε στόχο τη διαµόρφωση ενός πλαισίου ανάπτυξης σ’
όλους τους τοµείς.
Σ’ αυτά τα προτάγµατα υπακούουν οι προτάσεις µας για έξοδο
από το µνηµόνιο, που θα ανακοινώσει την Τετάρτη ο Πρόεδρος
της Νέας ∆ηµοκρατίας Αντώνης Σαµαράς. Υπάρχει δρόµος, για
να αποφευχθεί η περαιτέρω ύφεση της οικονοµίας, η οποία οδηγεί σε φαύλο κύκλο εξαιτίας της µείωσης του ΑΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να τονωθεί, λοιπόν, η οικονοµική δραστηριότητα, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην απασχόληση και στην υπεράσπιση των
θέσεων εργασίας. Χρειαζόµαστε µια νέα οικονοµική πολιτική,
που θα µας βγάζει το γρηγορότερο δυνατό από τις επιπτώσεις
της ύφεσης, που το εν λόγω µνηµόνιο µας έχει επιβάλει.
Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί η βεβαιότητα παραµονής της
χώρας στο ευρώ. Ενώ, τέλος, χρειάζονται και τα µηνύµατα που
θα ενθαρρύνουν τις προσδοκίες και θα αποκαταστήσουν την
εµπιστοσύνη. Η υποµονή έχει όρους και όρια. Όσο µάλιστα οι
πολλοί θα υποχρεούνται να προσαρµόζονται σ’ ένα νέο τρόπο
ζωής, µε λιγότερα και µικρότερα, τόσο θα µεγαλώνουν οι απαιτήσεις τους απ’ όσους επιβάλλουν τις θυσίες και θα απαιτούν
όλο και περισσότερο συνέπεια λόγων και πράξεων.
Ο δοκιµαζόµενος ελληνικός λαός θα αντιδράσει προσηκόντως
και τότε θα πληροφορηθούµε αν και ποιοι ωφελήθηκαν από τις
µετεκλογικές, τοκογλυφικές αυξήσεις των επιτοκίων. Ίσως τότε
δοθούν οι απαντήσεις, που δεν πήραµε, για τις περίεργες και
αντικοινοβουλευτικές, εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις, που ζητά να
πάρει το οικονοµικό επιτελείο και ίσως τότε µάθουµε το πού
οφείλεται αυτός ο ξαφνικός, ο παράταιρος έρωτας µιας σοσιαλιστικής Κυβέρνησης µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Νικολόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 6 Ιουλίου 2010.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 10481/21-5-2010 ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης των
εργαζοµένων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
2. Η µε αριθµό 9192/23-4-2010 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νάκου προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποκατάσταση και αποζηµίωση των ακτηµόνων και κτηνοτρόφων της πρώην λίµνης Κάρλας, που θίγονται από την επανασύσταση της λίµνης.
3. Η µε αριθµό 10807/28-5-2010 ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών ψυχικής υγείας «Αργώ» και
«Νεφέλη» στην Κέρκυρα.
4. Η µε αριθµό 6588/24-2-2010 ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη προς την
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον
εξορθολογισµό της σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσο-
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κοµεία.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 10135/13-5-2010 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ∆ΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες τις
οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω.
Επίσης, έχουµε µια αλλαγή ως προς τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ορίζεται ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Βουλευτές κ.κ. Παναγιώτης
Καµµένος και ∆ηµήτριος Αβραµόπουλος ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τις
ζητηθείσες άδειες.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελος Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν
σχέδιο νόµου που περιλαµβάνει την κύρωση δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, αποδεικνύεται για µια ακόµα φορά ο αντιδραστικός, αντιλαϊκός, φιλοµονοπωλιακός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κυβερνήσεων, αλλά και των κοµµάτων που φροντίζουν για
την ενίσχυση αυτών των χαρακτηριστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο οδηγίες προωθούνται καθ’ υπόδειξη των τραπεζικών οµίλων για την κατοχύρωση των συµφερόντων τους.
Επιδίωξη των οδηγιών είναι, πρώτον, η ενιοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών πληρωµών και, δεύτερον, η διευκόλυνση εξαγορών, συγχωνεύσεων πιστωτικών ιδρυµάτων,
ασφαλιστικών εταιρειών, επιχειρήσεων, επενδύσεων, αµοιβαίων
κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού.
Η ενιοποίηση της αγοράς της παροχής υπηρεσιών του ευρύτερου τραπεζικού τοµέα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί, όπως υπογράφεται, να υπολείπεται εκείνων
των εµπορευµάτων των κεφαλαίων, παρά το γεγονός ότι η αγορά
συνδέεται απόλυτα µε τα προηγούµενα.
Η οδηγία 64/2007, όπως είπα, είναι αποτέλεσµα της πίεσης
που άσκησαν και ασκούν οι τραπεζικοί όµιλοι, για να µπορέσει
να ενιοποιηθεί µια διαδικασία µε διασυνοριακές µεταφορές και
κεφάλαια σε ευρώ και σε υπηρεσίες πληρωµών γενικότερα. Είναι
ένας ακρογωνιαίος λίθος για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Στόχος, λοιπόν, της συγκεκριµένης οδηγίας, µε την οποία
εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία, είναι ένα ενιαίο θεσµικό και
κανονιστικό πλαίσιο για όλες αυτές τις υπηρεσίες και συµβάλλει
µε αυτόν τον τρόπο στην ενιοποίηση του χώρου, έχουµε δηλαδή
την ενίσχυση του ανταγωνισµού στις εγχώριες αγορές.
Εδώ ακριβώς επικαλείσθε ότι επέρχεται δήθεν η διαφάνεια για
τους όρους διενέργειας των πληρωµών και ότι έτσι διασφαλίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τόσο των χρηστών όσο
και των παρόχων και µάλιστα λέτε ότι έτσι επιτυγχάνεται η προστασία των καταναλωτών.
Σε αυτό το σηµείο, βέβαια, υπάρχει η πολιτική υποκρισία γιατί
λόγω της πολιτικής που έχει ακολουθηθεί διαχρονικά από τις κυβερνήσεις γίνεται ακριβώς το αντίθετο, γιατί γνωρίζουµε ότι η
χρήση συστήµατος τραπεζών κ.λπ. κάθε άλλο παρά προστατεύει
τους καταναλωτές χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.
Εξάλλου, δεν πρέπει να αναφέρεστε και πολύ στα προσωπικά
δεδοµένα, ότι έτσι διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδοµένα και
ότι θα διαφυλαχθούν µε αυτό το ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµών, γιατί ακριβώς υπάρχει το προηγούµενο, ότι προσωπικά δεδοµένα δίνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν την
ανάλογη πίεση µε κάθε τρόπο, προκειµένου οι καταναλωτές να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στους εκβιασµούς των τραπεζικών οµίλων.
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Έτσι, λοιπόν, το αποτέλεσµα είναι να γίνεται µια αυτοµατοποίηση πληρωµών, να περιορίζεται ο χρόνος, να µειώνεται παράλληλα το κόστος διεκπεραίωσης τέτοιων πληρωµών, να
αυξάνεται γενικότερα η κυκλοφορία του χρήµατος. Όµως αυτό
γίνεται προς όφελος της κερδοφορίας των συγκεκριµένων µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Έτσι, λοιπόν, ενισχύεται η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και η
επίτευξη χαµηλότερου κόστους µέσα από αυτές τις διασυνοριακές µεταφορές κεφαλαίων και αυτό είναι µέσα στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Λισαβόνας.
Παρ’ όλα αυτά, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του τραπεζικού
τοµέα, αλλά και των άλλων φορέων που θέλουν να µπουν σε
αυτόν τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωµής και ξέρουµε πάρα πολύ
καλά βέβαια ότι στο πλαίσιο του ανταγωνισµού δεν µπορεί να
ισχύσουν και να διατηρήσουν την ισχύ τους µέσα σε αυτήν την
αγορά, όπως λέει η οδηγία, εταιρείες που θα έχουν 20.000 ή
50.000 µετοχικό κεφάλαιο.
Επίσης, µε την οδηγία 44/2007 µπαίνουν διακανονιστικοί κανόνες και κριτήρια για την αξιολόγηση προτάσεων συµµετοχής
σε πιστωτικά ιδρύµατα, σε ασφαλιστικές εταιρείες και αντιασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις επενδύσεων, αλλά και
σε αµοιβαία κεφάλαια.
Με αυτήν την ενσωµάτωση προετοιµάζεται το περιβάλλον για
συγχωνεύσεις και εξαγορές για όλες αυτές τις αγορές. Εξάλλου
δεν είναι τυχαίο ότι προωθείται και η ίδρυση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω του µνηµονίου σταθερότητας, που και αυτό συµβάλλει στην κατεύθυνση συγχώνευσης
και εξαγοράς µεταξύ των διαφόρων τραπεζικών οµίλων του κλάδου.
Άλλωστε είναι γεγονός ότι µέσα στην καπιταλιστική κρίση που
βρίσκεται σε εξέλιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να αντιµετωπίσει φαινόµενα χρεοκοπίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και άλλων µεγάλων επιχειρήσεων άλλων τοµέων, µε
επιπτώσεις συνολικά στην οικονοµία της Ευρώπης –και εδώ πρέπει να τονίσουµε καθαρά ότι οι τραπεζικοί όµιλοι διασυνδέονται
µε τα άλλα κεφάλαια, δηλαδή µε το βιοµηχανικό, το εφοπλιστικό,
το εµπορικό- προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές έτσι ώστε να δηµιουργηθούν µεγάλα ευρωπαϊκά βιώσιµα σχήµατα προς όφελος του συστήµατος και του
ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Έτσι προσδοκά να αποφύγει την είσοδο
κεφαλαίων από διάφορες τρίτες χώρες σ’ αυτούς τους τοµείς
και ιδίως από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, που στο πλαίσιο
του γενικότερου παγκόσµιου ανταγωνισµού όλα είναι ανοιχτά.
Εξάλλου εδώ κεφάλαια από τα Εµιράτα, από τη Γερµανία, από
τη Γαλλία, από άλλες τρίτες χώρες θέλουν και είναι σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση να µπουν και να αγοράσουν όλη την περιουσία της χώρας, µια περιουσία εξάλλου που είναι
υποθηκευµένη, βάση του µνηµονίου και µέσα από τα δάνεια που
έχει εξασφαλίσει δήθεν η ελληνική Κυβέρνηση. Όλη η λαϊκή περιουσία, είναι υποθηκευµένη σ’ αυτούς τους µεγάλους τραπεζικούς οµίλους. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν
προστατευτικές διαδικασίες ελέγχου, όπως λέει µέσα η οδηγία,
προκειµένου να ισχυροποιηθεί και να προστατεύσει ακόµη περισσότερο το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. ∆ηλαδή πλήρη προστασία
και ενίσχυση του τραπεζικού τοµέα.
Όταν όµως πρόκειται για άλλους τοµείς, εκεί που, πραγµατικά,
υπάρχει µεγάλος κίνδυνος χρεοκοπίας των µικροµεσαίων, των
φτωχών αγροτών, των µικροεπαγγελµατιών εκεί διαχρονικά οι
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας σηκώνουν ψηλά τα
χέρια όταν εµείς προτείνουµε ότι πρέπει να παρθούν συγκεκριµένα µέτρα προστασίας από τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων,
αφού έχουν συµφωνήσει εκ των προτέρων, µέσα στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε ότι δεν µπορούµε να πάρουµε τέτοια µέτρα προστασίας, γιατί αυτό αντίκειται στους κανονισµούς
του ανταγωνισµού, στους ευρωπαϊκούς κανονισµούς και στους
κανονισµούς του παγκόσµιου οργανισµού εµπορίου.
Βέβαια εδώ πρέπει να κάνουµε και µια αναφορά όσον αφορά
τους αγρότες, για να δείτε πώς λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή
Ένωση µε αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα πριν από λίγο.
Προκειµένου, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τιµωρήσουµε
εκείνες τις χώρες που έχουν δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και µε-
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γάλο δηµόσιο χρέος, πρέπει να παρθούν και µέτρα που θα τους
βάλουν σε µια τάξη. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές; Απευθυνόµαστε βέβαια σε όλους τους µικροµεσαίους αγρότες. Ότι πρέπει να περικοπούν όλες οι επιδοτήσεις που δίνονται στον αγροτικό τοµέα και αν έχει χρήµατα η
Κυβέρνηση να τα δώσει µέσα από εθνικούς πόρους.
Εδώ, λοιπόν, είναι ο πολιτικός εµπαιγµός και η πολιτική υποκρισία διαχρονικά των κυβερνήσεων Νέας ∆ηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκείνων των κοµµάτων που στήριξαν και στηρίζουν, πραγµατικά, τόσο το µνηµόνιο, αλλά και γενικότερα τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι συγκεκριµένα υιοθετείται η οδηγία
η οποία προστατεύει και ενισχύει µε αυτές τις διαδικασίες ελέγχου από την είσοδο µεγάλων ξένων κεφαλαίων προκειµένου να
υπερασπιστεί το τραπεζικό και όχι µόνο κεφάλαιο. Και, βέβαια,
είναι γνωστό ότι τόσο η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όσο
και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν δώσει 28 δισεκατοµµύρια
ευρώ στις τράπεζες, για ενίσχυση δηλαδή της ρευστότητάς
τους. Με 1% εγγυήθηκε η ελληνική Κυβέρνηση, µε 1% από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βέβαια, για να δανείζουν εδώ
οι ελληνικές τράπεζες τόσο τους καταναλωτές, αλλά και τις µικροεπιχειρήσεις µε πέντε, έξι, οχτώ και δέκα φορές παραπάνω.
Και βέβαια έρχεται και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας όπου από εκεί µέσα θα δοθούν άλλα 10 δισεκατοµµύρια
στους τραπεζικούς οµίλους. Να, λοιπόν, ποιον ευνοεί διαχρονικά
αυτή η πολιτική των κυβερνήσεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Έτσι, λοιπόν, η Κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόµµατα υποκρίνονται όταν ανάµεσα στα κριτήρια περιέχονται ως αρνητικά η νοµιµοποίηση κεφαλαίων που προήλθαν από εγκληµατικές
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησαν τροµοκρατικές ενέργειες.
Θα µου πείτε: «Αυτό δεν είναι σωστό»; Ναι, αλλά όµως, προσέξτε
την πολιτική υποκρισία της σηµερινής Κυβέρνησης. Γιατί; Γιατί
είναι υποκριτικό από την πλευρά της, όταν πριν από λίγο καιρό
ψηφίσαµε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα –δηλαδή, ψήφισε η Πλειοψηφία µε τη Νέα ∆ηµοκρατία και µε τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό- ότι µπορούν να φέρουν µεγάλες επιχειρήσεις τα
κεφάλαιά τους µέσα στη χώρα µας, να τα επενδύσουν χωρίς να
γίνει κανένας έλεγχος πού τα βρήκαν. ∆ηλαδή, καµµία έρευνα
ως προς το «πόθεν έσχες. Εκεί δεν νοµιµοποιείς διά της Βουλής
όλο αυτό το χρήµα, που προέρχεται µέσα από εγκληµατικές δραστηριότητες και πράξεις; Εµείς λέµε «ναι» και γι’ αυτό λέµε ότι
αυτό είναι πραγµατικά υποκριτικό.
Ως προς το άρθρο 93, πιστεύουµε ότι εδώ η Κυβέρνηση κάνει
ένα βήµα, µετά από την αυστηρή κριτική που δέχθηκε από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, από άλλα κόµµατα, αλλά και από
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ότι ειδικά οι δανειακές συµβάσεις, που
υπογράφονται στα πλαίσια λειτουργίας του ευρωπαϊκού µηχανισµού, κυρώνονται από την Βουλή. Ναι, αλλά το Μνηµόνιο Συνεργασίας και οι άλλες συµφωνίες, που θα υπογράφετε; Αυτές
δεν θα πρέπει να έρχονται µέσα στην Βουλή για να γίνεται η συζήτηση, ούτως ώστε να κυρώνονται ή όχι από την Βουλή;
Θα πρέπει να γίνει ολοκληρωµένο και µάλιστα θα πρέπει εδώ
µέσα να βάλετε ότι τροποποιείτε την τροποποίηση του άρθρου
1 του µνηµονίου, που εκεί έλεγε ότι κάθε συµφωνία, κάθε δανειοδότηση θα έρχεται για συζήτηση και κύρωση στη Βουλή. Αυτό
το αλλάξατε βέβαια µε µία τροπολογία την επόµενη ηµέρα. Έτσι,
λοιπόν, αποδεικνύουµε ότι η Κυβέρνηση αυτή, πραγµατικά, έχει
στόχο να χτυπήσει τα δικαιώµατα του εργαζόµενου λαού και να
ενισχύσει, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η ενίσχυση που λέµε είναι
συνεχής και γίνεται σε βάρος των συµφερόντων του εργαζόµενου λαού. Αύριο, όπως γνωρίζουµε αρχίζει η συζήτηση του νοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά ζητήµατα,
µε το οποίο στην κυριολεξία ισοπεδώνονται κατακτήσεις δεκαετιών του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, γιατί κανένα δικαίωµα του λαού –ασφαλιστικό, εργασιακό, µισθολογικό,
δηµοκρατικό- δεν χαρίστηκε από κανέναν. Κατακτήθηκε. Και κατακτήθηκε µάλιστα µε αγώνες και θυσίες από το εργατικό λαϊκό
κίνηµα κόντρα σε νόµους, σε θεσµικά πλαίσια, σε δυνάµεις κα-
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ταστολής, σε προβοκάτσιες, σε τροµοκρατία.
Εδώ θέλω να αναφερθώ στην προσπάθεια που γίνεται από την
Κυβέρνηση, από κυβερνητικούς παράγοντες, από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, από την ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας να
χτυπηθεί το ναυτεργατικό κίνηµα, να στοχοποιηθούν η ΠΕΜΕΝ
και «Στέφενσον», να στοχοποιηθεί το ΠΑΜΕ, να στοχοποιηθεί το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ότι, ξέρεις, πλήττει τον τουρισµό.
Και µέσα σε λίγες µέρες αποκαλύφθηκε ότι αυτός ο αγώνας των
ναυτεργατών του ΠΑΜΕ και η ενίσχυση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, ήταν διττός. Ήταν, πρώτον, για τα συµφέροντα
των ναυτεργατών και δεύτερον, για τα συµφέροντα των επιβατών
και των νησιωτών. Γιατί, πριν από δύο µέρες οι εφοπλιστές έκαναν διάβηµα προς την Κυβέρνηση: «Πρέπει να τελειώνουµε µε
τις τιµές που διαµορφώνονται. Να απελευθερωθούν πλήρως οι
τιµές».
Σε αυτό το σηµείο να σας αναφέρω ενδεικτικά τις αυξήσεις
µέσα σε µία δεκαετία, κυβερνήσεις Νέας ∆ηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ: Πειραιάς-Ικαρία αύξηση 435%, Πειραιάς-Σάµος αύξηση
411%, Πειραιάς-Νάξος αύξηση 441%. Και, βέβαια, µιλάµε για το
εφοπλιστικό κεφάλαιο που είναι απαλλαγµένο τελείως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα –σε τιµές transit τα προµηθεύεται και κάνει και λαθρεµπόριο- και έχει τις µεγαλύτερες
φοροαπαλλαγές. Έχετε χαρακτηρίσει –άκουσον-άκουσον!- περιοχές της χώρας ως άγονες, αλλά για εµάς, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν υπάρχει καµµία άγονη περιοχή στη
χώρα µας, είναι όλες εύφορες. Τις έχει κάνει άγονες η δική σας
πολιτική για να τους επιδοτείτε µε εκατοντάδες εκατοµµύρια,
όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, λοιπόν, µαταιοπονούν όλοι όσοι στοχεύουν µε δηλώσεις
εµπρηστικές, να εκφοβίσουν και να τροµοκρατήσουν το ταξικό
εργατικό λαϊκό κίνηµα, ώστε να δεχθεί αδιαµαρτύρητα αυτά τα
µέτρα, που έχουν παρθεί και αυτά που θα παρθούν, που από την
µία οδηγούν εκατοµµύρια εργαζόµενου λαού στη φτώχεια, στην
ανέχεια, στην εξαθλίωση και από την άλλη εξασφαλίζουν εκατοντάδες δισεκατοµµύρια κέρδη για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Την τελευταία δεκαετία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δηλαδή ο πλούτος που παρήχθη µέσα από τον κόπο και το µόχθο
του εργαζόµενου λαού, ξεπέρασε τα 2,5 τρισεκατοµµύρια ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, δηλώσεις που ακούγονται από υπηρεσιακούς παράγοντες και από δυνάµεις του κεφαλαίου, πραγµατικά, δεν µας
ακουµπούν. Άλλωστε, η ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήµατος
είναι γεµάτη από τέτοιες ΚΥΠατζίδικες δηλώσεις, απόψεις, θέσεις και πρακτικές ανοικτής προβοκάτσιας σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Από αυτό το βήµα, καλούµε όλο τον εργαζόµενο λαό, ανεξάρτητα του τι ψήφισε πριν από µερικούς µήνες, να κατέβει
στους δρόµους, να πάρει µέρος µέσα από τα µαζικά, καλά οργανωµένα, περιφρουρηµένα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στην
απεργία που θα γίνει την Πέµπτη.
Αύριο, στις 19:00 η ώρα, να πάρει µέρος στη συγκέντρωσησυναυλία που κάνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στην
πλατεία Συντάγµατος. Εκεί, συµµετέχουν δεκάδες καλλιτέχνες,
τραγουδιστές, ηθοποιοί, ποιητές, συγγραφείς, για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε, πραγµατικά, εκείνο το λαϊκό µέτωπο
απέναντι στο µέτωπο των δυνάµεων του κεφαλαίου, που διαχρονικά µε το πολιτικό του προσωπικό έχει εξαπολύσει την τελική επίθεση στα δικαιώµατα του εργαζόµενου λαού, γιατί
απαιτούν ακόµα πιο φθηνή την εργατική δύναµη, γιατί απαιτούν
να µειωθεί το εργατικό, το µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος, για να εξασφαλίσουν ακόµα περισσότερα κέρδη µέσα στην
κρίση. Και πολύ περισσότερο θέλουν να δώσουν µε καλύτερους
όρους τη µάχη µετά την κρίση, για να αυξήσουν ακόµα περισσότερο τα κέρδη τους.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, λοιπόν, µε τα ενενήντα δύο
χρόνια πολιτικής παρουσίας, µε την πολιτική του σταθερότητα,
ξεκαθαρίζει µια και καλή ότι δεν θα κάνει πίσω από τα συµφέροντα υπεράσπισης, προώθησης των συµφερόντων του εργαζόµε-
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νου λαού.
Και, πολύ περισσότερο, καλεί τον εργαζόµενο λαό να γίνει
αφεντικό στον τόπο του, γιατί, πραγµατικά, έχει τη δύναµη, έχει
τη γνώση να τα παράγει όλα προς όφελος του εργαζόµενου
λαού. Έχει τη δύναµη να καλύψει όλες τις ανάγκες. Υπάρχουν οι
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, υπάρχουν οι παραγωγικές δυνάµεις. Είναι στο χέρι του να γίνει πρωταγωνιστής φιλολαϊκών εξελίξεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τζέκη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Κωνσταντίνος
Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν άντεξε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ στον πειρασµό και
αναφέρθηκε και πάλι στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και στη
δίκαιη κριτική που κάνει για τις κινητοποιήσεις στα λιµάνια, οι
οποίες πλήττουν τους δύο τελευταίους εναποµείναντες τοµείς
της ελληνικής οικονοµίας που φέρνουν συνάλλαγµα, τον τουρισµό και τη ναυτιλία. Αυτό κάνει το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ στα λιµάνια.
Με όλα αυτά που κάνει, πλήττει τον τουρισµό και τη ναυτιλία. Και
κάθε φορά, η απολογία του ΚΚΕ δείχνει φυσικά και τα ενοχικά
σύνδροµα, τα οποία το διακατέχουν.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, εγώ γκολφ ή µπάντµιντον δεν έχω
παίξει. Έχω παίξει µπάλα. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, λοιπόν, της Ελλάδας ξέρουν ότι η οµάδα του Φωστήρα ήταν ο «φονέας» των
µεγάλων.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Των γιγάντων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Των γιγάντων, µπράβο.
Θα πω, γιατί χρησιµοποιώ τη λέξη «µεγάλους». Εσείς κατάγεστε από τη Λάρισα. Έχετε την ΑΕΛ εκεί. Ο Φωστήρας, όµως, ήταν
ο «φονέας» των γιγάντων, των µεγάλων. Ήταν ασφαλώς µια πολύ
αξιόλογη οµάδα από τον Ταύρο. ∆εν ήταν, όµως, αυτό που θεωρούµε µεγάλη οµάδα. Κατάφερνε, όµως, να κάνει το βίο αβίωτο
στους µονοκράτορες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι γνωστό.
Κάτι σαν το Φωστήρα είναι και η υπό συζήτηση τροπολογία.
Είναι ο «φονέας» των µεγάλων. Είναι µία κοινοτική οδηγία, η
οποία ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο. Αυτή η οδηγία κατάφερε να αποκαλύψει τα χάλια που υπάρχουν µέσα στο ΠΑΣΟΚ,
τα χάλια που υπάρχουν στο οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης.
Αυτό συνέβη, γιατί ενώ όλη η διαδικασία προµηνυόταν σχετικά
απλή και χωρίς να προοιωνίζονται περίεργες εξελίξεις, τελικά
οδήγησε στην ανάδειξη των τεράστιων αντιθέσεων που υπάρχουν και µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του κυβερνώντος
κόµµατος. Από το τίποτα, σχεδόν φάνηκε ο ερασιτεχνισµός της
Κυβέρνησης, ο οποίος προκάλεσε τη δίκαια κριτική ακόµα και
της κ. Βάσως Παπανδρέου στη συνεδρίαση της επιτροπής.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι όλα τα µέσα ενηµέρωσης ασχολήθηκαν µε τον καυγά –για καυγά µίλησαν, για σύγκρουση µέσα
στο ΠΑΣΟΚ - µε αφορµή την καθεστωτικής νοοτροπίας,
έµπνευση του Υπουργείου Οικονοµικών να µην έχει κυρωτικό
ρόλο η Βουλή αναφορικά µε τις συµφωνίες που θα υπογράφει ο
εκάστοτε Υπουργός Οικονοµικών στο πλαίσιο της συµµετοχής
της Ελλάδας στο µηχανισµό στήριξης.
Όσο για τη δικαιολόγηση που κάνατε, κύριε Υπουργέ -και εγώ
τη θεωρώ όπως-όπως δικαιολόγηση- δηλαδή ότι θα περνά από
τη Βουλή –λέω αυτά που είπατε στην επιτροπή- κάθε σύµβαση
παροχής δανείου εκ µέρους της Ελλάδας σε άλλες χώρες, δηλαδή ότι θα φτάσουµε στο σηµείο εµείς να δανείζουµε άλλους,
νοµίζω ότι δείχνει το υψηλό επίπεδο χιούµορ, το οποίο έχετε.
Γιατί µε τα χάλια που έχουµε, φαντάζει αυτό που είπατε σαν κάποιος να υποστηρίζει ότι ο Φωστήρας θα κερδίσει ποτέ το champions league.
Θα ήθελα να πω εδώ πέρα -για να θυµίσουµε ορισµένα πράγµατα και το αδιέξοδο που έχουµε- ότι εσείς ο ίδιος, απαντώντας
σε επίκαιρη ερώτησή µου στη Βουλή, στις 3 Μαΐου, είχατε πει ότι
στο 5% θα είναι τα επιτόκια δανεισµού τριετούς διάρκειας για τη
χώρα µας –διαβάζω από τα Πρακτικά της Βουλής- ενώ για δάνεια µεγαλύτερης διάρκειας, το επιτόκιο θα κυµανθεί στο 6%.
Και διευκρινίσατε ότι τα επιτόκια αυτά αφορούν δάνεια που θα
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συνάψει η Ελλάδα µέσα από διµερείς συµφωνίες µε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 5% και 6%, δηλαδή χονδρικά ό,τι
παίρναµε στην ελεύθερη αγορά. Αν θυµάµαι καλά, 6,2% ήταν το
τελευταίο δάνειο.
Άρα, λοιπόν, µε τέτοια υψηλά επίπεδα δανεισµού, µε όλες
αυτές τις «αλυσίδες» και τα προβλήµατα που υπάρχουν στα
«πόδια» της Ελλάδος και δεν µπορεί να ξεφύγει από τα χάλια στα
οποία βρίσκεται, νοµίζω ότι είναι µάλλον χιουµοριστική η αποστροφή ότι κάποια στιγµή θα φθάσουµε και εµείς να δανείζουµε
άλλους.
Η ενσωµάτωση της υπό συζήτηση οδηγίας, προφανώς, δεν
είναι θέµα ζωής και θανάτου για την ελληνική οικονοµία. ∆ηλαδή,
δεν έχουµε κάποια σηµαντική τεχνολογική καινοτοµία, η οποία –
ξέρω εγώ- εισάγεται στην ελληνική οικονοµία, ούτε περιµένουµε
να αρχίσει ένας πακτωλός επενδύσεων µε την ενσωµάτωση
αυτής της οδηγίας στην ελληνική οικονοµία, διότι λίγο ή πολύ
ορισµένα πράγµατα –τα περισσότερα από τα πράγµατα, τα
οποία προβλέπει- γίνονται ήδη.
Εµείς, όπως σας είχα πει και στην επιτροπή, περιµέναµε -γιατί
ενάµιση µήνα η Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής δεν είχε συνεδριάσει- να είχαµε µια ενηµέρωση σχετικά µε τις πληροφορίες
ότι στο Νοµισµατοκοπείο κόβονταν δραχµές, όταν γινόταν
χαµός, στην κυριολεξία, στον Τύπο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Και δεν είχαµε καµµία ενηµέρωση ως Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής. Καµµία! ∆εν ενηµερωθήκαµε ποτέ. Βλέπαµε
εκποµπές στην τηλεόραση. Ακούγαµε, βέβαια, να γίνονται κάποιες διαψεύσεις. Αλλά, από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, υπεύθυνα, στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, για
κάτι που απασχολούσε τους πάντες -τον Τύπο, τους πολίτες- την
κοπή, δηλαδή, δραχµών στο Νοµισµατοκοπείο, δεν είχαµε κάποια επίσηµη ενηµέρωση.
Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει µία οδηγία, η
οποία προβλέπει άδεια λειτουργίας για ιδρύµατα πληρωµών που
θέλουν να αρχίσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα.
Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι το ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε το ακατόρθωτο, να υπάρχει εκροή καταθέσεων προς πάσα κατεύθυνση.
Και ακόµα και οι αδελφοί µας, οι Έλληνες της Κύπρου, καταφέρνουν να εµπνέουν τέτοια τεράστια εµπιστοσύνη διεθνώς και
να προσελκύουν καταθέσεις -και καταθέσεις από την Ελλάδαπαρ’ ότι υπάρχει το γνωστό πρόβληµα µε τη φασιστική κατοχή
του 40% της Κύπρου και παρ’ ότι υπάρχει όλη αυτή η τουρκική
επιθετικότητα, η οποία εκδηλώνεται κυρίως έναντι της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, αλλά και έναντι ηµών.
Παρ’ όλα αυτά, δισεκατοµµύρια ευρώ κατευθύνονται στην
Κύπρο. Και πάλι καλά που πρόκειται για την Κύπρο και δεν πρόκειται για κάποιο άλλο κράτος. Αυτό δείχνει ότι έχει καταρρεύσει
και η διεθνής αξιοπιστία της Κυβέρνησης. ∆ηλαδή, φεύγουν οι
καταθέσεις από την Ελλάδα, πηγαίνουν προς άλλες χώρες -πάλι
λέω, πηγαίνουν και προς την Κύπρο και ευτυχώς, που είναι σε
αυτήν τη φάση η Κύπρος- αλλά δεν σας πιστεύει κανείς και εντός
και εκτός Ελλάδος.
Επίσης, πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέµα µε αυτές τις περίεργες τράπεζες, οι οποίες φυτρώνουν στην ελληνική Θράκη. Είναι
κάποιες περίεργες τουρκικές τράπεζες. ∆εν ξέρω τι είδους έλεγχος υπάρχει σε αυτές τις τράπεζες. Θα ήθελα πολύ να ακούσω
τι έλεγχο κάνουν οι αρµόδιοι θεσµοί της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας,
του κράτους, για το ρόλο που παίζουν αυτά τα ιδρύµατα που πατρονάρουν τους εξτρεµιστές, τα εξτρεµιστικά στοιχεία, τους
ακραίους και όλους αυτούς που προσπαθούν να χειραγωγήσουν
τη µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη και θέλουν αναταραχή.
Θα θέλαµε να δούµε εάν αυτά τα νέα ιδρύµατα, που πάνε να
δηµιουργηθούν µε αυτήν την περίφηµη οδηγία που ενσωµατώνετε σήµερα, θα τύχουν, επίσης, εκµετάλλευσης από τους µηχανισµούς του τουρκικού Προξενείου. Εκεί, στη Θράκη, παίζεται
ένα πολύ ύποπτο παιχνίδι. Και βέβαια, οι Τούρκοι, µε µοχλό το
χρήµα, προσπαθούν να δηµιουργήσουν την αστάθεια. Ορισµένοι εξτρεµιστές, οι γνωστοί, δηλαδή, κύκλοι του Προξενείου της
Κοµοτηνής -για να τους πούµε όπως τους ξέρουµε όλοι- προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν ως «φερετζέ» όλα αυτά, τις επενδύσεις και την οικονοµική –υποτίθεται- διείσδυση, ώστε να
πετύχουν τους στόχους τους, δηλαδή τη δηµιουργία αστάθειας,
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κάτι που έτσι και αλλιώς οι στρατοκράτες της Άγκυρας απεργάζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Η οδηγία αυτή που συζητάµε σήµερα στοχεύει -και νοµίζω
σωστά- στην εγκαθίδρυση µίας ενιαίας αγοράς στον τοµέα των
υπηρεσιών πληρωµών.
Αυτό θα µπορούσε να έχει και οικονοµίες κλίµακος -είναι αλήθεια αυτό- και ίσως θα συνεπαγόταν και κάποια διευκόλυνση
από τους καταναλωτές. Αλλά επαναλαµβάνω, τα περισσότερα
απ’ αυτά έχουν ήδη γίνει. Όποιος έχει δοκιµάσει να στείλει, να
λάβει χρήµατα ή να κάνει πληρωµές στο εξωτερικό, νοµίζω ότι σε
γενικές γραµµές δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες.
∆εν µπορεί, δηλαδή, να ισχυριστεί κανείς ότι οι προθέσεις στις
οδηγίες δεν είναι αγαθές. Παρ’ ότι είναι –πρέπει να το πούµε
αυτό- πρωτότυπο το γεγονός να δίνεται πλέον η δυνατότητα και
σε εταιρείες που δεν είναι τράπεζες να χορηγούν πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Είναι πρωτότυπο το γεγονός.
Ίσως, λοιπόν, να υπάρξει µία ελάττωση των καταναλωτών και
από την άλλη ίσως υπάρξουν κάποιες οικονοµίες κλίµακος, ενώ
δεν είναι σίγουρο αν µ’ αυτόν το δαιδαλώδη τρόπο µε τον οποίο
γίνεται η ενσωµάτωση, είναι ο ενδεδειγµένος. Νοµίζω ότι είναι
δαιδαλώδης και δύσχρηστος για οποιονδήποτε ο τρόπος που γίνεται η ενσωµάτωση της οδηγίας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών –θα πω κάτι που
το έχω πει ήδη δύο φορές αλλά νοµίζω ότι πρέπει να το πούµε
και στην Ολοµέλεια- αναφέρθηκα στο άρθρο 1 της οδηγίας
αυτής, η οποία µιλάει για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς και τις τέσσερις ελευθερίες και όλα αυτά τα γνωστά τα οποία
αναφέρουν πάντα οι κοινοτικές οδηγίες, συνήθως τετριµµένα και
βαρετά, τ’ αναφέρουν µονότονα στο προοίµιο τους.
Σας είπα και µέσα στην επιτροπή ότι νοµίζω ότι κάθε Έλληνας
Υπουργός Οικονοµικών, οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης,
οιουδήποτε χρώµατος πρέπει να επιµένει στο µόνο ουσιαστικό
συµβούλιο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο µετέχουν οι Υπουργοί Οικονοµικών για την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου και των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Είναι η µόνη χώρα για την
οποία δεν γίνεται ποτέ κουβέντα. Θεωρείται σχεδόν δεδοµένο
ότι το κατεχόµενο, µε φασιστικό τρόπο από την Τουρκία, τµήµα
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µπορεί και να υπάρξει έτσι ως είναι
και να εξαιρείται µονίµως από την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου.
Νοµίζω ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και παραµένει
πάντα µία ΕΟΚ και ποτέ δεν έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η
ένωση εµπεριέχει και την έννοια της αλληλεγγύης και αλληλεγγύη δεν υπάρχει. ∆είτε τα πρόσφατα, δείτε τα παλαιότερα, δεν
µπορούν να µας εγγυηθούν τα σύνορα µας, πολύ περισσότερο
δεν µπορούν να µας εγγυηθούν τα πορτοφόλια µας. Είναι οι άνθρωποι παντελώς στον κόσµο τους. Είναι, λοιπόν, µία ΕΟΚ και
αφού είναι µία ΕΟΚ και αφού εµείς µετέχουµε στο Συµβούλιο
των Υπουργών Οικονοµικών θα πρέπει να επιµένουµε στην τήρηση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η οποία είναι το µόνιµο θύµα
της τουρκικής επιθετικότητας.
Λέω, λοιπόν, όλα αυτά για την ενσωµάτωση των οδηγιών, η
οποία είναι υποχρέωση µας, αλλά δεν είναι και θέσφατο, ούτε θα
πρέπει να γίνεται και υπό τη µορφή γονατογραφήµατος. Θα πρέπει να γίνεται µε συνεκτικό τρόπο και µε σοβαρότητα. Και, βέβαια, πάντα ο στόχος όλων νοµίζω ότι πρέπει να είναι η
ουσιαστική ώθηση στις επενδύσεις.
Εδώ µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο λαβύρινθο µε άρθρα, δεκάδες
σελίδες κ.λπ., λες και θα µας έρθουν τα δισεκατοµµύρια των
επενδύσεων στην Ελλάδα ή λες και θα έχουµε τεράστιες οικονοµίες κλίµακος.
Καµµία πρωτοβουλία της προκοπής δεν αναλαµβάνεται από
την Κυβέρνηση για το θέµα της ανάπτυξης και φεύγουν 10 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο προς τρίτες χώρες, αφού όποιος µετανάστης θέλει, κάνει ένα έµβασµα στη χώρα του.
Και εγώ έχω υπάρξει επί µακρόν κάτοικος στο εξωτερικό,
ήµουν και εγώ οικονοµικός µετανάστης υπό µία έννοια για δεκατέσσερα χρόνια, βρέθηκα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µπήκα στη διοικητική δοµή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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πήγα στις Βρυξέλλες, επειδή οι µισθοί ήταν πολύ µεγάλοι. Ήταν
διπλάσιοι και τριπλάσιοι µισθοί απ’ αυτούς που παίρνει ένας Έλληνας Βουλευτής σήµερα. Και δεν µπορούσα να κάνω έµβασµα
στην πατρίδα µου αν δεν είχα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. ∆εν µπορούσα να στείλω λεφτά στην Ελλάδα αν δεν
είχα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα! Αυτό είναι το αυτονόητο.
Σε οποιαδήποτε πολιτισµένη χώρα, για να στείλεις λεφτά χρειάζεται να αποδείξεις ότι τα κέρδισες µε νόµιµο τρόπο, ότι δεν
έχεις κάποια εκκρεµότητα έναντι των αρχών αυτής της χώρας
στην οποία µπήκες. Και στην Ελλάδα ξέρουµε πώς µπήκαν όλοι.
∆ιότι δείξτε µου έναν που µπήκε νόµιµα στην Ελλάδα παρουσιάστηκε στις αρχές, είπε «γεια σας, σέβοµαι τους νόµους της Ελλάδας, θέλω να εργαστώ εδώ, είµαι νόµιµος µετανάστης».
Ξέρετε κανέναν; Εγώ δεν ξέρω ούτε έναν. Όπως γούσταραν
έµπαιναν στην Ελλάδα και συνεχίζουν να µπαίνουν, πηδώντας
από τα σύνορα, ερχόµενοι µε λάντζες, τους σπρώχνουν οι Τούρκοι δουλέµποροι προς την Ελλάδα και τώρα τους κάνετε και νόµιµους και τους δίνετε και δικαίωµα ψήφου και θα τους έχουµε
και άρχοντες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκεί µας φτάσατε!
Αφού, λοιπόν, βλέπουµε δύο εκατοµµύρια ανθρώπους τους
οποίους έχουµε µαζέψει εδώ, τους αγκαλιάσαµε, τους ταΐσαµε,
τους ποτίσαµε, τους προστατέψαµε, ανεχτήκαµε -εδώ που τα
λέµε- και µία τροµερή εγκληµατικότητα από πολλούς απ’ αυτούς,
όχι από όλους αλλά από πολλούς απ’ αυτούς, φεύγουν λοιπόν
και τα λεφτά, 10 δισεκατοµµύρια το χρόνο µε τρόπο ανεξέλεγκτο, αφού ο παραµικρός έλεγχος δεν υπάρχει.
Αφήστε στην άκρη το παραεµπόριο µε τα 4 δισεκατοµµύρια
το χρόνο. Τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ κοστίζει το παραεµπόριο, είναι µελέτη της ALPHA BANK. Για να µην πω τίποτα για
τα νοσοκοµεία τα οποία δωρεάν περιθάλπουν ανθρώπους από
κάθε είδους εθνικότητα. Αυτό δεν γίνεται κατά κανένα τρόπο στο
Βέλγιο, να µπαίνεις σε δηµόσιο νοσοκοµείο και να έχεις δωρεάν
περίθαλψη, ενώ ο Έλληνας όταν θα πάει στο Παίδων, στην «Αγία
Σοφία» σε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο νοσοκοµείο θα του ζητήσουν µία ντάνα χαρτιά και θα περιµένει και µε τις ώρες στο γραφείο κίνησης και ας είναι φορολογούµενος Έλληνας πολίτης.
Ο Αλβανός δεν έχει τέτοια αντιµετώπιση. Ο Αλβανός έχει προνοµιακή αντιµετώπιση έναντι του Έλληνα στην Ελλάδα, όπου
υπάρχουν φορολογούµενοι –και µάλιστα, βαριά φορολογούµενοι- Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος έχει πάει
το παιδί του σε δηµόσιο νοσοκοµείο, ξέρει τι εννοώ.
Εγώ διερωτώµαι γιατί τόσες δεκάδες άρθρα, γιατί τόσες λεπτοµερείς διατάξεις, λες και ξαφνικά µ’ αυτήν την οδηγία θα ανθίσει η ελληνική οικονοµία σαν µπουµπούκι από τις επενδύσεις
που θα έρθουν! Είναι δαιδαλώδες, ένας λαβύρινθος! ∆εκάδες
σελίδες είναι αυτά!
Και έχουµε και το περίεργο άρθρο 93, στο οποίο αρχικά παρεχόταν αυτή η περίφηµη εξουσιοδότηση –εν λευκώ βέβαια- να
υπογράφει ο Υπουργός Οικονοµικών κάθε σύµβαση δανεισµού
στο πλαίσιο του γνωστού µηχανισµού στήριξης, χωρίς να κυρώνεται από τη Βουλή. Αυτή ήταν η αρχική ρύθµιση.
Εγώ σας είπα προχθές στην Επιτροπή ότι ούτε εσείς θα
έπρεπε να ζητάτε τέτοια εξουσιοδότηση ούτε εµείς θα σας τη
δώσουµε ποτέ! ∆εν µπορεί να ζητάτε τέτοιο πράγµα! Αυτό είναι
τερατώδες, να κυρώνει δηλαδή και να κάνει ό,τι θέλει ο Υπουργός Οικονοµικών, χωρίς να περνάνε αυτά από τη Βουλή. Αυτό
που κάνετε αυτές τις µέρες που περνάµε, είναι ένα ξεσάλωµα
κοινοβουλευτικού ακροβατισµού. Τη µία µπλέκετε τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας µε τα προεδρικά διατάγµατα, την άλλη φέρατε
Παρασκευή µεσηµέρι µία τροπολογία. Έχουµε τις τροπολογίες
του µεσηµεριού της Παρασκευής, έχουµε τώρα και τις λευκές
επιταγές στους Υπουργούς!
Λευκή επιταγή, λοιπόν, προς τους Υπουργούς της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως κάναµε και µε την Κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας, εµείς δεν θα δώσουµε, γιατί µιλάµε για βαριές αλυσίδες στα πόδια της Ελλάδας. Να φέρνετε µε ευλάβεια τα πάντα
στη Βουλή, στο φως της ηµέρας, χωρίς µυστική και οικονοµική
διπλωµατία, χωρίς κόλπα, τερτίπια και τεχνάσµατα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ύποπτα, σκοτεινά, προκλητικά και περιφρονούν τη
Βουλή και τους θεσµούς, ενώ έχουν και άλλες παράπλευρες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απώλειες για το κόµµα σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με όλα αυτά που κάνετε, αποδεικνύεται ότι στο ΠΑΣΟΚ έχετε
µία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε περιορισµένη συνοχή και πήλινα
πόδια, ενώ η Κυβέρνησή σας είναι στην πραγµατικότητα µία κυβέρνηση θερινών διακοπών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ειπώθηκε και από τους εισηγητές που προηγήθηκαν σ’ αυτό το Βήµα, µε το νοµοσχέδιο
ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο τρεις κοινοτικές οδηγίες που
αφορούν το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και ιδιαίτερα την αγορά
των υπηρεσιών πληρωµών. Είναι αυτές οι οδηγίες στο πλαίσιο
των αποφάσεων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο σηµείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβω µία
πάγια θέση µου. Την έχω πει, έχω γίνει µονότονος, αλλά θα την
επαναλάβω και σήµερα απ’ αυτό το Βήµα. Έχει σχέση µε την ουσιαστικοποίηση του ρόλου του Κοινοβουλίου στην ενσωµάτωση
των οδηγιών.
Οι κοινοτικές οδηγίες εν πολλοίς πλέον καθορίζουν το εσωτερικό δίκαιο. Πέραν της παντελούς απουσίας του Εθνικού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη διαµόρφωση και την ψήφιση των οδηγιών, κατά την
κύρωση, δυστυχώς, στα Κοινοβούλια και στο εθνικό µας Κοινοβούλιο περιοριζόµαστε σε µία τυπική επικύρωση.
Αυτό είναι καιρός να αλλάξει. Θέλουµε να γίνει ουσιαστικά
ενεργός ο ρόλος του Κοινοβουλίου, όσον αφορά τις οδηγίες σε
όλα τα στάδια, γιατί πια το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαµορφώνει τα εσωτερικά δίκαια των κρατών-µελών.
Και ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, έχω πει και επανέλαβα και στην
επιτροπή ότι η κάθε κύρωση οδηγίας θα πρέπει να συνοδεύεται
από έκθεση εµπειρογνωµόνων και ειδικών για τις επιπτώσεις που
έχει πάνω στην ελληνική πραγµατικότητα. Είχατε δεσµευτεί ότι
αυτό θα το φέρετε στην Ολοµέλεια, αλλά δεν ήρθε. ∆εν ξέρω αν
και πού το καταθέσατε. Στην Ολοµέλεια συζητούµε το νοµοσχέδιο, τελειώνει η συζήτηση του νοµοσχεδίου και εγώ και οι συνάδελφοι έκθεση των εµπειρογνωµόνων για τις επιπτώσεις τριών
οδηγιών που µάλιστα είναι και κυρίως τεχνικές οδηγίες δεν
έχουµε υπ’ όψιν µας.
Όµως, θα προχωρήσω. Εν προκειµένω, είναι ορατές και µπορούµε να δούµε ορισµένες θετικές πλευρές των οδηγιών, όπως
της οδηγίας 44/2007 για την αξιολόγηση του υποψηφίου µετόχου
σε επιχείρηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα –είναι σωστό να γίνεται αυτή η αξιολόγηση, είναι ορατή και θετική αυτή η πλευράκαι της οδηγίας 64/2007, όσον αφορά το αυξανόµενο επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών.
Τέτοιες θετικές πλευρές µπορούµε εύκολα να δούµε. ∆εν µπορούµε όµως να δούµε άλλες λεπτοµέρειες, όπως δεν µπορούµε
να τεκµηριώσουµε και ορισµένα ζητήµατα για τα οποία υπάρχουν ενστάσεις και ερωτηµατικά.
Όπως είπα, είναι εµφανές ότι ενισχύεται -και µάλιστα εις τριπλούν- η προστασία του καταναλωτή, µε την έννοια ότι υπάρχει
υποχρέωση ενηµέρωσης από τον πάροχο, προσδιορίζεται η προθεσµία εκτέλεσης µιας µέρας και επίσης, προσδιορίζεται η ευθύνη του καταναλωτή µέχρι 150 ευρώ για µη εγκεκριµένες
πράξεις πληρωµής.
Μέχρι τώρα –και για να γίνει κατανοητό τι εννοώ και πόση σηµασία έχει- ο χρήστης ήταν εντελώς απροστάτευτος σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή υπεξαίρεσης µέσων πληρωµής,
όπως για παράδειγµα µιας πιστωτικής κάρτας. Μπορούσε, λοιπόν, να βαρύνεται για µη εγκεκριµένες πληρωµές στο µέγιστο.
Τώρα αυτό περιορίζεται. Αυτές είναι θετικές πλευρές.
Όµως, εκ πρώτης όψεως υπάρχουν και αρνητικές πλευρές.
Και θα µπορούσαµε να δούµε τις επιπτώσεις που µπορεί να
έχουν στην ελληνική πραγµατικότητα οι οδηγίες. Για παρά-
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δειγµα, εγώ έχω ένσταση -την οποία διατύπωσα και στην Επιτροπή- όσον αφορά τους νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, που είναι ιδρύµατα πληρωµών τα οποία θεσµοθετεί η
οδηγία.
∆εν αντιλαµβάνοµαι, δηλαδή, τι θα προσφέρουν αυτά, τη
στιγµή που ήδη υπάρχουν πολλές υπηρεσίες πληρωµών –για να
γίνει κατανοητό τι εννοώ, λέω πως σήµερα είναι οι τράπεζες, τα
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, τα ταχυδροµικά γραφεία, τα ιδρύµατα
έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, καθώς επίσης και οι
δηµόσιες αρχές.
Ο παριστάµενος κύριος Υπουργός, απαντώντας στην παρατήρησή µου, είπε στην Επιτροπή –και έχει βάση αυτό που είπε- ότι
υπάρχουν ορισµένα νοµικά πρόσωπα, όπως τα ανταλλακτήρια,
αλλά και άλλα νοµικά πρόσωπα που προσφέρουν ούτως ή άλλως
υπηρεσίες πληρωµών και πρέπει να υπαχθούν σε ενιαίους κανόνες. Εντάξει, αυτό έχει βάση. Όµως, εγώ εξακολουθώ να λέω
πως δεν ξέρω αν ο «συνωστισµός» παρόχων θα ενισχύσει τον
ανταγωνισµό. Γι’ αυτό ήθελα και την έκθεση. ∆ιότι υπάρχουν και
άλλα σηµεία, οι οδηγίες είναι µακροσκελείς. Εποµένως, θα
έπρεπε να έχουµε εκτίµηση των επιπτώσεων από ειδικούς εµπειρογνώµονες.
Και θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, µε το άρθρο 93.
Πριν όµως, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, εξαιτίας του οποίου
πολλές φορές γινόµαστε αντικείµενο εκποµπών σάτιρας.
Πολλές φορές λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, µέχρι ο Βουλευτής να
ανέβει στο Βήµα, ο ή η Προεδρεύων ή ο ή η Υπουργός αλλάζει,
ενώ εµείς έχουµε µείνει µε την εικόνα που είχαµε από τα έδρανα.
Απευθυνόµαστε, λοιπόν, πολλές φορές σε λάθος πρόσωπο.
Λέµε, δηλαδή, «κυρία Πρόεδρε», ενώ µπορεί στην έδρα να είναι
άντρας Πρόεδρος. Έτσι, λοιπόν, γινόµαστε αντικείµενο σάτιρας.
∆εν πειράζει, όµως. Το λέω, για να καταλάβουν οι Έλληνες πού
έχει φτάσει και το αντικείµενο της σάτιρας.
Τελειώνω λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, µε το άρθρο 93. Άκουσα ότι
και σήµερα έγινε εκτενής συζήτηση γι’ αυτό στην Επιτροπή και
επικρίθηκε έντονα από την Αντιπολίτευση. Μάλιστα, σήµερα επανήλθαν οι συνάδελφοι και στην Ολοµέλεια. Πράγµατι, η αρχική
διατύπωση του άρθρου 93 ήταν ελλιπής. Αυτό το επισήµανα και
εγώ, λοιπόν, στον κύριο Υπουργό και του ζήτησα να το συµπληρώσει και το έκανε.
Ας δούµε, όµως, περί τίνος πρόκειται. Έχει συγκροτηθεί ένας
ευρωπαϊκός µηχανισµός και η Ελλάδα µετέχει σ’ αυτόν. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση και δεν γίνεται αλλιώς.
Λέτε ότι η Κυβέρνηση κάνει κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα. Το
θέµα είναι ότι πρέπει να εξουσιοδοτήσουµε κυβερνητικό όργανο
ή πρόσωπο για την υπογραφή συµφωνιών και συµβάσεων που
έχουν σχέση µε τον µηχανισµό. Σ’ αυτό δεν µπορεί να υπάρξει
αµφισβήτηση. Άρα, ορθώς εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών. Πρέπει να δώσουµε την εξουσιοδότηση.
Τώρα, όσον αφορά το κενό που υπήρχε –το οποίο επισήµανα
και το διόρθωσε ο κύριος Υπουργός- αφορούσε το ρόλο της
Βουλής. Με την τροποποίηση που έκανε ο Υπουργός στο άρθρο
93 –σήµερα δεν έκανε πρόσθετη τροποποίηση, αλλά αναδιατύπωση, νοµοτεχνική βελτίωση- καλύφθηκε αυτό το κενό και προβλέπεται να εισάγονται στη Βουλή προς ενηµέρωση και
συζήτηση οι σχετικές συµβάσεις, συµφωνίες και τα µνηµόνια που
υπογράφονται στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης.
Οι πρώτες λοιπόν, όπως είπα, θα πρέπει να ισχύουν από την
υπογραφή τους και έτσι είναι το σωστό. Όµως, όταν πρόκειται
για δανειακές συµβάσεις –γιατί αυτό έχει σηµασία- αυτές να κυρώνονται µε νόµο από τη Βουλή και ισχύουν από τη δηµοσίευση
του νόµου. Έτσι νοµίζω ότι δεν υπάρχει περαιτέρω λόγος αντιπαράθεσης.
∆εν πρέπει δε να ξεχνάµε –δεν το λέω για την πλευρά του ΚΚΕ,
έχει την σταθερή άποψή του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
για όσους είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά λένε άλλα,
ανάλογα µε την περίσταση, άλλοτε από δω και άλλοτε από κειότι οι υποχρεώσεις µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να
είναι a la carte, όπως θέλουν. Ή δεχόµαστε αυτό που είναι ή δεν
το δεχόµαστε.
Θέλω να πω επίσης όσον αφορά και το άρθρο 93 και τον ευ-
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ρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης ότι η Ελλάδα δέχθηκε πρώτη αλλεπάλληλα τα πλήγµατα της κερδοσκοπίας και έχει κάθε λόγο
να στηρίζει τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης.
Τελειώνοντας θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο εισηγητή
της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι δεν γίνεται η Νέα ∆ηµοκρατία να καταγγέλλει το µνηµόνιο και ταυτόχρονα να καλύπτει και να στηρίζει τις πολιτικές και τους πολιτικούς που µας έφεραν εκεί και
µπήκαµε στο µηχανισµό και εποµένως και στο «ζυγό» του µνηµονίου, όπως τον ονοµάσατε. ∆εν γίνεται και τα δύο, «και µε τον
χωροφύλαξ και µε τον αστυφύλαξ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αν πράγµατι θέλετε –γιατί αυτό µας είπε ο εισηγητής της Νέας
∆ηµοκρατίας- να φύγουµε το ταχύτερο από το µνηµόνιο, κάτι το
οποίο θέλουµε εµείς, τότε «βάλτε πλάτη», κύριοι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας, να διορθώσουµε και να απαλείψουµε τις επιπτώσεις από την πολιτική που ασκήσατε τα τελευταία πεντέµισι
χρόνια.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος
Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου που προτείνεται για ψήφιση στην
Εθνική Αντιπροσωπεία αφορά στην προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας σε κοινοτικές οδηγίες που συνδέονται µε τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, στόχος των οποίων είναι η θέσπιση και η
οργάνωση ενός σύγχρονου, ενός συνεκτικού πλαισίου που θα
διέπει τις υπηρεσίες πληρωµών.
Με την ενσωµάτωση της οδηγίας 64/2007 επιχειρείται µία συνολική, µία συστηµατική ρύθµιση της παροχής υπηρεσιών πληροφοριών. Με δεδοµένο ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στα
κράτη-µέλη λειτουργούν ήδη αξιόπιστα συστήµατα πληρωµών
αλλά ηλεκτρονικές πληρωµές δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της υπό ενσωµάτωση οδηγίας και του
σχεδίου νόµου, δηλαδή η ενίσχυση του ανταγωνισµού, της διαφάνειας και των δικαιωµάτων των χρηστών, δηµιουργείται η
προσδοκία ότι θα υπάρξει σηµαντική αύξηση της χρήσης των
υπηρεσιών πληρωµών.
Με την ενσωµάτωση της οδηγίας 44/2007 καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο
εταιρειών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε στόχο την ενίσχυση
της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στον κλάδο.
Εκτός όµως από την ενσωµάτωση οδηγιών, το σχέδιο νόµου άσχετα µε το βασικό του κορµό- αναφέρεται στον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης και στην εξουσιοδότηση του Υπουργού
Οικονοµικών να εκπροσωπεί σωστά το ελληνικό δηµόσιο στην
ευρωπαϊκή διευκόλυνση χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και
να υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνία ή σύµβαση
δανεισµού. Και σ’ αυτήν την περίπτωση όµως οι κυβερνητικές
παλινωδίες και αντιφάσεις είναι παροιµιώδεις. Αξίζει κανείς να
τις συνοψίσει και να τις αναπτύξει.
Πιο συγκεκριµένα, ο ν. 3845/2010 και πιο συγκεκριµένα το
άρθρο 1 αναφέρει: «Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η
εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το ελληνικό δηµόσιο και να υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνία ή σύµβαση δανεισµού, διµερή ή πολυµερή, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». Τα µνηµόνια, οι συµφωνίες και οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου εισάγονται στη
Βουλή για κύρωση, άρα ξεκινάµε µ’ ένα νόµο για κύρωση.
Την εποµένη ηµέρα, 7 Μαΐου του 2010, ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου δεσµευόταν εδώ, στην Ολοµέλεια της
Βουλής, ότι προφανώς οι συµβάσεις αυτές θα έλθουν στη συνέχεια στη Βουλή για συζήτηση και κύρωση. Η κύρωση έγινε συ-
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ζήτηση και κύρωση. Πέντε µέρες αργότερα, ο ν. 3847/2010 και
πιο συγκεκριµένα η παράγραφος 9 τροποποιεί τον προηγούµενο
νόµο. Αναφέρει: «Στο τέλος της παραγράφου 4 του πρώτου άρθρου του ν. 3845/2010» -στον οποίο αναφέρθηκα- «αντί της λέξης
«κύρωση» τίθενται οι λέξεις «συζήτηση και ενηµέρωση»». Άρα
από την κύρωση και συζήτηση πήγαµε στη συζήτηση και ενηµέρωση.
Λίγο αργότερα, στις 3 Ιουνίου του 2010, ο Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει σχέδιο νόµου µε αντικείµενο την κύρωση της
σύµβασης στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής
οικονοµίας. Η εισηγητική έκθεση, µάλιστα, αναφέρει το εξής: Με
το προτεινόµενο σχέδιο νόµου πραγµατοποιείται η πολιτική δέσµευση – το επαναλαµβάνω, η πολιτική δέσµευση- της Κυβέρνησης να φέρει για συζήτηση και κύρωση στην Εθνική
Αντιπροσωπεία όλα τα συµβατικά κείµενα.
Βέβαια, ο τελευταίος νόµος της ίδιας Κυβέρνησης άλλα έλεγε.
Έλεγε για συζήτηση και ενηµέρωση. Άλλη η πολιτική δέσµευση,
άλλος ο νόµος. Το άρθρο 2 µάλιστα, αναφέρεται στον ευρωπαϊκό
µηχανισµό στήριξης και στην εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονοµικών να εκπροσωπεί το ελληνικό δηµόσιο στην ευρωπαϊκή
διευκόλυνση χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, χωρίς καµµία
αναφορά σε συζήτηση, ενηµέρωση ή κύρωση.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα και πιο συγκεκριµένα
το άρθρο 93, περιλαµβάνει αυτούσιο το άρθρο 2 του προηγούµενου σχεδίου νόµου. Μετά τις αντιδράσεις όλων των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης, αλλά και Βουλευτών της Συµπολίτευσης, ο
κύριος Υφυπουργός Οικονοµικών προσέθεσε εδάφια, η Κυβέρνηση προσέθεσε εδάφια, στο σχετικό άρθρο για ενηµέρωση και
συζήτηση επί των σχετικών συµβάσεων, συµφωνιών και µνηµονιών και κύρωση των δανειακών συµβάσεων. Εύλογα, συνεπώς,
προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις.
Πρώτη διαπίστωση. Η Κυβέρνηση σε διάστηµα πέντε, µόλις,
ηµερών µεταβάλλει την κύρωση των µνηµονίων, συµφωνιών και
συµβάσεων αρχικά σε κύρωση και συζήτηση και στη συνέχεια σε
συζήτηση και ενηµέρωση.
∆εύτερη διαπίστωση. Η Κυβέρνηση άλλα εισηγείται προς ψήφιση στη Βουλή και η κυβερνητική Πλειοψηφία ψηφίζει και άλλα
πράττει.
Συνεπώς, η αναφορά του κυρίου Υφυπουργού στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων ότι η µετατόπιση του σχετικού άρθρου
από τη δανειακή σύµβαση στο παρόν, άσχετο σχέδιο νόµου έγινε
λόγω του προγραµµατισµού του νοµοθετικού έργου της Κυβέρνησης, δεν ευσταθεί. Η ίδια η Πρόεδρος της Επιτροπής κατέρριψε αυτόν τον ισχυρισµό, λέγοντας ότι υπήρχε πρόβληµα όταν
η Κυβέρνηση κατέθεσε τη δανειακή σύµβαση προς κύρωση. Και
αυτό γιατί, ενώ ο νόµος αναφέρονταν σε συζήτηση και ενηµέρωση, η Κυβέρνηση το έφερε για κύρωση. Άλλα ψηφίζει, άλλα
πράττει.
Τρίτη διαπίστωση. Η Κυβέρνηση στην αρχική µορφή του άρθρου, ήθελε να υπάρξει εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, χωρίς κύρωση, χωρίς συζήτηση, χωρίς ενηµέρωση.
Επιτέλους, όµως, είναι η ώρα να σταµατήσουν οι κυβερνητικές
παλινωδίες και αντιφάσεις, ο κοινοβουλευτικός ακροβατισµός,
οι ενδοκυβερνητικές αψιµαχίες, οι θολές αναφορές περί ελέγχου των κυβερνητικών επιλογών.
Οι πολίτες, µεταξύ άλλων, επιζητούν ισχυρή και αυτόνοµη –το
τονίζω αυτό- πολιτική καθοδήγηση και βούληση. Και η Κυβέρνηση φαίνεται ελλειµµατική ως προς αυτές τις προϋποθέσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Στο σηµείο αυτό έχει ζητήσει το λόγο ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ, για δεκαοκτώ λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κατανόησα το δράµα που βιώνουν οι Βουλευτές και τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας βδοµάδα µε τη
βδοµάδα. Από τις 5 του Μάη που συµπεριφέρθηκαν ως λαθρεπιβάτες του πολιτικού συστήµατος, προσδοκούν δικαίωση της
πολιτικής τους επιλογής να καταψηφίσουν τη συµφωνία για τα
110.000.000.000 ευρώ και τα µέτρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύουν ότι µπορούν να κοροϊδέψουν τους πολίτες λέγοντας «Εµείς, ως Νέα ∆ηµοκρατία, είµαστε υπέρ της είσπραξης
των 110.000.000.000 ευρώ, αλλά κατά των µέτρων που τα συνοδεύουν». Λες και υπήρχε αυτή η επιλογή, λες και υπήρχε αυτή η
δυνατότητα.
Πιστεύουν ότι µπορούν να κοροϊδέψουν την κοινωνία, αποφεύγοντας να απολογηθούν για το πώς έφτασε η χώρα στο σηµείο που βρισκόµαστε, πώς έφτασε η χώρα να χρωστά
300.000.000.000 ευρώ, όταν µόλις πριν από πεντέµισι χρόνια
χρωστούσε 180.000.000.000 ευρώ, πώς έφτασε η χώρα να έχει
έλλειµµα 13,6% του ΑΕΠ, όταν αυτοί µας έλεγαν, τέσσερις ηµέρες πριν τις εκλογές, ότι το έλλειµµα είναι γύρω στο 6%.
Και βέβαια, νοµίζουν ότι θα γίνουν πιστευτοί όταν λένε ότι
έχουν πρόταση για την ανάπτυξη της χώρας. Μα, κύριοι συνάδελφοι, αν είχατε πρόταση για την ανάπτυξη της χώρας, γιατί
δεν την εφαρµόσατε όσο ήσασταν Κυβέρνηση και την αφήσατε
να οδηγηθεί σε ύφεση το 2009, για πρώτη φορά µετά το 1993;
Ποιος σας εµπόδισε να εφαρµόσετε αυτά τα αναπτυξιακά
µέτρα; ∆ιότι ακούµε να µιλάτε για ένα νέο µείγµα πολιτικής που
θα οδηγήσει τη χώρα σε αναπτυξιακή πορεία. Σας εµπόδισε κανένας; Αν είχατε τη δυνατότητα να βάλετε σε τάξη τα δηµοσιονοµικά της χώρας, γιατί αποφύγατε πέρυσι τέτοιον καιρό να το
κάνετε, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σάς έστειλε επιστολή -και
την έχουµε καταθέσει στο Κοινοβούλιο- µε την οποία σας έλεγε
ότι, όπως πάτε, η χώρα στο τέλος θα έχει διψήφιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα; Σας εµπόδισε κανένας να αντιµετωπίσετε αυτά τα
προβλήµατα; ∆ιότι, αντί να προστατέψετε τη χώρα, επιλέξατε να
εγκαταλείψετε την κυβέρνηση, πηγαίνοντας σε εκλογές στο
µέσον της τετραετίας, ενέργεια πρωτοφανής στα µεταπολιτευτικά χρονικά. Αλήθεια, τι φοβηθήκατε και φύγατε τροµοκρατηµένοι; Εγκαταλείψατε άρον-άρον τη διακυβέρνηση της χώρας.
Επειδή, λοιπόν, δεν µπορείτε πλέον να κοροϊδεύετε τους πολίτες, γι’ αυτό βρίσκεστε κάθε ∆ευτέρα αντιµέτωποι µε την κοινωνική απόρριψη, όπως αυτή καταγράφεται από τις κυριακάτικες
δηµοσκοπήσεις, οι οποίες σας στέλνουν ένα ηχηρό µήνυµα για
το πόσο απαράδεκτα και ανεπίδεκτα από την κοινωνία είναι τα
επιχειρήµατά σας για τους πολίτες. Κάθε Κυριακή νιώθετε το ράπισµα της κοινωνίας. ∆ιότι, εάν είχατε ελάχιστο ψήγµα αξιοπιστίας, θα στρέφονταν να ακούσουν αυτά που λέτε, αλλά δεν το
κάνουν.
Και εσείς, καταγγέλλετε τα µέτρα, αλλά καθηµερινά αναζητείτε στοιχεία από την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού
για να αποδείξετε ότι οι πολιτικές της Κυβέρνησης δεν παράγουν
αποτελέσµατα, ότι θα χρειαστούν και άλλα µέτρα, γεγονός που
κατ’ εσάς, αλλά και όλων όσων καλλιεργούν την τροµοκρατία
των νέων µέτρων, αποδεικνύουν αποτυχία.
Όµως, τα σηµερινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που
δεν είναι στοιχεία που τα παράγει η Κυβέρνηση, σας διαψεύδουν
και ταυτόχρονα, σας απογοητεύουν, γιατί αποδεικνύεται ότι στο
πρώτο εξάµηνο έχουµε συρρίκνωση του ελλείµµατος κατά 41,6%
σε σχέση µε πέρυσι.
Αλήθεια, πέρυσι τέτοιον καιρό, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος
έβγαζε τα εξαµηνιαία στοιχεία, από τα οποία προέκυπτε ότι το
έλλειµµα είχε ξεφύγει από το 8%, τι ακριβώς κάνατε εσείς, ως
υπεύθυνη κυβέρνηση;
Όσο, λοιπόν, επιµένετε να αγνοείτε το µήνυµα που σας στέλνουν οι πολίτες και βγάζετε λόγους πύρινους, να είσαστε σίγουροι ότι κάθε Κυριακή οι δηµοσκοπήσεις θα σας στέλνουν σε
ολοένα και χαµηλότερα ποσοστά.
Και επειδή κάποτε πρέπει να είµαστε ειλικρινείς, τουλάχιστον
µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, να υπενθυµίσω στον εισηγητή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τι συνέβη στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, κάτι που, ούτως ή άλλως,
αναγνώρισε ο συνάδελφος από το ΚΚΕ, ο κ. Τζέκης. Ζήτησαν
εκείνη την ηµέρα όλοι οι συνάδελφοι, από όλες τις πτέρυγες, να
γίνει µία πληρέστερη αναφορά στο άρθρο 93. Η Κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση µίας προσθήκης, µε την επισήµανση ότι,
εάν κριθεί αναγκαίο στην Ολοµέλεια, θα αναδιατυπωθεί η τελευταία παράγραφος, έτσι ώστε να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία
για το ποιο είναι το ακριβές νόηµά της, πράγµα και το οποίο
έκανε.
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Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι και όχι αυτά
τα οποία θέλετε εσείς να περάσετε ως µήνυµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκεται η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία τριών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Ουσιαστικά, το µεγαλύτερο µέρος από το
σχέδιο νόµου αφορά τρεις οδηγίες, την οδηγία 2007/64, που αναφέρεται σε υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά και τις
2007/44 και 2010/16, που αφορούν την προληπτική αξιολόγηση
προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Επιπλέον, κατατίθεται µία σειρά από λοιπές
διατάξεις-τροποποιήσεις στο ν. 3601/2007, ώστε να είναι συµβατός µε την ενσωµάτωση της οδηγίας 2007/44.
Τέλος, στις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου περιέχεται και
το σχετικό άρθρο στο οποίο αναφέρθηκα και µε το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών, προκειµένου
να εκπροσωπεί το ελληνικό δηµόσιο στον υπό δηµιουργία Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης.
Το πρώτο µέρος του σχεδίου αποσκοπεί στην εναρµόνιση του
ελληνικού δικαίου µε τις διατάξεις της οδηγίας 2007/64. Έτσι,
θεσµοθετείται ένα σύγχρονο, νοµοθετικό πλαίσιο για τη δηµιουργία ενός ενιαίου πλαισίου στον τοµέα των υπηρεσιών πληρωµών και την ορθή και ενιαία λειτουργία της αγοράς των
υπηρεσιών πληρωµών. Η πλειονότητα των κρατών-µελών έχει ενσωµατώσει πλήρως την οδηγία, αλλά έξι κράτη-µέλη, η Κύπρος,
η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουµανία και η Σουηδία, δεν
έχουν ενσωµατώσει όλες ή ορισµένες από τις διατάξεις της. Ειδικότερα, η Ελλάδα, η Σουηδία και η Πολωνία δεν έχουν ενσωµατώσει καµµία από τις διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες
πληρωµών, ενώ η προθεσµία για την ενσωµάτωση έληξε τον Νοέµβριο του 2009.
Στόχος της οδηγίας και του σχεδίου νόµου είναι η ενίσχυση
του ανταγωνισµού, η µεγαλύτερη διαφάνεια και η αυξηµένη υποχρέωση ενηµέρωσης στην αγορά υπηρεσιών πληρωµών προς
όφελος των καταναλωτών και άλλων χρηστών υπηρεσιών πληρωµών, διασφάλιση της ισότιµης και απρόσκοπτης πρόσβασής
τους στις αγορές πληρωµών και η βελτίωση της προστασίας των
δικαιωµάτων των καταναλωτών. Αυτό αποτελεί µέρος της θεµελιώδους πολιτικής και σκοπού της κοινότητας, δηλαδή της δηµιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα στον οποίο
διασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση και κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων υπηρεσιών και κεφαλαίων,
καθώς και η λειτουργία εκείνων των προϋποθέσεων και συνθηκών προκειµένου η οικονοµία της ζώνης του ευρώ να είναι σε
θέση να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη της Νοµισµατικής Ένωσης.
Παρά τη δροµολόγηση µιας σειράς ρυθµίσεων και ευρωπαϊκών αποφάσεων για τον τοµέα των πληρωµών, στο χώρο των συναλλαγών µικρής αξίας δεν υπήρξε κάποια πρόοδος. Παρά το
γεγονός ότι στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών υπάρχουν
αξιόπιστα συστήµατα πληρωµών µικρής αξίας, παρατηρούµε ότι
αυτά έχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα πρότυπά τους, ενώ
καταγράφεται σηµαντική υστέρηση στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωµών.
Αναγκαστικά, λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι εταιρείες,
αλλά και οι καταναλωτές που διενεργούν µεγάλο αριθµό διασυνοριακών πληρωµών, έρχονται αντιµέτωποι µε πολύπλοκες και
συχνά υψηλού κόστους διαδικασίες. Για παράδειγµα, συχνά αναγκάζονται να τηρούν τραπεζικούς λογαριασµούς σε πολλές από
τις χώρες που ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Αυτό
επηρεάζει αρνητικά τόσο τις διασυνοριακές πληρωµές, όσο και
τις εγχώριες πληρωµές σε ευρώ. Επίσης, θέτει εµπόδια στην
ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών και στον ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα, τα αντισυµβαλλόµενα µέρη σε µια συναλλαγή µπορούν
επίσης να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και απαιτήσεις
ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης. Η δηµιουργία ενός κοινού
πλαισίου θα επιτρέψει την παροχή καινοτόµων λύσεων στον
τοµέα των πληρωµών ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα.
Η εναρµόνιση στον τοµέα των πληρωµών µε τα εθνικά νοµικά
συστήµατα επιτυγχάνεται µε τρεις τρόπους: Πρώτον, µε την υπό
ενσωµάτωση οδηγία 2007/64, η οποία περιλαµβάνει ρήτρα πλήρους εναρµόνισης. ∆εύτερον, µε τον Κανονισµό 924/2009 για τις
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διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα. Και τρίτον, συµπληρωµατικά µε την αυτορρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
στον τοµέα των πληρωµών, µε την ενοποίηση υποδοµών και
προϊόντων πληρωµών εντός του ενιαίου οικονοµικού χώρου µε
προτεραιότητα στα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης, γνωστής ως
πρωτοβουλία για έναν ενιαίο χώρο πληρωµών σε ευρώ.
Ο στόχος του ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ είναι η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης, ανταγωνιστικής και καινοτόµου
αγοράς πληρωµών µικρής αξίας για όλες τις πληρωµές σε ευρώ
χωρίς µετρητά, οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου θα διενεργούνται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας και του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, εφαρµόζονται είτε οι υπηρεσίες πληρωµών είναι συµβατές µε το
πλαίσιο του ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ είτε όχι. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί πως η οδηγία και κατ’ ακολουθία το παρόν
σχέδιο νόµου, εξαιρεί από το πεδίο της εφαρµογής του τις συναλλαγές µε αξιόγραφα, προωθώντας κυρίως τις πληρωµές διά
µέσου ηλεκτρονικών µέσων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και
ρυθµίζει αποκλειστικά τις ενδιάµεσες υπηρεσίες πληρωµών, δηλαδή τις περιπτώσεις εκείνες όπου µεταξύ αυτού που πληρώνει
και αυτού που εισπράττει παρεµβάλλεται πάροχος υπηρεσιών
πληρωµής.
Γίνεται εύκολα, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ύπαρξη µιας εύρυθµης, σωστής και ενιαίας λειτουργίας της αγοράς των υπηρεσιών
πληρωµών, επιφέρει πολλαπλές ωφέλειες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Μπαίνει σε τάξη το ήδη
υφιστάµενο πλαίσιο διεξαγωγής υπηρεσιών πληρωµών µε την
εφαρµογή κοινών ρυθµιστικών κανόνων για την εποπτεία και λειτουργία των παρόχων των υπηρεσιών αυτών, εξέλιξη που πρωτίστως είναι προς όφελος των καταναλωτών, γιατί καθιστά την
χρήση αυτών των υπηρεσιών ασφαλέστερη και σαφέστερη. Γι’
αυτό και η οδηγία εναρµονίζει το νοµικό πλαίσιο των υπηρεσιών
πληρωµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των
όρων, των πληροφοριών, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων
των µερών, στοχεύοντας να αναπτύξει τις υποδοµές, τις διαδικασίες, τους κοινούς κανόνες και τα πρότυπα που απαιτούνται
για ένα πανευρωπαϊκό σύστηµα πληρωµών.
Στις υπηρεσίες πληρωµών περιλαµβάνονται υπηρεσίες που
επιτρέπουν την τοποθέτηση µετρητών σε λογαριασµό πληρωµών, την ανάληψη µετρητών από λογαριασµό πληρωµών, την
εκτέλεση πράξεων πληρωµής, ακόµη κι αν τα ποσά καλύπτονται
από πιστωτικό άνοιγµα, την εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, την εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο,
την εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των
πάγιων εντολών, την έκδοση και την αποδοχή µέσων πληρωµών
όπως, για παράδειγµα, κάρτας ή εµβασµάτων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Αυτονόητο είναι πως η επικράτηση κοινών ρυθµιστικών κανόνων είναι προς όφελος του ανταγωνισµού και της ανάπτυξης του
συγκεκριµένου τοµέα παροχής υπηρεσιών, ενώ καθορίζονται και
οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών και ρυθµίζεται η
πρόσβασή τους στα συστήµατα πληρωµών.
Τέτοιοι φορείς είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, τα ιδρύµατα πληρωµών, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι
Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικές Αρχές.
Επιπλέον, θεσµοθετείται µία νέα µορφή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, τα Ιδρύµατα Πληρωµών. Αυτά θα επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, χωρίς, όµως, να καθίστανται
πιστωτικά ιδρύµατα, ενώ θα τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Καθορίζεται ο τρόπος αδειοδότησής τους
και οι µεταβατικές διατάξεις για όλα τα νοµικά πρόσωπα που ήδη
παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις διαφάνειας συµβατικών όρων
και πληροφόρησης κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωµών, καθιερώνεται διαφάνεια των όρων και θεσπίζονται απαιτήσεις ενηµέρωσης των χρηστών των υπηρεσιών πληρωµών.
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Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωµών δεν επιτρέπεται κατ’
αρχήν να χρεώνει το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για την παροχή των προβλεπόµενων πληροφοριών.
Για τις µεµονωµένες πράξεις πληρωµών θεσπίζεται η υποχρέωση προηγούµενης γενικής ενηµέρωσης των χρηστών πληρωµών από το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών, η υποχρέωση
παροχής εκτεταµένης πληροφόρησης στον πληρωτή µετά τη
λήψη εντολής πληρωµής και η υποχρέωση παροχής πληροφοριών στο δικαιούχο µετά την εκτέλεση της συναλλαγής πληρωµής.
Σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, ο φορέας
παροχής υπηρεσιών πληρωµής απαγορεύεται να αποστέλλει
µέσα πληρωµής χωρίς προηγούµενο αίτηµα του χρήστη, εκτός
αν πρόκειται για την κατάσταση υφιστάµενου µέσου πληρωµών.
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωµών πρέπει να παρέχει τα
µέσα για να είναι δυνατή η ειδοποίηση σε περίπτωση κλοπής του
µέσου πληρωµών. Μία συναλλαγή πληρωµής θεωρείται ως συγκεκριµένη µόνο εφόσον ο πληρωτής έχει συναινέσει στην εκτέλεσή της.
Το υπόλοιπο, σχεδόν, µέρος του νοµοσχεδίου αφορά την ολοκλήρωση ενσωµάτωσης της οδηγίας του 2007/44 που αναφέρεται στον καθορισµό διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων για την
προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε
πιστωτικά ιδρύµατα και σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
Με την οδηγία αυτή καθορίζεται εν γένει η διαδικασία που ακολουθείται όταν ένας υποψήφιος σκοπεύει να αποκτήσει ή να εκχωρήσει σηµαντικά ποσοστά σε πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική
επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και σε εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων.
Οι διατάξεις της οδηγίας που αφορούν την απόκτηση συµµετοχής σε ΕΠΕΥ και ΑΕ∆ΑΚ έχουν ήδη ενσωµατωθεί σε προγενέστερο στάδιο µε τη νοµοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με το παρόν σχέδιο νόµου γίνεται η πλήρης ενσωµάτωση της
κοινοτικής νοµοθεσίας στην ελληνική έννοµη τάξη.
Επιπλέον το σχέδιο νόµου εξειδικεύει περαιτέρω διατάξεις του
ν.3601/2007 για τα πιστωτικά ιδρύµατα και του νοµοθετικού διατάγµατος 400/70 για την ασφαλιστική αγορά, επιδιώκοντας να
θεσπίσει ενιαίες και λεπτοµερείς διαδικασίες για την αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων.
Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα έχει ιδιάζουσα σπουδαιότητα για την ευστάθεια του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, όπως τόσο επώδυνα µας υπέδειξε
η κρίση την οποία διερχόµαστε.
Ταυτόχρονα, όµως, σε µικροοικονοµικό επίπεδο το πλέγµα των
σχέσεων και λειτουργιών κάθε εταιρείας µε τους µετόχους, τους
πελάτες, καταθέτες και δανειολήπτες, ασφαλισµένους και επενδυτές χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, αλλά ουσιαστικά έχει
έναν κοινό παρονοµαστή. Αυτός είναι η εµπιστοσύνη και η φερεγγυότητα.
Η οδηγία επιδιώκει την ενίσχυση της διαφάνειας και της εµπιστοσύνης τόσο αναφορικά προς την άσκηση της διοίκησης και
της διαχείρισης, όσο και προς τη διαφάνεια των ιδιοκτησιακών
σχέσεων σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Έτσι σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται η άσκηση προληπτικής αξιολόγησης και η εκτίµηση της αξιοπιστίας ενός υποψήφιου αγοραστή ως προς την επαγγελµατική εντιµότητα και οικονοµική
ευρωστία αυτού, αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στις επιπτώσεις
της πιθανής συµµετοχής του σε διοικητικά ή εκτελεστικά όργανα
του ιδρύµατος ή της επιχείρησης.
Με αυτόν τον τρόπο συµπληρώνονται οι διατάξεις της εθνικής
και κοινοτικής νοµοθεσίας για την απαίτηση τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη να είναι ικανά και
κατάλληλα πρόσωπα. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για τη διενέργεια της προληπτικής αξιολόγησης καταρτίζεται από τα κράτη-µέλη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης
της παρούσας οδηγίας.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µια ενιαία εκ των προτέρων
γνωστή διαδικασία. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ενίσχυση της
συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων εποπτικών αρχών τόσο σε
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εθνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία
αποβλέπει στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους υποψηφίους αγοραστές αναφορικά µε τη φερεγγυότητα και την εντιµότητά τους, το οικονοµικό µέγεθος και την προηγούµενη
επιχειρηµατική τους συµπεριφορά. Ιδίως όταν µε την προτεινόµενη συµµετοχή θα αποκτήσουν υψηλό ποσοστό και θα µπορούν
να ασκήσουν επιρροή στη διοίκηση του υπό απόκτηση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος.
Τέλος στο παρόν σχέδιο νόµου ενσωµατώνεται το άρθρο 93 µε
το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να εκπροσωπήσει το ελληνικό δηµόσιο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης. Στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης θα
µπορεί να υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνίας ή
σύµβαση δανεισµού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-µέλη
της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο πάντοτε του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης.
Η δηµιουργία του µηχανισµού είναι ζωτικής σηµασίας τόσο
από οικονοµικής, όσο και από πολιτικής πλευράς για το µέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι οι
προσπάθειες της Κυβέρνησης έπαιξαν σηµαντικό ρόλο για τη δηµιουργία αυτού του µηχανισµού που σε µεγάλο βαθµό ενσωµατώνει τις ελληνικές θέσεις. Είναι σηµαντική η θεσµοθέτηση του
µηχανισµού, έστω και εάν αφορµή γι’ αυτό ήταν τα προβλήµατα
της χώρας µας. ‘Ετσι ώστε αν παρουσιαστεί αντίστοιχη ανάγκη
για στήριξη αυτό να µπορεί να γίνει άµεσα και χωρίς ολιγωρίες.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης.
Έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, µε την κύρωση αυτών των οδηγιών τηρείται
µια ακόµα παράδοση που λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει -αν θέλετε- την παρατήρηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την καθυστέρηση κύρωσης οδηγιών και συµφωνιών.
Νοµίζω ότι αυτή η κακή παράδοση πρέπει να λήξει. ∆εν αφορά
την παρούσα Κυβέρνηση, αφορά και άλλες κυβερνήσεις, αλλά
νοµίζω ότι δεν πρέπει σε κάθε οδηγία να έχουµε µια προειδοποιητική επιστολή. Θα µπορούσατε να το είχατε φέρει και εσείς.
Θα µπορούσε να είχε έρθει και πιο µπροστά για κύρωση και αυτή
η οδηγία.
Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Υφυπουργού του κ. Σαχινίδη και επειδή βλέπω και την κ. Παπανδρέου στην
Αίθουσα, θα ήθελα να την ευχαριστήσω, γιατί µε τη δική της την
παρέµβαση η Κυβέρνηση τροποποίησε κάτι που είχε τροποποιήσει τέσσερις ή πέντε φορές τους τελευταίους δύο µήνες και εκθέτει και την ίδια και το Κοινοβούλιο και τον τρόπο που νοµοθετεί
και η Κυβέρνηση και αποδέχεται η κυβερνητική Πλειοψηφία να υιοθετεί.
Πραγµατικά, αυτή η τελευταία τροποποίηση που κατέθεσε ο
Υπουργός για το άρθρο 93, που αφορά το µνηµόνιο και το κατά
πόσον όλες αυτές οι συµβάσεις θα έρχονται για κύρωση στη
Βουλή, έστω και κατά το 1/3, είναι αποτέλεσµα της πολύ έντονης
και οξείας -θα έλεγα- προς την Κυβέρνηση παρέµβαση της Προέδρου της επιτροπής της κ. Παπανδρέου.
Φαίνεται πως η Κυβέρνηση δεν ακούει ούτε την κοινωνία ούτε
τα µηνύµατα που έρχονται από την Κοινοβουλευτική της Οµάδα,
από τα στελέχη, από τους αξιωµατούχους του κόµµατος του
ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές ούτε την κ. Παπανδρέου ακούτε -είδαµε
και το τελευταίο Σαββατοκύριακο τις παρεµβάσεις της σε ένα
άλλο θέµα που συζητήσαµε στην επιτροπή σε δικό σας νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών για τα φάρµακα προς τη συνάδελφό µας την κυρία Ξενογιαννακοπούλου- ούτε τον
παριστάµενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τον κ.
Παπουτσή.
Και µετά έρχεστε, µε έναν τρόπο που δεν σας βοηθά σε τίποτε,
να εγκαλέσετε την Κυβέρνηση. Σας άκουσα επί επτά λεπτά να
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µιλάτε και να λέτε διάφορα. Σηµείωσα, µάλιστα, διάφορες από
τις εκφράσεις σας. Νοµίζω ότι βρίσκεστε σε πολύ µεγάλη πίεση,
ίσως και σε σύγχυση. Και αυτό µας ανησυχεί. ∆εν βοηθά ούτε
την ολοκλήρωση του έργου σας ούτε να αντιµετωπίσετε τις δύσκολες συνθήκες που πραγµατικά αντιµετωπίζει η χώρα σήµερα,
αλλά δείχνει ότι βρίσκεστε σε πολύ µεγάλη πίεση. Και εάν δεν
την αντέχετε αυτή την πίεση, βρείτε άλλους τρόπους να συνεννοηθείτε.
Μακάρι αυτό το άγχος, αυτή η επιθετικότητα να βγαίνει µόνο
στη Βουλή και στα στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
των άλλων κοµµάτων. Μακάρι! Αυτό που µας ανησυχεί είναι εάν
αυτός είναι ο άξονας της συµπεριφοράς και της πολιτικής σας
στην αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων.
Ο κύριος Υπουργός ακολούθησε µια πολιτική «η καλύτερη
άµυνα είναι η επίθεση», αλλά επειδή είµαστε και σε εποχή Μουντιάλ, αυτό δεν φέρνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσµατα. Σας
έκανε µία διάλεξη ο κ. Αϊβαλιώτης πολύ πετυχηµένη για το Φωστήρα, τον τιµωρό των µεγάλων οµάδων. Είδατε και στο Μουντιάλ. Επίθεση έπαιζε και η Αργεντινή. Τέσσερα γκολ δέχθηκε
από τη Γερµανία. Πολύ περισσότερο όταν εσάς θα σας παραλλήλιζα όχι µε την Αργεντινή, αλλά µε το Φωστήρα που είπε ο κ.
Αϊβαλιώτης.
Προσέξτε, διότι δεν ξέρω από πού είναι αυτό το χαρούµενο,
εορταστικό σας ύφος και η διάθεση, αλλά όταν ένα κόµµα της
Αντιπολίτευσης δεν πηγαίνει καλά και µάλιστα µετά από µία
βαριά ήττα που ήταν αναµενόµενη, εσείς πώς είστε ευχαριστηµένος και πώς είναι η Κυβέρνηση ευχαριστηµένη, που υποτίθεται
πως εκπροσωπεί την Πλειοψηφία του ελληνικού λαού και έχει
πάρα πολλά δύσκολα προβλήµατα να αντιµετωπίσει και θριαµβολογεί -εάν δεχτούµε, βεβαίως, τις έρευνες της κοινής γνώµηςµε το 23%; Αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω.
Κύριε Υπουργέ, σας είπε ο κ. Νικολόπουλος: «Πάλι θα τα ξανακούσετε από τη Νέα ∆ηµοκρατία και τον Κοινοβουλευτικό µας
Εκπρόσωπο κ. Κεφαλογιάννη». Εσείς ακολουθείτε µία τακτική.
Αυτού που έχει ένα πρόβληµα σε µία γειτονιά και πηγαίνει στα
καφενεία και φωνάζει στους θαµώνες των καφενείων: «Πείτε µου
τα, πείτε µου τα». Αυτό είναι το πρόβληµά σας.
Εγώ σας είπα απλά, δεχθείτε το τώρα. Το είπα στον Υπουργό
σας, στον κ. Παπακωνσταντίνου. Σας κατέθεσα έναν πίνακα για
όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είπατε. Εάν από αυτά τα στοιχεία
που σας έδωσα, που είναι των προϋπολογισµών όλων των
Υπουργών του ΠΑΣΟΚ, από τον πρώτο, τον κ. ∆ρεττάκη, από τον
κ. Τσοβόλα, στον οποίο έλεγε ο κ. Παπανδρέου: «∆ώστα όλα»,
από τον κ. Σηµίτη τον πρώην Πρωθυπουργό, που όλοι εσείς ήσασταν και εκσυγχρονιστές και µεγάλοι υποστηρικτές του, από τον
κ. Αρσένη, από τον κ. Παπαντωνίου –δεν ξέρω εάν θέλετε να θυµάστε το όνοµά του- και από όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνω
1 ευρώ λάθος, εγώ παραιτούµαι.
Είπα στον κ. Παπακωνσταντίνου –θα το πω και σε εσάς, µία
χαρά στέλεχος είστε του κυβερνώντος κόµµατος- «δεχθείτε να
τα βάλουµε κάτω και εάν εγώ κάνω λάθος 1 ευρώ, παραιτούµαι.
Εάν δεν υπάρχει κανένα ευρώ λάθος, παραιτηθείτε εσείς». ∆εν το
δέχθηκε κανείς σας. Αλλά εάν δεν το δέχεστε, σηµαίνει ότι αυτά
τα οποία σας λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αυτά που σας
είπα στον προϋπολογισµό και µυαλό δεν βάζετε, αυτά που είχα
την ευκαιρία να σας πω και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
µνηµονίου για την οικονοµία, είναι αλήθεια, δηλαδή ότι ακόµα
και εάν φορτώσουµε όλα τα χρέη όλων των κυβερνήσεων από
την Απελευθέρωση και τον Εµφύλιο µέχρι το ’81 και του Πλαστήρα και του Παπάγου και του Παπανδρέου των δύο κυβερνήσεων και όλων, ήταν 3 δισεκατοµµύρια ευθύνη της Νέας
∆ηµοκρατίας, 3 δισεκατοµµύρια του Μητσοτάκη, 6 δισεκατοµµύρια, 7 δισεκατοµµύρια του Καραµανλή, 13. Τριακόσια είπατε
πως είναι. Πείτε µας εσείς πώς δηµιουργήθηκαν τα 287 δισεκατοµµύρια. Αυτή είναι η ευθύνη σας και βγάζετε και γλώσσα;
Λέτε και θριαµβολογείτε και µας το είπατε και στην εισήγησή
σας για 46% µείωση του ελλείµµατος. Αυτό που φουσκώσατε δηλαδή από το 8% να το πάτε στα 13% και τώρα το κατεβάζετε στα
6%.
Μα, στον Προκρούστη που βάζετε την οικονοµία, κύριε
Υπουργέ, όταν µειώνετε τους µισθούς και τις συντάξεις όλων των
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Ελλήνων των µη προνοµιούχων, των συνταξιούχων, των υπερήφανων γηρατειών, όλων αυτών των ανθρώπων, τους οποίους
οδηγείτε στην εξαθλίωση και στη φτώχεια, είστε υπερήφανοι που
κατεβάσατε το έλλειµµα στο 46%;
Εγώ αν ήµουν στη θέση σας, θα ήµουν υπερήφανος, ακολουθώντας τη ρητορική του κόµµατός µου – δηλαδή του δικού σας
– για είκοσι χρόνια, ότι τα πήρατε από το κεφάλαιο και τους
πλουσίους, τους ραντιέρηδες, που µας έλεγε ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Πού είναι οι ραντιέρηδες; Πού είναι το κεφάλαιο; Ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος µητέρα του κ.
Παπακωνσταντίνου – όπως µας λέει η σύµβουλός του σε µεγάλη
δισέλιδη συνέντευξη σε κυριακάτικη εφηµερίδα – είναι οι ραντιέρηδες;
Εσείς ξέρετε τι πολιτική ακολουθείτε; Την πολιτική του Χότζα.
Ο Χότζας έκανε οικονοµίες στο σανό για το γαϊδούρι του, το
έµαθε να µην τρώει στο τέλος, αλλά το γαϊδούρι ψόφησε, πέθανε! Εσείς ακολουθείτε αυτή την πολιτική.
Στερείτε από την οικονοµία τα χρήµατα, οι επιχειρήσεις δεν
προχωρούν, ελαστικοποιείτε τις εργασιακές σχέσεις, που καµµιά σοβαρή κυβέρνηση δεν ελαστικοποιεί εργασιακές σχέσεις
έτσι. Και έχει δίκιο και το Κοµµουνιστικό Κόµµα και ο Συνασπισµός και άλλα κόµµατα, τα οποία αναφέρονται σε αυτές τις σχέσεις. Το είπε, νοµίζω, και κάποιος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού. Το κάνεις, όταν η οικονοµία ανεβαίνει. Και δίνεις
ώθηση στην οικονοµία.
Ξέρουµε ότι κάθε επιχείρηση προσπαθεί να διώξει υπαλλήλους, για να κάνει αυτό που µας έλεγε εδώ και πολλά χρόνια ο
κ. Παπανδρέου και δεν τον πιστεύαµε. Νοµίζαµε ότι δεν µιλούσε
καλά τα ελληνικά, ότι δεν του είχαν γράψει καλά το λόγο. Και
όταν πήγε στην περιοχή της Αττικής, στο Λαύριο, που είχε τη µεγαλύτερη ανεργία, και µας µίλησε για ελαστικές σχέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους, δηλαδή ότι δεν πειράζει να µην
πληρώνουν εισφορές, άρα διώξτε τους µεγάλους, πάρτε τους
µικρούς, διώξτε τους πατεράδες, πάρτε τα παιδιά, νοµίζαµε ότι
έκανε λάθος, ότι ήταν λεκτικό το θέµα, ότι ήταν θέµα µετάφρασης, ότι ήταν κάτι άλλο. Αλλά αυτή είναι η πολιτική σας. Γι’ αυτό
είστε υπερήφανοι;
Να ήσασταν υπερήφανοι, αν το έλλειµµα το µειώνατε όχι γιατί
πήγατε από 0,76 τη βενζίνη στα πρατήρια των Αθηνών και 0,85
στα πρατήρια της δικής µου εκλογικής περιφέρειας και του κ. Νικολόπουλου, στο 1.70 που την είδα χθες στο Ηράκλειο και στο
1.60 που τη βλέπω στην Αθήνα.
Να ήσασταν υπερήφανοι, αν ήσασταν άξιοι να υιοθετήσετε πολιτικές ανάπτυξης. Να φέρνατε τις µεγάλες ξένες επενδύσεις,
αυτές που πετροβολούσατε, όταν η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας τις οργάνωνε. Εκεί που φτύνατε – συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για την έκφραση – γλύφετε!
Ο κύριος Πρόεδρος είναι από τη Β’ Πειραιώς και ίσως ήταν και
ο πιο σεµνός απ’ όλους τους Πειραιώτες στην πολιτική της Νέας
∆ηµοκρατίας για την παραχώρηση της σύµβασης των σταθµών
εµπορευµατοκιβωτίων στην «COSCO». Εγώ τους έφερα από την
Κίνα. ∆εν τους ανακάλυψε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο κ. Σηµίτης. Τον Κάπτεν Γουέι τον δεχόταν ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας.
Εσείς, µέσα στον καηµό σας που δεν έχετε µια ξένη επένδυση,
του στήσατε αψίδα του ανθρώπου – και το αξίζει – τον είδε ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, τον είδαν όλοι οι Αρχηγοί, τον είδε
µιάµιση ώρα ο Πρωθυπουργός. Αυτόν τον άνθρωπο και µαζί και
άλλους -και η Κατάρ Ιντεάλ, που τρέχετε και παρακαλάτε και η
Dubai Port Authority , που τρέχετε και παρακαλάτε- εµείς τους
φέραµε εδώ.
Εσείς πετροβολούσατε τις επενδύσεις! Εσείς βάζατε τον
άµοιρο τον Πρωθυπουργό το Γιώργο Παπανδρέου στον Πειραιά,
δίπλα στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, στα εκατό στρέµµατα της Εθνικής και του Οργανισµού Λιµένα Πειραιώς, µέσα
στους σαράντα βαθµούς κελσίου, το καλοκαίρι πριν από τις εκλογές, να λέει ότι θα το κάνει πάρκο, που θέλαµε να το κάνουµε
ναυτιλιακό κέντρο.
Και τώρα παρακαλάτε, εκλιπαρείτε γι’ αυτές τις επενδύσεις.
Τότε θα σας έλεγα «µπράβο», αν φέρνατε αυτές τις επενδύσεις,
εάν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν πετροβολούσαν τη µεγάλη επέν-
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δυση για σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων στο Τυµπάκι του Ηρακλείου, εάν τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Υπουργείου
σας ήταν άξια να κάνουν την ανάπλαση στο Ηράκλειο, που ήθελε
µόνο την υπογραφή.
Συνάδελφός µας Βουλευτής πήγε και κατέλαβε τα γραφεία
του Οργανισµού Λιµένα Ηρακλείου δέκα µέρες πριν από τις εκλογές, γιατί τον βοηθούσε βεβαίως και εκλογικά να µην υπογράψει
ο οργανισµός.
Χάθηκε εγγυητική επιστολή 5 εκατοµµυρίων. Η εταιρεία είπε
ότι λόγω της κρίσης, δεν µπορώ να το κάνω και χάθηκε αυτή η
επένδυση από το Ηράκλειο. Γιατί; ∆εν ήσασταν άξιοι επτά µήνες
να ορίσετε Κυβέρνηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνετε σκόπιµα.
Εµείς δεν µπορούµε να µπούµε στη λογική του ΠΑΣΟΚ «εξεταστικές επιτροπές-όλοι απατεώνες». Στην αφέλειά σας, στη σύγχυσή σας, στις δυσκολίες σας, στη διαβούλευση σας ούτε το
∆ιοικητή του ΙΚΑ δεν έχετε αλλάξει ακόµα και πάτε να φέρετε το
ασφαλιστικό αύριο. Αυτοί είστε. Εκεί θα σας έλεγα ένα «µπράβο».
Έρχεται και ο εισηγητής µας, και ο κ. Σταϊκούρας που µίλησε
και σας είπε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Εσείς είστε υπερήφανοι; ∆εν ντρέπεστε, όταν έρχεστε την Πέµπτη –ήµουνα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- για το µνηµόνιο και το ψηφίζετε; Άσε
που δεν ήξεραν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τι ψήφιζαν και αποδείχθηκε αυτό από αυτά που τους φέρνετε για να ψηφίσουν
αύριο και µέχρι την Πέµπτη και γίνεται όλη αυτή η διαβούλευση.
Άσε που δεν ήξεραν γιατί τα κρύβατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς είστε υπερήφανος; Εγώ θα κοκκίνιζα. Θα έσκυβα το κεφάλι. ∆εν θα έβγαζα και γλώσσα από το Βήµα της Βουλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και δεν ξαναπαίρνω και το λόγο, διότι σε αυτό το νοµοσχέδιο ήταν να πούµε ότι συµφωνούµε σε όλα και να τελειώσει η
συζήτηση.
Έρχεστε την Πέµπτη 6 Μαΐου και ψηφίζετε και δεκατέσσερις
ώρες µετά -είστε για το Βραβείο Γκίνες, εκεί πρέπει να µπείτεστις 7 Μαΐου φέρνετε τροποποίηση. Λέτε «κύρωση» στις 6 Μαΐου.
Στις 7 Μαΐου λέτε «συζήτηση και κύρωση». Στις 11 Μαΐου λέτε
«συζήτηση και ενηµέρωση». Στις 3 Ιουνίου λέτε «συζήτηση και
κύρωση». Και σήµερα, λόγω της πίεσης της κ. Παπανδρέου, το
αλλάζετε και πάλι. Είστε υπερήφανοι; Αυτοί είστε. Αυτή την πολιτική ακολουθείτε. Σε αυτή τη σύγχυση βρίσκεστε. Γι’ αυτό είστε
επικίνδυνοι. Αυτό µας ανησυχεί.
Και να πεις: «Βρε αδελφέ, το µόνο είναι αυτό; Άντε, έκαναν ένα
λάθος. Προσπαθούν να διορθώσουν το ένα λάθος µε το άλλο
λάθος. Θα βελτιωθούν».
Πριν µισή ώρα ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί του συνόλου –και
κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- που έχει το βαρύγδουπο τίτλο –
µου αρέσει το ΠΑΣΟΚ γιατί ξέρει να βάζει τίτλους χωρίς περιεχόµενο- «Ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρέωση ανάρτησης
νόµων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Ακούστε τώρα τι
συµβαίνει σε αυτό το νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε επί του συνόλου:
Υπάρχει φωτογραφική διάταξη. Το άρθρο 9 παράγραφος 7
δίνει τη δυνατότητα στο ΚΥΣΕΑ και στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να επιλέγουν Πρόεδρο και Εισαγγελέα Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, ακόµα και αν είναι τελευταίος στην επετηρίδα.
∆ηλαδή, στρατιωτικός λειτουργός µε βαθµό δικαστή Α’ Συνταγµατάρχης, µέσα σε δύο µέρες µπορεί να αναδειχθεί µε απόφαση
του ΚΥΣΕΑ και από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης σε
αναθεωρητή Α’, δηλαδή σε Αρχιστράτηγο. Άσε, που θα πέσει στα
δικαστήρια και στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αλλά για να καταλάβετε θα πω ότι τα πραξικοπήµατα τα κοινοβουλευτικά, το
αλαλούµ µε το οποίο νοµοθετείτε δεν είναι µόνο για το µνηµόνιο,
δεν είναι µόνο για αυτά που συζητάµε για το άρθρο 93 του σηµερινού νοµοσχεδίου, είναι µια πάγια πολιτική. Βρίσκεστε σε σύγχυση. Ακούστε περισσότερο τις νηφάλιες φωνές από το κόµµα
σας. Εάν υιοθετείτε κάτι, υιοθετήστε το όπως πρέπει. Γιατί και
αυτό που κάνατε, να υιοθετήσετε ένα µέρος των παρεµβάσεων
της κυρίας Παπανδρέου δεν σώζει την κατάσταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς, λοιπόν, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ψηφίζουµε τα 93 πρώτα άρθρα που είναι οι οδηγίες. Και καταψηφίζουµε , βεβαίως, το υπόλοιπο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
κατ’ αρχάς, κάνατε λίγο κατάχρηση της αγάπης µου στα λόγια
και µιλήσατε πέντε λεπτά περισσότερο.
∆εύτερον, επειδή αναφερθήκατε στο όνοµά µου για την επένδυση της «COSCO» στον Πειραιά, δεν ήταν κανείς Βουλευτής,
ούτε φυσικά το ΠΑΣΟΚ ούτε ο Πρωθυπουργός, εναντίον της
επένδυσης, αλλά ζητούσαµε ορισµένες αλλαγές, οι οποίες και
έγιναν και η επένδυση πάει µια χαρά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ήταν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μόλις υπέγραψα την
πρόταση νόµου που καταθέσατε για τον νέο συγκοινωνιακό
φορέα. Αυτό να το συζητήσουµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτής Α’ Αθηνών, κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι σκεφτόµουν τόση ώρα; Σκεφθείτε να πιάσουν και οι ζέστες!
Έχω εντυπωσιαστεί. Λυπάµαι γιατί τόση ώρα µιλάµε για ένα
θέµα το οποίο αφορά έναν κοινό τόπο όλων των πολιτικών κοµµάτων, δηλαδή τρεις οδηγίες, για τις οποίες απ’ ό,τι αντιλήφθηκα
από τον Εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Νικολόπουλο, έχει
πει ότι συµφωνεί και ακούω τον αγαπητό και προσωπικό µου φίλο
και εξαιρετικό Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο οποίος λέει ότι συµφωνεί επί των οδηγιών, αλλά καταψηφίζει το άρθρο 93, το οποίο όµως στο µεταξύ τροποποιήθηκε.
Αυτά επί της ουσίας του νοµοσχεδίου. Και καθ’ όλο το χρόνο τον
οποίο αγόρευσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, η Κυβέρνηση δέχθηκε µία επίθεση εφ’ όλης της ύλης
για όλα τα θέµατα, τα οποία έχουν απασχολήσει τη δηµόσια ζωή
τον τελευταίο χρόνο. Όχι εννέα µήνες, ένα χρόνο. Ίσως και περισσότερο από ένα χρόνο, γιατί η υπόθεση µε την «COSCO»,
στην οποία είχε την πρωτοβουλία ο κ. Κεφαλογιάννης είναι τουλάχιστο δύο χρόνια πριν.
Ακούγαµε, λοιπόν, τόση ώρα µια επίθεση εναντίον της Κυβέρνησης µε έναν τρόπο επιθετικό, λες και δεν ήταν η Νέα ∆ηµοκρατία κυβέρνηση πριν από εννέα µήνες, λες και δεν έχει
απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση στην οποία παρέδωσε τη
χώρα, λες και δεν είναι απολύτως λογικό το γεγονός ότι υπάρχουν στη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε νέους ανθρώπους,
νέους Υπουργούς, δυσλειτουργίες, µεγάλη αγωνία, κούραση,
επιµονή και ενδεχοµένως και λάθη. Αλλά πού όµως; Σε µία µάχη
η οποία είναι καθηµερινή, είναι εκ του συστάδην µάχη, είναι σε
όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τοµείς, όχι µόνο εντός της χώρας
για την ανόρθωση της οικονοµίας, αλλά και σ’ ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο
γνωρίσαµε στα προηγούµενα χρόνια. Ασταθές, ασαφές, απροσδιόριστο όσον αφορά τα συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν
την οικονοµία.
Γιατί µην ξεχνάµε ότι ο περίφηµος ευρωπαϊκός µηχανισµός
στήριξης, στον οποίο αναφέρεστε τόσο συχνά, δεν υπήρχε πριν
από µερικούς µήνες, γιατί δεν προεβλέπετο από τη Συνθήκη της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Γιατί χρειάστηκαν αλλεπάλληλες παρεµβάσεις µε πρώτα απ’ όλα το δικό µας Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, προκειµένου να πειστούν οι εταίροι µας
κατά τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή από τον Οκτώβριο µέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο, προκειµένου να αποδεχθούν τη λειτουργία ενός τέτοιου µηχανισµού.
Επιπλέον, αυτή η ιστορία µε το µνηµόνιο στην οποία έρχεται
και ξαναέρχεται η συζήτηση µέσα στην Αίθουσα, αλλά και στην
Επιτροπή, κάποτε πρέπει να σταµατήσει. Το µνηµόνιο είναι ένα
πλαίσιο. Ασφυκτικό µεν, πλαίσιο δε. Είναι µία δέσµη πολιτικών
δεσµεύσεων. Περί αυτού πρόκειται. ∆εν είναι ούτε το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο, ούτε είναι το απόλυτο πλαίσιο µέσα στο οποίο
δεν µπορεί να κινηθεί διαφορετικά η χώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κινείται µέσα στην 3η Σεπτέµ-
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βρη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Είναι µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που δηµιουργήσατε, κύριε συνάδελφε. ∆εν είναι µέσα
στην 3η Σεπτέµβρη. Είναι µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
που δηµιούργησε η Νέα ∆ηµοκρατία και έχετε την απόλυτη ευθύνη γι’ αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μιας και είπατε για τις ζέστες…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ούτε µπορούµε να ακούµε συνεχώς
τις αναφορές για το χρέος, για τα ελλείµµατα, ποιος τα δηµιούργησε την προηγούµενη εικοσαετία. Εύκολο το παιχνίδι στο
παρελθόν. Το στοίχηµα του µέλλοντος είναι πώς θα κερδίσουµε.
Το στοίχηµα του παρόντος είναι πώς θα διασφαλίσουµε τις ζωές
των πολιτών, τις οποίες εσείς θέσατε σε αµφισβήτηση. Το µέλλον
των ανθρώπων που εσείς θέσατε σε αµφισβήτηση. Την αγωνία µε
την οποία γεµίσατε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί δεν υπάρχει
οικογένεια είτε ανήκει στα υψηλότερα είτε στα χαµηλότερα εισοδήµατα που να έχει απόλυτη βεβαιότητα για το µέλλον. Κανένας. Και αυτό δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς αυτήν την αγωνία, όµως, διαχειριζόµαστε. Και τη διαχειριζόµαστε µε περισσή ευθύνη και υπευθυνότητα σε όλους
τους τοµείς και σε όλα τα επίπεδα. Σε µια ∆ηµόσια ∆ιοίκηση η
οποία ήταν πλήρως διαλυµένη σε ελεγκτικούς µηχανισµούς ακινητοποιηµένους, κοµµατικοποιηµένους, σε µια κοινωνία η οποία
προσπαθούσε να λειτουργήσει µέσα από τις ευκαιρίες τις οποίες
παρείχε ακριβώς αυτή η ακινητοποίηση της δηµόσιας µηχανής
και αυτό δηµιουργούσε βεβαίως νέες κουλτούρες, κουλτούρες
του ευκαιριακού κέρδους, του ωχαδερφισµού, του ατοµικισµού.
Για όλα αυτά υπάρχουν ευθύνες.
Αυτές τις ευθύνες, αν τις έχει ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα,
να το συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε, όλοι όµως, ο καθένας από την πλευρά του. Και η Αριστερά µαζί, όχι η Αριστερά απ’
έξω. Όλοι µαζί. Αλλά όχι ξαφνικά η Νέα ∆ηµοκρατία να εµφανίζεται σήµερα, εννέα µήνες µετά τη διαπίστωση αυτής της κατάστασης πάνω από όλα και ως ο κατήγορος για την οικονοµία της
χώρας.
Ας σταθούµε επιτέλους και στα θετικά. Τι κάνει το σηµερινό
νοµοσχέδιο; Ενσωµατώνει στην ελληνική νοµοθεσία τρεις κοινοτικές οδηγίες, αυτές οι οποίες αφορούν την εσωτερική αγορά.
∆ηλαδή, είµαστε σε µία φάση όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια
καθυστερούµε να ενσωµατώσουµε στην ελληνική νοµοθεσία
πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν πήγα για πρώτη φορά, νεαρός Ευρωβουλευτής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, το 1984, οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές ήταν κάτι το διαδεδοµένο. Εδώ ακόµη δεν υπάρχει.
Και δεν υπάρχει εδώ, γιατί το τραπεζικό σύστηµα, για να πω την
αλήθεια, είναι αυτό το οποίο δεν ενδιαφέρεται. Όµως, η οδηγία
αυτό ακριβώς δηµιουργεί. ∆ηµιουργεί νέους κανόνες, δηµιουργεί εποπτικούς µηχανισµούς, δηµιουργεί νέες λειτουργίες. Οι
διασυνοριακές συναλλαγές είναι τακτοποίηση της οικονοµικής
λειτουργίας. Η αγορά των υπηρεσιών -µία αγορά η οποία είναι
συνεχώς αναπτυσσόµενη- ακριβώς αυτό πράττει.
Και αντί σ’ αυτές τις κατευθύνσεις όλοι, από κοινού, να επισηµάνουµε τα θετικά, να κάνουµε ένα βήµα µπροστά ως κοινωνία,
ως αγορά, ως οικονοµία, χρησιµοποιούµε τον κοινοβουλευτικό
χρόνο, προκειµένου να κάνουµε αντιπαράθεση εφ’ όλης της
ύλης.
Γι’ αυτό σας λέω, κύριε Πρόεδρε, σκεφτείτε να πιάσουν και οι
ζέστες!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να έχω το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί ποίου θέµατος,
κύριε Κεφαλογιάννη; ∆εν υπήρξε προσωπικό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί προσωπικού. Το καταλαβαίνετε και µόνος σας.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αλλά δεν υπήρξε προσωπικό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν θα έπαιρνα το λόγο,
γιατί πραγµατικά καταλαβαίνω έναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο όταν δεν θέλει να απαντήσει επί της ουσίας γιατί δεν θέλει
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να µπει σε αντιπαράθεση, κλείνοντας την οµιλία να λέει: «Και πού
να πιάσουν και οι ζέστες». Και µάλιστα, το λέει µε έναν απρεπή
λόγο, µε γέλωτες, µε ένα ύφος όχι αστείο, αλλά γελαδερό!
∆εν µπορεί αυτό το πράγµα να µείνει αναπάντητο. Και εγώ θα
περίµενα από τον κύριο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, αν είχε
στοιχεία να µιλήσει επί της ουσίας. ∆ιότι η δικιά µου τοποθέτηση
µπορεί να ήταν µε παραδείγµατα, αλλά ήταν επί της ουσίας του
νοµοσχεδίου. Και επειδή ήρθε καθυστερηµένος µπορεί να είχε
µια δικαιολογία, γιατί δεν άκουσε όλη την οµιλία του Υπουργού,
του κ. Σαχινίδη. ∆ιότι, αν άκουγε θα έβλεπε ότι όλη µου η τοποθέτηση ήταν στηριγµένη και ήταν η ανάλυση πάνω στα δικά του
τα λεγόµενα, συν αυτά που εµείς έπρεπε να πούµε για το νοµοσχέδιο και που είπαν οι αγαπητοί συνάδελφοι.
Εγώ θα παρακαλέσω τον κύριο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
να το αποσύρει από τα Πρακτικά, τουλάχιστον όσον αφορά τη
Νέα ∆ηµοκρατία και το πρόσωπό µου, γιατί δεν τον τιµά. ∆εν
είναι δυνατόν ένα άξιο κοινοβουλευτικό στέλεχος να εκφράζεται
έτσι στην αδυναµία να στηριχτεί το κόµµα του από πολιτικές, οι
οποίες δεν µπορούν να έχουν τη σύµφωνη γνώµη της κοινωνίας,
ενώ ο ίδιος πολλές φορές προσπάθησε να τη βοηθήσει µε τέτοιες εκφράσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Παπουτσής δι’ ολίγον.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆εν είναι καµµία προσωπική αιχµή
κατά του κ. Κεφαλογιάννη, σε καµµία περίπτωση. Το γνωρίζει και
ο ίδιος προσωπικά -γι’ αυτό αναφέρθηκα και προηγουµένωςπόσο πολύ µεγάλη εκτίµηση προσωπική του έχω. Όµως, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά την ανάγκη και του ιδίου, αλλά και
της Νέας ∆ηµοκρατίας, να σταθεί σε θέµατα γενικότερου πολιτικού ενδιαφέροντος τη στιγµή που σηµειώνεται µία σύµπτωση
απόψεων, όσον αφορά επί της ουσίας του θέµατος.
∆εν ήταν µόνο για εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Άκουσα και τον
κ. Νικολόπουλο, και όπως γνωρίζετε παρακολουθώ τις συνεδριάσεις µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή, είτε από την Αίθουσα
είτε από το γραφείο µου και το εσωτερικό κύκλωµα.
Όλη η οµιλία του κ. Νικολόπουλου ήταν στη γενικότερη αντιπαράθεση προς την Κυβέρνηση …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι δα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συλλαµβάνεστε …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆εν συλλαµβάνοµαι καθόλου. Ξέρω
πολύ καλά περί τίνος πρόκειται.
Και επιπλέον, επιτρέψτε µου να αξιολογώ όλες τις τοποθετήσεις των άλλων συναδέλφων. Η παρατήρησή µου ήταν γενικού
πάντως χαρακτήρα. Αφορούσε όλους και άλλους συναδέλφους,
δεν αφορούσε µόνο τη Νέα ∆ηµοκρατία. Και ο κ. Αϊβαλιώτης που
µπήκε µόλις στην Αίθουσα, για παράδειγµα, αναφέρθηκε στα ζητήµατα της Θράκης. Έχει σχέση η Θράκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: ∆εν έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Όχι, δεν έχει σχέση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Το χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κύριε Αϊβαλιώτη µου, δεν έχει.
Έχετε τόσο πολύ σοβαρά θέµατα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: … (∆εν ακούστηκε)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην διακόπτετε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Άρα, δεν έχει σχέση. Τι να κάνουµε;
Με το ζόρι;
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η έννοια της παρέµβασής
µου, ότι, όταν εδώ βρισκόµαστε εν µέσω µεγάλης κρίσης, όταν
πάµε να κάνουµε ένα θετικό βήµα, γιατί είναι θετικό βήµα οι τρεις
οδηγίες τις οποίες κάνουµε για την οργάνωση της οικονοµίας
µας, καλό είναι να το πούµε καθαρά: Είναι θετικό το βήµα, προχωράµε µπροστά να αλλάξει η χώρα. Αυτό είναι το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. ∆όθηκαν αµοιβαίως εξηγήσεις.
Το λόγο έχει ο κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Β’ Αθηνών, για δώδεκα λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Ξεκινώ από την αλλαγή της τελευταίας στιγµής της κατάπτυστης διατύπωσης του άρθρου 93. Εδώ δεν µπορεί να ταιριάξει η
παροιµία «κάλλιο αργά, παρά ποτέ» και ξέρετε γιατί; Γιατί η Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία αυτήν την άθλια διατύπωση του άρθρου 93 που τώρα έντροµοι την αλλάζετε την υπερψήφισε στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή των Οικονοµικών, παρά την κάθετη
διαφωνία της Προέδρου της Επιτροπής, της Βάσως Παπανδρέου, παρά το γεγονός ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλες οι άλλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες της
Αντιπολίτευσης και στη φάση της διαβούλευσης και στη φάση
της κατ’ άρθρον συζήτησης έβαλαν τις φωνές και είπαν ότι δεν
µπορείτε να φέρνετε µια διάταξη µε την οποία να καταργείτε το
ρόλο της Βουλής όσον αφορά κρίσιµες δανειακές συµβάσεις
που το ψηφισµένο µνηµόνιο αποδεικνύει ότι έχουν κρίσιµες δεσµεύσεις πολιτικής ουσίας για χρόνια, για να µην πω για δεκαετίες. Και όµως δεν ίδρωσε το αυτάκι σας! Την εγκρίνατε «Πετάει
ο γάιδαρος; Πετάει» και µόνο υπό την κατακραυγή και του Τύπου
ότι εδώ νοµοθετείτε βγάζοντας ψεύτη τον Υπουργό Οικονοµικών
και καταργώντας το δικαίωµα της Βουλής να κυρώνει κρίσιµες
δανειακές συµβάσεις, την τελευταία στιγµή το στρίψατε. Θα το
περάσουµε έτσι απλώς λέγοντας µια κουβέντα; Όχι.
Να θυµίσω, λοιπόν. Στις 7 Μαΐου, όταν έφερε την άλλη κατάπτυστη τροπολογία ο κ. Παπακωνσταντίνου και είπε: «Παιδιά,
αυτό που κάναµε χθες και για το οποίο ο κ. Σαµαράς διέγραψε
την κ. Μπακογιάννη, για το οποίο ο κ. Παπανδρέου διέγραψε την
κ. Σακοράφα, τον κ. ∆ηµαρά και τον κ. Οικονόµου ήταν ενηµέρωση και συζήτηση. ∆εν κυρώσαµε καµµία σύµβαση, τζάµπα καταλάβατε και λάθος καταλάβατε», τότε λοιπόν που ξεσηκώθηκε
πάλι µια κατακραυγή µέσα στην Ολοµέλεια, σηκώθηκε δυο
φορές ο κ. Παπακωνσταντίνου και είπε: «∆εσµεύοµαι, ανεξάρτητα από αυτήν τη διατύπωση την οποία µας επέβαλαν µεταµεσονύκτιες ώρες δικηγορικά γραφεία» -άλλη αθλιότητα αυτή για
την Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία- «ότι η δανειακή σύµβαση και
αυτή που ψηφίσαµε και όλες οι επόµενες θα έρθουν προς κύρωση». Υπάρχουν επί λέξει οι δεσµεύσεις στα Πρακτικά της Βουλής. Και ήρθατε µε τη διάταξη του άρθρου 93 να βγάλετε ψεύτη
τον Υπουργό των Οικονοµικών και να καταργήσετε το Κοινοβούλιο. Το αποτρέψαµε. Γιατί το αποτρέψαµε; Γιατί όρθωσε ανάστηµα ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ µε την ιστορική διαδροµή και
µε το πολιτικό βάρος της Βάσως Παπανδρέου. Μπορεί να έχω
διαφωνήσει πολλές φορές και να διαφωνήσω και στο µέλλον µε
τη Βάσω Παπανδρέου, αλλά αυτά νοµίζω ότι και ο πιο φανατικός
της αντίπαλος οφείλει να τα αναγνωρίσει.
Γιατί το λέω αυτό; Όχι για να πούµε «κάλλιο αργά, παρά ποτέ»,
αλλά για να κρατήσουµε, συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αυτήν την εµπειρία για τη συζήτηση που θα αρχίσει αύριο στο ασφαλιστικό. Εάν «τα
στυλώσετε», κάποιοι από εσάς, σε κάποιες διατάξεις µε τις
οποίες διαφωνείτε και τις οποίες έχει το νοµοσχέδιο, χωρίς να
τις έχει καν το µνηµόνιο, όπως την πλήρη κατάργηση της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης στο διηνεκές -δεν
το έχει αυτό το µνηµόνιο- τότε µπορεί κάποια πράγµατα αντιλαϊκά, άγρια νεοφιλελεύθερα να αποτραπούν.
Εδώ σας θέλω, λοιπόν. Υπάρχει και ένα θέµα πολιτικής ηθικής
και ειλικρίνειας, δηλαδή για το κοµµάτι των εργασιακών µισή
αποζηµίωση, ευκολότερες και περισσότερες απολύσεις, κατάργηση του κατώτατου µισθού, υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων.
Όταν αυτά η Κυβέρνηση είχε αποφασίσει να τα περάσει, όπως
προέβλεπε το µνηµόνιο –για να είµαστε δίκαιοι- µε προεδρικό
διάταγµα, µέτρησα τουλάχιστον δέκα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
που είπαν «είναι αντισυνταγµατικό, είναι αντεργατικό, είναι κόντρα στο πρόγραµµά µας, διαφωνώ πλήρως, ζητώ να έρθει στη
Βουλή και αν έρθει στη Βουλή, δεν θα το ψηφίσω».
Τι θα κάνουν αυτοί οι δέκα τώρα που έρχεται στη Βουλή; Θα
ακούσουν αυτά που έλεγαν οι ίδιοι; Με τη σύγχρονη τεχνολογία
µπορεί κανείς να ακούσει τι έλεγε στο ραδιόφωνο πριν δυο εβδοµάδες. Το βρίσκει στο internet. Θα ακούσουν αυτά που τους λένε
οι ψηφοφόροι τους; Θα ακούσουν και θα θυµηθούν αυτά που
έλεγαν όλοι, µε πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό της
χώρας, προεκλογικά; «Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα» ήταν το βα-
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σικό σύνθηµα µε το οποίο κερδίσατε τις εκλογές. Το «αλλάζουµε
ή βουλιάζουµε» ήταν το δεύτερο. Στο όνοµα, λοιπόν, του σοσιαλισµού εκλεγήκατε και επιβάλλετε µια άγρια νεοφιλελεύθερη
βαρβαρότητα.
Έρχοµαι τώρα στα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου. Έχει
ένα δίκιο ο κ. Παπουτσής. ∆εν είναι πολύ λογικό να λες «ψηφίζω
93 άρθρα», όπως λέει η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά «καταψηφίζω το
νοµοσχέδιο». Εµείς, όµως, όπως και το σύνολο της Ευρω-οµάδας
της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, το 2007
καταψηφίσαµε αυτές τις οδηγίες, γιατί είναι οδηγίες που δεν ενισχύουν την εποπτεία, τους ελέγχους και τη ρύθµιση στη χρηµατοπιστωτική αγορά, αλλά ενισχύουν την ασυδοσία, τον
καπιταλισµό-καζίνο, τη συγκέντρωση σε εµπορικές αλυσίδες και
χρηµατοπιστωτικών δυνατοτήτων.
Προσέξτε! Αυτές οι οδηγίες, που οι Αριστεροί τις καταψηφίσαµε στο Ευρωκοινοβούλιο το 2007, ψηφίστηκαν εκεί πριν από
την κρίση, πριν ξεσπάσει η παγκόσµια οικονοµική κρίση, µέσα
στην οποία «βολοδέρνουµε». Από τη στιγµή που ξέσπασε η κρίση
όλοι και οι πιο νεοφιλελεύθεροι λένε «εγώ δεν είµαι νεοφιλελεύθερος» και «φάνηκαν τα όρια της ασυδοσίας της αγοράς, πρέπει
να µπουν κανόνες, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να υπάρχουν αυστηρότερες ρυθµίσεις». Αυτή την ώρα, µε καθυστέρηση,
εσείς φέρνετε ρυθµίσεις που εντείνουν την ασυδοσία αντί να ενισχύσουν την εποπτεία και τους ελέγχους.
Όλοι οι ειδικοί λένε ότι στα CDS –ας πούµε- µε τα οποία τζογάρει κανείς την πιθανότητα να χρεοκοπήσει µια χώρα, µια εταιρεία κ.λπ., δεν υπάρχουν κανόνες. Και εσείς τώρα µ’ αυτά τα
άρθρα δίνετε τη δυνατότητα να φτιαχτούν και παρατράπεζες,
δηλαδή, µια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, µια µεγάλη εµπορική
αλυσίδα που πουλάει ηλεκτρικά είδη ή κάτι άλλο, να µπορεί να
παίζει και ένα ρόλο οιονεί χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, εκδίδοντας κάρτες κ.λπ..
Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος καταχρηστικών πρακτικών, υπερχρέωσης, κρυφών καπέλων σε βάρος των καταναλωτών. Γιατί; Για
δυο λόγους. ∆εν έχουµε ισχυρό εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο, δεν
έχουµε κίνηµα καταναλωτών και έχουµε και ένα κακό προηγούµενο, όλες οι τράπεζες έχουν καταδικαστεί επανειληµµένα από
τα δικαστήρια για τα περίφηµα «ψιλά γράµµατα» και «γράφουν»
κανονικά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Και εσείς λέτε αυτό να
το κάνουν τώρα και άλλες εταιρείες χωρίς κανόνες. Αυτό είναι
λάθος και θα το πληρώσουµε.
Όλοι, από τη µια άκρη ως την άλλη του πολιτικού φάσµατος,
συνοµολογούν ότι στην Ελλάδα οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί, οι ελεγκτικοί θεσµοί πάσχουν. Θα καταψηφίσουµε, λοιπόν, επί της ουσίας -και επί της αρχής και κατ’ άρθρον- το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο.
Σηµειώνουµε ότι η αλλαγή της τελευταίας στιγµής στο άρθρο
93 µας ικανοποιεί, διότι πρώτοι σηκώσαµε µέσα στην Επιτροπή
Οικονοµικών την αντίδραση σ’ αυτό το θέµα, αλλά σας προειδοποιούµε: Υπάρχει ανάγκη να συζητήσουµε και επί της ουσίας.
Είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, µε αφορµή
τον ευρωπαϊκό µηχανισµό προστασίας, ότι είναι κάτι καλό, το
οποίο έλειπε και το οποίο περίπου το έφτιαξε και το ΠΑΣΟΚ, ας
πούµε, µε πρωταγωνιστικό ρόλο. ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα. Σοβαροί οικονοµολόγοι που δεν ανήκουν στην Αριστερά, συντηρητικοί, απολίτικοι, κεντρώοι, σοσιαλδηµοκράτες –µπας και η
τελευταία κατηγορία σας συγκινήσει περισσότερο- λένε ότι
αυτός ο ευρωπαϊκός µηχανισµός πάσχει.
Θέλετε να σας πω ένα στοιχείο; Τα ευρωπαϊκά κράτη δανείζουν την Ελλάδα µε επιτόκιο 2% παραπάνω από το «κακό» ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δηλαδή µε τοκογλυφικό επιτόκιο. Το,
δε, µνηµόνιο, που συνοδεύει τον ευρωπαϊκό µηχανισµό, είναι ένα
µνηµόνιο γραµµένο από την πρώτη γραµµή µέχρι την τελευταία,
µε σκοπό να διασφαλίσει ένα µόνο πράγµα: τα συµφέροντα των
δανειστών µας. ∆ιέπεται από τη λογική του τοκογλύφου. Στα
παλιά τους παπούτσια η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας! Στα
παλιά τους παπούτσια η κοινωνική συνοχή της ελληνικής οικονοµίας! Στα παλιά τους παπούτσια η δίκαιη κατανοµή των βαρών!
Στα παλιά τους παπούτσια η στήριξη του κοινωνικού κράτους!
Τα λεφτάκια τους θέλουν να εξασφαλίσουν.
Και τώρα διαβάζω, είκοσι µέρες αφότου µε διαβεβαιώσατε,
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κύριε Υφυπουργέ, ότι πάνε καλά τα δηµόσια έσοδα και η πορεία
του ελλείµµατος, ότι αυτό για το οποίο σας ήλεγξε η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα, για την υστέρηση εσόδων που µας ανησυχεί,
το επισηµαίνει ο κ. Όλι Ρεν, ο οποίος σκοπεύει να έρθει και υπάρχει και η απειλή των νέων µέτρων. Και όλα αυτά εσείς θέλετε να
µας πείτε ότι είναι αυτόµατος πιλότος;
Ακούω και τον Υπουργό κ. Λοβέρδο να επικαλείται µε έναν
πάρα πολύ κυνικό τρόπο το µνηµόνιο. Λέει: «ας προσέχατε τι ψηφίζατε». Τρίβει στα µούτρα των εκατόν πενήντα επτά Βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ, των δεκαπέντε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
–κύριε Αϊβαλιώτη, να µην ξεχνιόµαστε, κι εσείς το ψηφίσατε-…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Το άρθρο 1 µόνο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ:….και της κ. Μπακογιάννη
και όσων ενδεχοµένως από τους Νεοδηµοκράτες θα ψήφιζαν,
εάν δεχόταν η Κυβέρνηση να πάµε µε τους εκατόν ογδόντα,…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν κάνουµε δίκη προθέσεων τώρα…
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Θυµάµαι τον πανικό που
έπεσε όταν απειλήθηκε κάποια στιγµή στην Αίθουσα να µην πάµε
µε απλή πλειοψηφία, αλλά µε εκατόν ογδόντα. Τότε να βλέπατε
συµµαχία των προθύµων! Και ακούω τώρα κυνικά επιχειρήµατα
«ας προσέχατε», «όλα αυτά υπάρχουν µέσα στο µνηµόνιο».
Αυτό είναι σ’ ένα µέρος αλήθεια. Και φαίνεται ότι αυτοί που το
ψήφισαν ενδεχοµένως να µην το είχαν διαβάσει κιόλας και το ψήφισαν µε κοµµατική πειθαρχία, µε την απειλή ότι θα γίνουν εκλογές και δεν ξέρω τι άλλο. Κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας,
µην το ξανακάνετε αύριο αυτό το πράγµα µε το ασφαλιστικό.
∆ιότι το επιχείρηµα «το ψήφισα χωρίς να προλάβω να το διαβάσω» προκαλεί την αυθόρµητη απάντηση του Έλληνα πολίτη:
«Καλά, δεν ήξερες. ∆εν ρώταγες; ∆εν ήξερες. ∆εν διάβαζες;»
Πολύ περισσότερο που υπάρχει και κάτι ακόµη. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δεν εµπεριέχονται στο µνηµόνιο και οι οποίες
περνάνε µέσα από τις κυβερνητικές προτάσεις στα νοµοσχέδια.
Το µνηµόνιο λέει –κακώς, κάκιστα- να µειωθούν οι αποζηµιώσεις
για τις απολύσεις. ∆εν λέει ότι πρέπει να κοπούν στο 50%. Προβλέπει κάποιες περικοπές στην δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη
σύνταξη. ∆εν λέει ότι αυτό το πράγµα πρέπει να «κλειδώσει» µε
νόµο για τις επόµενες δεκαετίες και τις επόµενες γενεές.
Καταλήγοντας, για να µην µακρηγορήσω, η Κοινοβουλευτική
µας Οµάδα θα καταψηφίσει και κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον το
νοµοσχέδιο, γιατί διαφωνούµε µε τη φιλοσοφία του, µε τις ρυθµίσεις που περιέχει, που ενισχύουν την ασυδοσία και όχι τις ρυθµίσεις και τους ελέγχους. Θεωρούµε ότι η αλλαγή της τελευταίας
στιγµής στο άρθρο 93 είναι µια αναγκαστική αναδίπλωση της Κυβέρνησης, η οποία µας ικανοποιεί γιατί δώσαµε µάχη για να την
επιτύχουµε, µαζί και µε συναδέλφους απ’ όλα τα άλλα κόµµατα
και νοµίζω ότι δίνει και ένα σήµα, ότι όταν αυτή η Βουλή είναι ζωντανή, όταν οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων «δεν µασάνε» µε
θεωρίες κοµµατικής πειθαρχίας, όταν ειδικά οι Βουλευτές της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ορθώνουν ανάστηµα και φέρνουν
τη φωνή των ψηφοφόρων τους εδώ, κάτι καλύτερο µπορεί να
γίνει.
Όλες οι δηµοσκοπήσεις λένε ότι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
βρίσκει αντίθετη την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.
Θα βρεθούν αύριο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που να εκπροσωπήσουν αυτό το κοµµάτι των ψηφοφόρων;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε στο σηµείο αυτό
η διαδικασία αγορεύσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Ερωτάται η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, κ. Αφροδίτη Παπαθανάση,
εάν επιθυµεί να δευτερολογήσει.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν επιθυµείτε να δευτερολογήσετε.
Ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Νικολόπουλος, επιθυµεί να δευτερολογήσει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Νικολό-
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πουλε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω, για τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κ.
Παπουτσή, που έφυγε, αλλά ελπίζω, όπως λέει, να µας παρακολουθεί από το κλειστό κύκλωµα, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία και στην
επιτροπή, αλλά και σήµερα και δι’ εµού, αλλά και διά των άλλων
οµιλητών, των συναδέλφων Βουλευτών, µίλησε µε θετικό τρόπο
και βεβαίως και την ψήφο της έδωσε και θα δώσει, για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε αυτές τις τρεις οδηγίες,
που αφορούν το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά, στην προληπτική αξιολόγηση, απόκτηση συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, αλλά και
στις άλλες διατάξεις, πλην εκείνης του άρθρου 93.
Πραγµατικά, θα περίµενε κάποιος να ακούσει και πάλι αυτή τη
φωνή που χρειάζεται εδώ στο Κοινοβούλιο από όσους µπορούν
να προσδιορίζονται από την κοινοβουλευτική και την πολιτική
τους διαδροµή. Και, πράγµατι, να µιλήσουν µε γέλια, αλλά για τα
κλάµατα. Γιατί εδώ τα πρώτα λεπτά, το ένα τρίτο του χρόνου, η
Κυβέρνηση, διά του εκπροσώπου της, το αφιέρωσε σε ζητήµατα
που ήταν έξω από το νοµοσχέδιο. Και, βεβαίως, τα ρητορικά
ερωτήµατα που έθετε ήσαν εκείνου του επιπέδου των, ενδεχοµένως, τοπικών οργανώσεων της εκλογικής περιφέρειας του κυρίου Υφυπουργού, που δεν είχα εγώ την τύχη να τον ακούσω τι
µπορεί να λέει, ενδεχοµένως, περιδιαβαίνοντας τις κώµες και τα
χωρία του νοµού του.
Αλλά, επίσης, µπορώ να αντιληφθώ, τώρα που δεν υπάρχει τέτοιος χώρος ελεύθερος και ανοιχτός -για να ακούγονται αυτά τα
άρρητα ρήµατα- µέσα στην ασφάλεια, λοιπόν, των άδειων εδράνων του Κοινοβουλίου, ήρθε να αναρωτηθεί, ο κύριος Υπουργός:
«Γιατί δεν προχωρήσατε εσείς στις τοµές και στις ρήξεις, που
µας λέτε;»
Αλήθεια; Αλήθεια ρωτάτε γιατί; Σε τι ήρθατε εσείς, να πείτε
ναι; Σε ποια από τις βαθιές µεταρρυθµίσεις που προχώρησε η
κυβέρνηση Καραµανλή; Πείτε µας µία που είπατε ναι. Σε καµµία!
Και έρχεστε να µας πείτε: «Τι µας εµπόδισε, τι οδήγησε τον τόπο
σε εκλογές;» Η δική σας η επιµονή να κάνετε χρήση, βεβαίως
του δικαιώµατός σας και να απειλείτε ότι δεν θα βγάλουµε Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, που, όµως, συµφωνούσατε στο πρόσωπό
του, αλλά κάνατε κολπάκια µε τους θεσµούς. Και λέγατε «δεν ξέραµε», αλλά εδώ µας είπατε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαζε
ανακοινώσεις. Και µας ρωτήσατε εµάς, που είµαστε σήµερα εδώ,
από το Βήµα, κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών;
Και κρατάτε τον κ. Προβόπουλο και κρατάτε και τον κ. Παπανδρέου; Ο κ. Παπανδρέου να λέει «δεν ήξερα, δεν τα διάβασα
στις ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που καλείτε εµάς
σήµερα» και ο κ. Προβόπουλος επίσης να λέει «όχι, τα ξέρατε».
Κάποιος από τους δύο δεν λέει αλήθεια, αλλά και οι δύο µένουν
στις θέσεις τους!
Και έρχεστε εδώ; Σας παρακαλώ πολύ! Και πραγµατικά δεν ενδιαφέρει πια τον ελληνικό λαό. Σε αυτό έχουν δίκιο όσοι λένε ότι
αυτές τις ώρες έχετε και έχουµε και εµείς µια χρυσή ευκαιρία να
έλθουµε και να παραβγούµε σε προτάσεις που θα δώσουν λύση
στα προβλήµατα του κόσµου. Αυτό µπορούµε να το κάνουµε; Σε
αυτό το διαγώνισµα µπορούµε να προσέλθουµε;
Έρχεται, λοιπόν, ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης µεθαύριο την Τετάρτη, για ακόµα µια
φορά, µε ένα πακέτο που λέει: Κύριοι, ποιο είναι τώρα το µείζον
θέµα που απασχολεί τον κόσµο; Να του απαντήσουµε πότε θα
βγούµε από αυτή την περιοχή που µας οδηγήσατε αλυσοδεµένους.
Μα, το έκανε µετά από δύο µέρες ο κ. Παπανδρέου, γιατί το
αντελήφθη, γιατί το κατάλαβε ότι αυτή είναι τώρα η µεγάλη αγωνία του κόσµου. Πείτε µας πού βρίσκεται η προοπτική. Πείτε µας
πότε θα ξαναβγεί η χώρα έξω στις αγορές. Πείτε µας πότε θα
σταµατήσουµε πια να ακούµε από τον Πρωθυπουργό µας και
από τους Υπουργούς µας ότι δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα,
ότι αυτό µπορούµε να κάνουµε;
Και, ειλικρινά, εµφανίζεστε και µου λέτε ότι δεν είναι το Κόκκινο Βιβλίο του Μάο το µνηµόνιο και ότι αυτό δεν έχει σχέση µε
εµάς; Ποιος από το ∆εκέµβριο έλεγε να πάµε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Από το ∆εκέµβριο, κύριοι συνάδελφοι! Από το
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∆εκέµβριο!
Και µας λέτε ότι αυτό πραγµατικά δεν πρέπει να µας δηµιουργεί την απορία, που θέλουµε δηλαδή κάποια στιγµή να µάθουµε αν αυτός ήταν ο ρόλος της επανόδου σας στην εξουσία
και αν γι’ αυτό ήρθατε; Και έρχεστε να µας πείτε πως ενώ µπορούσατε να δανειστείτε και την πρώτη και τη δεύτερη φορά πολλαπλάσια απ’ όσα χρειαζόµαστε, εσείς λέγατε «δεν θέλουµε»;
Σας παρακαλώ πολύ!
Τέλος –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- κύριε Κεφαλογιάννη, σας
παρακαλώ κυκλοφορείστε το σε ένα cd, σε ένα dvd και να το µοιράζετε στους κυρίους Υπουργούς αυτό που πολλές φορές ακούσατε, µια, δυο, τρεις, δεκατρείς φορές –πόσες άλλες φορές
θέλετε να το ακούσετε- µε ανάλυση λεπτοµερειακή, µε ντοκουµέντα και έγγραφα που έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχουµε καµµία διάθεση –πιστέψτε µας- να
βρισκόµεθα σε µια αντιπαλότητα στα χαρακώµατα του παρελθόντος. Θέλουµε πάρα πολύ –και θα το καταφέρουµε, το πιστεύουµε- να σας οδηγήσουµε σε µια συζήτηση για το αύριο του
τόπου, µε προτάσεις. Χαιρόµαστε πάρα πολύ όταν, έστω και µε
µεγάλη καθυστέρηση, έρχεστε στις πολιτικές µας, έρχεστε στα
λόγιά µας. Μάλιστα, ξέρετε πόσο µετά γίνεται αυτό; Για πράγµατα που πρωτοεπιχειρήθηκαν το 1990 έρχεστε σήµερα εσείς,
µε τέτοια καθυστέρηση ανακαλύπτοντες την αλήθεια και τη µοναδικότητα του φωτός, να πείτε ότι µάλλον τότε είχατε άδικο.
Γιατί δεν µπορεί να είχατε και τότε δίκιο και τώρα δίκιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
και Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Άγγελος Τζέκης έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην πρωτοµιλία µου είχα αναφερθεί αναλυτικά και µε επιχειρήµατα στο βασικό πυρήνα των δύο οδηγιών, που φυσικά αυτό
επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη των πραγµάτων, ότι δηλαδή
µε αυτές τις δύο οδηγίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε και δεν
κάνει τίποτα άλλο παρά να ενισχύει τον τραπεζικό τοµέα, τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα γενικότερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό γίνεται µέσα από την αγορά υπηρεσιών πληρωµών και
µε τον τρόπο που θα γίνονται αυτές, διασφαλίζοντας –έτσι όπως
θέλει να νοµίζει- τις διασυνοριακές πλέον µετακινήσεις κεφαλαίων µεταξύ προσώπων, αλλά και επιχειρηµατικών οµίλων.
Η δεύτερη οδηγία είναι ότι καθορίζει πλέον τις επιθετικές εξαγορές, τις συγχωνεύσεις µεταξύ αυτών των επιχειρηµατικών οµίλων. Θέλει να ισχυροποιήσει ακριβώς αυτό τον τοµέα, µε τον
οποίο διασυνδέονται και οι άλλοι τοµείς της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, θέλει βιώσιµα, ισχυρά τραπεζικά-χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους,
για να µπορέσει να σταθεί στο διεθνή ανελέητο ανταγωνισµό µεταξύ καπιταλιστικών οικονοµιών.
Από αυτό, όµως, δεν µπορεί να προκύψει κάτι θετικό για τον
εργαζόµενο λαό, ούτε διαφάνεια ούτε πολύ περισσότερο, προστασία των καταναλωτών. Και αυτό το αποδεικνύει η ίδια η ζωή.
Και βέβαια, είναι και η παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι η παρέµβαση διαχρονικά των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Νέας
∆ηµοκρατίας, που εξασφάλισαν τα 28 δισεκατοµµύρια µε -τι χαµηλό!- επιτόκιο, 1%, µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να δανείζουν εδώ µε τοκογλυφικά επιτόκια.
Ωφελήθηκε ο καταναλωτής ή τα προσωπικά του δεδοµένα διασφαλίζονται; Όχι, αφού υπάρχουν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις, µε νόµους που ψηφίστηκαν από εδώ, που βάζουν το µαχαίρι
στο λαιµό µιας µέσης λαϊκής οικογένειας, γιατί; Για να προστατευθούν τα συµφέροντα της κάθε τράπεζας. Άρα, δηλαδή, αποδεικνύουµε µε επιχειρήµατα πού στοχεύουν οι συγκεκριµένες
οδηγίες.
Όσο για το άρθρο 93 πρέπει να πούµε το εξής. Είπαµε ότι είναι
το πρώτο θετικό βήµα.
Όµως, κοιτάξτε τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε. Αφήνει απ’ έξω το
µνηµόνιο συνεργασίας. Κάθε µνηµόνιο συνεργασίας ή και κάθε
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συµφωνία δεν θα χρειάζεται να έρχεται εδώ για κύρωση. Μα, για
να υπάρξει δανειακή σύµβαση, πρέπει να προϋπάρξουν αυτά που
είπα προηγούµενα, το µνηµόνιο συνεργασίας και να υπογραφούν
ο συµβάσεις. Αυτές δεν θα τις λάβει υπ’ όψιν η Βουλή, δεν θα τις
συζητήσει και δεν θα τις επικυρώσει; ∆ηλαδή, µας λέτε «εξουσιοδοτήστε µε να πηγαίνω να κλείνω εκεί τα µνηµόνια και τις συµφωνίες και αφού θα υπογράφω εκεί, θα έρχοµαι εδώ για να πάρω
την επικύρωση».
Λέµε, δηλαδή, ότι, για εµάς, όλα πρέπει να έρχονται µέσα στη
Βουλή για την επικύρωση και ότι είναι αρµόδια η Βουλή να απορρίψει καθετί που θεωρεί ότι είναι αρνητικό για τα συµφέροντα
της χώρας.
Παρατηρήσαµε, κύριε Πρόεδρε, µία αντιπαράθεση µεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µία νέα αντιπαράθεση, το ποιός ευθύνεται για την κατάσταση της οικονοµίας της
χώρας. «Εσύ ή εγώ», λένε, «ο άλλος, περισσότερο εσύ, λιγότερο
εγώ» και αντιστρόφως.
Για εµάς, όµως, είναι συγκεκριµένα τα πράγµατα και πιστεύουµε και για την πλειοψηφία του εργαζόµενου λαού, ότι είναι
υπεύθυνοι και οι δύο, γιατί η διαχρονική πολιτική που ακολουθήθηκε πραγµατικά εκπορευόταν µέσα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί µέσα συµφωνούσαν και οι δύο. ∆εν
µπορεί, δηλαδή, εκ των υστέρων, να έρχεται και να λέει και να
φορτώνει ο ένας τα βάρη στον άλλον. Αυτό είναι ένα σικέ πολιτικό παιχνίδι που το έχει πάρει χαµπάρι και ο εργαζόµενος λαός.
Και δεν µπορούµε να δεχθούµε αυτό το οποίο λένε ότι «ξέρεις,
η δική µας χώρα δεν παράγει τίποτα». Όχι.
Αποδείξαµε µε τα στοιχεία των κρατικών προϋπολογισµών την
τελευταία δεκαετία ότι 2,5 τρισεκατοµµύρια ευρώ είναι το παραγόµενο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο εθνικός πλούτος και
γι’ αυτόν κάποιοι δούλεψαν και δούλεψαν τα εκατοµµύρια του
εργαζόµενου λαού. ∆εν εξαϋλώθηκαν. Κάποιοι τα πήραν αυτά τα
τρισεκατοµµύρια ευρώ.
Και βέβαια, εδώ, διαχρονικά οι κυβερνήσεις µέσα από τις επιχορηγήσεις, από τις επιδοτήσεις έδωσαν πραγµατικά πακτωλό
δισεκατοµµυρίων ευρώ για δήθεν επενδύσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα δέκα χρόνια, πάνω από 150 δισεκατοµµύρια
είναι τα καθαρά κέρδη διακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων εταιρειών. Είναι λίγα τα λεφτά αυτά; Μα, είναι πάρα πολλά.
Συµπληρώστε σ’ αυτό ότι δόθηκαν δεκάδες δισεκατοµµύρια
για εξοπλιστικά προγράµµατα. Να, πού πήγαν τα λεφτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν µπορεί µέσα από τους κρατικούς προϋπολογισµούς
τη δεκαετία να πλήρωσε ο ελληνικός λαός 307 δισεκατοµµύρια
ευρώ και τώρα τον ξανακαλείτε να πληρώσει άλλα 315 δισεκατοµµύρια. Επιτέλους, επικαλεστείτε τον πατριωτισµό αυτών που
καρπώθηκαν τον τεράστιο πλούτο, να πληρώσουν από την τσέπη
τους.
∆εν µπορείτε να επικαλείστε συνεχώς τον πατριωτισµό του εργαζόµενου λαού, να κάνει, δηλαδή, υποµονή για να του αφαιρέσετε όσα δικαιώµατα του έχουν αποµείνει.
Και θέλω να κλείσω µε το εξής. Η Νέα ∆ηµοκρατία λέει ότι
δεν ψήφισε το µνηµόνιο και ότι πρέπει να απαλλαγούµε γρήγορα
από το µνηµόνιο. Να υπενθυµίσω, βέβαια, στη Νέα ∆ηµοκρατία
ότι απ’ αυτό το Βήµα ο νέος Πρόεδρός της εγκαλούσε εδώ και
µήνες την Κυβέρνηση να πάρει σκληρά µέτρα, «να πάρετε
σκληρά µέτρα και εµείς θα σας στηρίξουµε».
Για πείτε µας, ποια είναι τα σκληρά µέτρα; Μήπως είναι να µειώσετε τη φορολογία αυτών που τα κέρδισαν όλα; Όχι, γιατί όλα
τα προηγούµενα χρόνια τη µειώσατε! Μήπως είναι για να αυξηθούν οι µισθοί, τα µεροκάµατα; Όχι, κύριε Πρόεδρε, γιατί τα είχε
παγώσει. Μήπως, να κοινωνικοποιήσει εργοστάσια τα οποία κλείνουν; Όχι, γιατί έκανε ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιων επιχειρήσεων
προς όφελος συγκεκριµένων µονοπωλιακών και πολυεθνικών
εταιρειών. Μήπως να ενισχύσει το δηµόσιο τοµέα υγείας, παιδείας, πρόνοιας; Όχι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια βάσει του κρατικού προϋπολογισµού, τα µείωνε.
Άρα, τα σκληρά µέτρα που πρότεινε η Νέα ∆ηµοκρατία, πραγµατικά ταυτίζονται µε αυτά τα οποία κάνει -και προβλέπονται
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µέσα από το µνηµόνιο- σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Όσον αφορά –και κλείνω και ευχαριστώ για την κατανόησή
σας, κύριε Πρόεδρε- για τον τουρισµό, επειδή ακούστηκε και
πάλι, δεν πλήττουν τον τουρισµό οι αγώνες των εργαζοµένων,
του λαού γενικότερα. Πρέπει να ξέρουµε και να µιλάµε µε στοιχεία. Ο περιορισµός που έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσα στη δική µας τη χώρα, όσον αφορά τα εισοδήµατα
των λαϊκών στρωµάτων, απαγορεύουν πραγµατικά τον τουρισµό.
Και εγώ ρωτώ. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλα
µέρη εκεί όπου δεν υπήρχε το «κακό» ΠΑΜΕ, δεν υπήρχε το
«κακό» Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας –που για εµάς αυτά τα
δύο είναι οι βασικοί παράγοντες όλων των δικαιωµάτων, που κατέκτησε η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα στη χώρα µαςβλέπουµε πως πλήττεται ο τουρισµός.
Όσον αφορά, παραδείγµατος χάριν, τη Χαλκιδική ανακοινώσανε προχθές τα στοιχεία. Αυτή την ώρα ο τουρισµός είναι µειωµένος κατά 35% µε 40%. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι
πλήττεται το εισόδηµα και στους λαούς της Ευρώπης, που δοκιµάζονται από σοσιαλδηµοκρατικές, φιλελεύθερες, συντηρητικές,
κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Και όταν πλήττεται, βέβαια, το εισόδηµα δεν έχεις τα περιθώρια του τουρισµού για να δεις και να
ευχαριστηθείς όλα τα αξιοθέατα που διαθέτει το περιβάλλον και
η κάθε χώρα.
Έτσι, λοιπόν, η ταξική διάρθρωση στην κοινωνία είναι, που περιορίζει ακριβώς και αυτά τα ενδιαφέροντα που έχει ο εργαζόµενος λαός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης, για λίγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω µόνο δύο λόγια. Θέλω να δώσω µια απάντηση σε ένα
θέµα που έθεσε ο αγαπητός συνάδελφος κ. Παπαδηµούλης, ο
οποίος µίλησε ξανά για µέτρα και για επικείµενη επίσκεψη του
Όλι Ρεν.
Προφανώς, ο αγαπητός συνάδελφος, δεν άκουσε ούτε τις σηµερινές δηλώσεις του ιδίου του κ. Όλι Ρεν, ο οποίος είπε ότι δεν
τίθεται τέτοιο ζήτηµα, να επισκεφθεί την Ελλάδα, αλλά και ούτε
άκουσε, βέβαια, ότι δεν τίθεται ούτε καν ζήτηµα για καινούργια
µέτρα, αφού µε στοιχεία που σήµερα δηµοσιοποιούνται από την
Τράπεζα της Ελλάδος φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χώρα βρίσκεται
στη σωστή πορεία.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τον αξιαγάπητο συνάδελφο κ. Νικολόπουλο δεν θα τον ακολουθήσω στον ολισθηρό δρόµο που επέλεξε. Μίλησε υποτιµητικά και για µένα προσωπικά και για την
εκλογική µου περιφέρεια...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάθε άλλο, δεν καταλάβατε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ο καθένας κρίνεται από τη στάση του, τη συµπεριφορά και τις επιλογές
του.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να διευκρινίσω -και
το κάνω µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση- ότι κάθε άλλο, δεν αναφερόµουνα στο πρόσωπο του κυρίου Υφυπουργού, αλλά στην ποιότητα του πολιτικού σας λόγου. Και βεβαίως, δεν αναφέρθηκα
στην τιµηµένη εκλογική σας περιφέρεια, στην ελληνική επαρχία,
γιατί έχω εδώ, κύριε Υπουργέ, είκοσι χρόνια. Και είµαι υπερήφανος να εκπροσωπώ την ελληνική περιφέρεια. Αλλά δεν νιώθω
καθόλου υπερήφανος µε τη χαµηλή ποιότητα των πολιτικών σας
επιχειρηµάτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του ΛΑΟΣ και Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Αϊβαλιώτης
Κωνσταντίνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Ο αγαπητός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Παπουτσής απεχώρησε, αλλά είπε ορισµένα πράγµατα τα οποία
νοµίζω ότι χρήζουν απαντήσεως.
Πρώτον, αναφέρθηκε σε αυτά που είπα για τη Θράκη.
Εξηγώ για άλλη µια φορά για να γίνει σαφές. Μιλάµε για πιστωτικά ιδρύµατα στην ελληνική Θράκη, τα οποία, εν χορδαίς
και οργάνοις, έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους εκεί. ∆εν
ξέρει κανείς αν είναι παραµάγαζα του τουρκικού προξενείου και
όργανα του τουρκικού εθνικισµού.
Σας θυµίζω ότι βγαίνοντας από τη Βουλή και κοιτώντας κανείς
προς την οδό Ερµού, πάνω από τα «McDONALDS», υπάρχει
ακόµη το ενδιαφέρον από συγκεκριµένη τράπεζα να ανοίξει υποκατάστηµα. Και διερωτώµαι ποιος έλεγχος υπάρχει σ’ αυτήν την
τράπεζα, η οποία –επαναλαµβάνω- είναι όργανο του τουρκικού
εθνικισµού.
Θα βγαίνουµε από τη Βουλή, θα κοιτούµε απέναντι, την Ερµού
και θα κυµατίζει η τουρκική σηµαία, όπως έγινε και στην Κοµοτηνή, όπου άνοιξε το παράρτηµα. Και σας θυµίζω ότι είχε µοιράσει και προσκλήσεις, διότι έγιναν µε πανηγυρικό χαρακτήρα τα
εγκαίνια αυτής της τράπεζας, όπου η Κοµοτηνή αναφερόταν µε
το τουρκικό της όνοµα. Και βέβαια, όταν έγινε ερώτηση στη
Βουλή, από µένα, τον κ. Βελόπουλο και τον κ. Βαΐτση Αποστολάτο, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, διορθώθηκαν, ως εκ θαύµατος, οι προσκλήσεις και µπήκε το όνοµα «Κοµοτηνή», οι οποίες
εστάλησαν και στις Ελληνικές Αρχές. Αυτά για να µην ξεχνιόµαστε.
Επαναλαµβάνω ότι χρειάζεται έλεγχος και στις τράπεζες, οι
οποίες δηµιουργούνται στην Ελλάδα, κυρίως από τους Τούρκους
και στα πιστωτικά ιδρύµατα και σ’ αυτές τις οντότητες, οι οποίες
µε αυτήν την οδηγία δηµιουργούνται.
∆εύτερον. Ο κ. Παπαδηµούλης εγκάλεσε το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό σχετικά µε το µνηµόνιο. Να θυµίσω ότι άλλο µνηµόνιο, άλλο µνηµόσυνο. Εµείς, πάντως, µνηµόσυνο δεν ψηφίσαµε.
Ψηφίσαµε µόνο το άρθρο 1 -για να βάζουµε τα πράγµατα στη
θέση τους- που έδινε λεφτά στην Ελλάδα. Ψηφίσαµε να έρθουν
λεφτά στην Ελλάδα, ώστε να υπάρξει Ελλάδα την επόµενη µέρα
και να πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις, ενώ καταψηφίσαµε
όλα τα υπόλοιπα άρθρα. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είπατε
«ναι» στους κερδοσκόπους, εµείς είπαµε «ναι» στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Αϊβαλιώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/EE που
αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/EE
που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση των άρθρων, η οποία θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 29
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ερωτάται το Σώµα:
νεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 86
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 87
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 88
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 89
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 90
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 91
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 92
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 93
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψήφιση του
ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ,
2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών
στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ,
2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΚ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών
στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΚ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολό-
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γηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2007/64)
Αντικείµενο
1. Με το πρώτο µέρος αυτού του νόµου επιδιώκεται η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας
2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Νοεµβρίου 2007 «για τις υπηρεσίες πληρωµών στην
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 97/7/ΕΚ,
2002/60/ΕΚ και 2006/48/ ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας
97/5/ΕΚ» (ΕΕ L 319).
2. Ο παρών νόµος θεσπίζει τους κανόνες σύµφωνα µε τους
οποίους διακρίνονται οι ακόλουθες έξι κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών πληρωµών:
α) Πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/ 2007 (ΦΕΚ 178 Α’) µε
τον οποίο ενσωµατώθηκε η Oδηγία 2006/48/ΕΚ, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν στην
Ελλάδα, εφόσον η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος
καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
β) Iδρύµατα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
3601/2007, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, εφόσον η άδεια λειτουργίας του ιδρύµατος ηλεκτρονικού
χρήµατος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωµών.
γ) Γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών.
δ) Ιδρύµατα πληρωµών κατά την έννοια του παρόντος νόµου.
ε) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικές ή άλλες δηµόσιες αρχές.
στ) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν
δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δηµόσιες αρχές.
3. Ο παρών νόµος θεσπίζει επίσης κανόνες για τη διαφάνεια
των όρων και τις απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών και καθορίζει τα αντίστοιχα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών
πληρωµών ως τακτική απασχόληση ή επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στις υπηρεσίες πληρωµών που
παρέχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, µε την
εξαίρεση του άρθρου 69 οι τίτλοι ΙΙΙ και IV εφαρµόζονται µόνο
όταν τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή όσο
και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου ή ο µοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για την πράξη πληρωµής,
είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα.
2. Οι τίτλοι ΙΙΙ και IV εφαρµόζονται στις υπηρεσίες πληρωµών
που πραγµατοποιούνται σε ευρώ ή στο νόµισµα κράτους - µέλους που δεν µετέχει στη ζώνη ευρώ.
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Άρθρο 3
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2007/64)
Εξαιρέσεις
Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται:
α) σε πράξεις αποκλειστικά σε µετρητά από τον πληρωτή στον
δικαιούχο, χωρίς καµία ενδιάµεση παρέµβαση·
β) σε πράξεις πληρωµής από τον πληρωτή στον δικαιούχο
µέσω εµπορικού αντιπροσώπου εξουσιοδοτηµένου να διαπραγµατεύεται ή να συνάπτει την πώληση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκ µέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου·
γ) στην κατ’ επάγγελµα υλική µεταφορά χαρτονοµισµάτων και
κερµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής, της επεξεργασίας και της παράδοσής τους·
δ) σε πράξεις πληρωµής συνιστάµενες σε µη επαγγελµατική
συγκέντρωση και παράδοση χρηµάτων στο πλαίσιο µη κερδοσκοπικής ή φιλανθρωπικής δραστηριότητας·
ε) σε υπηρεσίες κατά τις οποίες καταβάλλονται µετρητά από
τον δικαιούχο στον πληρωτή ως µέρος πράξης πληρωµής, κατόπιν ρητής αίτησης του χρήστη της υπηρεσίας πληρωµών αµέσως πριν την εκτέλεση πράξης πληρωµής µέσω πληρωµής για
την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών·
στ) στις επιχειρήσεις µετατροπής συναλλάγµατος, δηλαδή, σε
πράξεις «µετρητά αντί µετρητών» (cash to cash), όπου τα µετρητά δεν τηρούνται σε λογαριασµό πληρωµής·
ζ) στις πράξεις πληρωµής που βασίζονται σε οποιοδήποτε από
τα ακόλουθα αξιόγραφα, τα οποία εκδίδονται επί του παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών για να τεθούν χρηµατικά ποσά στη διάθεση του δικαιούχου:
i) έντυπη επιταγή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης της
19ης Μαρτίου 1931, µε την οποία θεσπίζεται ενιαίος νόµος για
την επιταγή·
ii) έντυπη επιταγή, ανάλογη µε εκείνη που αναφέρεται στο σηµείο i), η οποία διέπεται από τη νοµοθεσία των κρατών µελών
που δεν έχουν υπογράψει τη Σύµβαση της Γενεύης, της 19ης
Μαρτίου 1931, για τον ενιαίο νόµο περί συναλλαγµατικής·
iii) έντυπες εντολές πληρωµών, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της
Γενεύης της 7ης Ιουνίου 1930, µε την οποία θεσπίζεται ενιαίο δίκαιο για τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια·
iv) έντυπες εντολές πληρωµών παρόµοιες µε αυτές του σηµείου iii) που διέπονται από τους νόµους των κρατών - µελών που
δεν είναι µέλη της Σύµβασης της Γενεύης, της 7ης Ιουνίου 1930,
µε την οποία θεσπίζεται ενιαίο δίκαιο για τις συναλλαγµατικές
και τα γραµµάτια·
v) έντυπα παραστατικά·
vi) έντυπες ταξιδιωτικές επιταγές ή
vii) έντυπες ταχυδροµικές επιταγές όπως ορίζονται από την
Παγκόσµια Ταχυδροµική Ένωση·
η) σε πράξεις πληρωµής που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
συστήµατος πληρωµών ή διακανονισµού τίτλων µεταξύ αντιπροσώπων διακανονισµού, κεντρικών αντισυµβαλλοµένων, γραφείων εκκαθάρισης ή/και κεντρικών τραπεζών και άλλων
συµµετεχόντων στο σύστηµα, και παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, µε την επιφύλαξη του άρθρου 25·
θ) σε πράξεις πληρωµής που αφορούν την εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελούµενων από τίτλους, περιλαµβανοµένης της πληρωµής µερισµάτων, εισοδήµατος ή άλλων
διανεµόµενων ποσών, ή της εξαγοράς ή πώλησης, που διενεργούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο η’ ή από
επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύµατα, οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων ή επιχειρήσεις διαχείρισης που παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων και κάθε άλλη οντότητα που επιτρέπεται να φυλάσσει χρηµατοοικονοµικά µέσα·
ι) στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωµών χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό µεταφορά χρηµατικά ποσά
στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων, οι υπηρεσίες εµπιστοσύνης και προστασίας
της ιδιωτικής ζωής, η ταυτοποίηση δεδοµένων και οντοτήτων, η
παροχή τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου επικοινωνιών, καθώς και η παροχή και συντήρηση τερµατικών και συ-

σκευών που χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες πληρωµών·
ια) στις υπηρεσίες που βασίζονται σε µέσα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών µόνο
στην επαγγελµατική στέγη που χρησιµοποιεί ο εκδότης ή στο
πλαίσιο εµπορικής συµφωνίας µε τον εκδότη είτε µέσα σε περιορισµένο δίκτυο παρόχων υπηρεσιών είτε για περιορισµένο
φάσµα αγαθών ή υπηρεσιών·
ιβ) σε πράξεις πληρωµής οι οποίες εκτελούνται µέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής, κατά τις
οποίες τα αγοραζόµενα αγαθά ή υπηρεσίες παραδίδονται και
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής, εφόσον ο φορέας εκµετάλλευσης αυτής της συσκευής δεν ενεργεί µόνο ως µεσάζων µεταξύ
του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του προµηθευτή των αγαθών και υπηρεσιών·
ιγ) σε πράξεις πληρωµής οι οποίες πραγµατοποιούνται για ίδιο
λογαριασµό µεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωµών και µεταξύ
αντιπροσώπων ή υποκαταστηµάτων·
ιδ) σε πράξεις πληρωµής µεταξύ µητρικής και θυγατρικής επιχείρησης ή µεταξύ θυγατρικών επιχειρήσεων της ίδιας µητρικής
επιχείρησης, χωρίς καµία ενδιάµεση παρέµβαση παρόχου υπηρεσίας πληρωµών εκτός από επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όµιλο ή
ιε) σε υπηρεσίες παρόχων για την ανάληψη µετρητών µέσω
αυτόµατων ταµειολογιστικών µηχανών οι οποίοι ενεργούν εξ ονόµατος ενός ή περισσότερων εκδοτών καρτών και οι οποίοι δεν
είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης-πλαισίου µε τον πελάτη
που αναλαµβάνει µετρητά από λογαριασµό πληρωµής, εφόσον
οι πάροχοι αυτοί δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2007/64)
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
1. «κράτος - µέλος καταγωγής»:
i) το κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών,
ή
ii) εάν, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών δεν διαθέτει καταστατική έδρα, το κράτος - µέλος στο
οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του·
2. «κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος, πλην του
κράτους - µέλους καταγωγής, στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών διαθέτει αντιπρόσωπο ή υποκατάστηµα, ή παρέχει
υπηρεσίες πληρωµών·
3. «υπηρεσίες πληρωµών»: οι ακόλουθες επιχειρηµατικές δραστηριότητες:
α. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις µετρητών σε
λογαριασµό πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που
απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών,
β. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις µετρητών από λογαριασµό πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που
απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών,
γ. εκτέλεση πράξεων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της
µεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασµό πληρωµών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του ή σε άλλο
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών:
i. εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης
της εφάπαξ άµεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο,
iii. εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των
πάγιων εντολών,
δ. εκτέλεση πράξεων πληρωµής στο πλαίσιο των οποίων τα
χρηµατικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγµα για το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών:
i. εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης
της εφάπαξ άµεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο,
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iii. εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των
πάγιων εντολών,
ε. έκδοση ή/και απόκτηση µέσων πληρωµών,
στ. εµβάσµατα,
ζ. εκτέλεση πράξεων πληρωµής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για να εκτελεσθεί µια πράξη πληρωµής δίδεται µέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η
πληρωµή γίνεται στον φορέα εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού,
πληροφορικού συστήµατος ή δικτύου, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως µεσάζων µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών
και του προµηθευτή αγαθών και υπηρεσιών·
4. «ιδρύµατα πληρωµών»: τα νοµικά πρόσωπα που έχουν
άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 10, να παρέχουν και να εκτελούν
υπηρεσίες πληρωµών σε ολόκληρη την Κοινότητα·
5. «πράξη πληρωµής»: η ενέργεια, στην οποία προβαίνει ο πληρωτής ή ο δικαιούχος και συνίσταται στη διάθεση, µεταβίβαση ή
ανάληψη χρηµατικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου·
6. «σύστηµα πληρωµών»: σύστηµα µεταφοράς χρηµατικών
ποσών το οποίο διέπεται από επίσηµες τυποποιηµένες διαδικασίες και κοινούς κανόνες για την επεξεργασία, το συµψηφισµό
ή/και το διακανονισµό πράξεων πληρωµών·
7. «πληρωτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασµό πληρωµών και επιτρέπει εντολή πληρωµής από
αυτόν το λογαριασµό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασµός πληρωµών, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωµής·
8. «δικαιούχος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο της πράξης πληρωµής·
9. «πάροχος υπηρεσιών πληρωµών»: οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
10. «χρήστης υπηρεσιών πληρωµών»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί µια υπηρεσία πληρωµών ως πληρωτής ή
δικαιούχος, ή και µε τις δύο ιδιότητες·
11. «καταναλωτής»: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί υπό
επαγγελµατική ιδιότητα, όσον αφορά συµβάσεις υπηρεσιών πληρωµών που καλύπτονται από την παρούσα Οδηγία·
12. «σύµβαση-πλαίσιο»: σύµβαση υπηρεσιών πληρωµών που
διέπει τη µελλοντική εκτέλεση ατοµικών και διαδοχικών πράξεων
πληρωµών και η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την υποχρέωση
και τους όρους σύστασης λογαριασµού πληρωµών·
13. «υπηρεσία εµβασµάτων»: υπηρεσία πληρωµών κατά την
οποία λαµβάνεται χρηµατικό ποσό από πληρωτή, χωρίς να δηµιουργείται λογαριασµός πληρωµών στο όνοµα του πληρωτή ή του
δικαιούχου, µε µοναδικό σκοπό τη µεταφορά αντίστοιχου ποσού
σε δικαιούχο ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που ενεργεί για λογαριασµό του δικαιούχου, ή/και κατά την οποία αυτά
τα χρηµατικά ποσά λαµβάνονται για λογαριασµό του δικαιούχου
και τίθενται στη διάθεσή του·
14. «λογαριασµός πληρωµής»: ο λογαριασµός που τηρείται
στο όνοµα ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών πληρωµών
και χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωµών·
15. «χρηµατικά ποσά»: χαρτονοµίσµατα και κέρµατα, λογιστικό
και ηλεκτρονικό χρήµα κατά την έννοια της παραγράφου 20 του
άρθρου 2 του ν. 3601/2007·
16. «εντολή πληρωµής»: κάθε οδηγία εκ µέρους του πληρωτή
ή του δικαιούχου προς τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών µε
την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια πράξη πληρωµής·
17. «ηµεροµηνία αξίας»: το χρονικό σηµείο αναφοράς που χρησιµοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για τον υπολογισµό
των τόκων επί των χρηµατικών ποσών που χρεώνεται ή πιστώνεται λογαριασµός πληρωµών·
18. «συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς»: η συναλλαγµατική
ισοτιµία που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό κάθε ανταλλαγής νοµισµάτων και η οποία καθίσταται διαθέσιµη από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ή προέρχεται από πηγή διαθέσιµη
στο κοινό·
19. «εξακρίβωση γνησιότητας»: η διαδικασία που επιτρέπει
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να επαληθεύει τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφάλειάς του·
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20. «επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο που χρησιµεύει ως βάση
για τον υπολογισµό των τόκων και το οποίο πρέπει να προέρχεται
από πηγή διαθέσιµη στο κοινό την οποία να µπορούν να ελέγξουν
αµφότερα τα µέρη της σύµβασης παροχής υπηρεσιών πληρωµών·
21. «αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης»: ο συνδυασµός γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων που ορίζει στον χρήστη υπηρεσιών
πληρωµών ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για τη βέβαιη
ταυτοποίηση του άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ή/και του
λογαριασµού πληρωµών του για µια πράξη πληρωµής·
22. «αντιπρόσωπος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει
υπηρεσίες πληρωµών εξ ονόµατος ενός ιδρύµατος πληρωµών·
23. «µέσο πληρωµών»: κάθε εξατοµικευµένος µηχανισµός
ή/και σειρά διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και τα οποία χρησιµοποιεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών
προκειµένου να κινήσει εντολή πληρωµής·
24. «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: κάθε µέσο το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύναψη σύµβασης παροχής
υπηρεσιών πληρωµών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία
του παρόχου και του χρήστη των υπηρεσιών·
25. «µέσο ανθεκτικό στο χρόνο»: κάθε µέσο που επιτρέπει στον
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών να αποθηκεύει τις πληροφορίες
που του απευθύνονται προσωπικά ώστε µελλοντικά να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές για το χρονικό διάστηµα που
απαιτείται, καθώς και την ακριβή αναπαραγωγή τους·
26. «πολύ µικρή επιχείρηση»: επιχείρηση η οποία, κατά τη
στιγµή της σύναψης της σύµβασης υπηρεσίας πληρωµών, είναι
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 1 και του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 του Παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ
(ΕΕ L 124)·
27. «εργάσιµη ηµέρα»: η ηµέρα κατά την οποία ο πάροχος
υπηρεσίας πληρωµών του πληρωτή ή του δικαιούχου που εκτελεί πράξη πληρωµής εργάζεται για την εκτέλεση της πράξης
πληρωµής·
28. «άµεση χρέωση»: η υπηρεσία πληρωµής µε την οποία χρεώνεται ο λογαριασµός του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωµής κινείται από τον δικαιούχο βάσει της συναίνεσης του πληρωτή
προς τον δικαιούχο, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου ή τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του ίδιου του πληρωτή·
29. «υποκατάστηµα»: τόπος διεξαγωγής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εκτός των κεντρικών γραφείων, το οποίο είναι
τµήµα ιδρύµατος πληρωµών, δεν διαθέτει νοµική προσωπικότητα
και όπου διενεργούνται απευθείας µερικές ή όλες οι πράξεις που
συνιστούν τις δραστηριότητες ενός ιδρύµατος πληρωµών· όλοι
οι τόποι διεξαγωγής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που
έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος - µέλος από ιδρύµατα πληρωµών µε κεντρικά γραφεία σε άλλο κράτος - µέλος, θεωρούνται
ένα και µοναδικό υποκατάστηµα·
30. «όµιλος»: όµιλος επιχειρήσεων που αποτελείται από µια
µητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις στις
οποίες η µητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της διαθέτουν συµµετοχή, καθώς και επιχειρήσεις που συνδέονται µεταξύ τους
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ε του κ.ν.
2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α’).
ΤΙΤΛΟΣ II
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 5
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2007/64)
Αιτήσεις αδείας
1. Για να αποκτήσει άδεια λειτουργίας ως ίδρυµα πληρωµών
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην Τράπεζα της
Ελλάδος αίτηση, συνοδευόµενη από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρεται ειδικότερα το είδος των προβλεπόµενων υπηρεσιών πληρωµών·
β) επιχειρηµατικό σχέδιο που περιλαµβάνει πρόβλεψη προϋπολογισµού για τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη, το οποίο καταδεικνύει την ικανότητα του ιδρύµατος πληρωµών να χρησιµοποιεί
τα κατάλληλα και ανάλογα συστήµατα, πόρους και διαδικασίες
που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του·
γ) στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι το ίδρυµα πληρωµών διαθέτει το αρχικό κεφαλαίο που αναφέρεται στο άρθρο 6·
δ) για τα ιδρύµατα πληρωµών του άρθρου 9 παράγραφος 1
περιγραφή των µέτρων που λαµβάνονται για να διασφαλίζονται
τα κεφάλαια των χρηστών της υπηρεσίας πληρωµών σύµφωνα
µε το άρθρο 9·
ε) περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και
των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένης της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης και της
διαχείρισης κινδύνου, η οποία να καταδεικνύει ότι το οργανωτικό
πλαίσιο και οι εν λόγω µηχανισµοί είναι ανάλογοι, κατάλληλοι,
ορθοί και επαρκείς·
στ) περιγραφή των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου που έχει
θεσπίσει ο αιτών ώστε να τηρεί τις υποχρεώσεις σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας που προβλέπει ο ν. 3691/2008
(ΦΕΚ 166 Α’) µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2005/60/ΕΚ
και ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006, περί των
πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές
χρηµατικών ποσών·
ζ) περιγραφή της οργανωτικής δοµής του αιτούντος, και ενδεχοµένως της σχεδιαζόµενης χρήσης αντιπροσώπων και υποκαταστηµάτων, και περιγραφή των ρυθµίσεων εξωτερικής
ανάθεσης και της συµµετοχής του σε εθνικό ή διεθνές σύστηµα
πληρωµών·
η) ταυτότητα των προσώπων που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα,
ειδικές συµµετοχές στο ίδρυµα πληρωµών, κατά την έννοια της
παραγράφου 13 του άρθρου 2 του
ν. 3601/2007 το µέγεθος της πραγµατικής τους συµµετοχής, καθώς και στοιχεία για
την καταλληλότητά τους, εν όψει της ανάγκης να εξασφαλισθεί
η ορθή και συνετή διαχείριση του ιδρύµατος πληρωµών·
θ) ταυτότητα των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων
για τη διαχείριση του ιδρύµατος πληρωµών και, ενδεχοµένως,
των υπευθύνων διαχείρισης των δραστηριοτήτων υπηρεσιών
πληρωµών του ιδρύµατος, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι έντιµοι και διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και πείρα
για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών όπως προβλέπεται στο
κράτος - µέλος καταγωγής του ιδρύµατος πληρωµών·
ι) ανάλογα µε την περίπτωση, ταυτότητα των νόµιµων ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων όπως ορίζονται στο ν.
3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α’), µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία
2006/43/ΕΚ·
ια) νοµική µορφή και εταιρικό του αιτούντος·
ιβ) διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αιτούντος.
Για τους σκοπούς των στοιχείων δ’, ε’ και στ’, ο αιτών περιγράφει τις ελεγκτικές και οργανωτικές ρυθµίσεις που έχει θεσπίσει ώστε να λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα για την
προστασία των συµφερόντων των χρηστών του και να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών πληρωµών.
2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 6
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/64)
Αρχικό κεφάλαιο
Τα ιδρύµατα πληρωµών πρέπει να έχουν, κατά τη στιγµή της
αδειοδότησης, αρχικό κεφάλαιο το οποίο απαρτίζεται από τα
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.

3601/2007, ως εξής:
α) όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει µόνον τις υπηρεσίες
πληρωµών της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του νόµου αυτού, το κεφάλαιό του δεν πρέπει ποτέ να υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ·
β) όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει την υπηρεσία πληρωµών
της περίπτωσης η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόµου
αυτού, το κεφάλαιό του δεν πρέπει ποτέ να υπολείπεται του
ποσού των 50.000 ευρώ και
γ) όταν το ίδρυµα πληρωµών ασκεί οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωµών των περιπτώσεων α’ έως στ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 4 αυτού του νόµου, το κεφάλαιό του δεν πρέπει
ποτέ να υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.
Άρθρο 7
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/64)
Ίδια κεφάλαια
1. Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών, όπως αυτά ορίζονται στην Π∆/ΤΕ 2587/20.8.2007(ΦΕΚ 1738 Β’) δεν µπορούν να
υπολείπονται του µεγαλύτερου ποσού που αναφέρεται στα
άρθρα 6 ή 8.
2. ∆εν επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση στοιχείων επιλέξιµων ως
ίδια κεφάλαια εφόσον το ίδρυµα πληρωµών ανήκει στον ίδιο
όµιλο µε άλλο ίδρυµα πληρωµών, πιστωτικό ίδρυµα, επιχείρηση
επενδύσεων, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή
ασφαλιστική επιχείρηση. Η παράγραφος αυτή ισχύει επίσης όταν
ένα ίδρυµα πληρωµών είναι υβριδικού χαρακτήρα και ασκεί δραστηριότητες άλλες από την παροχή υπηρεσιών πληρωµής που
αναφέρονται στο παράρτηµα.
3. Εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 31 του ν. 3601/2007
η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιλέξει να µην εφαρµόσει το
άρθρο 8 στα ιδρύµατα πληρωµών που συµπεριλαµβάνονται στην
εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση του µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το ν. 3601/2007.
Άρθρο 8
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2007/64)
Υπολογισµός ιδίων κεφαλαίων
1. Με την επιφύλαξη των αρχικών απαιτήσεων κεφαλαίου του
άρθρου 6, τα ιδρύµατα πληρωµών πρέπει να έχουν πάντοτε ίδια
κεφάλαια που υπολογίζονται σύµφωνα µε µια από τις ακόλουθες
τρεις µεθόδους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την Τράπεζα της
Ελλάδος σε σχετική απόφασή της:
Μέθοδος Α’
Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων πληρωµών ισούνται προς τουλάχιστον το 10% των παγίων εξόδων τους κατά το προηγούµενο
έτος. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να αναπροσαρµόζει την
απαίτηση αυτή σε περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος πληρωµών σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Εάν το ίδρυµα πληρωµής δεν έχει ακόµα ασκήσει
τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους
κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού, η κεφαλαιακή απαίτηση ισοδυναµεί µε το 10% των αντίστοιχων παγίων εξόδων που προβλέπονται στο επιχειρηµατικό της σχέδιο, εκτός εάν η Τράπεζα της
Ελλάδος ζητήσει αναπροσαρµογή του σχεδίου αυτού.
Μέθοδος B’
Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών ισούνται προς τουλάχιστον το άθροισµα των ακόλουθων στοιχείων, πολλαπλασιαζόµενο επί συντελεστή προσαύξησης k, ο οποίος ορίζεται στην
παράγραφο 2, όπου ο όγκος πληρωµών (ΟΠ) αντιπροσωπεύει το
ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού πράξεων πληρωµών που
εκτέλεσε το ίδρυµα πληρωµών κατά το προηγούµενο έτος:
α) 4,0% του µεριδίου του ΟΠ µέχρι 5 εκατοµµύρια ευρώ
συν
β) 2,5% του µεριδίου του ΟΠ άνω των 5 εκατοµµυρίων ευρώ
και µέχρι 10 εκατοµµύρια ευρώ
συν
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γ) 1% του µεριδίου του ΟΠ άνω των 10 εκατοµµυρίων ευρώ
και µέχρι 100 εκατοµµύρια ευρώ
συν
δ) 0,5% του µεριδίου του ΟΠ άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ
και µέχρι 250 εκατοµµύρια ευρώ
συν
ε) 0,25% του µεριδίου του ΟΠ άνω των 250 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Μέθοδος Γ’
Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών ισούνται προς ποσό
τουλάχιστον ίσο προς το σχετικό δείκτη που ορίζεται στο στοιχείο
α’ πολλαπλασιαζόµενο επί συντελεστή που ορίζεται στο στοιχείο
β’ και επί τον συντελεστή προσαύξησης k, ο οποίος ορίζεται στην
παράγραφο 2:
α) Ο σχετικός δείκτης είναι το άθροισµα των εξής:
- εισόδηµα από τόκους,
- πληρωθέντες τόκοι,
- εισπραχθείσες προµήθειες και τέλη και
- άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως.
Κάθε στοιχείο περιλαµβάνεται στο άθροισµα µε το πρόσηµό
του, θετικό ή αρνητικό. Έσοδα από εξαιρετικά ή µη τακτικά στοιχεία δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του
σχετικού δείκτη. Οι δαπάνες για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών επιτρέπεται να µειώνουν τον κατάλληλο δείκτη, αν καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που εποπτεύονται υπό την έννοια του
παρόντος νόµου. Ο σχετικός δείκτης υπολογίζεται µε βάση τις
τελευταίες δωδεκάµηνες παρατηρήσεις στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. Ο σχετικός δείκτης υπολογίζεται
βάσει του τελευταίου οικονοµικού έτους. Ωστόσο, τα ίδια κεφάλαια που υπολογίζονται µε τη Μέθοδο Γ’ δεν κατέρχονται κάτω
του 80% του µέσου όρου των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών
για το σχετικό δείκτη. Εάν δεν υπάρχουν ελεγµένα στοιχεία, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται επιχειρηµατικές εκτιµήσεις.
β) Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής είναι:
i) το 10% του µεριδίου του σχετικού δείκτη µέχρι 2,5 εκατοµµύρια ευρώ,
ii) 8% του µεριδίου του σχετικού δείκτη από 2,5 εκατοµµύρια
ευρώ µέχρι 5 εκατοµµύρια ευρώ,
iii) 6% του µεριδίου του σχετικού δείκτη από 5 εκατοµµύρια
ευρώ µέχρι 25 εκατοµµύρια ευρώ,
iv) 3% του µεριδίου του σχετικού δείκτη από 25 εκατοµµύρια
ευρώ µέχρι 50 εκατοµµύρια ευρώ,
v) 1,5% άνω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ.
2. Ο συντελεστής προσαύξησης που χρησιµοποιείται στις Μεθόδους Β’ και Γ’ είναι:
α) 0,5, όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει µόνον την υπηρεσία πληρωµών της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
4 αυτού του νόµου,
β) 0,8, όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει την υπηρεσία πληρωµών της περίπτωσης η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
αυτού του νόµου,
γ) 1, όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει οποιαδήποτε από τις
υπηρεσίες πληρωµών των περιπτώσεων α’ έως στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αυτού του νόµου.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται βασιζόµενη στην αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, της βάσης δεδοµένων κινδύνου ζηµίας και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου
του ιδρύµατος πληρωµών, να απαιτεί από το ίδρυµα πληρωµών
να κατέχει ποσό εκ των ιδίων κεφαλαίων του ανώτερο έως 20%
του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρµογή της µεθόδου
που επιλέγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή να του επιτρέπει να κατέχει ποσό εκ των ιδίων κεφαλαίων του κατώτερο έως
20% του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρµογή της µεθόδου που επιλέγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 9
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2007/64)
Απαιτήσεις διασφάλισης
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα ιδρύµατα πληρω-
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µών, τα οποία παρέχουν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωµών της παραγράφου 3 του άρθρου 4 ενώ, ταυτόχρονα,
ασκούν και άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 να
διασφαλίζουν τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών ή µέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για την εκτέλεση πράξεων πληρωµών, µε τους
ακόλουθους τρόπους:
Είτε:
α)
i. τα χρηµατικά αυτά ποσά δεν πρέπει να αναµειγνύονται ποτέ
µε τα χρηµατικά ποσά φυσικών ή νοµικών προσώπων διαφορετικών από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών στο όνοµα των
οποίων κατέχονται τα χρηµατικά αυτά ποσά και, εάν κατέχονται
ακόµη από το ίδρυµα πληρωµών και δεν έχουν ακόµη καταβληθεί στον δικαιούχο ούτε έχουν µεταφερθεί σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που
έπεται της ηµέρας παραλαβής τους, κατατίθενται σε χωριστό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα ή επενδύονται σε ασφαλή και ρευστά στοιχεία ενεργητικού χαµηλού κινδύνου τα οποία
καθορίζονται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής και
ii. προστατεύονται δια της νοµοθεσίας των κρατών - µελών,
προς το συµφέρον αυτών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωµών, έναντι αξιώσεων άλλων πιστωτών του ιδρύµατος πληρωµών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας·
είτε:
β) καλύπτονται από ασφαλιστήριο ή άλλη συγκρίσιµη εγγύηση
από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυµα που δεν ανήκει
στον ίδιο όµιλο µε το ίδρυµα πληρωµών για ποσό ισοδύναµο
προς εκείνο που θα είχε διαχωριστεί ελλείψει ασφαλιστηρίου ή
άλλης συγκρίσιµης εγγύησης, πληρωτέο αν το ίδρυµα πληρωµών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του.
2. Όταν ένα ίδρυµα πληρωµών υποχρεούται να διασφαλίζει
χρηµατικά ποσά δυνάµει της παραγράφου 1 και τµήµα των χρηµατικών αυτών ποσών πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µελλοντικές πράξεις πληρωµών και το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες άλλες εκτός των υπηρεσιών πληρωµών, το τµήµα των χρηµατικών ποσών που προορίζεται για
µελλοντικές πράξεις πληρωµών υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Όταν το εν λόγω τµήµα κυµαίνεται ή
δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιτρέπει στα ιδρύµατα πληρωµών να εφαρµόζουν την
παρούσα παράγραφο βάσει αντιπροσωπευτικού τµήµατος το
οποίο θεωρείται ότι χρησιµοποιείται για υπηρεσίες πληρωµών,
εφόσον το αντιπροσωπευτικό αυτό τµήµα µπορεί να εκτιµηθεί
ευλόγως βάσει ιστορικών δεδοµένων κατά τρόπο ικανοποιητικό
για τις αρµόδιες αρχές.
3. Τα ιδρύµατα πληρωµών, τα οποία δεν ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες διαφορετικές των υπηρεσιών πληρωµών,
που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ’, θα
πρέπει να τηρούν και αυτά τις απαιτήσεις διασφάλισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2007/64)
Χορήγηση άδειας
1. Επιχειρήσεις, εκτός των αναφερόµενων στις περιπτώσεις
α’, β’, γ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου
αυτού, οι οποίες σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών,
υποχρεούνται να λάβουν άδεια ως ιδρύµατα πληρωµών πριν αρχίσουν την παροχή των υπηρεσιών πληρωµών. Η άδεια χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα.
2. Άδεια χορηγείται εάν οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά
που συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις δυνάµει του άρθρου 5 και εάν η Τράπεζα της Ελλάδος µετά από διεξοδική εξέταση της αίτησης, καταλήξει σε ευνοϊκή συνολική
αξιολόγηση.
3. Κάθε ίδρυµα πληρωµών µε καταστατική έδρα στην Ελλάδα

9608

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οφείλει να έχει τα κεντρικά του γραφεία στην Ελλάδα.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια µόνο εάν, εν όψει
της ανάγκης να εξασφαλιστεί ορθή και συνετή διαχείριση ενός
ιδρύµατος πληρωµών, το ίδρυµα πληρωµών διαθέτει άρτιο οργανωτικό πλαίσιο σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών, το οποίο
περιλαµβάνει σαφή οργανωτική δοµή µε σαφείς, διαφανείς και
συνεπείς γραµµές ευθύνης, αποτελεσµατικές διαδικασίες εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, καθώς
και επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένων κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών· το
πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί είναι εκτενείς και ανάλογοι προς τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των
υπηρεσιών πληρωµών που παρέχει το ίδρυµα πληρωµών.
5. Όταν ένα ίδρυµα πληρωµών παρέχει οποιαδήποτε από τις
υπηρεσίες πληρωµών του παραρτήµατος και, ταυτόχρονα, ασκεί
άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, απαιτείται η σύσταση
χωριστού φορέα για τις δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωµών
όταν οι εκτός των υπηρεσιών πληρωµών δραστηριότητες του
ιδρύµατος πληρωµών βλάπτουν ή υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν
είτε την οικονοµική ευρωστία του ιδρύµατος είτε την ικανότητα
των αρµόδιων αρχών να παρακολουθούν τη συµµόρφωση του
ιδρύµατος προς τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο παρών νόµος.
Την απόφαση λαµβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Η άδεια δεν χορηγείται εάν η Τράπεζα της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή διαχείριση ενός ιδρύµατος πληρωµών, δεν έχει πεισθεί ως
προς την καταλληλότητα των µετόχων ή των κατόχων ειδικών
συµµετοχών.
7. Όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 µεταξύ του ιδρύµατος
πληρωµών και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, η άδεια λειτουργίας χορηγείται µόνον εάν οι δεσµοί αυτοί δεν παρεµποδίζουν τη σωστή εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής της
Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Η άδεια χορηγείται µόνον εάν οι νοµοθετικές, κανονιστικές
ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα
ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία το
ίδρυµα πληρωµών έχει στενούς δεσµούς ή τυχόν δυσχέρειες επιβολής της εφαρµογής των εν λόγω νοµοθετικών κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων, δεν παρεµποδίζουν την ορθή εκπλήρωση
της εποπτικής αποστολής της Τράπεζας της Ελλάδος.
9. Η άδεια ισχύει σε όλα τα κράτη - µέλη και επιτρέπει στο
ίδρυµα πληρωµών να παρέχει υπηρεσίες πληρωµών σε ολόκληρη την Κοινότητα είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από την άδεια.
Άρθρο 11
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2007/64)
Κοινοποίηση της απόφασης
Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την παραλαβή της αίτησης ή,
εφόσον η αίτηση είναι ελλιπής, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
παραλαβή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη
απόφασης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τον αιτούντα εάν
η αίτησή του έγινε δεκτή ή απερρίφθη. Η απόρριψη της αίτησης
αιτιολογείται καταλλήλως.
Άρθρο 12
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2007/64)
Ανάκληση της άδειας
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών µόνο όταν το ίδρυµα:
α) δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας µέσα σε δώδεκα (12) µήνες, παραιτείται ρητώς από αυτήν ή έπαυσε να ασκεί
τη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε
οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο·
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της

άδειας·
δ) η συνέχιση των εργασιών παροχής υπηρεσιών πληρωµών
θα αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα του συστήµατος πληρωµών ή
ε) εµπίπτει στις λοιπές περιπτώσεις ανακλήσεως άδειας λειτουργίας που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αιτιολογείται και κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους.
3. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας δηµοσιοποιείται.
Άρθρο 13
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2007/64)
Καταχώριση
1. Καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος δηµόσιο µητρώο των ιδρυµάτων πληρωµών, των αντιπροσώπων και των υποκαταστηµάτων τους, καθώς και δηµόσιο µητρώο των ιδρυµάτων
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Οδηγίας, όπως ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία των κρατών - µελών που δικαιούνται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες
πληρωµών. Τα ανωτέρω ιδρύµατα και πρόσωπα καταχωρίζονται
στο µητρώο του κράτους - µέλους καταγωγής.
2. Το µητρώο προσδιορίζει τις υπηρεσίες πληρωµών για τις
οποίες έχει χορηγηθεί άδεια στο ίδρυµα πληρωµών. Το µητρώο
είναι διαθέσιµο στο κοινό, προσβάσιµο ηλεκτρονικά, και ενηµερώνεται τακτικά.
3. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την τήρηση και ενηµέρωση του µητρώου
και την πρόσβαση του κοινού σε αυτό.
Άρθρο 14
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2007/64)
∆ιατήρηση της άδειας
Εάν επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή η οποία επηρεάζει την
ακρίβεια των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά το άρθρο 5, το ίδρυµα πληρωµών ενηµερώνει
αµέσως την Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 15
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2007/64)
Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος
1. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 «για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων» εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στα
ιδρύµατα πληρωµών.
2. Εάν δεν εξαιρούνται δυνάµει του κ.ν. 2190/1920 οι ετήσιοι
και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των ιδρυµάτων πληρωµών ελέγχονται από νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία κατά την έννοια του ν. 3693/2008.
3. Για λόγους εποπτείας, τα ιδρύµατα πληρωµών υποχρεούνται να παρέχουν χωριστές λογιστικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες πληρωµών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 4 και για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16, οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνονται
σε έκθεση ορκωτού ελεγκτή. Η έκθεση εκπονείται, ανάλογα µε
την περίπτωση, από τους νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.
4. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 61 του ν. 3601/2007 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στους νόµιµους ελεγκτές ή
τα ελεγκτικά γραφεία των ιδρυµάτων πληρωµών όσον αφορά τις
δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 16
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2007/64)
∆ραστηριότητες
1. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών πληρωµών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 τα ιδρύµατα πληρωµών
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µπορούν να ασκήσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) παροχή λειτουργικών και στενά συνδεόµενων επικουρικών
υπηρεσιών, όπως εξασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωµής, υπηρεσίες συναλλάγµατος, υπηρεσίες φύλαξης, καθώς
και αποθήκευση και επεξεργασία δεδοµένων·
β) λειτουργία συστηµάτων πληρωµών, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 25·
γ) επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωµών, τηρουµένου του ισχύοντος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικού δικαίου και µε την επιφύλαξη των
προβλεποµένων στο άρθρο 10 παράγραφος 5.
2. Όταν τα ιδρύµατα πληρωµών παρέχουν µία ή περισσότερες
από τις υπηρεσίες πληρωµών που απαριθµούνται στην παράγραφο
3 του άρθρου 4, µπορούν να τηρούν λογαριασµούς πληρωµών που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις πληρωµών. Η παραλαβή εκ µέρους των ιδρυµάτων πληρωµών τυχόν χρηµατικών
ποσών από τους χρήστες µε σκοπό να τους παρέχουν υπηρεσίες
πληρωµών δεν συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 4 του ν. 3601/2007 ή έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος κατά
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3601/2007.
3. Τα ιδρύµατα πληρωµών µπορούν να παρέχουν πίστωση σε
σχέση µε τις υπηρεσίες πληρωµών των περιπτώσεων ε’, στ’ ή η’
της παραγράφου 3 του άρθρου 4, µόνον αν:
α) η πίστωση είναι επικουρική και χορηγείται αποκλειστικά σε
συνδυασµό µε την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής·
β) ανεξαρτήτως των διατάξεων για τη χορήγηση πίστωσης
µέσω πιστωτικών καρτών, η πίστωση που χορηγείται σε συνδυασµό µε πληρωµή και εκτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 9 και το άρθρο 24 αποπληρώνεται µέσα σε δώδεκα (12)
µήνες το πολύ·
γ) η πίστωση αυτή δεν χορηγείται από χρηµατικά ποσά που
έχουν ληφθεί ή κρατούνται για την εκτέλεση πράξης πληρωµής
και
δ) τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών είναι πάντοτε,
κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατάλληλα εν όψει
της συνολικής χορηγούµενης πίστωσης.
4. Τα ιδρύµατα πληρωµών δεν επιτρέπεται να ασκούν, κατ’
επάγγελµα, τη δραστηριότητα της αποδοχής καταθέσεων ή
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3601/ 2007.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων κ.υ.α. 1-983/1999 (ΦΕΚ 172 Β’), µε την οποία
ενσωµατώθηκε η Οδηγία 87/102/ΕΟΚ, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών
νοµοθετικών διατάξεων που αφορούν προϋποθέσεις όσον
αφορά τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές που είναι
σύµφωνες µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν
ενσωµατώνονται µε τον παρόντα νόµο.
ΤΜΗΜΑ 2
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 17
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2007/64)
Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε
αντιπροσώπους, υποκαταστήµατα ή επιχειρήσεις
1. Εάν το ίδρυµα πληρωµών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες
πληρωµών µέσω αντιπροσώπου, κοινοποιεί στην Τράπεζα της
Ελλάδος:
α) το όνοµα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου·
β) περιγραφή των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου που θα
χρησιµοποιούν οι αντιπρόσωποι για να τηρούν τις υποχρεώσεις
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας σύµφωνα µε
το ν. 3691/2008 και
γ) την ταυτότητα των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα ασχοληθούν µε την
παροχή υπηρεσιών πληρωµών και αποδείξεις καταλληλότητας
και εντιµότητας αυτών.
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2. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος λάβει τις πληροφορίες της
παραγράφου 1, δύναται να εγγράψει τον αντιπρόσωπο στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 13.
3. Πριν από την εγγραφή του αντιπροσώπου στο µητρώο, η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, εάν θεωρεί ότι οι πληροφορίες
που της παρασχέθηκαν δεν είναι ορθές, να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες για να τις επαληθεύσει.
4. Εάν, µετά την επαλήθευση, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει
πεισθεί ότι οι πληροφορίες που της παρασχέθηκαν βάσει της παραγράφου 1 είναι ορθές, δεν εγγράφει τους αντιπροσώπους στο
µητρώο του άρθρου 13.
5. Εάν το ίδρυµα πληρωµών επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες
πληρωµών σε άλλο κράτος - µέλος µε την πρόσληψη αντιπροσώπου, ακολουθεί τις διαδικασίες του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την εγγραφή του αντιπροσώπου σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο, η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής ότι
προτίθεται να εγγράψει τον αντιπρόσωπο, και να λάβει υπόψη τη
γνώµη τους.
6. Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής
έχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε συνδυασµό µε την προτιθέµενη
πρόσληψη του αντιπροσώπου ή τη δηµιουργία του υποκαταστήµατος, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η πρόσληψη του αντιπροσώπου ή η δηµιουργία του υποκαταστήµατος
ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία µπορεί να
µην εγγράψει τον αντιπρόσωπο ή το υποκατάστηµα ή µπορεί να
ανακαλέσει την εγγραφή τους, εάν έγινε ήδη.
7. Εάν το ίδρυµα πληρωµών προτίθεται να αναθέτει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωµών σε εξωτερικούς συνεργάτες, ενηµερώνει σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η εξωτερική ανάθεση σηµαντικών λειτουργικών δραστηριοτήτων δεν µπορεί να γίνεται µε τρόπο που βλάπτει ουσιαστικά την
ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων του ιδρύµατος πληρωµών και
την ικανότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να παρακολουθεί τη
συµµόρφωση του ιδρύµατος πληρωµών µε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου, µια λειτουργική δραστηριότητα θεωρείται σηµαντική εάν η πληµµελής εκτέλεση ή η παράλειψή της θα έβλαπτε ουσιαστικά τη συνεχή
συµµόρφωση του ιδρύµατος πληρωµών µε τις απαιτήσεις της
άδειάς του η οποία ζητήθηκε βάσει του παρόντος τίτλου ή τις
λοιπές υποχρεώσεις του, δυνάµει του παρόντος νόµου ή τις οικονοµικές του επιδόσεις ή την ευρωστία ή τη συνέχεια των υπηρεσιών πληρωµών του. Όταν τα ιδρύµατα πληρωµών αναθέτουν
σε εξωτερικούς φορείς σηµαντικές λειτουργικές δραστηριότητες, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς φορείς δεν
πρέπει να οδηγεί στη µεταβίβαση των ευθυνών των ανώτερων
διευθυντικών στελεχών·
β) δεν πρέπει να µεταβάλλονται η σχέση και οι υποχρεώσεις
του ιδρύµατος πληρωµών έναντι των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών του, δυνάµει του παρόντος νόµου·
γ) δεν πρέπει να θίγονται οι όροι που πρέπει να πληροί το
ίδρυµα πληρωµών προκειµένου να λάβει και να διατηρήσει άδεια
λειτουργίας σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο και
δ) δεν πρέπει να καταργείται ούτε να τροποποιείται κανένας
από τους άλλους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια
του ιδρύµατος πληρωµών.
8. Το ίδρυµα πληρωµών διασφαλίζει ότι οι αντιπρόσωποι ή τα
υποκαταστήµατα που ενεργούν εξ ονόµατός του ενηµερώνουν
σχετικά τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 18
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2007/64)
Ευθύνη
1. Τα ιδρύµατα πληρωµών, τα οποία αναθέτουν σε τρίτους την

9610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άσκηση λειτουργικών δραστηριοτήτων, λαµβάνουν εύλογα
µέτρα προς τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος νόµου.
2. Τα ιδρύµατα πληρωµών έχουν πλήρη ευθύνη για τις πράξεις των υπαλλήλων τους, καθώς και κάθε δραστηριότητα των
αντιπροσώπων, των υποκαταστηµάτων ή των επιχειρήσεων προς
τους οποίους έχει γίνει εξωτερική ανάθεση.
Άρθρο 19
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2007/64)
Τήρηση αρχείου
Τα ιδρύµατα πληρωµών τηρούν όλα τα κατάλληλα αρχεία για
τους σκοπούς του παρόντος τίτλου επί τουλάχιστον πέντε έτη,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3691/2008 ή άλλης εθνικής νοµοθεσίας ή νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤΜΗΜΑ 3
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 20
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2007/64)
Ορισµός των αρµόδιων αρχών
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή επιφορτισµένη µε την αδειοδότηση και την προληπτική εποπτεία ιδρυµάτων πληρωµών, που θα ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται
στον παρόντα τίτλο.
2. Τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρµόδιας
αρχής που έχουν οριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εµπίπτουν στην ευθύνη των αρµόδιων αρχών του κράτους–µέλους
καταγωγής.
3. Η κατά την παράγραφο 1 εποπτική αρµοδιότητα δεν συνεπάγεται αρµοδιότητα και για την εποπτεία των λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων πληρωµών πέραν της
παροχής υπηρεσιών πληρωµών που ορίζονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 4 και των δραστηριοτήτων που απαριθµούνται
στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16.
Άρθρο 21
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2007/64)
Εποπτεία
1. Οι έλεγχοι που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαπίστωση της συνεχούς τήρησης του παρόντος τίτλου πρέπει να
είναι ανάλογοι, επαρκείς και προσαρµοσµένοι στους κινδύνους
στους οποίους εκτίθενται τα ιδρύµατα πληρωµών.
Κατά την άσκηση της εποπτικής της αρµοδιότητας, η Τράπεζα
της Ελλάδος δύναται, µεταξύ άλλων:
α) να απαιτεί από το ίδρυµα πληρωµών να παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη για τον σκοπό αυτό·
β) να πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους στο ίδρυµα πληρωµών, καθώς και σε κάθε αντιπρόσωπο ή υποκατάστηµα που παρέχει υπηρεσίες πληρωµών υπό την ευθύνη του ιδρύµατος ή σε
κάθε εξωτερική επιχείρηση στην οποία ανατίθενται εργασίες
υπηρεσιών πληρωµών·
γ) να εκδίδει συστάσεις, οδηγίες και, εφόσον ενδείκνυται, δεσµευτικές διοικητικές πράξεις και
δ) να αναστέλλει ή να ανακαλεί την άδεια στις περιπτώσεις του
άρθρου 12.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, των διαδικασιών για την
ανάκληση ή αναστολή άδειας λειτουργίας και των διατάξεων του
Ποινικού ∆ικαίου, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει
κυρώσεις κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων
64 και 65 του ν. 3601/2007.
Μπορεί επίσης να λαµβάνει, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 62 και 65 του ν. 3601/2007, µέτρα κατά των ιδρυµάτων πληρωµών ή των υπεύθυνων διευθυνόντων τους, σε περίπτωση
παράβασης νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων
σχετικών µε τον έλεγχο ή την άσκηση των δραστηριοτήτων τους
σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών. Σκοπός των µέτρων ή κυ-

ρώσεων είναι να παύσουν οι παραβάσεις ή να εκλείψουν τα αίτιά
τους.
3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 6, του άρθρου 7
παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 8, η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να λαµβάνει τα µέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για
τις υπηρεσίες πληρωµών, ιδίως όταν οι εκτός των υπηρεσιών
πληρωµών δραστηριότητες του ιδρύµατος πληρωµών βλάπτουν
ή υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν την οικονοµική του ευρωστία.
4. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να εξειδικεύονται τα σχετικά θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 626.
Άρθρο 22
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2007/64)
Επαγγελµατικό απόρρητο
1. Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι εµπειρογνώµονες που ενεργούν εξ ονόµατος αυτής, υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων που
καλύπτονται από τις διατάξεις του Ποινικού ∆ικαίου.
2. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, σύµφωνα µε το άρθρο
23, τηρείται αυστηρά το επαγγελµατικό απόρρητο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων των ιδιωτών και των
επιχειρήσεων.
3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη, τηρουµένων των αναλογιών, το άρθρο 42 του ν. 3601/ 2007.
Άρθρο 23
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2007/64)
Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται µε τις αρµόδιες για
την εφαρµογή του Τίτλου ΙΙ του παρόντος νόµου αρχές των διαφόρων κρατών–µελών και, εφόσον χρειάζεται, µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών - µελών και άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εθνικής νοµοθεσίας για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες µε τους ακόλουθους φορείς:
α) τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών–µελών που έχουν αναλάβει την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυµάτων πληρωµών·
β) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες των κρατών - µελών, υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικών και εποπτικών αρχών, και, κατά περίπτωση, άλλων δηµόσιων αρχών αρµόδιων για την εποπτεία των συστηµάτων
πληρωµών και διακανονισµού·
γ) άλλες αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει των Οδηγιών 2007/64, 95/46/ΕΚ και 2005/60/ΕΚ, όπως έχουν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία των κρατών–µελών ή βάσει άλλων διατάξεων
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµοστέων στους
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, όπως οι διατάξεις περί προστασίας των ατόµων όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Άρθρο 24
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2007/64)
Άσκηση του δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών
1. Ίδρυµα πληρωµών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην
Ελλάδα και επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες πληρωµών για
πρώτη φορά σε άλλο κράτος–µέλος είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος.
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Μέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή των πληροφοριών,
η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής την επωνυµία και τη διεύθυνση του ιδρύµατος πληρωµών, τα ονόµατα των υπευθύνων για τη διαχείριση
του υποκαταστήµατος, την οργανωτική δοµή του και το είδος
των υπηρεσιών πληρωµών που προτίθεται να παράσχει στο κράτος –µέλος υποδοχής.
2. Για τη διενέργεια των ελέγχων και τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 21 σε σχέση µε τους αντιπροσώπους, τα υποκαταστήµατα, ή τις εξωτερικές επιχειρήσεις
στις οποίες ανατίθενται δραστηριότητες ιδρύµατος πληρωµών,
εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος–µέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους–µέλους
υποδοχής.
3. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές του κράτους–µέλους υποδοχής ότι επιθυµεί να
διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στο έδαφος του τελευταίου.
Ωστόσο, εφόσον αµφότερες οι αρχές συµφωνούν, η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί να αναθέσει στις αρµόδιες αρχές του κράτους–µέλους υποδοχής τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στο
σχετικό ίδρυµα.
4. Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν αµοιβαία όλες τις ουσιαστικές ή/και σχετικές πληροφορίες, ιδίως σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόµενης παράβασης εκ µέρους αντιπροσώπου,
υποκαταστήµατος, ή εξωτερικής οντότητας στην οποία ανατίθενται δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτόν οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν, όταν τους ζητηθεί, όλες τις σχετικές πληροφορίες και,
µε ιδία πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν θίγουν την υποχρέωση που υπέχουν οι αρµόδιες αρχές δυνάµει του άρθρου 6 του ν. 3691/2008
και του άρθρου 18 παράγραφος 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1781/2006, να εποπτεύουν ή να παρακολουθούν την τήρηση των
απαιτήσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των ανωτέρω νοµοθετηµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2007/64)
Πρόσβαση στα συστήµατα πληρωµών
1. Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στα συστήµατα πληρωµών των αδειοδοτηµένων ή εγγεγραµµένων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι είναι νοµικά πρόσωπα, πρέπει να είναι
αντικειµενικοί, αµερόληπτοι και αναλογικοί και να µην κωλύουν,
πέραν του αναγκαίου, την πρόσβαση για την πρόληψη ορισµένων κινδύνων, όπως ο κίνδυνος διακανονισµού, ο λειτουργικός
κίνδυνος και ο επιχειρηµατικός κίνδυνος, και την προστασία της
χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής σταθερότητας του συστήµατος πληρωµών.
Τα συστήµατα πληρωµών δεν επιβάλλουν στους παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών, στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών ή
σε άλλα συστήµατα πληρωµών καµία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) περιοριστικούς κανόνες για την ουσιαστική συµµετοχή σε
άλλα συστήµατα πληρωµών·
β) κανόνες που θεσπίζουν διακρίσεις µεταξύ των αδειοδοτηµένων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών ή µεταξύ των εγγεγραµµένων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών όσον αφορά τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τα παρεχόµενα
πλεονεκτήµατα ή
γ) περιορισµούς βάσει του νοµικού καθεστώτος.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται:
α) στα συστήµατα πληρωµών που ορίζονται δυνάµει του ν.
2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α’), µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία
98/26/ΕΚ·
β) στα συστήµατα πληρωµών που συνίστανται αποκλειστικά
σε παρόχους υπηρεσιών πληρωµών που ανήκουν σε όµιλο αποτελούµενο από επιχειρήσεις µε κεφαλαιακούς δεσµούς όπου µία
από τις συνδεµένες επιχειρήσεις διαθέτει τον ουσιαστικό έλεγχο
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των άλλων συνδεµένων επιχειρήσεων ή
γ) στα συστήµατα πληρωµών όπου ένας και µόνος πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών (είτε ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο είτε
ως όµιλος):
i. ενεργεί ή µπορεί να ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωµών τόσο για τον πληρωτή όσο και για τον δικαιούχο και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήµατος και
ii. παρέχει, σε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, άδεια
να συµµετέχουν στο σύστηµα και αυτοί οι άλλοι πάροχοι δεν
έχουν το δικαίωµα να διαπραγµατεύονται τα τέλη µεταξύ τους
όσον αφορά το σύστηµα πληρωµών, αν και τους επιτρέπεται να
καθορίζουν τις τιµές τους έναντι των πληρωτών και των δικαιούχων.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να διασφαλίζει την
τήρηση των προβλεποµένων σε αυτό το άρθρο, στο πλαίσιο της
αρµοδιότητάς της για την επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών.
Άρθρο 26
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2007/64)
Απαγόρευση σε πρόσωπα εκτός των παρόχων
υπηρεσιών πληρωµών να παράσχουν
υπηρεσίες πληρωµών
Απαγορεύεται στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ούτε είναι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών ούτε αποκλείονται ρητά από το
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, να παρέχουν υπηρεσίες
πληρωµών όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4.
ΤΙΤΛΟΣ III
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 27
(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται σε µεµονωµένες πράξεις πληρωµής, σε συµβάσεις–πλαίσια και σε πράξεις πληρωµής που καλύπτονται από αυτές. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να
συµφωνήσουν ότι ο παρών τίτλος δεν εφαρµόζεται εν όλω ή εν
µέρει εφόσον ο χρήστης της υπηρεσίας πληρωµών δεν είναι καταναλωτής.
2. Ο παρών νόµος δε θίγει τις διατάξεις της κ.υ.α. Φ1-983/1991
(ΦΕΚ 172 Β’). Ο παρών νόµος δε θίγει επίσης άλλες σχετικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη
χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές, που δεν εναρµονίζονται µε την παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι σύµφωνες µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 28
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2007/64)
Άλλες διατάξεις της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν θίγουν διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαµβάνουν επιπλέον
απαιτήσεις περί προηγούµενης ενηµέρωσης.
Ωστόσο, όταν εφαρµόζεται επίσης το άρθρο 4α του ν.
2251/1994, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η οδηγία 2002/65/ΕΚ, οι
διατάξεις περί πληροφόρησης του άρθρου 4α παράγραφος 3
του εν λόγω νόµου, εκτός του σηµείου ii περιπτώσεις 3 έως 7,
του σηµείου iii περιπτώσεις 1, 4 και 5 και του σηµείου iv περίπτωση 2 της προαναφερθείσας παραγράφου, αντικαθίστανται
από τα άρθρα 33, 34, 38 και 39.
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Άρθρο 29
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2007/64)
Χρέωση πληροφοριών
1. Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµών δεν επιτρέπεται να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για παροχή πληροφοριών
δυνάµει του παρόντος τίτλου.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών και ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωµών µπορούν να συµφωνούν για τη χρέωση της παροχής
επιπλέον πληροφοριών ή της πιο συχνής αποστολής τους, ή της
διαβίβασής τους µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προσδιορίζεται στη σύµβαση–πλαίσιο, και οι οποίες αποστέλλονται
κατόπιν αιτήµατος του χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών.
3. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιβάλει
χρέωση για πληροφορίες δυνάµει της παραγράφου 2, η χρέωση
αυτή είναι εύλογη και ανάλογη µε το πραγµατικό κόστος στο
οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 30
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2007/64)
Βάρος της απόδειξης όσον αφορά την πληροφόρηση
Το βάρος της απόδειξης φέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών προκειµένου να αποδείξει ότι έχει συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος τίτλου.
Άρθρο 31
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2007/64)
Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πληροφόρησης
για τα µέσα πληρωµών µικρής αξίας
και το ηλεκτρονικό χρήµα
1. Στις περιπτώσεις µέσων πληρωµών τα οποία, σύµφωνα µε
τη σύµβαση–πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επί µέρους πράξεις
πληρωµής που δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ ή είτε έχουν όριο
δαπανών 150 ευρώ είτε αποθηκεύουν χρηµατικά ποσά που δεν
υπερβαίνουν ποτέ τα 150 ευρώ:
α) κατά παρέκκλιση των άρθρων 38, 39 και 43 ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει στον πληρωτή µόνον πληροφορίες
για τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίον µπορεί να χρησιµοποιείται το µέσο πληρωµών, την ευθύνη, τα επιβαλλόµενα τέλη
και άλλες ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη
τεκµηριωµένης απόφασης, καθώς και ενδείξεις για το που υπάρχουν, σε εύκολα προσιτή µορφή, οι άλλες πληροφορίες και όροι
δυνάµει του άρθρου 39·
β) είναι δυνατόν να συµφωνείται ότι, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41 ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται να
προτείνει µεταβολές των όρων της σύµβασης πλαισίου όπως
προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1·
γ) είναι δυνατόν να συµφωνείται ότι, κατά παρέκκλιση των άρθρων 44 και 45 µετά την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής:
i) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει ή καθιστά διαθέσιµο µόνον έναν αριθµό αναφοράς που επιτρέπει στον χρήστη
της υπηρεσίας πληρωµών να αναγνωρίζει την πράξη πληρωµής,
το ποσό της και τα σχετικά τέλη ή/και στην περίπτωση πολλαπλών πράξεων πληρωµής του ίδιου είδους προς τον ίδιο δικαιούχο, µόνον πληροφορίες σχετικά µε το συνολικό ποσό και τα
τέλη αυτών των πράξεων πληρωµών,
ii) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιµες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο i εάν το µέσο πληρωµής χρησιµοποιείται
ανωνύµως ή εάν ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµής δεν είναι
τεχνικώς σε θέση να τις παράσχει. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει στον πληρωτή τη δυνατότητα να ελέγχει το ποσό των αποθηκευµένων χρηµατικών ποσών.
2. Για τις εθνικές πράξεις πληρωµών τα ποσά που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται. Τα ποσά αυτά, όταν πρόκειται για προπληρωµένα µέσα πληρωµών, αυξάνονται µέχρι 200
ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 32
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρµογής
1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις µεµονωµένες πράξεις
πληρωµής που δεν καλύπτονται από σύµβαση–πλαίσιο.
2. Όταν εντολή πληρωµής µεµονωµένης πράξης πληρωµής
διαβιβάζεται µε µέσο πληρωµής που καλύπτεται από σύµβαση–
πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται να
παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιµες πληροφορίες οι οποίες
έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν ήδη στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών βάσει της σύµβασης–πλαισίου µε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 33
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2007/64)
Προηγούµενη γενική ενηµέρωση
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών θέτει στη διάθεση του
χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών σε ευπρόσιτη µορφή τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 34, πριν
ο χρήστης της υπηρεσίας πληρωµών δεσµευθεί από σύµβαση ή
προσφορά µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµής. Κατόπιν αιτήµατος του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη
µορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο µέσο. Η διατύπωση των
πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, µε
σαφή και εύληπτη µορφή και σε επίσηµη γλώσσα του κράτους–
µέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωµών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συµφωνήσουν τα µέρη.
2. Εάν, κατόπιν αιτήµατος του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών,
έχει συναφθεί σύµβαση µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµής µε
µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να συµµορφωθεί µε την παράγραφο 1, ο πάροχος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 αµέσως µετά την εκτέλεση της πράξης.
3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 µπορούν επίσης να εκπληρώνονται µε την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύµβασης
µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµής ή του σχεδίου της εντολής
πληρωµής όπου περιέχονται οι κατά το άρθρο 34 πληροφορίες
και όροι.
Άρθρο 34
(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφορίες και όροι
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει ή θέτει στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών τις ακόλουθες πληροφορίες και όρους:
α) προσδιορισµός των πληροφοριών ή του αποκλειστικού
µέσου ταυτοποίησης που πρέπει να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωµής·
β) η µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης µέσα στην οποία οφείλει να
παρασχεθεί η υπηρεσία πληρωµών·
γ) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης
στον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και ανάλογα µε την
περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων·
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, την πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία ή τη συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς που πρόκειται να εφαρµοσθεί στην πράξη πληρωµής.
2. Ενδεχοµένως, κάθε άλλη σχετική πληροφορία και σχετικοί
όροι που προβλέπονται στο άρθρο 39, καθίστανται διαθέσιµες
στον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σε ευπρόσιτη µορφή.
Άρθρο 35
(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφορίες που παρέχονται στον πληρωτή µετά την παραλαβή της εντολής πληρωµής
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Αµέσως µετά την παραλαβή της εντολής πληρωµής ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή παρέχει ή καθιστά διαθέσιµες στον πληρωτή, µε τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 33
παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωµής και κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο,
β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα που χρησιµοποιείται στην εντολή πληρωµής,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωµής
τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής και ανάλογα µε την
περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών,
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από τον πάροχο των
υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή ή σχετική αναφορά, όταν
διαφέρει από την ισοτιµία που παρασχέθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο δ’, και το ποσό της πράξης
πληρωµής µετά τη µετατροπή του νοµίσµατος, και
ε) ηµεροµηνία παραλαβής της εντολής πληρωµής.
Άρθρο 36
(Άρθρο 39 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο
µετά την εκτέλεση
Αµέσως µετά την εκτέλεση της εντολής πληρωµής ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου παρέχει ή καθιστά διαθέσιµες στον δικαιούχο, µε τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο
33 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει
την πράξη πληρωµής και αν χρειάζεται, τον πληρωτή, καθώς και
κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται µε την πράξη πληρωµής,
β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο τα
χρήµατα τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωµής
τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος και, ανάλογα µε την
περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών,
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από τον πάροχο των
υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου, και το ποσό της πράξης
πληρωµής πριν τη µετατροπή του νοµίσµατος, και
ε) την ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
Άρθρο 37
(Άρθρο 40 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις πράξεις
πληρωµής που καλύπτονται από σύµβαση-πλαίσιο
Άρθρο 38
(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2007/64)
Προηγούµενη γενική ενηµέρωση
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει στο χρήστη των
υπηρεσιών πληρωµών, σε εύθετο χρόνο πριν αυτός δεσµευθεί
από σύµβαση–πλαίσιο ή προσφορά, τις πληροφορίες και τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39, σε έντυπο ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο µέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και
όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, µε σαφή και εύληπτη
µορφή και σε επίσηµη γλώσσα του κράτους–µέλους στο οποίο
παρέχεται η υπηρεσία πληρωµών ή σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα συµφωνήσουν τα µέρη.
2. Εάν, αιτήσει του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, η σύµβαση–
πλαίσιο έχει συναφθεί µε µέσο επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως το
οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να συµµορφωθεί µε την παράγραφο 1, ο πάροχος εκπληρώνει την υποχρέωσή του σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο αµέσως µετά
τη σύναψη της σύµβασης–πλαισίου.
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3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 µπορούν επίσης, να εκπληρώνονται µε την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 39.
Άρθρο 39
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφορίες και όροι
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωµών παρέχει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών τις εξής πληροφορίες και όρους:
1. Πάροχος υπηρεσιών πληρωµών:
α) η ονοµασία του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, η γεωγραφική διεύθυνση των κεντρικών του γραφείων και ενδεχοµένως, η
γεωγραφική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήµατός που είναι εγκατεστηµένα στο κράτος-µέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία πληρωµών, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση,
περιλαµβανοµένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
για την επικοινωνία µε τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών και
β) τα στοιχεία της αρµόδιας εποπτικής αρχής και του µητρώου
που ορίζεται στο άρθρο 13 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δηµόσιου µητρώου στο οποίο καταχωρίσθηκε η άδεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και ο αριθµός εγγραφής, ή αντίστοιχο
µέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω µητρώο.
2. Χρήση της υπηρεσίας πληρωµών:
α) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας
πληρωµών που πρόκειται να παράσχει·
β) καθορισµός των πληροφοριών ή του αποκλειστικού µέσου
ταυτοποίησης που πρέπει να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωµών για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωµής.
γ) ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης της συγκατάθεσης
για την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής, καθώς και άρσης της
συγκατάθεσης σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 63·
δ) αναφορά του χρόνου λήψης της εντολής πληρωµής όπως
ορίζεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 και του τυχόν χρονικού
σηµείου λήξης των ηµερήσιων εργασιών του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών·
ε) η µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης µέσα στην οποία πρέπει να
παρέχονται οι υπηρεσίες πληρωµών και
στ) εάν υπάρχει δυνατότητα συµφωνίας σχετικά µε το όριο δαπανών για τη χρήση του µέσου πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο
52 παράγραφος 1.
3. Χρέωση, επιτόκια και συναλλαγµατικές ισοτιµίες:
α) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων·
β) ανάλογα µε την περίπτωση, το εφαρµοστέο επιτόκιο και η
εφαρµοστέα συναλλαγµατική ισοτιµία ή, εάν πρόκειται να εφαρµοστούν επιτόκιο και συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς, η µέθοδος υπολογισµού του πραγµατικού επιτοκίου και η σχετική
ηµεροµηνία και ο δείκτης ή η βάση καθορισµού αυτού του επιτοκίου ή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας αναφοράς και
γ) εάν έχει συµφωνηθεί, η άµεση εφαρµογή αλλαγών στα επιτόκια ή τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς και οι απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τις αλλαγές σύµφωνα µε το άρθρο
41 παράγραφος 2.
4. Επικοινωνία:
α) ανάλογα µε την περίπτωση, τα µέσα επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών απαιτήσεων ως προς τον εξοπλισµό του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, που έχουν συµφωνήσει
τα µέρη για τη διαβίβαση των πληροφοριών ή ειδοποιήσεων στο
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας·
β) ο τρόπος µε τον οποίον παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιµες οι πληροφορίες δυνάµει της παρούσας οδηγίας, καθώς και
η σχετική συχνότητα·
γ) η γλώσσα ή οι γλώσσες σύναψης της σύµβασης–πλαισίου
και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης και
δ) το δικαίωµα του χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών να λαµβάνει τους συµβατικούς όρους της σύµβασης-πλαισίου και πληροφορίες και όρους σύµφωνα µε το άρθρο 40.
5. Προφυλάξεις και διορθωτικά µέτρα:
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α) ανάλογα µε την περίπτωση, περιγραφή των µέτρων που
πρέπει να λαµβάνει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για την
ασφαλή φύλαξη του µέσου πληρωµών, καθώς και τρόποι ειδοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το
άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β’.
β) εάν έχει συµφωνηθεί, οι όροι µε τους οποίους ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει ένα
µέσο πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 52·
γ) η ευθύνη του πληρωτή σύµφωνα µε το άρθρο 58, µαζί µε
πληροφορίες για το σχετικό ποσό·
δ) τρόπος και προθεσµία µέσα στην οποία ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών, οφείλει να ειδοποιεί τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών για τυχόν µη εγκεκριµένες ή λανθασµένα εκτελεσθείσες
πράξεις πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 55, καθώς και η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για µη εγκεκριµένες
πράξεις πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 57·
ε) η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για την εκτέλεση των πράξεων πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 71 και
στ) οι όροι επιστροφής σύµφωνα µε τα άρθρα 59 και 60.
6. Αλλαγές και λήξη της σύµβασης-πλαισίου:
α) εφόσον συµφωνηθεί, επισήµανση του ότι ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών θεωρείται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις
των όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 41, εκτός εάν γνωστοποιήσει
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών πριν την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους ότι δεν τις αποδέχεται·
β) διάρκεια της σύµβασης και
γ) το δικαίωµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών να καταγγέλλει τη σύµβαση–πλαίσιο, καθώς και κάθε συµφωνία που
αφορά την καταγγελία σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 1
και το άρθρο 42.
7. Μέσα προσφυγής:
α) κάθε συµβατικός όρος σχετικά µε το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύµβαση-πλαίσιο ή/και το αρµόδιο δικαστήριο και
β) οι διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και καταγγελιών που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε τα άρθρα 76 έως 79.
Άρθρο 40
(Άρθρο 43 της Οδηγίας 2007/64)
∆υνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και στους συµβατικούς όρους της σύµβασης–πλαισίου
Ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης, ο
χρήστης υπηρεσίας πληρωµών έχει το δικαίωµα, κατόπιν αιτήµατός του, να λαµβάνει τους συµβατικούς όρους της σύµβασηςπλαισίου, καθώς και τις πληροφορίες και τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 39 σε έντυπη µορφή ή άλλο ανθεκτικό
στο χρόνο µέσο.
Άρθρο 41
(Άρθρο 44 της Οδηγίας 2007/64)
Τροποποίηση των συµβατικών όρων
της σύµβασης–πλαισίου
1. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης–πλαισίου, καθώς και η
ενηµέρωση και οι όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 39 προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µε τον τρόπο
που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 και τουλάχιστον
δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία της προτεινόµενης έναρξης
ισχύος.
Όπου συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 39 παράγραφος 6
στοιχείο α’, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών πληροφορεί τον
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ότι θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές εάν δεν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ότι δεν τις αποδέχεται πριν την
προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών διευκρινίζει επίσης
ότι ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών έχει το δικαίωµα να καταγγείλει αµέσως τη σύµβαση–πλαίσιο και χωρίς επιβάρυνση
πριν την ηµεροµηνία της προτεινόµενης εφαρµογής των αλλαγών.

2. Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
µπορούν να εφαρµόζονται αµέσως και χωρίς προειδοποίηση,
εφόσον το δικαίωµα αυτό έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση–πλαίσιο
και οι αλλαγές βασίζονται στα επιτόκια ή τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες αναφοράς που έχουν συµφωνηθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχεία β’ και γ’. Ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατόν για κάθε
αλλαγή του επιτοκίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν συµφωνήσει
για συγκεκριµένη συχνότητα ή τρόπο παροχής των πληροφοριών
ή θέσης του σε διάθεση του χρήστη. Ωστόσο, οι αλλαγές στο
επιτόκιο ή τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που είναι ευνοϊκότερες
για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών, µπορούν να εφαρµόζονται χωρίς προειδοποίηση.
3. Οι αλλαγές του επιτοκίου ή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
που χρησιµοποιούνται κατά τις πράξεις πληρωµής εφαρµόζονται
και υπολογίζονται κατά τρόπο ουδέτερο χωρίς διακρίσεις εις
βάρος των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 42
(Άρθρο 45 της Οδηγίας 2007/64)
Λύση
1. Ο χρήστης υπηρεσίας πληρωµών µπορεί να λύσει τη σύµβαση–πλαίσιο ανά πάσα στιγµή, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη
έχουν συµφωνήσει προθεσµία προειδοποίησης. Η προθεσµία
αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα.
2. Η λύση σύµβασης–πλαισίου διάρκειας άνω των δώδεκα (12)
µηνών ή αορίστου χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών µετά το πέρας δωδεκαµήνου. Σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις, η χρέωση για τη λήξη πρέπει να είναι
εύλογη και σύµφωνη µε το κόστος.
3. Εάν συµφωνηθεί στη σύµβαση–πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να καταγγείλει σύµβαση-πλαίσιο αορίστου χρόνου µε ειδοποίηση τουλάχιστον δύο µήνες πριν, µε τον
ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.
4. Οι επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών που
χρεώνονται σε τακτική βάση καταβάλλονται από τον χρήστη της
υπηρεσίας πληρωµών µόνον κατ’ αναλογία προς το χρόνο µέχρι
τη λύση της σύµβασης. Εάν οι επιβαρύνσεις καταβληθούν προκαταβολικά, επιστρέφονται κατ’ αναλογία.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που διέπουν τα δικαιώµατα των
συµβαλλόµενων µερών να υπαναχωρούν από τη σύµβαση–πλαίσιο ή να την κηρύσσουν άκυρη.
Άρθρο 43
(Άρθρο 46 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση
επιµέρους πράξης πληρωµής
Για κάθε µεµονωµένη πράξη πληρωµής την οποία κίνησε ο
πληρωτής, και η οποία εκτελείται στα πλαίσια σύµβασης–πλαισίου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει, κατόπιν αιτήµατος του πληρωτή, για τη συγκεκριµένη πράξη πληρωµής,
σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τη µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης, και σχετικά µε τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν
από τον πληρωτή, και ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση
των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων.
Άρθρο 44
(Άρθρο 47 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφόρηση του πληρωτή για τις
επί µέρους πράξεις πληρωµής
1. Μετά τη χρέωση του λογαριασµού του πληρωτή µε το ποσό
της µεµονωµένης πράξης πληρωµής ή, όταν ο πληρωτής δεν
χρησιµοποιεί λογαριασµό πληρωµών, µετά την παραλαβή της
εντολής πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή παρέχει αµελλητί στον πληρωτή, µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες:
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α) στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει στον πληρωτή να ταυτοποιήσει κάθε πράξη πληρωµής και κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο·
β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο χρεώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή ή στο νόµισµα
που χρησιµοποιείται για την εντολή πληρωµής·
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωµής,
και ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυσή τους, ή τον τόκο
που πρέπει να καταβάλλει ο πληρωτής·
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από τον πάροχο των
υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, και το ποσό της πράξης
πληρωµής µετά τη µετατροπή του νοµίσµατος και
ε) την ηµεροµηνία αξίας για τη χρέωση ή την ηµεροµηνία παραλαβής της εντολής πληρωµής.
2. Η σύµβαση–πλαίσιο µπορεί να περιλαµβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιµες περιοδικά, τουλάχιστον µία φορά το µήνα,
µε τρόπο που έχει συµφωνηθεί και που επιτρέπει στον πληρωτή
να αποθηκεύει και να αναπαράγει ακριβώς τις πληροφορίες.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούται να παρέχει
εγγράφως και δωρεάν πληροφορίες άπαξ κάθε τρεις µήνες.
Άρθρο 45
(Άρθρο 48 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφόρηση του δικαιούχου για τις επί µέρους
πράξεις πληρωµής
1. Μετά την εκτέλεση επί µέρους πράξης πληρωµής ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου παρέχει αµελλητί στον
δικαιούχο, µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει
την πράξη πληρωµής και αν χρειάζεται, τον πληρωτή, καθώς και
κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται µε την πράξη πληρωµής·
β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο πιστώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του δικαιούχου·
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωµής,
και ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυσή τους, ή τον τόκο
που πρέπει να καταβάλλει ο δικαιούχος·
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από τον πάροχο των
υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου, και το ποσό της πράξης
πληρωµής πριν τη µετατροπή του νοµίσµατος και
ε) την ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση.
2. Η σύµβαση–πλαίσιο µπορεί να περιλαµβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιµες περιοδικά, τουλάχιστον µία φορά το µήνα,
µε τρόπο που έχει συµφωνηθεί και που επιτρέπει στον δικαιούχο
να αποθηκεύει και να αναπαράγει ακριβώς τις πληροφορίες.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούται να παρέχει
εγγράφως και δωρεάν πληροφορίες άπαξ κάθε τρεις µήνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
(Άρθρο 49 της Οδηγίας 2007/64)
Νόµισµα και µετατροπή νοµίσµατος
1. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται στο νόµισµα το οποίο
έχουν συµφωνήσει τα µέρη.
2. Όταν, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωµής, προσφέρεται υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων στο σηµείο πώλησης ή εκ µέρους του δικαιούχου, το µέρος που προσφέρει την
υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων στον πληρωτή υποχρεούται
να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη
συναλλαγµατική ισοτιµία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη
µετατροπή.
Ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας µετατροπής νοµισµάτων πάνω σε αυτή τη βάση.
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Άρθρο 47
(Άρθρο 50 της Οδηγίας 2007/64)
Ενηµέρωση σχετικά µε πρόσθετη επιβάρυνση
ή έκπτωση
1. Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών,
ο δικαιούχος επιβάλλει επιβάρυνση ή προσφέρει έκπτωση, ο δικαιούχος ενηµερώνει σχετικά τον πληρωτή πριν από την έναρξη
της πράξης πληρωµής.
2. Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών,
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή τρίτος επιβάλλει επιβάρυνση,
ενηµερώνει σχετικά τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών πριν από
την έναρξη της πράξης πληρωµής.
ΤΙΤΛΟΣ IV
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48
(Άρθρο 51 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρµογής
1. Όταν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι καταναλωτής, τα µέρη µπορούν να συµφωνούν ότι δεν εφαρµόζονται
εν όλω ή εν µέρει το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 51 παράγραφος 3 και τα άρθρα 56, 58, 59, 60, 63 και 71. Τα µέρη µπορούν επίσης να συµφωνούν χρονική περίοδο διαφορετική από
την οριζόµενη στο άρθρο 55.
2. Ο παρών νόµος δεν θίγει τις διατάξεις της κ.υ.α. Φ1983/1991 (ΦΕΚ 172 Β’), όπως ισχύει (εθνικό µέτρο εφαρµογής
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ). Ο παρών νόµος δεν θίγει επίσης άλλες
σχετικές εθνικές διατάξεις ή διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά
τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές οι οποίες δεν εναρµονίζονται µε την παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι σύµφωνες µε
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 49
(Άρθρο 52 της Οδηγίας 2007/64)
Επιβαλλόµενες επιβαρύνσεις
1. Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµών δεν µπορεί να χρεώνει τον
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που υπέχει ή για τα διορθωτικά και προληπτικά µέτρα που οφείλει να λαµβάνει δυνάµει του παρόντος
τίτλου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 62 παράγραφος 1, στο άρθρο 63 παράγραφος 5 και στο άρθρο 70 παράγραφος 2. Οι επιβαρύνσεις αυτές συµφωνούνται µεταξύ του
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και είναι εύλογες και ανάλογες µε το πραγµατικό κόστος
στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών.
2. Όταν µια πράξη πληρωµής δεν συνεπάγεται µετατροπή νοµισµάτων, ο µεν δικαιούχος επωµίζεται τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο δικός του πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, ο δε
πληρωτής να επωµίζεται τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο δικός
του πάροχος υπηρεσιών πληρωµών.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν δικαιούται να θέτει
περιορισµούς στο δικαίωµα του δικαιούχου, να προσφέρει στον
πληρωτή έκπτωση για τη χρήση του συγκεκριµένου µέσου πληρωµών. Ο δικαιούχος δεν δικαιούται να επιβάλλει επιβαρύνσεις
στον πληρωτή για την χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών.
Άρθρο 50
(Άρθρο 53 της Οδηγίας 2007/64)
Παρέκκλιση για τα µέσα πληρωµών µικρής αξίας και
το ηλεκτρονικό χρήµα
1. Στις περιπτώσεις µέσων πληρωµών τα οποία, σύµφωνα µε
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τη σύµβαση–πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επιµέρους πράξεις
πληρωµής που δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ ή είτε έχουν όριο
δαπανών 150 ευρώ είτε αποθηκεύουν χρηµατικά ποσά που δεν
υπερβαίνουν ποτέ τα 150 ευρώ, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µπορούν να συµφωνούν µε τους χρήστες των υπηρεσιών
πληρωµών τους ότι:
α) το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β’, το άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχεία γ’ και δ’ και το άρθρο 58 παράγραφοι 4 και
5 δεν εφαρµόζονται εάν το µέσο πληρωµής δεν επιτρέπει τη δέσµευσή του ή την πρόληψη της περαιτέρω χρήσης του·
β) τα άρθρα 56 και 57 και το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 2 δεν
εφαρµόζονται εάν το µέσο πληρωµής χρησιµοποιείται ανωνύµως
ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι σε θέση, για άλλους
λόγους που είναι εγγενείς στο µέσο πληρωµής, να αποδείξει ότι
µια πράξη πληρωµής είναι εγκεκριµένη·
γ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 62 παράγραφος 1, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται να ενηµερώσει τον
χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών για την άρνηση εκτέλεσης
εντολής πληρωµής, εάν o λόγος µη εκτέλεσης είναι πρόδηλος·
δ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 66, ότι ο πληρωτής δεν µπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής µετά τη διαβίβαση στον
δικαιούχο της εντολής πληρωµής ή της συγκατάθεσής του να
εκτελεσθεί η εντολή·
ε) κατά παρέκκλιση των άρθρων 66 και 67 ότι ισχύουν άλλες
προθεσµίες εκτέλεσης.
2. Για τις εγχώριες συναλλαγές πληρωµών, τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται. Για προπληρωµένα
µέσα πληρωµών τα ποσά αυξάνονται µέχρι 200 ευρώ.
3. Τα άρθρα 57 και 58 εφαρµόζονται επίσης στο ηλεκτρονικό
χρήµα κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του ν.
3601/2007, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή δεν έχει τη δυνατότητα να δεσµεύει το λογαριασµό ή το
µέσο πληρωµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 51
(Άρθρο 54 της Οδηγίας 2007/64)
Συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης
1. Η πράξη πληρωµής να θεωρείται εγκεκριµένη µόνο εάν ο
πληρωτής έχει συναινέσει να εκτελεσθεί η πράξη πληρωµής. Η
πράξη πληρωµής µπορεί να εγκρίνεται από τον πληρωτή πριν ή,
εφόσον έχουν συµφωνήσει ο πληρωτής και ο οικείος του πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, µετά την εκτέλεσή της.
2. Η συγκατάθεση για την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής ή
µιας σειράς πράξεων πληρωµής δίδεται υπό τη µορφή που συµφωνήθηκε µεταξύ του πληρωτή και του οικείου του παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών.
Ελλείψει συγκατάθεσης, η πράξη πληρωµής θεωρείται µη
εγκεκριµένη.
3. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί από τον πληρωτή σε
οποιαδήποτε στιγµή, αλλά όχι αργότερα από το χρονικό σηµείο
έναρξης του ανέκκλητου σύµφωνα µε το άρθρο 63. Το ίδιο ισχύει
και για τη συγκατάθεση που δίδεται για να εκτελεσθεί µια σειρά
πράξεων πληρωµής, η οποία µπορεί να ανακληθεί µε αποτέλεσµα κάθε µελλοντική πράξη πληρωµής, να θεωρείται µη εγκεκριµένη.
4. Η διαδικασία δια της οποίας δίδεται η συγκατάθεση συµφωνείται µεταξύ του πληρωτή και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 52
(Άρθρο 55 της Οδηγίας 2007/64)
Περιορισµοί της χρήσης του µέσου πληρωµών
1. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται συγκεκριµένο µέσο
πληρωµών για την κοινοποίηση της συγκατάθεσης, ο πληρωτής
και ο αντίστοιχος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορούν να
συµφωνήσουν όρια δαπάνης όσον αφορά τις πράξεις πληρωµών

που εκτελούνται µέσω αυτού του µέσου πληρωµών.
2. Εάν έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση–πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να
αναστείλει τη χρήση του µέσου πληρωµών, για αντικειµενικώς
αιτιολογηµένους λόγους σχετικούς µε την ασφάλεια του µέσου
πληρωµών, την υπόνοια µη εγκεκριµένης ή δόλιας χρήσης του
µέσου πληρωµών ή, στην περίπτωση µέσου πληρωµών µε πιστωτικό άνοιγµα, σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο να ενδέχεται να
µην είναι ο πληρωτής σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
πληρωµής του.
3. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
ενηµερώνει τον πληρωτή για την αναστολή του µέσου πληρωµών και τους λόγους για την ενέργεια αυτή µε τρόπο που έχει
συµφωνηθεί, ει δυνατόν προτού ανασταλεί το µέσο πληρωµών
ή, το αργότερο, αµέσως µετά, εκτός εάν η ενηµέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειµενικώς αιτιολογηµένους λόγους ασφαλείας ή
απαγορεύεται από άλλη συναφή νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή εθνική νοµοθεσία.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών αίρει την αναστολή της
χρήσης του µέσου πληρωµών ή το αντικαθιστά µε νέο µέσο πληρωµών µόλις οι λόγοι αναστολής πάψουν να υφίστανται.
Άρθρο 53
(Άρθρο 56 της Οδηγίας 2007/64)
Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών όσον
αφορά τα µέσα πληρωµών
1. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών που έχει το δικαίωµα να
χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών οφείλει:
α) να χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών σύµφωνα µε τους
όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του και
β) να ειδοποιεί αµελλητί τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών ή τον φορέα που αυτός ορίζει, µόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του µέσου πληρωµών ή
µη εγκεκριµένη χρήση του.
2. Για τους σκοπούς του στοιχείου α’ της παραγράφου 1, µόλις
ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών λάβει το µέσο πληρωµών, λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την ασφαλή φύλαξη των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφαλείας του.
Άρθρο 54
(Άρθρο 57 της Οδηγίας 2007/64)
Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών όσον
αφορά τα µέσα πληρωµών
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που εκδίδει το µέσο πληρωµών έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) να µην αποκαλύπτει τα εξατοµικευµένα στοιχεία ασφαλείας
του µέσου πληρωµών παρά µόνο στον χρήστη της υπηρεσίας
πληρωµών που έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών, τηρουµένων των κατά το άρθρο 53·
β) να µην αποστέλλει µέσο πληρωµών που δεν έχει ζητηθεί,
εκτός εάν το στέλνει προς αντικατάσταση µέσου που κατέχει ήδη
ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών·
γ) να εξασφαλίζει ανά πάσα στιγµή στο χρήστη κατάλληλα
µέσα για να προβαίνει σε γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο
53 παράγραφος 1 στοιχείο β’ ή να ζητεί άρση της αναστολής
σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 4· κατόπιν αιτήσεως, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει στο χρήστη της υπηρεσίας πληρωµών τα µέσα για να αποδείξει, µέσα σε 18 µήνες από
τη γνωστοποίηση, ότι όντως προέβη στην εν λόγω γνωστοποίηση, και
δ) να αποτρέπει κάθε χρήση του µέσου πληρωµών µόλις πραγµατοποιηθεί η γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β’.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών επωµίζεται τον κίνδυνο
της αποστολής µέσου πληρωµών στον πληρωτή ή αποστολής
κάθε εξατοµικευµένου στοιχείου ασφαλείας του.
Άρθρο 55
(Άρθρο 58 της Οδηγίας 2007/64)
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Γνωστοποίηση µη εγκεκριµένων ή εσφαλµένων
πράξεων πληρωµών
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει επανόρθωση στο
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, µόνο εάν ειδοποιήσει αµελλητί
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του µόλις πληροφορηθεί οποιαδήποτε µη εγκεκριµένη ή εσφαλµένα εκτελεσθείσα πράξη πληρωµών
που
θεµελιώνει
δικαίωµα
απαιτήσεως,
συµπεριλαµβανοµένου του καθοριζόµενου στο άρθρο 71, και το
αργότερο έως 13 µήνες από την ηµεροµηνία χρέωσης, εκτός
εάν, ενδεχοµένως, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν παρέσχε ούτε κατέστησε διαθέσιµες τις πληροφορίες για την πράξη
αυτήν σύµφωνα µε τον τίτλο ΙΙΙ.
Άρθρο 56
(Άρθρο 59 της Οδηγίας 2007/64)
Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γνησιότητα
και την εκτέλεση πράξεων πληρωµών
1. Ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών, εφόσον ο χρήστης
αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής ή ισχυρίζεται ότι η πράξη πληρωµής δεν εκτελέσθηκε σωστά, υποχρεούται να αποδεικνύει ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης
πληρωµής, ότι αυτή καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρίσθηκε
στους λογαριασµούς και δεν επηρεάσθηκε από τεχνική βλάβη ή
άλλη δυσλειτουργία.
2. Εάν ένας χρήστης υπηρεσίας πληρωµών αρνείται ότι έχει
εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής, η χρήση ενός µέσου
πληρωµών που έχει καταγραφεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών δεν αποτελεί αναγκαστικά, αφ’ εαυτής, επαρκή απόδειξη
του ότι ο πληρωτής είχε εγκρίνει την πράξη πληρωµής ή ότι ενήργησε µε δόλο ή δεν εκπλήρωσε από πρόθεση ή βαριά αµέλεια
µία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του δυνάµει του άρθρου 53.
Άρθρο 57
(Άρθρο 60 της Οδηγίας 2007/64)
Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
για µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55 σε περίπτωση µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του πληρωτή υποχρεούται να επιστρέφει αµέσως στον πληρωτή
το ποσό της µη εγκεκριµένης πράξης και εφόσον συντρέχει περίπτωση, να επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών
στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής.
2. ∆εν αποκλείεται η χορήγηση περαιτέρω οικονοµικής αποζηµίωσης σύµφωνα µε το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση που έχει
συναφθεί µεταξύ του πληρωτή και του οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 58
(Άρθρο 61 της Οδηγίας 2007/64)
Ευθύνη του πληρωτή για µη εγκεκριµένη
πράξη πληρωµών
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 57, ο πληρωτής ευθύνεται
σχετικά µε µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής µέχρι ανώτατου
ποσού 150 ευρώ, για τις ζηµίες που απορρέουν από τη χρήση
απολεσθέντος ή κλαπέντος µέσου πληρωµών ή, εάν ο πληρωτής
δεν έχει κρατήσει ασφαλή τα εξατοµικευµένα στοιχεία ασφαλείας, από υπεξαίρεση µέσου πληρωµών.
2. Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζηµίες που σχετίζονται
µε µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµών, εφόσον οι ζηµίες αυτές
οφείλονται στο γεγονός ότι ενήργησε µε δόλο ή δεν εκπλήρωσε
µία ή περισσότερες από τις κατά το άρθρο 53 υποχρεώσεις του
από πρόθεση ή βαριά αµέλεια. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει
το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Ο πληρωτής δεν φέρει τις οικονοµικές συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέντος, κλαπέντος ή υπεξαιρεθέ-
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ντος µέσου πληρωµών µετά την ειδοποίηση σύµφωνα µε το
άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β’, εκτός εάν ενήργησε µε
δόλο.
4. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν παρέχει τα κατάλληλα µέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την ειδοποίηση
για την απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του µέσου πληρωµών,
όπως ορίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο γ’, ο πληρωτής δεν ευθύνεται για τις οικονοµικές συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση του εν λόγω µέσου, εκτός εάν ενήργησε µε
δόλο.
Άρθρο 59
(Άρθρο 62 της Οδηγίας 2007/64)
Επιστροφές χρηµάτων για πράξεις πληρωµής
οι οποίες κινούνται από δικαιούχο ή µέσω αυτού
1. Ο πληρωτής έχει το δικαίωµα επιστροφής, εκ µέρους του
οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, των χρηµάτων που αντιστοιχούν σε εγκεκριµένη πράξη πληρωµής η οποία κινήθηκε από
δικαιούχο ή µέσω δικαιούχου και η οποία έχει ήδη εκτελεσθεί,
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) κατά την έγκριση δεν προσδιορίσθηκε το ακριβές ποσό της
πράξης πληρωµής και
β) το ποσό της πράξης πληρωµής υπερβαίνει το ποσό που θα
ανέµενε εύλογα ο πληρωτής λαµβάνοντας υπόψη τη µορφή, τις
προηγούµενες συνήθειες εξόδων του, τους όρους της σύµβασης–πλαισίου και τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης.
Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, ο πληρωτής παρέχει πραγµατικά στοιχεία που σχετίζονται µε τους
όρους αυτούς.
Η επιστροφή αφορά ολόκληρο το ποσό της εκτελεσθείσας
πράξης πληρωµής.
Για τις άµεσες χρεώσεις, ο πληρωτής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του µπορούν να συµφωνούν µε τη σύµβασηπλαίσιο ότι ο πληρωτής δικαιούται επιστροφή χρηµάτων από τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του έστω και εάν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις για επιστροφή χρηµάτων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο.
2. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β’, ο πληρωτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί λόγους
που συνδέονται µε µετατροπή συναλλάγµατος, εφόσον εφαρµόσθηκε η ισοτιµία αναφοράς που έχει συµφωνήσει µε τον οικείο του πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα µε το άρθρο
34 παράγραφος 1 στοιχείο δ’ και το άρθρο 39 παράγραφος 3
στοιχείο β’.
3. Μπορεί να συµφωνείται στη σύµβαση-πλαίσιο µεταξύ του
πληρωτή και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών ότι ο πληρωτής δεν δικαιούται επιστροφή όταν έχει διαβιβάσει τη συγκατάθεσή του για να εκτελεσθεί η εντολή πληρωµής απευθείας στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του, και ανάλογα µε την περίπτωση, οι πληροφορίες για τη µελλοντική πράξη πληρωµής παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση του πληρωτή, κατά
συµφωνηθέντα τρόπο, τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες πριν
από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία από τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών ή από τον δικαιούχο.
Άρθρο 60
(Άρθρο 63 της Οδηγίας 2007/64)
Αιτήσεις επιστροφής χρηµάτων για πράξεις πληρωµής
που κινούνται από δικαιούχο ή µέσω αυτού
1. Ο πληρωτής έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επιστροφή των
χρηµάτων που αναφέρεται στο άρθρο 59 και η οποία αντιστοιχεί
σε εγκεκριµένη πράξη πληρωµής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή µέσω αυτού, µέσα σε οκτώ εβδοµάδες από την ηµεροµηνία χρέωσης των χρηµατικών ποσών.
2. Μέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών είτε
επιστρέφει ολόκληρο το ποσό της πράξης πληρωµής είτε αιτιολογεί την άρνηση επιστροφής, υποδεικνύοντας το όργανο στο
οποίο µπορεί να προσφύγει ο πληρωτής αν δεν αποδέχεται, την
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αιτιολόγηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 76 έως 79.
Το δικαίωµα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών δυνάµει του
πρώτου εδαφίου να αρνείται επιστροφή χρηµάτων δεν ισχύει
στην περίπτωση του άρθρου 59 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Άρθρο 61
(Άρθρο 64 της Οδηγίας 2007/64)
Λήψη εντολών πληρωµής
1. Σε περίπτωση εντολής πληρωµής η οποία διαβιβάστηκε
απευθείας από τον πληρωτή ή εµµέσως από τον δικαιούχο ή
µέσω του δικαιούχου, ως χρόνος λήψης ορίζεται ο χρόνος κατά
τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή λαµβάνει την εντολή πληρωµής. Εάν ο χρόνος λήψης δεν είναι µέσα
σε εργάσιµη ηµέρα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, η εντολή πληρωµής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί
να ορίσει ένα οριακό χρονικό σηµείο προς το τέλος της εργάσιµης ηµέρας, πέραν του οποίου κάθε λαµβανόµενη εντολή πληρωµής θα λογίζεται ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
2. Εάν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών που κίνησε εντολή
πληρωµής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του συµφωνήσουν ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωµής αρχίζει σε συγκεκριµένη ηµέρα ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα
που ο πληρωτής θα έχει θέσει χρήµατα στη διάθεση του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του, χρονικό σηµείο λήψης της εντολής για τους σκοπούς του άρθρου 66 θεωρείται η συµφωνηθείσα
ηµέρα. Εάν η συµφωνηθείσα ηµέρα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα
για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, η εντολή πληρωµής που
λαµβάνεται θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα.
Άρθρο 62
(Άρθρο 65 της Οδηγίας 2007/64)
Άρνηση εντολών πληρωµής
1. Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών αρνηθεί να εκτελέσει
εντολή πληρωµής, η άρνηση και ει δυνατόν, οι λόγοι της άρνησης
και η διαδικασία επανόρθωσης των τυχόν λαθών που οδήγησαν
στην άρνηση γνωστοποιούνται στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνική νοµοθεσία.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών αποστέλλει ή καθιστά διαθέσιµη κατά το συµφωνηθέντα τρόπο τη γνωστοποίηση, µε την
πρώτη ευκαιρία και πάντως µέσα στις προθεσµίες που προβλέπει το άρθρο 66.
Η σύµβαση-πλαίσιο µπορεί να περιλαµβάνει όρο ότι ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιβάλλει χρέωση για την ειδοποίηση αυτή, εάν η άρνηση είναι αντικειµενικώς αιτιολογηµένη.
2. Εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται στη σύµβαση-πλαίσιο του πληρωτή, ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή δεν αρνείται να εκτελέσει εγκεκριµένη εντολή
πληρωµής, ανεξαρτήτως του αν η εντολή κινήθηκε από πληρωτή
ή από δικαιούχο ή µέσω αυτού, εκτός αν η εκτέλεσή της απαγορεύεται από άλλη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
εθνική.
3. Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 71, εντολή πληρωµής
της οποίας η εκτέλεση απορρίφθηκε θεωρείται ως µη ληφθείσα.
Άρθρο 63
(Άρθρο 66 της Οδηγίας 2007/64)
Ανέκκλητο εντολής πληρωµής
1. Ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών δεν µπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωµής εάν ληφθεί από τον πάροχο των υπη-

ρεσιών πληρωµών του πληρωτή, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση στο παρόν άρθρο.
2. Όταν η πράξη πληρωµής κινείται από τον δικαιούχο ή µέσω
αυτού, ο πληρωτής δεν µπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής µετά τη διαβίβαση στον δικαιούχο της εντολής πληρωµής
ή της συγκατάθεσής του να εκτελεσθεί η πράξη πληρωµής.
3. Ωστόσο, στην περίπτωση άµεσης χρέωσης και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων επιστροφής, ο πληρωτής µπορεί να
ανακαλέσει την εντολή πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της
εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της ηµέρας που συµφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηµατικών ποσών.
4. Στην περίπτωση του άρθρου 61 παράγραφος 2, ο χρήστης
υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωµής
το αργότερο έως το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της συµφωνηθείσας ηµέρας.
5. Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1
έως 4, η εντολή πληρωµής µπορεί να ανακληθεί µόνο µε συµφωνία µεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών και του οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών. Στην περίπτωση των
παραγράφων 2 και 3, απαιτείται επίσης και η συµφωνία του δικαιούχου. Εάν προβλέπεται στη σύµβαση-πλαίσιο, ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιβάλει χρέωση σε περίπτωση
ανάκλησης.
Άρθρο 64
(Άρθρο 67 της Οδηγίας 2007/64)
Μεταβίβαση και λήψη χρηµατικών ποσών
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου και οι τυχόν ενδιάµεσοι
των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούνται να µεταφέρουν το πλήρες ποσό της πράξης πληρωµής και να µην αφαιρούν επιβαρύνσεις από το µεταφερόµενο ποσό.
2. Εντούτοις, ο δικαιούχος και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών µπορούν να συµφωνούν ότι ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών αφαιρεί τη χρέωσή του από το µεταβιβαζόµενο
ποσό πριν αυτό πιστωθεί στον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή,
το πλήρες ποσό της πράξης πληρωµής και οι επιβαρύνσεις εµφαίνονται χωριστά στις πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο.
3. Εάν από το µεταφερόµενο ποσό αφαιρούνται επιβαρύνσεις
άλλες πλην εκείνων της παραγράφου 2, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµής του πληρωτή µεριµνά ώστε ο δικαιούχος να λαµβάνει
το πλήρες ποσό της πράξης πληρωµής που κινήθηκε από τον
πληρωτή. Όταν η πράξη πληρωµής κινείται από τον δικαιούχο ή
µέσω αυτού, ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µεριµνά
ώστε ο δικαιούχος να λαµβάνει το πλήρες ποσό της πράξης πληρωµής.
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 65
(Άρθρο 68 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρµογής
1. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται σε:
α) πράξεις πληρωµής σε ευρώ·
β) εθνικές πράξεις πληρωµής στο νόµισµα του κράτους - µέλους εκτός της ζώνης ευρώ και
γ) πράξεις πληρωµών που απαιτούν µόνο µία µετατροπή νοµίσµατος µεταξύ του ευρώ και του επίσηµου νοµίσµατος κράτους
- µέλους εκτός της ζώνης ευρώ, εφόσον η απαιτούµενη µετατροπή νοµίσµατος πραγµατοποιείται στο κράτος - µέλος που δεν
χρησιµοποιεί το ευρώ και, στην περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών πληρωµών, η διασυνοριακή µεταβίβαση πραγµατοποιείται σε ευρώ.
2. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται και σε άλλες πράξεις πληρωµής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συµφωνία µεταξύ του χρήστη
των υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του, µε εξαίρεση το άρθρο 69 η εφαρµογή του οποίου δεν
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εµπίπτει στη διακριτική ευχέρεια των µερών. Ωστόσο, όταν ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του συµφωνούν περίοδο µεγαλύτερη από τις οριζόµενες
στο άρθρο 66, για ενδοκοινοτικές πράξεις πληρωµών η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τις τέσσερις εργάσιµες ηµέρες από το
χρονικό σηµείο λήψης της εντολής σύµφωνα µε το άρθρο 61.
Άρθρο 66
(Άρθρο 69 της Οδηγίας 2007/64)
Πράξεις πληρωµής προς λογαριασµό πληρωµών
1. Ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή υποχρεούται να µεριµνά ώστε, µετά τον κατά το άρθρο 61 χρόνο
λήψης της εντολής, το ποσό της πράξης πληρωµής να πιστώνεται στο λογαριασµό του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου, το αργότερο στο τέλος της επόµενης εργάσιµης
ηµέρας. Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, ο πληρωτής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του, µπορούν να συµφωνούν διαφορετική προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις
εργάσιµες ηµέρες. Οι προθεσµίες αυτές µπορούν να παρατείνονται κατά µία επιπλέον εργάσιµη ηµέρα για τις πράξεις πληρωµής που εκτελούνται σε έντυπη µορφή.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου υποχρεούται να καθορίζει ηµεροµηνία αξίας και να καθιστά διαθέσιµο το
ποσό της πράξης πληρωµής στο λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου µετά την παραλαβή των χρηµατικών ποσών από τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 69.
3. Ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου υποχρεούται να µεταβιβάζει εντολή πληρωµής η οποία κινήθηκε από
τον δικαιούχο ή µέσω του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών του πληρωτή µέσα στην προθεσµία που συµφωνήθηκε µεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του, καθιστώντας δυνατή την τακτοποίησή της, όσον
αφορά την άµεση χρέωση, κατά τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία.
Άρθρο 67
(Άρθρο 70 της Οδηγίας 2007/64)
Όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασµό πληρωµών στον
πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών
Όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασµό πληρωµών στον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών, τα χρηµατικά ποσά τίθενται στη
διάθεση του δικαιούχου από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος τα παραλαµβάνει για λογαριασµό του δικαιούχου,
µέσα στην προθεσµία του άρθρου 66.
Άρθρο 68
(Άρθρο 71 της Οδηγίας 2007/64)
Μετρητά που τοποθετούνται σε λογαριασµό πληρωµών
Όταν καταναλωτής τοποθετεί µετρητά σε λογαριασµό πληρωµών τηρούµενο από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
στο νόµισµα του εν λόγω λογαριασµού πληρωµών, ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών µεριµνά ώστε το ποσό να καθίσταται διαθέσιµο αµέσως µετά τη λήψη του ποσού, µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία αξίας. Αν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι
καταναλωτής, το ποσό καθίσταται διαθέσιµο µε ηµεροµηνία
αξίας το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήψη
του.
Άρθρο 69
(Άρθρο 73 της Οδηγίας 2007/64)
Ηµεροµηνία αξίας και διαθεσιµότητα
των χρηµατικών ποσών
1. Η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου δεν επιτρέπεται να είναι µεταγενέστερη
της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασµός
του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου µε το ποσό
της πράξης πληρωµής.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου µεριµνά
ώστε το ποσό της πράξης πληρωµής να είναι στη διάθεση του δι-
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καιούχου αµέσως µόλις ο λογαριασµός του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών του δικαιούχου πιστωθεί µε το ποσό της πράξης πληρωµής.
2. Η ηµεροµηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή δεν επιτρέπεται να είναι προγενέστερη του
χρονικού σηµείου κατά το οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω
λογαριασµού πληρωµών µε το ποσό της πράξης πληρωµής.
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 70
(Άρθρο 74 της Οδηγίας 2007/64)
Λανθασµένα αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης
1. Εάν η πράξη πληρωµής εκτελεστεί σύµφωνα µε το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης, θεωρείται ότι εκτελέστηκε ορθά
όσον αφορά τον δικαιούχο που αναγράφεται στο αποκλειστικό
µέσο ταυτοποίησης.
2. Εάν το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης που παρέχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών είναι λανθασµένο, ο πάροχος των
υπηρεσιών πληρωµών δεν φέρει ευθύνη δυνάµει του άρθρου 71
για τη µη εκτέλεση ή την εσφαλµένη εκτέλεση της πράξης πληρωµής.
Ωστόσο, ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών που αφορά η πράξη πληρωµής.
Εάν προβλέπεται στη σύµβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών µπορεί να επιβάλει χρέωση στον χρήστη υπηρεσιών
πληρωµών για την ανάκτηση των ποσών.
3. Εάν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών προσκοµίσει πρόσθετες πληροφορίες πέραν εκείνων του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχείο α’ ή του άρθρου 39 παράγραφος 2 στοιχείο β’, ο
πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών ευθύνεται µόνο για την εκτέλεση πράξεων πληρωµής σύµφωνα µε το παρασχεθέν από τον
χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης.
Άρθρο 71
(Άρθρο 75 της Οδηγίας 2007/64)
Μη εκτέλεση ή εσφαλµένη εκτέλεση
1. Όταν εντολή πληρωµής κινείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του είναι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 55, του άρθρου 70 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 74,
υπεύθυνος έναντι του πληρωτή για την ορθή εκτέλεση της πράξης πληρωµής, εκτός αν µπορεί να αποδείξει στον πληρωτή και,
ενδεχοµένως, στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου, ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου έλαβε
το ποσό της πράξης πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 66 παράγραφος 1, οπότε ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή
εκτέλεση της πράξης πληρωµής.
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή είναι υπεύθυνος βάσει του πρώτου εδαφίου, επιστρέφει αµελλητί στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης πράξης
πληρωµής και, ανάλογα µε την περίπτωση, επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη πράξη
πληρωµής.
Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου είναι
υπεύθυνος βάσει του πρώτου εδαφίου, θέτει αµέσως το ποσό
της πράξης πληρωµής στη διάθεση του δικαιούχου και, ανάλογα
µε την περίπτωση, πιστώνει το αντίστοιχο πόσο στο λογαριασµό
πληρωµών του δικαιούχου.
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης πράξης
πληρωµής, όταν η εντολή πληρωµής κινείται από τον πληρωτή,
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του, ανεξαρτήτως της ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, προσπαθεί αµέσως, αν του ζητηθεί, να ανιχνεύσει την πράξη πληρωµής και
ειδοποιεί τον πληρωτή για το αποτέλεσµα.
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2. Όταν εντολή πληρωµής κινείται από τον δικαιούχο ή µέσω
αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του είναι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 55, του άρθρου 70, παράγραφοι 2 και 3 και του
άρθρου 74, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
του πληρωτή σύµφωνα µε το άρθρο 66 παράγραφος 3. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή είναι υπεύθυνος βάσει
του παρόντος εδαφίου, αναδιαβιβάζει αµέσως την εν λόγω εντολή
πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή.
Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου
είναι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 55, του άρθρου 70 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 74, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για τη διεκπεραίωση της εντολής πληρωµής σύµφωνα µε
τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του άρθρου 69. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος δυνάµει του παρόντος εδαφίου, µεριµνά ώστε το ποσό της πράξης
πληρωµής να είναι στη διάθεση του δικαιούχου αµέσως µόλις το
πόσο αυτό πιστωθεί στο λογαριασµό του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών του δικαιούχου.
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης πράξης
πληρωµής για την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου δεν είναι υπεύθυνος στο πλαίσιο του πρώτου και του
δεύτερου εδαφίου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του πληρωτή. Οσάκις ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή είναι υπεύθυνος εν προκειµένω, τότε, ανάλογα µε την περίπτωση, και χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης πράξης πληρωµής και επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην κατάσταση που θα βρισκόταν
εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη πράξη πληρωµής.
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης πράξης
πληρωµής, όπου η εντολή πληρωµής κινείται από τον δικαιούχο ή
µέσω του δικαιούχου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του, ανεξαρτήτως της ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, καταβάλλει άµεσα, αφού του ζητηθεί, προσπάθειες να ανιχνεύσει τις
πράξεις πληρωµών και ειδοποιεί τον δικαιούχο για το αποτέλεσµα.
3. Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών είναι υπεύθυνος
έναντι των αντίστοιχων χρηστών υπηρεσιών πληρωµών τους για
τυχόν χρεώσεις για τις οποίες φέρουν την ευθύνη και για τόκους
που επιβαρύνουν το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών συνεπεία µη
εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης της πράξης πληρωµής.
Άρθρο 72
(Άρθρο 76 της Οδηγίας 2007/64)
Πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση
Πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση σε σχέση µε αυτή που προβλέπεται στο παρόν τµήµα µπορεί να καθορίζεται σύµφωνα µε το
εφαρµοστέο δίκαιο στη συναφθείσα σύµβαση µεταξύ του χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του.
Άρθρο 73
(Άρθρο 77 της Οδηγίας 2007/64)
∆ικαίωµα προσφυγής
1. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 71 αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών ή σε µεσάζοντα, ο δεύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή µεσάζων αποζηµιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών για κάθε ζηµία που υπέστη ή κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο του άρθρου 71.
2. Η χορήγηση περαιτέρω οικονοµικής αποζηµίωσης µπορεί
να αποφασίζεται βάσει συµφωνιών µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών ή/και των µεσαζόντων και του δικαίου που εφαρµόζεται στη µεταξύ τους συµφωνία.
Άρθρο 74
(Άρθρο 78 της Οδηγίας 2007/64)
Απουσία ευθύνης
Η ευθύνη που προβλέπεται στα Κεφάλαια 2 και 3 δεν ισχύει σε

περιστάσεις που είναι ασυνήθεις και απρόβλεπτες, ξένες προς τη
βούληση του µέρους που τις επικαλείται, και των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο, ούτε όταν ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών δεσµεύεται από άλλες νοµικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 75
(Άρθρο 79 της Οδηγίας 2007/64)
Προστασία των δεδοµένων
Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα συστήµατα πληρωµών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών,
όταν χρειάζεται για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισµό της απάτης στον τοµέα των πληρωµών. Η επεξεργασία των
εν λόγω δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 76
(Άρθρο 80 της Οδηγίας 2007/64)
Καταγγελίες
1. Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωµών και στα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, περιλαµβανοµένων των ενώσεων καταναλωτών,
έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν καταγγελίες στην Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε ισχυρισµούς περί παραβάσεων των διατάξεων των Τίτλων ΙΙΙ και IV του Α’ Μέρους του
παρόντος νόµου από παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
2. Ανάλογα µε την περίπτωση και µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου σύµφωνα µε τη δικονοµία, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει µε την απάντησή της τον
καταγγέλλοντα για τις προβλεπόµενες από το άρθρο 79 εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγής.
Άρθρο 77
(Άρθρο 81 της Οδηγίας 2007/64)
Κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη άλλων ειδικότερων διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλεται σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών,
οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
διατάξεις των Κεφαλαίων IV και V αυτού του νόµου πρόστιµο από
πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίµου διπλασιάζεται. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως
υπόψη και συνεκτιµώνται: α) η βαρύτητα της παράβασης, β) η
συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) ο βαθµός υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος εργασιών
του παραβάτη.
2. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α’) και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που
προβλέπεται σε βάρος των φορέων παροχής υπηρεσιών πλη-
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ρωµών από το νόµο αυτόν και την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 78
(Άρθρο 82 της Οδηγίας 2007/64)
Αρµόδιες αρχές
1. Αρµόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφος 1 αυτού του νόµου και
την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 70
αυτού του νόµου ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόµενης παράβασης των
διατάξεων του εθνικού δικαίου που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή
των τίτλων ΙΙΙ και IV, υπεύθυνες δυνάµει της παραγράφου 1 είναι
οι αρµόδιες αρχές του κράτους–µέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών. Ωστόσο, για τους αντιπροσώπους και
τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν υπό το δικαίωµα εγκατάστασης αρµόδιες είναι οι αρχές του κράτους–µέλους υποδοχής.
ΤΜΗΜΑ 2
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 79
(Άρθρο 83 της Οδηγίας 2007/64)
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν µεταξύ χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και φορέα παροχής
υπηρεσιών πληρωµών και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε τις διατάξεις αυτού του νόµου,
αρµόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής
Τραπεζικών–Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού
∆ιακανονισµού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.
2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’).
2. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέρω φορείς
συνεργάζονται ενεργά µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων
κρατών–µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤIΤΛΟΣ V
(τίτλος VI της Οδηγίας 2007/64)
ΤΕΛΙΚEΣ ∆ΙAΤAΞΕΙΣ
Άρθρο 80
(Άρθρο 86 της Οδηγίας 2007/64)
Πλήρης εναρµόνιση
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών απαγορεύεται να παρεκκλίνουν, εις βάρος των χρηστών των υπηρεσιών πληρωµών, από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, εκτός εάν η δυνατότητα παρέκκλισης προβλέπεται ρητά από αυτόν το νόµο.
Ωστόσο, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µπορούν να αποφασίζουν να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στους χρήστες
των υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 81
(Άρθρο 88 της Οδηγίας 2007/64)
Μεταβατική διάταξη
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3691/2008 ή άλλων
σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, νοµικά πρόσωπα, τα οποία
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του νόµου ασκούν
ήδη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δραστηριότητες ιδρύµατος πληρωµών, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές έως την 30ή Απριλίου 2011, χωρίς να έχουν
αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού
του νόµου. Νοµικά πρόσωπα που δεν θα έχουν αδειοδοτηθεί έως
αυτήν την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10
αυτού του νόµου, θα απαγορεύεται εφεξής να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 αυτού
του νόµου.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 αυτού
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του άρθρου, εξαιρούνται από την υποχρέωση αδειοδότησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού του νόµου, τα
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες
του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.
3601/2007 και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3601/2007 πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού του νόµου.
Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εµπίπτουν στην κατηγορία
αυτή υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις δραστηριότητες που ασκούν έως την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος αυτού του νόµου. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει
να περιλαµβάνει πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι έχουν
συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, δ’, ζ’, η’, θ’,
ια’ και ιβ’ του άρθρου 5 αυτού του νόµου. Εφόσον η Τράπεζα της
Ελλάδος εκτιµά ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις ανωτέρω διατάξεις, το ενδιαφερόµενο χρηµατοδοτικό
ίδρυµα εγγράφεται στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 13
αυτού του νόµου.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να εξαιρεί τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή από τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού
του νόµου.
3. Τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2
αυτού του άρθρου λαµβάνουν αυτοµάτως άδεια λειτουργίας και
εγγράφονται στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 13 αυτού
του νόµου, εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει ήδη στοιχεία ότι συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 αυτού του νόµου. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει σχετικά τα ενδιαφερόµενα νοµικά
πρόσωπα πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 82
(άρθρα 89, 90 παρ.2, 91 παρ.3 και 93
της Οδηγίας 2007/64)
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου καταργούνται:
α) το π.δ. 33/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας
προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές
µεταφορές πιστώσεων» (ΦΕΚ 27 Α’),
β) οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 4 της κ.υ.α. Ζ1-178/2001
(ΦΕΚ 255 Β’),
γ) οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του
άρθρου 4 και της παραγράφου 8 του άρθρου 4α του ν.
2251/1994,
δ) οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του
ν.
3691/2008,
ε) οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α’)
«Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση
και συµπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 83
(άρθρα 90 παρ.1, 91 παρ.1 και 92 της Οδηγίας 2007/64)
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. α) Στην περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν.3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α’) αντί των λέξεων «πράξεις διενέργειας
πληρωµών» τίθενται οι λέξεις «υπηρεσίες πληρωµών».
β) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.
3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. έκδοση και διαχείριση
άλλων µέσων πληρωµής (ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών),
εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από την προηγούµενη περίπτωση δ’».
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008
αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Τα ιδρύµατα πληρωµών».
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/44/ΕΚ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2010/16/ΕΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 84
Σκοπός
Σκοπός του ∆εύτερου Μέρους του νόµου αυτού είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των άρθρων 1, 2, 4-6 της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 «για την τροποποίηση της
Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών
2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά µε
τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για
την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης
συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα» (ΕΕ L 247), καθώς και της Οδηγίας
2010/16/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2010 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ενός
συγκεκριµένου ιδρύµατος από το πεδίο εφαρµογής» (EE L 60).
Άρθρο 85
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2007/44)
Αξιολόγηση απόκτησης ή εκχώρησης συµµετοχών σε πιστωτικά ιδρύµατα
Tο άρθρο 24 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Συµµετοχές σε πιστωτικά ιδρύµατα
1. α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (στο εξής: «υποψήφιος
αγοραστής»), το οποίο µεµονωµένα ή µέσω κοινής δράσης µε
άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του εδαφίου γ’ της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει,
άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα που
εδρεύει στην Ελλάδα, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα, υφιστάµενη συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα, ούτως ώστε
το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου
που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 10%, του
20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε να αποκτήσει, άµεσα ή έµµεσα,
τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος υπό την έννοια της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου (στο εξής: «προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής»), αρχικά απευθύνει
κοινοποίηση εγγράφως στην Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής, καθώς και τις
σχετικές απαιτούµενες πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
β) Κάθε υποψήφιος αγοραστής, ο οποίος έχει αποφασίσει να
αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα, υφιστάµενη
συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα ούτως
ώστε το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το όριο του
5%, ενηµερώνει προηγουµένως την Τράπεζα της Ελλάδος και
της γνωστοποιεί το ποσοστό της νέας συµµετοχής.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί, κατά περίπτωση, εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, εάν η συµµετοχή αυτή οδηγεί σε
σηµαντική επιρροή και σε θετική περίπτωση ενηµερώνει τον υποψήφιο αγοραστή και προβαίνει στην απαιτούµενη αξιολόγηση
της παραγράφου 11.
γ) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποφασίσει
να παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, συµµετοχή των ανωτέρω
εδαφίων α’ ή β’, σε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα
ή έχει αποφασίσει:
i) να µειώσει τη συµµετοχή του σε πιστωτικό ίδρυµα, ούτως
ώστε το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, να διαµορφώνεται σε

ποσοστό µικρότερο από το 5%, το 10%, το 20%, το 1/3 ή το 50%
ή
ii) να παύσει να έχει, άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος,
ενηµερώνει προηγουµένως εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το τυχόν ύψος της συµµετοχής που προτίθεται να διατηρήσει.
δ) Εφόσον τις συµµετοχές των εδαφίων α’ ή β’ της παρούσας
παραγράφου προτίθενται να πραγµατοποιήσουν νοµικά πρόσωπα, αυτά γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των
σηµαντικότερων διευθυντικών στελεχών, των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 5%, καθώς και όπου ενδείκνυται, την ταυτότητα των φυσικών προσώπων, υπό την έννοια του πραγµατικού
δικαιούχου της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008
(ΦΕΚ 166 Α’), που, άµεσα ή έµµεσα, τα ελέγχουν, καθώς και κάθε
µεταγενέστερη µεταβολή. Αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέχουν και τα ανωτέρω φυσικά
πρόσωπα.
ε) Εάν τις συµµετοχές των εδαφίων α’ και β’ προτίθενται να
αποκτήσουν έµµεσα ένα ή περισσότερα πρόσωπα, η Τράπεζα
της Ελλάδος δύναται να αξιολογεί µε βάση τα κριτήρια της παραγράφου 11, πέραν του υποψήφιου αγοραστή που προτίθεται
να αποκτήσει άµεσα τη συµµετοχή και του πραγµατικού δικαιούχου, και τα τυχόν παρεµβαλλόµενα, µεταξύ των δύο προηγούµενων περιπτώσεων, πρόσωπα.
2. α) Για το σκοπό υπολογισµού του ποσοστού συµµετοχής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαµβάνονται
υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12 και 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν.
3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α’), υπό την επιφύλαξη του εδαφίου β’ της
παρούσας παραγράφου.
β) Κατά τον ως άνω υπολογισµό του ποσοστού συµµετοχής
δεν λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή οι µετοχές µε
δικαίωµα ψήφου που κατέχουν πιστωτικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις επενδύσεων ως αποτέλεσµα αναδοχής ή/και τοποθέτησης
χρηµατοπιστωτικών µέσων µε ρητή δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα µε το εδάφιο στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3606/2007, εφόσον τα εν λόγω δικαιώµατα δεν ασκούνται ούτε
χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο µε σκοπό την παρέµβαση
στη διαχείριση του εκδότη και πρόκειται βάσει ρητής δέσµευσης
να µεταβιβαστούν εντός ενός (1) έτους από την απόκτηση.
γ) Ως «από κοινού δράση» για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου νοείται η περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι
υποψήφιοι αγοραστές προτίθενται να ενεργούν συντονισµένα
κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους µετά την απόκτηση µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου µε συµφωνία που µπορεί να γίνεται
εγγράφως ή προφορικά ή συνάγεται από πραγµατικά περιστατικά, ανεξαρτήτως εάν τα πρόσωπα που δρουν από κοινού συνδέονται µεταξύ τους. Η κοινοποίηση των δικαιωµάτων ψήφου της
ως άνω περίπτωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται είτε από
τον κάθε υποψήφιο αγοραστή είτε από έναν από αυτούς, ο
οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή την παραλαβή της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παράγραφο 6, και τις οποίες ενδεχοµένως
παρέλαβε µεταγενέστερα της εν λόγω κοινοποίησης. Η εν λόγω
γνωστοποίηση παρέχεται εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από
την παραλαβή της κοινοποίησης και των σχετικών πρόσθετων
στοιχείων.
4. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος εντός εξήντα (60) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας γραπτής επιβεβαίωσης περί της παραλαβής εκ µέρους της όλων των απαιτούµενων εγγράφων της παραγράφου 5 (στο εξής: «περίοδος
αξιολόγησης») προβαίνει στην αξιολόγηση που προβλέπεται
στην παράγραφο 11 (στο εξής: «αξιολόγηση»).
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος στη γνωστοποίηση παραλαβής που
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 3 αναφέρει και την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.
5. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος µε απόφασή της δηµοσιοποιεί
κατάλογο µε τις αναγκαίες, για τους σκοπούς της προληπτικής
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εποπτείας, πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι
οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν κατά την κοινοποίηση
που προβλέπει η παράγραφος 1.
β) Οι πληροφορίες του εδαφίου α’ είναι προσαρµοσµένες αναλόγως µε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου αγοραστή (φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, εποπτευόµενο ή µη κ.λπ.), το βαθµό συµµετοχής του στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος για το οποίο
προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής και το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, µέχρι και την πεντηκοστή
εργάσιµη ηµέρα της περιόδου αξιολόγησης, να ζητήσει εγγράφως πληροφορίες διευκρινιστικές και συναφείς µε αυτές του καταλόγου της παραγράφου 5, αναγκαίες για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, καθορίζοντας τα απαιτούµενα για το σκοπό αυτόν
συµπληρωµατικά στοιχεία.
7. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες της παραγράφου 6 και της ηµεροµηνίας παραλαβής της απάντησης του
υποψήφιου αγοραστή, η περίοδος αξιολόγησης αναστέλλεται.
Η αναστολή αυτή δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει τη συµπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών, χωρίς
όµως στην περίπτωση αυτή να επέρχεται νέα αναστολή της περιόδου αξιολόγησης.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να παρατείνει την αναστολή
που αναφέρεται στην παράγραφο 7, κατά δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες, εάν ο υποψήφιος αγοραστής:
α) είναι εγκατεστηµένος ή υπόκειται σε ρυθµιστικό πλαίσιο σε
χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
β) είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο στο εποπτικό
καθεστώς που µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία διέπει τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις ή εταιρίες διαχείρισης οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.).
9. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίσει, µόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, να αντιταχθεί στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, εφόσον υπάρχουν βάσιµοι λόγοι γι’ αυτό, µε
βάση τα κριτήρια της παραγράφου 11, ή εάν οι πληροφορίες που
διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις ή
αληθείς, ενηµερώνει εγγράφως τον υποψήφιο αγοραστή, εντός
δύο (2) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης ή και πριν από την εκπνοή αυτής, εκθέτοντας τους λόγους
αυτής της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η προτεινόµενη
απόκτηση συµµετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε. Η απόφαση περί
απόρριψης της συµµετοχής µε τη δέουσα αιτιολόγηση µπορεί
να δηµοσιοποιείται κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος ή
και κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου αγοραστή. Η θετική απόφαση δηµοσιοποιείται σε κάθε περίπτωση.
10. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ορίζει µέγιστη προθεσµία για την απόκτηση ή αύξηση υφιστάµενης συµµετοχής και
να παρατείνει την προθεσµία αυτή, οσάκις ενδείκνυται.
11. α) Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης που προβλέπει
η παράγραφος 1 και των πληροφοριών που αναφέρονται στις
παραγράφους 5 και 6, η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να
διασφαλίσει τη χρηστή και συνετή διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής και λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή του υποψήφιου
αγοραστή στο πιστωτικό ίδρυµα, αξιολογεί την καταλληλότητα
του υποψήφιου αγοραστή και τα οικονοµικά εχέγγυα της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική
άποψη, µε βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
i) τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή,
ii) τη φήµη και την εµπειρία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
θα διευθύνει τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής,
iii) τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή,
ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή
προβλέπεται ότι θα ασκούνται από το πιστωτικό ίδρυµα για το
οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής,
iv) την ικανότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να ανταποκρίνε-
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ται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει κυρίως του παρόντος νόµου, του ν.
3455/2006 (ΦΕΚ 84 Α’) και του ν. 3606/2007 και, ιδίως, το βαθµό
κατά τον οποίο ο όµιλος του οποίου, ενδεχοµένως, το πιστωτικό
ίδρυµα θα καταστεί µέλος, µέσω της σχεδιαζόµενης συµµετοχής, διαθέτει δοµή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας, την αποτελεσµατική ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των άλλων
ηµεδαπών ή αλλοδαπών αρµόδιων αρχών, καθώς και τον προσδιορισµό της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους,
v) το βαθµό κατά τον οποίο υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε
σχέση µε την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε
να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.
β) Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 6, 7 και
8, σε περίπτωση που κατά την περίοδο αξιολόγησης µίας πρότασης κοινοποιηθούν και άλλη ή άλλες προτάσεις για απόκτηση
ή αύξηση υφιστάµενης συµµετοχής στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, η
Τράπεζα της Ελλάδος τις αντιµετωπίζει αµερόληπτα.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιβάλλει εκ των προτέρων
όρους, όσον αφορά το ύψος της συµµετοχής που πρέπει να αποκτηθεί ούτε εξετάζει την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής
από πλευράς οικονοµικών αναγκών της αγοράς.
12. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την αξιολόγηση της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής ακολουθεί διαδικασία προηγούµενης διαβούλευσης µε τις ηµεδαπές ή αλλοδαπές αρµόδιες
αρχές, εάν ο υποψήφιος αγοραστής είναι:
i) πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική
επιχείρηση, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρία διαχείρισης οργανισµού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος–µέλος ή
ii) µητρική πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλιστικής επιχείρησης,
αντασφαλιστικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρίας διαχείρισης οργανισµού συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
σε κράτος-µέλος ή
iii) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει άλλο πιστωτικό
ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση,
επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρία διαχείρισης οργανισµού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος-µέλος.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών, για τους
σκοπούς της αξιολόγησης της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή σε αντίστοιχη διάταξη νοµοθεσίας κρατών–µελών που ενσωµατώνει το άρθρο 19
της Οδηγίας 2006/48, όπως ισχύει:
i) κατόπιν αιτήµατός τους, κάθε σχετική πληροφορία και
ii) µε δική της πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σηµασίας
σχετικές πληροφορίες,
διαβιβάζοντας και στις δύο περιπτώσεις τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις σχετικά µε τον υποψήφιο αγοραστή.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πληροφορίες από
αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών για τους σκοπούς αξιολόγησης από αυτήν προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής.
Στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για την προτεινόµενη συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα
επισηµαίνονται τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες ενδεχοµένως εξέφρασε η αλλοδαπή αρχή, στο πλαίσιο της ανωτέρω
διαβούλευσης.
13. α) Εφόσον οι κληρονόµοι προσώπου που ήταν κάτοχος
συµµετοχής των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αποκτούν ατοµικά συµµετοχή των ανωτέρω εδαφίων, ενηµερώνουν σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος εντός
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου
του κληρονοµούµενου ή από την ηµεροµηνία νόµιµης επαγωγής
της κληρονοµίας σε αυτούς. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονοµίας, η προαναφερόµενη προθεσµία παρατείνεται αντιστοί-
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χως µέχρι την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την επαγωγή
της κληρονοµίας στους περαιτέρω κληρονόµους, οι οποίοι έχουν
την υποχρέωση ενηµέρωσης. Την ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης
έχει και ο τυχόν εκτελεστής της διαθήκης ή ο κηδεµόνας της
σχολάζουσας κληρονοµίας ή ο εκκαθαριστής της κληρονοµίας
που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, εφόσον κρίνει ότι κληρονόµοι εκ των αναφεροµένων στο ανωτέρω εδάφιο α’ δεν είναι κατάλληλοι για να διασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση
του πιστωτικού ιδρύµατος, να ακολουθήσει τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 62.
14. α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της
Ελλάδος, µέχρι την 15η Ιουλίου κάθε έτους, τα ονόµατα των µετόχων που κατέχουν συµµετοχή άνω του 1%, καθώς και τα ποσοστά των συµµετοχών αυτών, όπως προκύπτουν, ιδίως από τα
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ετήσια γενική συνέλευση
των µετόχων ή από την τυχόν πληρωµή µερισµάτων ή από τις
πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους, δυνάµει ιδίως
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στις εταιρίες, οι µετοχές των οποίων αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά.
β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα, εντός 10 εργασίµων ηµερών αφότου λάβουν γνώση, γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος,
την απόκτηση ή εκχώρηση συµµετοχών στο κεφάλαιό τους, οι
οποίες αυξάνουν ή µειώνουν τα ποσοστά συµµετοχής πάνω ή
κάτω από ένα από τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα ή στα στοιχεία
των προσώπων που αναφέρονται στα εδάφια β’ και γ’ της παραγράφου 10 και στο εδάφιο α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 5
του παρόντος νόµου, και λήφθηκαν υπόψη κατά τη χορήγηση
της άδειας λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων ή τη διαδικασία έγκρισης µετέπειτα αλλαγών των στοιχείων αυτών.
15. α) Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί συµµετοχή ή αυξηθεί η υφιστάµενη συµµετοχή στο κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύµατος από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς την, βάσει του
παρόντος άρθρου, απαιτούµενη κατά περίπτωση γνωστοποίηση
ή έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, παύει αυτοδικαίως να
έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή και η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει στους κατόχους των συµµετοχών αυτών τις
κυρώσεις, που προβλέπονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2
του άρθρου 64, διαζευκτικά ή σωρευτικά.
β) Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος περί της αλλαγής της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα,
κατόχους συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εδάφιο δ’ της παραγράφου 1 ή εφόσον δεν υπάρξει συµµόρφωση
προς την τυχόν απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την
εφαρµογή των προβλεποµένων στα εδάφια β’ και γ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου
που απορρέουν από τη συµµετοχή του νοµικού προσώπου στο
µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος και η Τράπεζα της
Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται
στο εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 64.
16. Για τους σκοπούς της εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να ζητά από τα πιστωτικά ιδρύµατα τη γνωστοποίηση
των στοιχείων της ταυτότητας και το ύψος του ποσοστού συµµετοχής των µεγαλύτερων µετόχων τους που αθροιστικά συγκεντρώνουν στην κατοχή τους την πλειοψηφία των δικαιωµάτων
ψήφου του πιστωτικού ιδρύµατος.
17. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ρυθµίζει ειδικά θέµατα
και λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 86
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2007/44)
Αξιολόγηση της απόκτησης ή εκχώρησης συµµετοχών
σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 2α του
ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Για τον υπολογισµό της «ειδικής συµµετοχής» λαµβάνονται
επιπλέον υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 13 παράγραφοι 4 και 5 του
ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α’).»
2. Η παράγραφος 1α του άρθρου 15α του ν.δ.400/1970 (ΦΕΚ
10 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (στο εξής: «υποψήφιος
αγοραστής»), το οποίο, µεµονωµένα ή µέσω κοινής δράσης,
όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω, µε άλλα πρόσωπα, έχει
αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή είτε να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα, υφιστάµενη
ειδική συµµετοχή, όπως ο όρος «ειδική συµµετοχή» ορίζεται στο
στοιχείο ιγ’ του άρθρου 2α του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος και δύναται να εξειδικεύεται µε πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (στο
εξής: «ΕΠ.Ε.Ι.Α.») σε ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωµάτων
ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να
υπερβαίνει τα όρια του 10%, του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε
να αποκτήσει άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο της ασφαλιστικής επιχείρησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2α στοιχ. ιβ’ του παρόντος, όπως ισχύει (στο εξής: «προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής»), αρχικά απευθύνει κοινοποίηση εγγράφως στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α. προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής, καθώς και τις σχετικές µε την προληπτική αξιολόγηση πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15β του
παρόντος. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε απόφασή της δηµοσιοποιεί κατάλογο
µε τις αναγκαίες, για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας,
πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν κατά την κοινοποίηση που προβλέπει το παρόν άρθρο.
Ως «κοινή δράση» για την εφαρµογή του παρόντος νοείται η
περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές ενεργούν συντονισµένα κατά την απόκτηση µετοχών ή
δικαιωµάτων ψήφου µε συµφωνία που µπορεί να γίνεται εγγράφως ή προφορικά, ανεξαρτήτως εάν τα πρόσωπα που δρουν από
κοινού συνδέονται µεταξύ τους. Η κοινοποίηση των δικαιωµάτων
ψήφου της ως άνω περίπτωσης στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. γίνεται είτε από
τον κάθε υποψήφιο αγοραστή χωριστά είτε από έναν από αυτούς, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν.
Κατά τον ως άνω υπολογισµό του ποσοστού συµµετοχής δεν
λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή οι µετοχές µε δικαίωµα ψήφου που κατέχουν πιστωτικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις
επενδύσεων ως αποτέλεσµα αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηµατοπιστωτικών µέσων µε ρητή δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα
µε το εδάφιο στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3606/2007, εφόσον τα εν λόγω δικαιώµατα δεν ασκούνται ούτε
χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο, µε σκοπό την παρέµβαση
στη διαχείριση του εκδότη και πρόκειται βάσει ρητής δέσµευσης
να µεταβιβαστούν εντός ενός (1) έτους από την απόκτηση.
Προκειµένου περί συµµετοχών που πραγµατοποιούνται από
φυσικά πρόσωπα, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαιούται για την επίτευξη των
σκοπών της εποπτείας και για λόγους διαφάνειας:
i) να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα, τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση και την προέλευση των χρηµατικών µέσων των εν
λόγω προσώπων και
ii) να απαιτεί από τα φυσικά πρόσωπα να της παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να βεβαιώνεται ότι πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας µε βάση το παρόν νοµοθετικό διάταγµα ή ότι
δεν ανέκυψαν καταστάσεις που θα αποτελούσαν αιτία για τη µη
χορήγηση της άδειας αυτής.
Προκειµένου περί συµµετοχών πού πραγµατοποιούνται από
νοµικά πρόσωπα, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαιούται: i) να ζητά πληροφορίες
για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που άµεσα η έµµεσα
ελέγχουν τα νοµικά αυτά πρόσωπα, ii) να επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα των φυσικών αυτών προσώπων, υπό την
έννοια του πραγµατικού δικαιούχου της παραγράφου16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α’), που άµεσα ή έµµεσα τα
ελέγχουν, iii) να ζητά τη γνωστοποίηση των οικονοµικών στοιχείων (οικονοµικές καταστάσεις τους), όταν καθιστούν την ασφα-
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λιστική επιχείρηση θυγατρική τους για τον έλεγχο της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης, τα οποία µπορεί να ζητηθούν και
µεταγενέστερα και iv) να απαιτεί από τα νοµικά πρόσωπα να της
παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να βεβαιώνεται ότι
πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας µε βάση τον παρόντα νόµο ή ότι
δεν ανέκυψαν καταστάσεις που θα αποτελούσαν αιτία για τη µη
χορήγηση της άδειας αυτής. Για την έννοια του ελέγχου έχει
εφαρµογή το στοιχείο ιβ’ του άρθρου 2α του παρόντος.
Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ειδική συµµετοχή σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η
ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται:
i) να επιβάλλει την υποχρέωση στα νοµικά αυτά πρόσωπα να
έχουν ονοµαστικές τις µετοχές µε δικαίωµα ψήφου,
ii) να απαιτεί όπως συγκεκριµένα ποσοστά του συνόλου των
πιο πάνω ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ανήκουν σε
ένα η περισσότερα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν της προηγούµενης έγκρισης της ΕΠ.Ε.Ι.Α..
Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που κατέχει ειδική συµµετοχή η ως άνω υποχρέωση ενηµέρωσης από τους κληρονόµους
του επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου του κληρονοµούµενου ή από την ηµεροµηνία νόµιµης επαγωγής της κληρονοµίας
σε αυτούς. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονοµίας, η προαναφερόµενη προθεσµία παρατείνεται αντιστοίχως µέχρι την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την επαγωγή της κληρονοµίας
στους περαιτέρω κληρονόµους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση
ενηµέρωσης. Την ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης έχει και ο τυχόν
εκτελεστής της διαθήκης ή ο κηδεµόνας της σχολάζουσας κληρονοµίας ή ο εκκαθαριστής της κληρονοµίας που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Μέσα σε τρεις
(3) µήνες από τη γνωστοποίηση η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, εφόσον κρίνει ότι οι κληρονόµοι δεν είναι κατάλληλοι για να εξασφαλίσουν
τη συνετή και χρηστή διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης,
να επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 5 στοιχείο β’ του παρόντος άρθρου.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15α του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει αποφασίσει
να παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε
ασφαλιστική επιχείρηση απευθύνει κοινοποίηση εγγράφως στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α., προσδιορίζοντας το ύψος της συµµετοχής που προτίθεται να µεταβιβάσει. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει
οµοίως να απευθύνει έγγραφη κοινοποίηση στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. για
την απόφασή του να µειώσει την ειδική συµµετοχή του, προκειµένου το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να µειωθεί σε λιγότερο από τα όρια του
10%, 20%, του 1/3 ή του 50 % ή προκειµένου να παύσει να έχει
τον έλεγχο της εποπτευόµενης ασφαλιστικής επιχείρησης, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 2α στοιχείο ιβ’ του παρόντος, όπως
ισχύει.»
4. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
15α του ν.δ. 400/1970 µετά τις λέξεις «συµµετοχή του νοµικού
προσώπου» προστίθενται οι λέξεις «στο µετοχικό κεφάλαιο της
ασφαλιστικής επιχείρησης».
5. Στο ν.δ. 400/1970 προστίθεται άρθρο 15β ως ακολούθως:
«Άρθρο 15β
1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., αµέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2)
εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, που
απαιτείται βάσει του άρθρου 15α παράγραφος 1, καθώς και σε
περίπτωση ενδεχόµενης µεταγενέστερης παραλαβής των πληροφοριών που αναφέρονται, γνωστοποιεί εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή ότι τις παρέλαβε.
Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαθέτει µέγιστη προθεσµία εξήντα (60) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της
παραλαβής της κοινοποίησης και όλων των εγγράφων που απαιτούνται να επισυνάπτονται στην κοινοποίηση του υποψήφιου
αγοραστή, προκειµένου να διενεργήσει την αξιολόγηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
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Στον υποψήφιο αγοραστή γνωστοποιείται κατά την επιβεβαίωση της παραλαβής και η ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.
Η ΕΠ.Ε.Ι.Α δύναται το αργότερο µέχρι την πεντηκοστή εργάσιµη ηµέρα της περιόδου αξιολόγησης να ζητήσει περαιτέρω
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτηµα υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζονται τα
αναγκαία συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία.
Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά την
οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την EΠ.Ε.Ι.Α. και της ηµεροµηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψήφιου αγοραστή,
η περίοδος αξιολόγησης αναστέλλεται. Η αναστολή δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες. Οι αρµόδιες
αρχές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να υποβάλλουν περαιτέρω
αιτήµατα για τη συµπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών,
τούτο όµως δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται διακοπή της περιόδου αξιολόγησης.
Η EΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να παρατείνει την αναστολή της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, εάν
ο υποψήφιος αγοραστής:
α) είναι εγκατεστηµένος ή υπόκειται σε ρυθµιστικό πλαίσιο
εκτός της Κοινότητας·
β) είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο σε εποπτεία
δυνάµει της ισχύουσας ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α, µόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, αποφασίσει να αντιταχθεί στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής,
πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως τον υποψήφιο αγοραστή, εντός
δύο (2) εργασίµων ηµερών, και χωρίς να υπερβαίνει την περίοδο
αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης αυτής. Η
EΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να προβαίνει στη δηµοσιοποίηση της αναφερόµενης στην παρούσα παράγραφο αιτιολογηµένης εναντιώσεώς της στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, άνευ
αιτήµατος του υποψήφιου αγοραστή.
Εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α δεν αντιταχθεί εγγράφως στην προτεινόµενη
απόκτηση συµµετοχής, εντός της περιόδου αξιολόγησης, τότε
η προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
Η θετική απόφαση δηµοσιοποιείται σε κάθε περίπτωση.
Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να ορίζει µέγιστη προθεσµία για την ολοκλήρωση της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής και να παρατείνει την προθεσµία αυτή, οσάκις ενδείκνυται.
2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης και των
πληροφοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 15α του παρόντος
νοµοθετικού διατάγµατος για απόκτηση ειδικής συµµετοχής,
προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση της
ασφαλιστικής επιχείρησης για την οποία προτείνεται η απόκτηση
συµµετοχής και λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή
του υποψήφιου αγοραστή (φυσικού ή νοµικού προσώπου) στην
ασφαλιστική επιχείρηση, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και περαιτέρω την ορθότητα της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική άποψη, µε
βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή·
β) τη φήµη και την εµπειρία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
θα διευθύνει τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής επιχείρησης
κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής·
γ) τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή,
ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή
προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ασφαλιστική επιχείρηση
για την οποία προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής·
δ) την ικανότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης να ανταποκρίνεται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος νοµοθετικού
διατάγµατος και της σχετικής ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ιδίως
δε το κατά πόσον ο όµιλος του οποίου ενδέχεται να καταστεί
µέλος, διαθέτει δοµή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας, την επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και των λοιπών αρµόδιων αρχών, ηµεδαπών
και αλλοδαπών, καθώς και τον προσδιορισµό της κατανοµής των
αρµοδιοτήτων µεταξύ τους·
ε) το βαθµό κατά τον οποίο υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε
σχέση µε την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, διαπράττε-
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ται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε
να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του ν. 3691/2008 ή ότι η προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.
3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να αρνηθεί την προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής µόνον εφόσον υπάρχουν βάσιµοι λόγοι γι’ αυτό, µε
βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 ή εάν οι πληροφορίες που
διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) δεν είναι πλήρεις, εφαρµοζοµένης ανάλογα της παραγράφου 2 στοιχείο γ’ του άρθρου 15α του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος.
4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατά την αξιολόγηση της απόκτησης συµµετοχής διαβουλεύεται εκτενώς µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές,
εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής είναι:
α) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, πιστωτικό ίδρυµα, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
(Ε.Π.Ε.Υ.) ή εταιρία διαχείρισης Οργανισµού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), µε άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος–µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον
οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής ή
β) µητρική επιχείρηση ασφαλιστικής επιχείρησης, αντασφαλιστικής επιχείρησης, πιστωτικού ιδρύµατος, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρίας διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. µε
άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος–µέλος ή σε διαφορετικό
κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής ή
γ) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, πιστωτικό ίδρυµα, επιχείρηση
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρία διαχείρισης
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος–µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση
συµµετοχής.
5. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
κάθε ουσιαστική ή σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση της
απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις της παραγράφου 4. Στο
πλαίσιο αυτό διαβιβάζει, κατόπιν αιτήµατος στις αρµόδιες αρχές,
κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποιεί, µε δική της πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σηµασίας πληροφορίες, διαβιβάζοντας και στις δύο περιπτώσεις τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις
σχετικά µε τον υποψήφιο αγοραστή.
6. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να ζητά πληροφορίες από αρµόδιες
αρχές άλλων χωρών για τους σκοπούς αξιολόγησης από αυτήν
προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής. Στην απόφασή της πρέπει να επισηµαίνονται οι τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες
εξέφρασε η αρµόδια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του υποψήφιου αγοραστή.»
Άρθρο 87
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2007/44)
∆ιατάξεις αντασφάλισης
1. Στην περίπτωση ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 80 παράγραφος 1 του ν.δ. 400/1970 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως
εξής:
«Για τον υπολογισµό της «ειδικής συµµετοχής» λαµβάνονται,
επιπλέον των ανωτέρω, υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 3556/2007.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 87 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (στο εξής «υποψήφιος
αγοραστής») το οποίο, µεµονωµένα ή σε συνεννόηση µε άλλα
πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άµεσα ή έµµεσα,
ειδική συµµετοχή είτε να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα,
υφιστάµενη ειδική συµµετοχή όπως ο όρος «ειδική συµµετοχή»
ορίζεται στο στοιχείο ιγ’ του άρθρου 2α του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος και δύναται να εξειδικεύεται µε πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σε αντασφαλιστική
επιχείρηση που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, ούτως ώστε
το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου
που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 10%, 20%,

του 1/3 ή του 50% ή ώστε να αποκτήσει άµεσα ή έµµεσα τον
έλεγχο της αντασφαλιστικής επιχείρησης, κατά τα οριζόµενα στο
στοιχείο θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος,
όπως ισχύει (στο εξής «προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής»),
αρχικά απευθύνει κοινοποίηση εγγράφως στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής, καθώς και
τις σχετικές µε την προληπτική αξιολόγηση πληροφορίες, ως
αυτές ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
Κατά τον ως άνω υπολογισµό του ποσοστού συµµετοχής δεν
λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή οι µετοχές µε δικαίωµα ψήφου που κατέχουν πιστωτικά ιδρύµατα ή επενδυτικές επιχειρήσεις ως αποτέλεσµα αναδοχής ή/και τοποθέτησης
χρηµατοπιστωτικών µέσων µε ρητή δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα µε το στοιχείο στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3606/2007, εφόσον τα εν λόγω δικαιώµατα δεν ασκούνται ούτε
χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο µε σκοπό την παρέµβαση
στη διαχείριση του εκδότη και πρόκειται βάσει ρητής δέσµευσης
να µεταβιβαστούν εντός ενός (1) έτους από την απόκτηση.
Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που κατέχει ειδική συµµετοχή η ως άνω υποχρέωση ενηµέρωσης από τους κληρονόµους
του επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου του κληρονοµούµενου ή από την ηµεροµηνία νόµιµης επαγωγής της κληρονοµίας
σε αυτούς. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονοµίας, η προαναφερόµενη προθεσµία παρατείνεται αντιστοίχως µέχρι την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την επαγωγή της κληρονοµίας
στους περαιτέρω κληρονόµους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση
ενηµέρωσης. Την ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης έχει και ο τυχόν
εκτελεστής της διαθήκης ή ο κηδεµόνας της σχολάζουσας κληρονοµίας ή ο εκκαθαριστής της κληρονοµίας που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Μέσα σε τρεις
(3) µήνες από την γνωστοποίηση η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, εφόσον κρίνει ότι οι κληρονόµοι δεν είναι κατάλληλοι για να εξασφαλίσουν
τη συνετή και χρηστή διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης,
να επιβάλλει τις κυρώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
β. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει αποφασίσει να
παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε αντασφαλιστική επιχείρηση απευθύνει κοινοποίηση εγγράφως στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α., προσδιορίζοντας το ύψος της συµµετοχής που προτίθεται να µεταβιβάσει. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει,
οµοίως, να απευθύνει έγγραφη κοινοποίηση στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. για
την απόφασή του να µειώσει την ειδική συµµετοχή του, προκειµένου το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να µειωθεί σε λιγότερο από τα όρια του
10%, 20%, του 1/3 ή του 50 % ή προκειµένου να παύσει να έχει
τον έλεγχο της εποπτευόµενης αντασφαλιστικής επιχείρησης,
κατά τα οριζόµενα στο στοιχείο θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος, όπως ισχύει.
γ. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., αµέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2)
εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, που
απαιτείται κατά τα ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση ενδεχόµενης µεταγενέστερης παραλαβής των πληροφοριών που αναφέρονται, γνωστοποιεί εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή ότι τις
παρέλαβε.
Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαθέτει µέγιστη προθεσµία εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών, από την ηµεροµηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της
παραλαβής της κοινοποίησης και όλων των εγγράφων, που απαιτούνται να επισυνάπτονται στην κοινοποίηση του υποψήφιου
αγοραστή, προκειµένου να διενεργήσει την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
Στον υποψήφιο αγοραστή γνωστοποιείται κατά την επιβεβαίωση της παραλαβής και η ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.
Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται το αργότερο µέχρι την πεντηκοστή εργάσιµη ηµέρα της περιόδου αξιολόγησης, να ζητήσει περαιτέρω
πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτηµα υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζονται τα
αναγκαία συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία.
Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά την
οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την EΠ.Ε.Ι.Α. και της ηµε-
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ροµηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψήφιου αγοραστή,
η περίοδος αξιολόγησης αναστέλλεται. Η αναστολή δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες. Οι αρµόδιες
αρχές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να υποβάλλουν περαιτέρω
αιτήµατα για τη συµπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών,
τούτο, όµως, δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται εκ νέου αναστολή
της περιόδου αξιολόγησης.
Η EΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να παρατείνει την αναστολή της ανωτέρω
παραγράφου έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, εάν ο υποψήφιος αγοραστής:
α) είναι εγκατεστηµένος ή υπόκειται σε ρυθµιστικό πλαίσιο
εκτός της Κοινότητας·
β) είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο σε εποπτεία
δυνάµει της ισχύουσας ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α., µόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, αποφασίσει να αντιταχθεί στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής,
πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως τον υποψήφιο αγοραστή, εντός
δύο (2) εργασίµων ηµερών, και χωρίς να υπερβαίνει την περίοδο
αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης αυτής. Η
EΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να προβαίνει στη δηµοσιοποίηση της ως άνω
αναφερόµενης δέουσας αιτιολογίας, άνευ αιτήµατος του υποψήφιου αγοραστή.
Εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν αντιταχθεί εγγράφως στην προτεινόµενη
απόκτηση συµµετοχής, εντός της περιόδου αξιολόγησης, τότε
η προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
Η θετική απάντηση δηµοσιοποιείται σε κάθε περίπτωση.
Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να ορίζει µέγιστη προθεσµία για την ολοκλήρωση της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής και να παρατείνει την προθεσµία αυτή, οσάκις ενδείκνυται.»
3. Στο άρθρο 87 µετά την παράγραφο 3 του ν.δ. 400/1970 προστίθεται νέα παράγραφος 3α ως εξής:
«3 α. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και των
πληροφοριών που υποβάλλονται κατά το άρθρο αυτό, για απόκτηση ειδικής συµµετοχής, προκειµένου να εξασφαλίσει την
ορθή και συνετή διοίκηση της αντασφαλιστικής επιχείρησης, για
την οποία προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής, και λαµβάνοντας
υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή (φυσικού ή νοµικού προσώπου) στην αντασφαλιστική επιχείρηση,
αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και περαιτέρω την ορθότητα της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική άποψη, µε βάση όλα τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή·
β) τη φήµη και την εµπειρία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
θα διευθύνει τις δραστηριότητες της αντασφαλιστικής επιχείρησης κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής·
γ) τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή,
ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή
προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την αντασφαλιστική επιχείρηση για την οποία προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής·
δ) την ικανότητα της αντασφαλιστικής επιχείρησης να ανταποκρίνεται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος και της σχετικής ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ιδίως δε
το κατά πόσον ο όµιλος του οποίου ενδέχεται να καταστεί µέλος
διαθέτει δοµή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσµατικής
εποπτείας, την επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. και των λοιπών αρµόδιων αρχών, ηµεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και τον προσδιορισµό της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους·
ε) το βαθµό κατά τον οποίο υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε
σχέση µε την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε
να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του ν. 3691/2008, ή ότι η προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.
Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να αρνηθεί την προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής µόνον εφόσον υπάρχουν βάσιµοι λόγοι γι’ αυτό, µε
βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου, ή εάν οι πληρο-
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φορίες που διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή (φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο) δεν είναι πλήρεις.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 87 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατά την αξιολόγηση της απόκτησης συµµετοχής διαβουλεύεται εκτενώς µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές,
εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής είναι:
i) πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή
εταιρία διαχείρισης Οργανισµού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) κατά την έννοια του άρθρου 1α σηµείο
2 της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος–µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής ή
ii) µητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, Ε.Π.Ε.Υ. ή εταιρίας διαχείρισης
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος–µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση
συµµετοχής ή
iii) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα,
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. ή εταιρία
διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος–
µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής.
β. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
κάθε ουσιαστική ή σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση της
απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις της παραγράφου 4. Στο
πλαίσιο αυτό διαβιβάζει, κατόπιν αιτήµατος στις αρµόδιες αρχές,
κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποιεί, µε δική της πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σηµασίας πληροφορίες, διαβιβάζοντας και στις δύο περιπτώσεις τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις
σχετικά µε τον υποψήφιο αγοραστή.
γ. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να ζητά πληροφορίες από αρµόδιες
αρχές άλλων κρατών–µελών για τους σκοπούς της αξιολόγησης
από αυτήν προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής. Στην απόφασή της πρέπει να επισηµαίνονται οι τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε η αρµόδια αρχή η οποία είναι
υπεύθυνη για την εποπτεία του υποψήφιου αγοραστή.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 87 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθορίζονται οι πληροφορίες
και τα δικαιολογητικά, που υποβάλλει ο υποψήφιος αγοραστής,
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα, που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των γνωστοποιήσεων για την έγκριση ειδικής συµµετοχής.»
Άρθρο 88
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2010/16/ΕΕ
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του
παρόντος νόµου περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής
υπηρεσιών τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλα κράτηµέλη και έχουν ρητά εξαιρεθεί δυνάµει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ από το πεδίο εφαρµογής της, όπως το άρθρο
αυτό τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/16/ΕΕ και ισχύει.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 89
Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 3601/2007
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν.
3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα, τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση και την προέλευση των χρηµατικών µέσων των:
i) φυσικών ή νοµικών προσώπων που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, συµµετοχή ή δικαιώµατα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του
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1% στο µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος,
ii) δέκα µεγαλύτερων µετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος και
των φυσικών προσώπων που τους ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα,
σε περίπτωση που οι εν λόγω µέτοχοι είναι νοµικά πρόσωπα,
iii) φυσικών προσώπων που εµπίπτουν στην περίπτωση iii του
εδαφίου β’ της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου,
iv) προσώπων του εδαφίου γ’ της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον σκοπό υπολογισµού της σχετικής συµµετοχής λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόµου αυτού.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3601/2007 διαγράφονται οι λέξεις «άνω του ποσού των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε χρηµατοδοτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα και
εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί σε
αυτήν εκείνες από τις δραστηριότητες των στοιχείων β’ έως στ’
και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου,
που προτίθεται να παρέχει µε ή χωρίς εγκατάσταση σε τρίτη
χώρα, καθώς και τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 στην περίπτωση εγκατάστασης υποκαταστήµατος. Για
τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εποπτεύονται από την Τράπεζα
της Ελλάδος αλλά δεν εµπίπτουν στο άρθρο 19 του παρόντος
νόµου η εν λόγω υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για την
παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος-µέλος. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωµα να αντιτάσσεται στην παροχή των υπηρεσιών στην αλλοδαπή µέσα σε
τρεις (3) µήνες από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών
της παρούσας παραγράφου.»
5. Τα εδάφια β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του
ν. 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος περί της αλλαγής της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα,
κατόχους συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εδάφιο δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ή εφόσον δεν υπάρξει
συµµόρφωση προς την τυχόν απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εφαρµογή των προβλεποµένων στα εδάφια β’ και γ’
της παραγράφου 11 του άρθρου 5, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα την κύρωση του
στοιχείου i της ανωτέρω περίπτωσης α’ και στα φυσικά πρόσωπα,
την κύρωση του στοιχείου ii του ίδιου εδαφίου.
γ) Στα πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση ενηµέρωσης
της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ως προς την παύση κατοχής ή µείωση συµµετοχής, η
Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους µέχρι ποσοστού 5% της αξίας των
µετοχών που µεταβιβάσθηκαν χωρίς προηγούµενη ενηµέρωσή
της.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν.
3601/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση παράβασης της απόφασης της Τράπεζας της
Ελλάδος περί αναστολής των δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε
το εδάφιο β’ της παρούσας παραγράφου, η άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων ψήφου δεν έχει αποτελέσµατα και η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει στους παραβάτες σωρευτικά ή
διαζευκτικά:
i) πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους µέχρι ποσοστού 10% της αξίας των µετοχών τους που κατέχουν άµεσα ή
έµµεσα και
ii) την κύρωση του εδαφίου α’ της παρούσας παραγράφου,
προκειµένου περί φυσικών προσώπων.
Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του εδαφίου γ’
της παρούσας παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν των
κυρώσεων που µπορεί να επιβάλλει στο πιστωτικό ίδρυµα, κατά
την ισχύουσα νοµοθεσία, µπορεί να επιβάλλει και στα κατά παράβαση των αποφάσεών της, συναλλασσόµενα µε το πιστωτικό
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ίδρυµα πρόσωπα, πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
ύψους µέχρι της αξίας της συναλλαγής ή εφόσον αυτή δεν είναι
ευχερώς υπολογίσιµη, ποσού µέχρι 300.000 ευρώ.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 67 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και των ειδικών διατάξεων της νοµοθεσίας περί λειτουργίας της οικείας κατηγορίας
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, οι διατάξεις των άρθρων 8, 60, της
παραγράφου 3 του άρθρου 61, του άρθρου 62, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 63, των άρθρων 64 και 68 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται και επί χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που
υπόκεινται σε ατοµική βάση στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»
Άρθρο 90
Λοιπές τροποποιήσεις του ν.δ. 400/1970
Στις παραγράφους 2, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 15α του ν.δ.
400/1970 όπου αναφέρεται «Υπουργός Εµπορίου» ή ο «Υπουργός Ανάπτυξης» νοείται εφεξής η «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.).
Άρθρο 91
Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδότησης-πλαισίου του
άρθρου 4 του ν. 1338/1983
Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως–πλαισίου του
άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34 Α’) «Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.
1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α’) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν.
1775/1988 (ΦΕΚ 101 Α’), από το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ
130 Α’) , από το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α’), από το
άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α’) και από το άρθρο 48 του
ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’) ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015.
Άρθρο 92
Τροποποίηση του ν. 2322/1995
1. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται µε
τον αναπληρωτή του, επίσης ανώτερο υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης από τον ∆ιοικητή της Τράπεζας αυτής.»
2. Η περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
2322/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Ένας εκπρόσωπος του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου
Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.), ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του,
υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.»
3. α) Οι διατάξεις των άρθρων 66 και 84 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ
58 Α’) εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 30 Ιουνίου 2010.
β) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 καταργείται.
Άρθρο 93
Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονοµικών για
τη συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Στήριξης
Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Ευρωπαϊκή ∆ιευκόλυνση
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ή Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Στήριξης) (European Facility of Financial Stability - EFSF) και να
υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνία ή σύµβαση
δανεισµού, διµερή ή πολυµερή, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
κράτη–µέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε νοµικά πρόσωπα και φορείς
που συστήνονται για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης.
Η ισχύς των συµφωνιών και των συµβάσεων για τη συµµετοχή
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του Ελληνικού ∆ηµοσίου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους. Οι σχετικές συµβάσεις, συµφωνίες ή τα µνηµόνια εισάγονται στη Βουλή για ενηµέρωση και συζήτηση.
Ειδικά οι δανειακές συµβάσεις, που υπογράφονται στα πλαίσια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης, κυρώνονται από τη Βουλή και η ισχύς τους αρχίζει από τη δηµοσίευση
του νόµου που τις κυρώνει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 94
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 92
και των διατάξεων του άρθρου 93 αρχίζει από 1ης Ιουνίου 2010.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 και ώρα 18.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία,
µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη.
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