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Αθήνα, σήµερα στις 27 Ιουλίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.17’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα:
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από τον κ. Κυριάκο Βελόπουλο, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη
εξεύρεσης λύσης για την κάλυψη του κόστους των ∆ΕΚΟ.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόστιµο που επεβλήθη στο πρώην εργοστάσιο «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» στο
∆ρέπανο του Νοµού Αχαΐας.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα της εξαπάτησης των καταναλωτών από τις εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον αντίκτυπο που προκαλεί η οικονοµική κρίση στο δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας µας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
έκρυθµη κατάσταση που επικρατεί στη νότια παραλιακή ζώνη
της Πάτρας από επεισόδια που δηµιουργούνται από µετανάστες
διαφόρων εθνικοτήτων.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις υποτυπώδεις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στο Αστυνοµικό
Μέγαρο της Πάτρας.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κακοδιαχείριση στα κληροδοτήµατα, αλλά και σε χορηγίες

εφοπλιστών προς την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην άδικη
πριµοδότηση των διευθυντών των κλινικών των νοσοκοµείων σε
σχέση µε τις εφηµερίες.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πάγωµα
της χρηµατοδότησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων στο Φλόκα Αχαΐας.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο «φακελάκι» που παίρνουν κάποιοι γιατροί στα δηµόσια νοσοκοµεία.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη δροµολόγησης του επανασχεδιασµού της νοσηλευτικής
περίθαλψης στην Αχαΐα µε την χρήση από το φθινόπωρο της
νέας πτέρυγας του «Αγίου Ανδρέα».
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μαυροµαράς Γιώργος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Αρτοποιητικών Μονάδων
αιτείται την τροποποίηση των διατάξεων του ν.3526/2007 που
αφορά στον κλάδο του Συνδέσµου του.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ίκτυο των Κυνηγών «ΩΡΙΩΝ»
αιτείται την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
σχεδίου προεδρικού διατάγµατος, που προβλέπει την ολική απαγόρευση της θήρας στην περιοχή του Υµηττού.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Παµποντιακός Σύλλογος «ΑΡΓΩ»
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη προσαγωγή εκπροσώπων
ποντιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της παραµονής του
Τούρκου Πρωθυπουργού στην Αθήνα.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη να βρεθεί λύση στο πρόβληµα που υπάρχει µε τους
λαθροµετανάστες στην Πάτρα.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη υλοποίησης της απόφασης της προηγούµενης κυβέρνησης
σχετικά µε την αλλαγή όδευσης του νέου αυτοκινητοδρόµου Πατρών-Πύργου.

µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος
αιτείται την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 16
του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται η διαµαρτυρία για το ότι έγιναν καθηγητές πανεπιστηµίου στην
Ιατρική τέσσερα µέλη από την ίδια οικογένεια.

30) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Πέλλης αιτείται την
άµεση στελέχωση της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Πέλλας.

18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής
της µίνι περιµετρικής στην Πάτρα, οι οποίες ανεστάλησαν λόγω
αρχαιολογικών ευρηµάτων.

31) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων
Πολύτεκνων Οικογενειών µε τρία τέκνα εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την άδικη ρύθµιση µε τη θέσπιση ποσοστού στον
αριθµό των µετεγγραφών για τους φοιτητές οικογενειών µε τρία
τέκνα και άνω.

19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την παράνοµη διαµονή σε
πρόχειρους καταυλισµούς, Βουλγάρων εργατών και το θέµα που
έχει προκύψει µε την µετάδοση της ιλαράς που έχει ξεσπάσει
στους χώρους αυτούς.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συγκρότηση
Ειδικής
Επιτροπής
Ελέγχου
Νοµιµότητας
Προσλήψεων από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Πάτρας.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µη επίτευξη του στόχου, για φέτος, των µεγαλύτερων ∆ΟΥ της χώρας.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις δηλώσεις του καθηγητή της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας για
το θέµα εφαρµογής πολιτικών συγκράτησης της φαρµακευτικής
δαπάνης.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ρύθµισης του θέµατος που έχει βγει στην επιφάνεια, σχετικά
µε τον µη επαρκή έλεγχο των πραγµατικών περιπτώσεων υπερήλικων ατόµων που συνταξιοδοτούνται.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη ανάγκη πλήρους διαφάνειας σχετικά µε τις καταδικαστικές
αποφάσεις που βαρύνουν το ∆ήµαρχο Ζαχάρως.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε την ανεξέλεγκτη δράση των
κυκλωµάτων παράνοµου στοιχήµατος στην περιοχή της Αχαΐας.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καταγγελία του Αντιδηµάρχου Συµπολιτείας Νοµού Αχαΐας για τις
παράνοµες αµµοληψίες στον ποταµό Μεγανίτη.
27) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Τήνου εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την αύξηση των ναύλων στα δροµολόγια
Ραφήνας - Άνδρου - Τήνου- Μύκονου κ.λπ..
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα
των πολιτικών µηχανικών για απόσυρση της εγκυκλίου 1/28-12010 κ.λπ.
29) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά

32) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το Σωµατείο Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Νοµού Ηρακλείου Κρήτης διαµαρτύρεται για τη διάταξη του άρθρου 100 του
Τελωνειακού Κώδικα και την κατάργηση του ν. 703/77 από τις καπνοβιοµηχανίες.
33) Οι Βουλευτές Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Σύνδεσµος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου - Αντιπάρου αιτείται
να στελεχωθεί επαρκώς ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Νάξου, ο οποίος καλείται να καλύψει τις
ανάγκες οκτώ νησιών στο συγκεκριµένο τοµέα.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την πολυήµερη κατάληψη του
Λυκείου ∆εµενίκων του Νοµού Αχαΐας.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται η ανησυχία της οµάδας «Πολιτών εν δράσει» για το συνεχιζόµενο έλλειµµα στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας, µε την επίδοση κειµένου και τη συλλογή υπογραφών στο διοικητή της 6ης ΥΠΕ.
36) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου «Ξένιος
Ζευς» αιτείται τη µη αύξηση του ΦΠΑ από 11% σε 23% στο ξενοδοχειακό χώρο.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση του
Σωµατείου Εργαζοµένων στο θεραπευτικό κέντρο «Μέριµνα»
σχετικά µε τη µη πληρωµή τους, επί επτά µήνες.
38) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας αιτείται την άµεση κάλυψη της κενωθείσας οργανικής
θέσης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις πληροφορίες
περί παραιτήσεως του κ. Αγγουρά από τη διοίκηση του ΠΓΝΠ.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών, βάσει της οποίας καταλογίζονται ευθύνες
για παραλείψεις και κακοτεχνίες στο έργο του ∆ιακονιάρη.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καταστροφή
της ορεινής περιοχής της Σάπιας από την καθηµερινή εναπόθεση
µεγάλης ποσότητας λυµατολάσπης από την Πάτρα.
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42) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται την πλήρη εφαρµογή των νέων Κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώµατα των
επιβατών µε αναπηρία.
43) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται την άµεση υλοποίηση νέων επιδοτούµενων προγραµµάτων νέων θέσεων εργασίας για τα άτοµα µε
αναπηρία από τον ΟΑΕ∆.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ψήφισµα του
συλλόγου πολιτικών συνταξιούχων δηµοσίου Νοµού Αχαΐας µε
το οποίο εκφράζουν την αγανάκτηση τους για τα σκληρά αντιλαϊκά µέτρα.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δραµατική µείωση των έργων µικροµεσαίας κλίµακας που τροφοδοτούσαν τον
κύριο όγκο των εργοληπτικών επιχειρήσεων της Αχαΐας.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο παρατίθεται η απάντηση του καθηγητού ακτινολογίας και προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου
Πατρών προς τον διοικητή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
για το σύστηµα παραδιοίκησης .
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Ελλάδα, κατόπιν αλληλογραφίας µεταξύ του Επιτρόπου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης και των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.
55) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι ο
έλεγχος του Επιθεωρητού ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης απεκάλυψε σπατάλες ύψους 2.000.000 ευρώ στον ∆ήµο Αιγίου τα έτη 1999-2002.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις ασάφειες
του Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Αµύνης ως προς το να απαντήσει σαφώς για το µέλλον και την πορεία της ΕΒΟ Αιγίου.
57) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να έχει
εφαρµογή το π.δ. 352/95 στην απογραφή του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρονται τα προβλήµατα, τα οποία δηµιουργούνται λόγω της καθυστερήσεως
διορισµού νέων διοικητών στα νοσοκοµεία Πατρών.
59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απόφαση του Μητροπολίτου Καλαβρύτων να µη παρευρεθεί στο
∆ευτεροβάθµιο για Αρχιερείς ∆ικαστήριο για την δίκη του τέως
µητροπολίτου Αττικής, Π. Μπεζενίτη.

47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πενθήµερη
απεργία των ιατρών, οι οποίοι δεν επιθυµούν να περάσει το νοµοσχέδιο για τα νοσοκοµεία.

60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση της παράδοσης του νέου λιµένος Πατρών.

48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις νέες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις τις οποίες προωθεί το Υπουργείο Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

61) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαρχείο Ελασσόνας της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λάρισας αιτείται την ίδρυση και λειτουργία τοµέα
ΕΚΑΒ στον καλλικρατικό ∆ήµο Ελασσόνας.

49) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι αγρότες-αµπελουργοί Συνεταιρισµού Μεσηµβρίας ∆ήµου Αγίου Αθανασίου Νοµού Θεσσαλονίκης αιτούνται της ανασυστάσεως και αναπτύξεως του
πρωτογενούς τοµέως παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητος και άλλα.

62) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία, διότι το ∆ηµοτικό Ωδείο Πάτρας δεν συµµορφούται προς
δικαστική διαταγή πληρωµής και δεν πληρώνει εννέα εργαζοµένους του.

50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εκδίωξη εξειδικευµένου προσωπικού από την υπηρεσία διαβατηρίων, η οποία
συστάθηκε το 2006.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και
την ανάγκη διαγραφής των χρεών τους.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία, διότι οι εργαζόµενοι του Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας», οι
οποίοι µετακινούνταν στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
Πατρών ελάµβαναν επίδοµα µετακινήσεως.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
εντολή προς δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τριών χιλιάδων ευρώ, τα οποία εδόθησαν ως έκτακτη οικονοµική βοήθεια στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του 2007.
54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο εκφράζει διαµαρτυρία
σε πιθανή αναγνώριση δήθεν «µακεδονικής» µειονότητος στην

63) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται η απώλεια τριών διαδρόµων τάραφλεξ κατά τη µεταφορά τους από και
προς το στάδιο «Τόφαλος».
64) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις συµπλοκές λαθροµεταναστών αφρικανικής καταγωγής εναντίον
Ροµά στην Ακτή ∆υµαίων της Πάτρας.
65) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται η έλλειψη
αντιδραστηρίων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος να εµφανισθούν προβλήµατα.
66) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα χρέη
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών προς τον
αντισυµβαλλόµενο φούρνο, µε αποτέλεσµα να σταµατήσει τη χορήγηση άρτου προς το ΠΓΝΠ.
67) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στους ελέγχους του
Σώµατος ∆ιώξεως Οικονοµικού Εγκλήµατος στα απογευµατινά
ιατρεία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

68) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι οι πολίτες πληρώνουν πολλά χρήµατα στα απογευµατινά ιατρεία των δηµοσίων
νοσοκοµείων.
69) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν οι Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις.
70) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι ∆ήµοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλονήσου Νοµού Μαγνησίας αιτούνται την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
71) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ότι το υποκατάστηµα του σούπερ µάρκετ «Ατλάντικ» στην περιοχή Άη Γιάννη
Πράτσικα της Πάτρας έβαλε λουκέτο.
72) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι το Νοσοκοµείο
Καλαβρύτων έµεινε χωρίς ορθοπεδικό ιατρό λόγω της αποσπάσεως του προηγουµένου στο Κέντρο Υγείας Ακράτας.
73) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΓΑΤΣΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Θίσβης Κωνσταντίνος Π. Κοβάνης αιτείται της επανεξετάσεως του κανονισµού λειτουργίας της
Βιοµηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Θίσβης και άλλα.
74) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση επιστροφής του ειδικού φόρου καταναλώσεως
καυσίµων στους αγρότες.
75) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου ΑΕΠΕ - Θέατρο Τέχνης «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ» αιτείται την
επανεξέταση του ύψους της επιχορήγησής της, δεδοµένου ότι
διαρκώς µειώνεται την τελευταία εξαετία.
76) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Ανδριτσαινών, Νέων Φιγαλέων-Ζουρτσάνων
Αθηνών/Πειραιώς,
Εξωραϊστικός
Ανδρίτσαινας, Πανελλήνιος Φίλων Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας,
Φαναριτών Ολυµπίας, Περιβολιωτών, Μυλιωτών «Αγία Βαρβάρα», Σύλλογος ∆ραγωγιτών «Ο Απόλλων» και άλλοι εκφράζουν
διαµαρτυρία για την ίδρυση των δυο ∆ήµων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Ζαχάρως και αιτούνται της ιδρύσεως (κατόπιν συνενώσεως των δύο δήµων) ενιαίου ∆ήµου «Επικούρειου
Απόλλωνα», για λόγους τοπικού συµφέροντος.
77) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Μηλίτσα Ζαβάλου διαµαρτύρεται για τα προβλήµατα στον Άγιο Παντελεήµονα Αχαρνών,
εξαιτίας της υπάρξεως χιλιάδων λαθροµεταναστών.
78) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία εκφράζει διαµαρτυρία για τις
συνεχείς αναβολές από το 2004 αστικών και ποινικών δικαστηρίων υποθέσεως ναυαγίου του φορτηγού πλοίου «AVANTIS III».
79) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεµόνων 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Γέρακα Νοµού Αττικής
αιτείται την άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου για το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γέ-

ρακα.
80) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σπυρίδων Ι. Κοκκολιάδης Αρχιτέκτων Πολεοδόµος Επ. Αν. Γενικός ∆ιευθυντής Υπουργείου
χωροταξίας εκφράζει διαµαρτυρία για την µεταφορά σε πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, οστών
Ελλήνων, τα οποία βρέθηκαν στο «∆ηµόσιο ∆ήµα» Αττικής, για
ερευνητικούς σκοπούς.
81) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης αιτείται τον ουσιαστικό έλεγχο των
ΜΚΟ όπως της GREENPEACE η οποία συντηρεί τον τελευταίο
καιρό µια πολιτική απαξίωσης των κυνηγών.
82) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αιτείται οι πολύτεκνες µητέρες µε
ασφάλιση ΙΚΑ να δικαιούνται πλήρους συντάξεως εφόσον έχουν
7.500 ένσηµα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
83) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει διαµαρτυρία για την
καθυστέρηση καταβολής της νοµίµου αποζηµιώσεως των απολυµένων της Ολυµπιακής Αεροπορίας ΑΕ βάσει του άρθρου 4
του ν.3717/2008.
84) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συνοµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Γερµανίας εκφράζουν διαµαρτυρία για τη
µη επαρκή στήριξη των ελληνικών σχολείων στη Γερµανία.
85) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται της επιλύσεως του σοβαρού προβλήµατος λειψυδρίας, το οποίο υπάρχει στην περιοχή
της Μεσαράς.
86) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εκφράζει διαµαρτυρία για το πρόβληµα, το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε το τµήµα ∆ιδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών συστηµάτων του ΑΕΙ Πληροφορικής
του Πανεπιστηµίου Πειραιά.
87) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται της λήψεως µέτρων για
την προστασία και προώθηση του κρητικού ελαιολάδου και τη
στήριξη των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
88) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται της αµέσου καταβολής
των επιδοτήσεων προς τους αγρότες, οι οποίοι δεν ενεργοποίησαν ή ενεργοποίησαν εκπροθέσµως τα δικαιώµατα στρεµµατικής ενισχύσεως για τα αµπέλια.
89) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ληφθούν τα κατάλληλα
µέτρα, ώστε να στηριχθούν οι αµπελουργοί του Νοµού Ηρακλείου.
90) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία
Τυφλών αιτείται να στηριχθεί το εισόδηµα των τυφλών διά της
µη περικοπής των µισθών, των συντάξεων και των επιδοµάτων
Χριστουγέννων Πάσχα και Αδείας, τόσο στο δηµόσιο, όσο και
στον ιδιωτικό τοµέα.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 8285/30-03-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
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Γαληνού Σπυρίδωνα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 61391/ΙΗ/1-7-2010
έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

2. Στην µε αριθµό 10341/18-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανάσιου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 58327/ΙΗ /01-07-2010 έγγραφο από την

Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

3. Στην µε αριθµό 10355/18-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1052/01-07-2010 έγγραφο από τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 10841/31-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ροντούλη Αστέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1114/01-07-2010
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έγγραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)
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5. Στην µε αριθµό 11207/08-06-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Θεοχάρη Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1007/01-07-2010 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

6. Στην µε αριθµό 11336/10-06-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κρεµαστινού ∆ηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 25647/ΕΥΣ

4164/01-07-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Z’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

277

278

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

7. Στην µε αριθµό 11406/10-06-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καλογιάννη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1019/01-07-

2010έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

8. Στην µε αριθµό 11420/11-06-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/342/

ΑΣ683δις/01-07-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

9. Στην µε αριθµό 11548/14-06-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη, Πλεύρη Αθανάσιου, Αποστολάτου Βαϊτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. οικ.36409/01-07-

2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα, ότι ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
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το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µηνυτήριες
αναφορές κατά του τέως Προέδρου της Κυβέρνησης, των τέως
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και των τέως Υπουργών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 10/22-7-2009 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε το δοµηµένο οµόλογο ISIN XS
0286916027 κ.λπ. δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 12/22-7-2009 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή της Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων προστασίας για τους εργαζόµενους στην Αγροτική
Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, τους µικροµεσαίους
αγρότες, τις κρατικοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις κ.λπ. δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η τρίτη µε αριθµό 13/22-7-2009 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου
Βελόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, σχετικά µε το διορισµό του
Προέδρου της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Βελόπουλου έχει ως εξής:
«Συµφώνως µε δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου της Θεσσαλονίκης, αναφέρεται ότι, προσφάτως διορίσθηκε Πρόεδρος της
∆ΕΘ, ο δικηγόρος Ιωάννης Κωνσταντίνου. Είναι γνωστό σε όλους
ότι η ∆ΕΘ είναι µία σηµαντικότατη Έκθεση, ένας θεσµός από το
1925 που ιδρύθηκε και σηµατοδοτεί, σε όλο το βαλκανικό χώρο,
την εµπορική και οικονοµική πρόοδο και εξέλιξη, µε πολυπληθείς
συµµετοχές και παρουσίες, από διάφορες χώρες του κόσµου,
προβάλλοντας συγχρόνως και διεθνώς τη συµπρωτεύουσα. Έτσι
απαιτείται και στη θέση του Προέδρου της, µία ξεχωριστή προσωπικότητα, µε παρουσία και κύρος, στο χώρο αυτό.
Σε εκδήλωση που είχε λάβει χώρα, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στις 13 Νοεµβρίου 2006, ο ανωτέρω δικηγόρος παρέστη ως συµπαρουσιαστής του σκοπιανού
ψευδοµακεδονικού «αλφαβηταρίου», ονόµατι «Αµπεσεντάρ»,
όπου παρουσιάζοντας τον εαυτό του, αυτοπροσδιορίσθηκε ως
«Ευρωπαίος ελληνόφωνος»!
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα τα δηµοσιευµένα στοιχεία και οι πληροφορίες περί του νέου Προέδρου της ∆ΕΘ κ. Ιωάννου Κωνσταντίνου και των δηλώσεών του, στην παρουσίαση
του προπαγανδιστικού σκοπιανού ψευδοαναγνωστικού το 2006,
ότι είναι ένας «ελληνόφωνος»;
Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του ανωτέρω
και ποια τα προσόντα του; Είναι γνωστός και καταξιωµένος στην
οικονοµική και εµπορική ζωή της Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα;».
Η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Λούκα Κατσέλη έχει το λόγο για να απαντήσει.
Σας θυµίζω, βέβαια, ότι µετά τις αλλαγές του Κανονισµού που
ψηφίσαµε εδώ στις 16 Ιουλίου, από τη νέα περίοδο η παρουσίαση
των ερωτήσεων δεν θα γίνεται από τον Προεδρεύοντα, όπως
τώρα διά της αναγνώσεως, αλλά θα γίνεται από τον ερωτώντα
Βουλευτή. Άρα είναι οι τελευταίες που συζητούνται µε αυτόν τον
τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα της σύντοµης,
σε δίλεπτο, παρουσίασης ο Βουλευτής, µετά θα απαντά ο Υπουργός, θα δευτερολογεί –ας το πούµε έτσι- και πάλι ο ερωτών Βουλευτής και θα δευτερολογεί στο τέλος ο απαντών Υπουργός.
Ορίστε, κυρία Λούκα Κατσέλη, έχετε το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
και το συνάδελφο, για την ερώτησή του.
Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε µου να σας απαντήσω, ξεκινώντας από τη δεύτερη ερώτησή σας, σχετικά µε τα προσόντα που
οδήγησαν στην επιλογή του κ. Κωνσταντίνου ως Προέδρου της
∆ΕΘ.
Ο κ. Κωνσταντίνου επελέγη για τη θέση αυτή, πρώτα απ’ όλα,

µέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται στη διαδικασία της
ανοιχτής διακυβέρνησης. Είναι καταξιωµένος δικηγόρος στην
κοινωνία και στη ζωή της Θεσσαλονίκης, µε έντονη συνδικαλιστική δράση, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έχει µεταπτυχιακές σπουδές στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο του Νοµικού Τµήµατος του
ΑΠΘ και ειδίκευση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο.
Ανάµεσα στα σηµαντικά του προσόντα είναι και η ειδική εµπειρία που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο προετοιµασίας του φακέλου
υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για την EXPO 2008, στην
οµάδα εργασίας για τη µελέτη των χρήσεων γης στον προτεινόµενο χώρο µετεγκατάστασης της Έκθεσης στο αγρόκτηµα του
ΤΕΙ στη Σίνδο.
Ας µπούµε, όµως, κύριε συνάδελφε, στο πραγµατικό ζητούµενο και στην ουσία της υπόθεσης. ∆εν είναι λίγες οι φορές στη
χώρα µας, δυστυχώς, που δηµοσιεύµατα διαστρέβλωσαν την
πραγµατικότητα µε αποσπασµατικές αναφορές τµήµατος κάποιου λόγου ή ακόµα χειρότερα αποµόνωση κάποιας λέξης µόνο
µέσα σε ένα κείµενο, προφανώς εσκεµµένα, εξυπηρετώντας διαφορετικές σκοπιµότητες µε µοναδικό σκοπό τη δηµιουργία αρνητικών εντυπώσεων.
∆εν είναι περίεργο, άλλωστε, ότι η σηµερινή επίκαιρη ερώτησή
σας έγινε εξ αφορµής δηµοσιεύµατος σχετικά µε την αποµόνωση της λέξης «ελληνόφωνος» σε οµιλία προ τετραετίας του
σηµερινού Προέδρου της ∆ΕΘ, που µόνο ένα στόχο έχει τον
αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης.
Το γεγονός αυτό, άλλωστε, σε συνεντεύξεις του ο ίδιος ο Πρόεδρος της ∆ΕΘ σχολίασε και κατέστησε σαφές το αυτονόητο,
ότι δηλαδή η εικόνα που επιχειρήθηκε να δηµιουργηθεί για τον
εαυτό του και το άτοµό του δεν ανταποκρίνεται ούτε κατ’ ελάχιστο στις πεποιθήσεις του.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε µου να σας πω τον
πραγµατικό λόγο για όλη αυτήν τη µεθόδευση που επιχειρήθηκε.
Σε λίγο καιρό θα ανοίξει τις πύλες της η ∆ΕΘ, η επιτυχία της
οποίας είναι µονόδροµος τόσο για το Υπουργείο µας, όσο και
για την Κυβέρνηση.
Σε πρόσφατη συνάντησή µου µε φορείς στη Θεσσαλονίκη, παρουσία και του Προέδρου της ∆ΕΘ, κατέστησα σαφή την πρόθεση
της Κυβέρνησης να πραγµατοποιήσει κάτι που δεν έχει µέχρι
τώρα υλοποιηθεί, την αναβάθµιση του ρόλου της HELEXPO-∆ΕΘ
ως Έκθεσης παγκόσµιας εµβέλειας σε νέες εγκαταστάσεις και µε
άξιους και έµπειρους ανθρώπους, µε στρατηγικό διεθνή εταίρο,
ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτηµα του λαού όλης της βορείου Ελλάδος και προσδίδοντας, επιτέλους, καινοτοµία και εξωστρέφεια
στο θεσµό. Σ’ αυτήν την προσπάθεια ο κ. Κωνσταντίνου έχει όλα
τα προσόντα, για να υποστηρίξει αυτό το εγχείρηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, σας εκτιµώ και
σας συµπαθώ πάρα πολύ, αλλά ατυχήσατε διπλά σήµερα. Ξέρετε γιατί ατυχήσατε;
Γιατί έκανα ρεπορτάζ την ηµέρα που τα έλεγε ο κ. Κωνσταντίνου στην Αίθουσα. Κανείς δεν διαστρέβλωσε τίποτα. Ό,τι ακριβώς λέγεται, ό,τι έγραψε το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», ήµουν εκεί
αυτήκοος µάρτυρας, έκανα το ρεπορτάζ, ήµουν δηµοσιογράφος- στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου ήταν, κυρία Υπουργέ.
Μην έρχεστε εδώ και εκτίθεστε άνευ λόγου. Είστε σοβαρή πολιτικός. ∆εν µπορείτε να λέτε πράγµατα που δεν ισχύουν. Ήµουν
εκεί σας λέω.
Θα σας πω, λοιπόν, τι είπε. Θα τα επαναλάβω, να τα ακούσει
και η ελληνική Βουλή. ∆εν µπορώ να καταλάβω, γιατί υπεραµύνεστε ενός ανθρώπου, ο οποίος εκθέτει και την Κυβέρνηση και
την Ελλάδα διεθνώς. Ακούστε, λοιπόν. Ο ίδιος ο κύριος αυτός
είπε: «Εγώ είµαι ελληνόφωνος, αριστερός δικηγόρος και Ευρωπαίος». Συνέχισε: «Με ενοχλεί που δεν προβάλλεται η βλάχικη
γλώσσα, γιατί και εγώ είµαι βλαχόφωνος από βλαχόφωνη οικογένεια».
Μίλησε, δηλαδή, για το µακεδονικό λεξικό που χρησιµοποιούν
οι Σκοπιανοί το «Αµπεσεντάρ» -αυτό το ιδίωµα που θέλει να το
κάνει γλώσσα ο κύριος αυτός- και τον ενοχλεί που η Ελλάδα δεν
διδάσκει βλάχικα. Θα διδάσκουµε και ποντιακά και κρητικά στα
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σχολεία, για να καταλάβει ότι τα πράγµατα δεν είναι όπως τα
λέτε σήµερα εδώ. Είναι πολύ χειρότερα, δυστυχώς και εκτίθεστε
διπλά. Γιατί λέω διπλά;
Μας είπατε, τώρα, για την ανοικτή διαβούλευση, αυτή µε τα
βιογραφικά. Εγώ δεν µπορούσα να καταλάβω, ο δικαστής ή ο εισαγγελέας ή ο δικηγόρος τι δουλειά έχει στη ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης; Είναι δικαστική Έκθεση Θεσσαλονίκης; Θα δικάσουµε εκεί µέσα; Ο δικηγόρος; ∆εν είναι και από τους πλέον πετυχηµένους, από τη Θεσσαλονίκη επιτρέψτε µου!
Μη λέµε, λοιπόν, πράγµατα που δεν ισχύουν. Απλά, έτυχε να
είναι κεντροαριστερός. Να σας πω και για την ακρίβεια αριστερός, µε την κακή έννοια του όρου. ∆εν είναι κοµµουνιστής µε την
έννοια της Αριστεράς, είναι «ροζ», όπως τον βολεύει. Ψευτοπροοδευτικός και ψευτοδιεθνιστής, µε δεξιά τσέπη βολεµένη στο
κρατικό κορβανά της ∆ΕΘ. Αν αυτό λέγεται Αριστερά, πιστέψτε
µε έχω άλλη άποψη για την Αριστερά.
Πάµε και στην ουσία. Ρωτώ, λοιπόν, εσάς προσωπικά. Συµφωνείτε µε ό,τι λέει ο κύριος αυτός; Συµφωνείτε; Αυτό µε ενδιαφέρει. Αν συµφωνεί η Υπουργός και η Κυβέρνηση.
Επίσης, σας εξέθεσε δεύτερη φορά Υπουργός, ο κ. Βενιζέλος,
ο οποίος στην έκθεση Οπλικών Συστηµάτων – είναι ο Υφυπουργός εδώ;- δεν τα λαµβάνει και πολύ υπ’ όψιν. Κρατάει τις αποστάσεις, γιατί ξέρει µε τι έχει να κάνει. Άρα µην έρχεστε εδώ και
µας λέτε ότι δεν είναι έτσι. Έτσι όπως σας λέω είναι. Ακριβώς,
για να µην πω και χειρότερα πράγµατα.
Ξέρετε τι είναι η ∆ΕΘ; Ξέρετε κυρία Υπουργέ, γιατί είστε καθ’
ύλην αρµόδια. Αν ο κ. Κωνσταντίνου, λοιπόν, είναι ο καθ’ ύλην
αρµόδιος να είναι Πρόεδρος της ∆ΕΘ, πιστέψτε µε εγώ µπορεί
να γίνω Πρόεδρος της ΝΑΣΑ. Σας το λέω έτσι αριστοφανικά, για
να το καταλάβετε, γιατί ούτε προσόντα διαθέτει ο κύριος - επειδή
έκανε µια έκθεση µε άλλους δεκαπέντε µαζί- που πληρώθηκε για
την έκθεση που έχει κάνει. Μη µου λέτε εδώ ότι είναι το µέγα
θέµα. Πληρώθηκε, δεν πληρώθηκε, τι έκανε; Έκανε µια µελέτη.
Ξέρουµε πώς γίνονται οι µελέτες στην Ελλάδα, έκθεση ιδεών,
για να πάει πού; Στα ΤΕΙ η έκθεση. Αυτή είναι η ουσία.
Κλείνοντας, να σας πω και κάτι άλλο. Έστειλε επιστολή στο
Υπουργείο σας και στα Μέσα Ενηµέρωσης για να πει: «Κύριοι,
έκανα ένα λάθος. ∆εν είµαι ελληνόφωνος, είµαι Έλληνας, δεν
θέλω τα βλάχικα να είναι ξεχωριστή γλώσσα. Είναι ελληνική
γλώσσα, ελληνικό ιδίωµα», να το δεχθώ, γιατί λάθη κάνουµε όλοι.
Η συγγνώµη ακυρώνει τα λάθη και λέµε, είπε «συγγνώµη».
Αυτός, όµως, συνεχίζει να προκαλεί. Να κοροϊδεύει τον ελληνικό
λαό, να κοροϊδεύει τους Θεσσαλονικείς. Η Θεσσαλονίκη δεν µπορεί να είναι έκθετη. Ελληνόφωνος ή όχι, Έλληνας, εσείς είστε ελληνική Κυβέρνηση, κύρια Υπουργέ. ∆εν µε ενδιαφέρει, αν είναι
Έλληνας ή ελληνόφωνος ο κύριος. Εκπροσωπεί την Ελλάδα και
την ελληνική Κυβέρνηση.
Αυτός ο κύριος πώς θα συζητάει σε διεθνή φόρα µε ξένα
κράτη, ο ελληνόφωνος και θα εκπροσωπεί την Ελλάδα, την ελληνική Κυβέρνηση; Θα έπρεπε από την Κυβέρνησή σας, λοιπόν,
έστω και αν έχει κάνει ένα λάθος, να το διορθώσει. Ή θα πει ο κύριος αυτός ότι όλα αυτά ήταν λάθος του ή η Κυβέρνηση θα τον
αποµπεύσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σας πω και κάτι τελευταίο πάρα πολύ απλό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, είναι
µείζον θέµα είστε από τη Μακεδονία και τα ξέρετε καλύτερα από
µένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, είµαι από την Μακεδονία και άλλοι είναι από τη Μακεδονία αλλά είναι και ο Κανονισµός και ο χρόνος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Οµπάµα για να γίνει Πρόεδρος
πέρασε από µύθους και θρύλους, εσείς περνάτε όλον τον κόσµο
έτσι µέσα είτε ελληνόφωνους, είτε γαλλόφωνους είτε µακεδόφωνους είτε βλαχόφωνους. ∆εν σας ενδιαφέρουν οι Έλληνες.
Αυτό είναι όντως µείζον θέµα, κυρία Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η Υπουργός Οικονο-
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µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη έχει
το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Βελόπουλε, είµαι σίγουρη ότι και
τώρα να ρωτήσετε τον κ. Κωνσταντίνου, θα σας πει ότι είναι Έλληνας και ελληνόφωνος και Ευρωπαίος και δικηγόρος και αριστερός. ∆εν νοµίζω ότι σε τίποτα από όλα αυτά µπορεί κάποιος
να του προσάψει κάτι, ότι γνωρίζει το βλάχικο ιδίωµα ούτε και σε
αυτό µπορεί κάποιος να του πει κάτι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ιδάσκονται τα βλάχικα. Ήµουν
εκεί.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Με συγχωρείτε, θα τον κρίνετε επειδή γνωρίζει το ιδίωµα αυτό; Κοιτάξτε γι’ αυτό µίλησε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ήµουν εκεί.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Πιστεύω ότι θα συµφωνήσετε ότι τον κ.
Κωνσταντίνου θα πρέπει να τον κρίνουµε από τις πράξεις τους
ως Προέδρου της ∆ΕΘ. Η συνεργασία µας, µπορώ να σας διαβεβαιώσω, όλους αυτούς τους µήνες στην προετοιµασία αυτού
του µεγάλου εγχειρήµατος, που είναι η αναβάθµιση της ∆ΕΘ –
HELEXPO, πραγµατικά, σε µια Έκθεση διεθνούς εµβέλειας, µε
καινούργιες κτηριακές υποδοµές, µε καινούργιες υπηρεσίες,
είναι άψογη και εγώ θα ήθελα να κρίνω τον κ. Κωνσταντίνου στο
τέλος του επόµενου έτους, ανάλογα µε αυτά τα οποία έχει κάνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εισερχόµαστε τώρα
στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 11/22-7-2010 επίκαιρης
ερώτησης της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου- Πασχαλίδου προς τους
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία της επιχείρησης «ΕΝΚΛΩ» Θράκης κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:
«Ανήσυχοι και αγανακτισµένοι είναι οι εργαζόµενοι της
«ΕΝΚΛΩ» Θράκης, αφού παρά τις υποσχέσεις του ίδιου του
Πρωθυπουργού για επαναλειτουργία των εργοστασίων της και
τη δέσµευση των τραπεζών για την εκταµίευση χρηµάτων µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου τίποτα δεν έχει γίνει.
Ως γνωστό, στις 28 Ιουνίου υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση για παροχή εγγύησης προς την επιχείρηση και στις 30 Ιουνίου δηµοσιεύθηκε και το ΦΕΚ, το οποίο προέβλεπε ότι στις 7
Ιουλίου θα υπήρχε η πρώτη εκταµίευση των 15 εκατοµµυρίων.
Τα χρήµατα, όµως, δεν δόθηκαν µε αποτέλεσµα να διακυβεύεται η τύχη όλου του επιχειρησιακού σχεδίου. Η κωλυσιεργία ξεπερνά τα όρια της αντοχής της εταιρείας, επειδή οι κατασχέσεις
και οι πλειστηριασµοί δεν έχουν σταµατήσει, ενώ αν η εταιρεία
δεν χρηµατοδοτηθεί το µέλλον είναι µάλλον αβέβαιο για τους εργαζόµενους, οι οποίοι προχωρούν σε δυναµικές κινητοποιήσεις.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι, γιατί οι τράπεζες δεν υπακούν
στο νόµο και από τη στιγµή που το επιχειρησιακό σχέδιο έχει
εγκριθεί από τους τραπεζίτες και την Κυβέρνηση είναι αδιανόητο
πέντε τράπεζες να µην συνεργάζονται για την εκταµίευση των 15
εκατοµµυρίων.
Κατόπιν των παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι Υπουργοί.
Προτίθεται η Κυβέρνηση να παρέµβει άµεσα για την εκταµίευση των χρηµάτων;
Ποια είναι τα σχέδια της Κυβέρνησης, προκειµένου να διασωθεί ένας παραδοσιακός κλάδος όπως αυτός της κλωστοϋφαντουργίας;».
Το λόγο έχει η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θέλω να ευχαριστήσω πραγµατικά τη συνάδελφο Βουλευτή για αυτήν την ερώτηση.
Πραγµατικά, τις τελευταίες µέρες πάλι έχουµε µια καθυστέρηση από την πλευρά των τραπεζών στην εκταµίευση των απαραίτητων χρηµάτων και την χρηµατοδότηση της εταιρείας.
Είµαστε σε συνεχή διαβούλευση µε αυτές τις δύο τράπεζες.
∆εν υπάρχει καµµία δικαιολογία -µα καµµία δικαιολογία- για την
εκταµίευση των χρηµάτων. Είναι ένα σχέδιο, το οποίο το έχουν
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

εγκρίνει. Εξ ου και δόθηκε η παροχή εγγύησης για τη χρηµατοδότηση και επαναλειτουργία της Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας, έτσι ώστε πραγµατικά να προωθηθεί ένα πολύ φιλόδοξο
αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης και της εταιρείας της ίδιας
και το οποίο περιλαµβάνει την αναδιάρθρωση της υφιστάµενης
λειτουργίας της, την ανάπτυξη εντελώς νέων δράσεων, οι οποίες
εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες και εκµεταλλεύονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και δηµιουργούν σηµαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές
οικονοµίες.
Υπήρχε µια παλιά καθυστέρηση στην εγγύηση πάλι, γιατί είχαµε διαπραγµάτευση µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Καταλήξαµε σε ένα κοινά αποδεκτό κείµενο, το οποίο κάλυπτε τις
εκκρεµότητες του παρελθόντος που αφορούσαν τη χρηµατοδότηση της εταιρείας, όσο και την εξυπηρέτηση των νέων στόχων
που είχαν τεθεί. Υπάρχει µια απόφαση εγγύησης πρωτοποριακή
και µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα, γιατί είναι πλήρως προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις που θέτει η Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγει ένα νέο πλαίσιο µε το
οποίο επιδιώκει η σηµερινή Κυβέρνηση να παρέχει τις εγγυήσεις
-όχι, όπως δινόντουσαν οι εγγυήσεις στο παρελθόν- προκειµένου να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο εκδίδονται, αλλά και
να διασφαλίζεται αναπτυξιακό αποτέλεσµα.
Εποµένως, θέλω να ελπίζω, κυρία συνάδελφε, ότι οι δυο τράπεζες θα προχωρήσουν αµέσως στην εκταµίευση των χρηµάτων,
τα οποία απαιτούνται και για τα οποία άλλωστε έχουν συναινέσει.
Απαντώντας στο δεύτερο ερώτηµά σας για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, θέλω να σηµειώσω, πρώτον, ότι για πρώτη
φορά µετά από µια πενταετία υπάρχουν τάσεις ισχυρής ανάκαµψης. Η Κυβέρνηση ετοιµάζει ένα σχέδιο στήριξης, το οποίο
παρεµβαίνει σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας παραγοµένων
προϊόντων, ξεκινώντας από την πρώτη ύλη µέχρι το τελικό
προϊόν. Βρισκόµαστε στα τελικά σχέδια επεξεργασίας αυτής της
κλαδικής πολιτικής. Μιλάµε µε τις επιχειρήσεις και στο πλαίσιο
αυτό επιχειρήθηκε και ο σχεδιασµός και της διάσωσης και αναδιάρθρωσης της «ΕΝΚΛΩ».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πρόκειται για ένα θέµα, το οποίο ταλάνιζε. Αρχικά ήταν γύρω στους διακόσιους εργαζόµενους στα δεκατέσσερα εργοστάσια του πρώην οµίλου «ΛΑΝΑΡΑ». Ξέρουµε τι έχει
κάνει ο «ΛΑΝΑΡΑΣ» και τα χρήµατα που έχει φάει. Ωστόσο, οι εργαζόµενοι δεν φταίνε σε τίποτα. Στην πορεία έγιναν οκτακόσιοι
εξήντα οι εργαζόµενοι. Αυτήν τη στιγµή είναι πολύ λιγότερες οι
θέσεις εργασίας. Ξέρετε, όµως, ότι σε όλες αυτές τις περιοχές
που υπάρχουν αυτά τα εργοστάσια που δραστηριοποιούνταν
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας που ήταν ο παραδοσιακός
κλάδος της ελληνικής οικονοµίας υπάρχει τεράστια ανεργία.
Γι’ αυτό το θέµα ξέρουµε τι έγινε από την προηγούµενη κυβέρνηση και θυµάµαι τι έλεγε τότε το ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη
προς τη βιωσιµότητα των εργοστασίων για τη διασφάλιση θέσεων των εργαζοµένων. Τώρα εδώ και κάτι µήνες, η δική σας η
Κυβέρνηση και µάλιστα διά στόµατος του κυρίου Πρωθυπουργού, το Μάιο που ανέβηκε στην Κοµοτηνή είπε ότι θα ισχύσει µε
την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου αυτή η εκταµίευση, για να
µπορέσουν να διασωθούν θέσεις εργασίας.
Αύριο, 28 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσµία στην οποία θα πρέπει
οι τράπεζες να βάλουν τα χρήµατα, για να µπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία του ανοίγµατος των εργοστασίων και να πληρωθούν τα δεδουλευµένα. Είναι δεκαοκτώ µήνες απλήρωτοι και
δεν αντέχουν οι εργαζόµενοι.
Μιλήσατε για ένα σχέδιο, το οποίο είναι σχέδιο ενίσχυσης και
θα είναι και σε άλλες δράσεις. Έχω διαβάσει ότι αυτός ο καθαρά
κλωστοϋφαντουργικός κλάδος και η εξειδίκευση που έχουν
αυτοί οι εργαζόµενοι, θα δραστηριοποιηθεί και στο κοµµάτι του
τουρισµού. Μήπως αυτοί οι εργαζόµενοι µετά δεν έχουν καµµία
θέση στο κοµµάτι του τουρισµού και χαθούν και άλλες θέσεις
εργασίας; Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι είναι καταχρεωµένοι.
∆εν µπορούν να πληρώσουν λογαριασµούς, έχουν οικογένειες

και πολλές φορές στις οικογένειες και οι δυο δουλεύουν –το
αντρόγυνο- σε αυτά τα εργοστάσια. Είναι λίγο πιο συγκεκριµένοι
για τη Θράκη που είχαν και τις τελευταίες κινητοποιήσεις και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τα εργοστάσια της Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει µεγάλη απογοήτευση
και στη Νάουσα και στα πρώην εργοστάσια της Θεσσαλονίκης,
των Οινοφύτων. Είναι µια κατάσταση, η οποία απλώνεται σε όλη
την Ελλάδα.
Θα έπρεπε, κυρία Υπουργέ, να µας είχατε πει –και αν θέλετε
στη δευτερολογία σας να δεσµευτείτε- για την αυριανή ηµεροµηνία. ∆ιότι ο κ. Πεταλωτής, σε δηλώσεις του που έκανε είπε:
«Αποφασίσαµε την παράταση επί µια εβδοµάδα των εγγυήσεων
του ελληνικού δηµοσίου για το δανεισµό της εταιρείας. Προσφέρουµε µε τον τρόπο αυτό µια ουσιαστική ευκαιρία άρσης του
προσωρινού αδιεξόδου, ελπίζοντας ότι όλοι θα σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων».
∆εν άκουσα να µιλάτε για παράταση. Αύριο εκπνέει αυτή προθεσµία. Αν ο κ. Πεταλωτής τα είπε αυτά χωρίς συνεννόηση µε
την Κυβέρνηση, υπάρχει ένα θέµα. ∆εν µπορούµε να παίζουµε
µε τις θέσεις εργασίας των συγκεκριµένων ανθρώπων. Πρόκειται
για οικογένειες στην περιφέρεια που είναι σε νοµούς δύσκολους
µε µηδέν απορροφητικότητα σε θέσεις εργασίας.
Μιλάτε και µιλήσατε για µια άλλη καθετοποιηµένη –αν κατάλαβα- ενίσχυση που θα κάνετε στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, γιατί είπατε από την παραγωγή -αυτό σηµαίνει από
το χωράφι- µέχρι τη µπουτίκ. Θα πρέπει να είστε πολύ σαφής
στη δευτερολογία, κυρία Υπουργέ, γιατί περιµένουν µε αγωνία
όλοι οι συνάνθρωποι µας και δεν αντέχουν άλλο αυτόν τον
εµπαιγµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι εργαζόµενοι, όπως και η καινούργια διοίκηση της επιχείρησης γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για κανέναν
εµπαιγµό από την πλευρά της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση αυτούς τους εννιά µήνες έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν να κάνει: Να
ξεµπλέξει το πρόβληµα. Να καταρτίσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, ένα σχέδιο το οποίο να είναι πραγµατικά βιώσιµο. Να δώσει εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου µε νέους
όρους. Να συνεννοηθεί µε τις τράπεζες και να υπογράψουν τη
συµφωνία πριν την ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός και να είµαστε δίπλα και στους εργαζόµενους και στη διοίκηση, έτσι ώστε
πραγµατικά να µπορέσει η ελληνική κλωστοϋφαντουργία να προχωρήσει µπροστά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Το αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί είναι αυτήν τη στιγµή από
καθαρή υπαιτιότητα δυο τραπεζών. Πραγµατικά ελπίζω –και
αυτό εννοούσε ο κ. Πεταλωτής- ότι αυτές οι δυο τράπεζες µε τις
οποίες συζητάµε εδώ και καιρό θα αλλάξουν στάση και θα δώσουν αυτά που έχουν συµφωνήσει να δώσουν.
Η αυριανή µέρα –έχετε πολύ δίκιο- είναι σηµαντική. Χρειάζεται
όµως, προσοχή γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αυτήν τη στιγµή
επέκτασης της παράτασης –και αυτό εννοούσε ο κ. Πεταλωτήςδιότι υπάρχει κίνδυνος, εάν δοθεί παράταση, να υπάρξει πρόβληµα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εποµένως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση κάνει τα
αδύνατα δυνατά να επιλύσει το ζήτηµα. ∆εν είναι ένα θέµα, το
οποίο αφορά την Κυβέρνηση. Αφορά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και δυο ιδιωτικές τράπεζες, όχι δηµόσιες τράπεζες. Οι
άλλες όλες έχουν συµφωνήσει και προχωρούν κανονικά. Θέλω
να ελπίζω ότι θα έχουµε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα το γρηγορότερο δυνατό.
Ευχαριστώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Πάντως ο κ. Πεταλωτής µίλησε για παράταση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Αναβάθµιση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εποπτεία ιδιωτικής
ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών».
Θα ψηφιστεί στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές
εκλογές».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Επανερχόµαστε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναβάθµιση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του
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Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Η κ. Υπουργός θα κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µια καθαρά νοµοτεχνική βελτίωση, αν µπορώ να τη διαβάσω.
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, του άρθρου 31, οι λέξεις της παρούσας παραγράφου αντικαθίστανται από τις λέξεις
της παραγράφου 5, του άρθρου 2, του νόµου 3812/2009.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Αφού τελείωσε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, να εξηγήσετε σε ποιο βαθµό είναι νοµοτεχνικού χαρακτήρα η βελτίωση
και δεν αποτελεί βελτίωση ουσίας.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αναφέρεται στο άρθρο που αφορά
στις προσλήψεις µέσω του ΑΣΕΠ για το µόνιµο προσωπικό, όπου
υπάρχει µια µεταβατική διάταξη στο άρθρο 31…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για ποιο προσωπικό;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για τα νοσοκοµεία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοσηλευτικό;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Νοσηλευτικό.
Όπως ξέρετε βάλαµε τη διαδικασία µε το άρθρο 7 που έχουµε
τους κυλιόµενους πίνακες του ΑΣΕΠ. Για την πρώτη εφαρµογή
υπάρχει µια µεταβατική διάταξη. Αυτή η µεταβατική διάταξη,
επειδή νοµοτεχνικά µας είπε η ΚΕΝΕ να την πάµε στο τέλος του
νοµοσχεδίου στο άρθρο 31, που είναι όλες οι µεταβατικές διατάξεις, εκεί όπως µεταφέρθηκε έλεγε «της παρούσης παραγράφου» εννοώντας την παράγραφο που ήταν πριν. Εδώ
αντικαθίσταται το «της παρούσης παραγράφου» µε την παράγραφο 5, του άρθρου 2, του ν. 3812/2009 για να µην υπάρξει
πρόβληµα στην πρώτη εφαρµογή.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι ο κ. Βέης το επεσήµανε.
Εµείς δεν το είχαµε προσέξει. Και µας παρακάλεσε ο ίδιος, για να
µην έχει το ΑΣΕΠ πρόβληµα στην πρώτη εφαρµογή του άρθρου
αυτού να κάνουµε αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση.
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είµαι βέβαιος ότι αντιλαµβάνονται όλοι οι συνάδελφοι ότι πρόκειται για καθαρά νοµοτεχνικού χαρακτήρα διασάφηση.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναβάθµιση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητος
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και στο σύνολο όπως διενεµήθη και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση της κυρίας
Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση,
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου όπως διενεµήθη και
µε τη νοµοτεχνική βελτίωση της κυρίας Υπουργού και έχει ως
εξής:
«Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Άρθρο 1
Το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Καθιερώνεται η ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων
που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. µε την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεµβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου.
Σε όλα τα νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) τα τακτικά ιατρεία λειτουργούν καθηµερινά τις
πρωινές ώρες µε τετράωρη τουλάχιστον υποχρεωτική παρουσία
ειδικευµένων ιατρών.
Με απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του
Νοσοκοµείου, βάσει πρότασης του Επιστηµονικού Συµβουλίου
του, καθορίζονται οι τοµείς της Ιατρικής Υπηρεσίας, στους οποίους είναι δυνατή η λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου.
Ο γενικός σχεδιασµός και ο έλεγχος της ολοήµερης λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ.,
πραγµατοποιείται από τους ∆ιοικητές των Υγειονοµικών Περιφερειών.
2. Οι µόνιµοι ειδικευµένοι ιατροί του νοσοκοµείου όλων των
βαθµών, οι πανεπιστηµιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή
µονάδες, που είναι εγκατεστηµένες σε νοσηλευτικά ιδρύµατα,
που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστηµονικό µη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκοµείου, µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη
λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου, όπως αυτή καθορίζεται
στο παρόν άρθρο.
Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών µπορεί να συµµετέχει στη
λειτουργία του νοσοκοµείου πέραν του τακτικού ωραρίου και το
επικουρικό προσωπικό όλων των κλάδων, καθώς και ειδικευόµενοι ιατροί.
Οι ιατροί συµµετέχουν στη λειτουργία του νοσοκοµείου πέραν
του τακτικού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν υπηρεσίες στην πρωινή λειτουργία των τακτικών ιατρείων τουλάχιστον µια (1) ηµέρα την εβδοµάδα και δεν εφηµερεύουν κατά τις
ηµέρες αυτές. Ο αριθµός των περιστατικών, που εξετάζονται
από κάθε ιατρό ανά εβδοµάδα, µετά το τακτικό ωράριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθµό των αντίστοιχων πράξεων,
που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό ωράριο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, υπό

τις οποίες εντάσσονται τα νοσοκοµεία, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ.,
στην ολοήµερη λειτουργία, όπως και οι όροι και προϋποθέσεις
υπό τις οποίες µπορεί το προσωπικό της παραγράφου 2 να συµµετέχει σε αυτήν, κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και
µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου. Με όµοια
υπουργική απόφαση, καθορίζεται ο προγραµµατισµός των ιατρικών πράξεων, η διοικητική υποστήριξη, η οργάνωση και εποπτεία της ολοήµερης λειτουργίας του νοσοκοµείου πέραν του
τακτικού ωραρίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Η λειτουργία του νοσοκοµείου πέραν του τακτικού ωραρίου
δεν πραγµατοποιείται κατά τις ηµέρες και ώρες της γενικής εφηµερίας των κλινικών, µονάδων και εργαστηρίων των νοσοκοµείων
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
Κυθήρων) και του Νοµού Θεσσαλονίκης. Στα νοσοκοµεία αυτά
στη λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου τελούνται πράξεις
µε χρήση εξοπλισµού, ο οποίος δεν χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της γενικής εφηµερίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθµίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στη λειτουργία αυτή του προσωπικού, που δεν εφηµερεύει, για τη χρήση του εξοπλισµού και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεµβατικές πράξεις, που πραγµατοποιούνται
κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκοµείου, βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς ή την
ασφαλιστική του εταιρία ή τον ίδιο τον ασθενή στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου
6 του παρόντος άρθρου.
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να
συνάπτει συµβάσεις: α) µε τους ασφαλιστικούς φορείς, µε βάση
τις οποίες θα καλύπτονται από αυτούς οι ανωτέρω ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισµένους στο πλαίσιο της
ολοήµερης λειτουργίας των νοσοκοµείων πέραν του τακτικού
ωραρίου και β) µε ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, µε βάση
τις οποίες θα καλύπτεται από αυτές για επίσκεψη, διαγνωστικές,
επεµβατικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται κατά
την ολοήµερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία σε
ασφαλισµένους τους.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της δαπάνης
για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και
επεµβατικές πράξεις, που πραγµατοποιούνται κατά την πέραν
του τακτικού ωραρίου λειτουργία, το ποσοστό, που αποδίδεται,
ως αµοιβή στο προσωπικό της παραγράφου 2, οι περιπτώσεις
στις οποίες η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο τον ασθενή, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ειδικά για τους πανεπιστηµιακούς ιατρούς της παραγράφου 2, το ποσοστό από την αµοιβή
τους, το οποίο αποδίδεται στο λογαριασµό της παραγράφου 8
του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α’) .
7. Τα έσοδα από την ολοήµερη πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργία κατατίθενται στο ταµείο του νοσοκοµείου και εγγράφονται σε µοναδιαίο λογαριασµό. ∆ιατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών αυτής, καθώς και άλλων
αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύµατος. Ποσοστό των ανωτέρω
εσόδων αποδίδεται στην οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια για την
αµοιβή επικουρικού προσωπικού των υγειονοµικών µονάδων του
Ε.Σ.Υ., για αµοιβή υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού
και για αµοιβή των επιπλέον, πέρα των αρχικά προβλεποµένων,
εφηµεριών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των ανωτέρω εσόδων.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται επιπλέον οι όροι, µε βάση
τους οποίους, µπορεί να αποδίδεται µέρος των εσόδων της
ολοήµερης λειτουργίας του νοσοκοµείου πέραν του τακτικού
ωραρίου από την οικεία υγειονοµική περιφέρεια σε άλλη, για την
κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
8. Οι πανεπιστηµιακοί ιατροί της παραγράφου 2 συµµετέχουν
στην ολοήµερη πέραν του τακτικού ωραρίου ολοήµερη λειτουργία, από 1.1.2011 αποκλειστικά σε χώρους του νοσοκοµείου.
Για τη συµµόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4
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του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) τίθεται ως προθεσµία η 1.1.2011.
9. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που παραβιάζουν τους κανόνες
συµµετοχής στην ολοήµερη λειτουργία του νοσοκοµείου πέραν
του τακτικού ωραρίου επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α)
απαγόρευση συµµετοχής σε αυτήν για έξι (6) µήνες, β) απαγόρευση συµµετοχής σε αυτήν για δύο (2) έτη, σε περίπτωση υποτροπής, γ) οριστική απώλεια του δικαιώµατος συµµετοχής σε
αυτήν, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής. Η κύρωση αυτή λαµβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν
πρόκειται για ιατρό του Ε.Σ.Υ.. Η κύρωση επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου και µετά
από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της
κλήσης.
Η παράβαση των κανόνων συµµετοχής στην ολοήµερη πέραν
του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκοµείου από τους πανεπιστηµιακούς ιατρούς, της παραγράφου 2, συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα και εφαρµόζεται το άρθρο 4 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ
218 Α’).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 2
Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας
1. Στο τέλος της περίπτωσης Β’του άρθρου 4 του ν.
3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε Γενικά Νοσοκοµεία, Γενικά Νοσοκοµεία - Κ.Υ. και Κέντρα
Υγείας αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 45 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται
ως άγονες και προβληµατικές Α’ κατηγορίας κατά τα προβλεπόµενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α’), µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του νοσοκοµείου, ύστερα από άγονη προκήρυξη, οι
θέσεις που κενώνονται µπορεί να προκηρύσσονται σε ανώτερο
βαθµό. Οι θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, µπορούν να πληρωθούν από ιατρούς
χωρίς τον περιορισµό χρόνου προϋπηρεσίας στην ειδικότητα,
αλλά µε την υποχρέωση παραµονής στη θέση αυτή επί πενταετία. Στους ιατρούς αυτούς ο µηνιαίος βασικός µισθός προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για το διάστηµα που
υπηρετούν στη θέση αυτή. Για την κατάληψη άλλης θέσης και
την εξέλιξη των ιατρών αυτών στο Ε.Σ.Υ., ο χρόνος αυτός προσµετράται µε το ανώτατο, ανά βαθµό, ποσοστό προϋπηρεσίας
κατά τις κρίσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.
2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’).
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134
Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2.α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρούνται ηλεκτρονικά δύο κατάλογοι εγγραφής επικουρικών ιατρών στους οποίους εγγράφονται κατά
ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, ιατροί, που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Ο πρώτος κατάλογος αφορά την
κάλυψη αναγκών αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών που
εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 45
του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’), όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληµατικές Α’ κατηγορίας κατά
τα προβλεπόµενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α’), καθώς και στη
Β’ Ζώνη, πλην των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων που ανήκουν
σε αυτήν. Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α’ Ζώνη, το Ε.Κ.Α.Β.
ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων
και όσα νοσοκοµεία της Β’ Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο.
Για την εγγραφή στο δεύτερο κατάλογο είναι απαραίτητη βεβαίωση υπηρεσίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε µονάδα υγείας
από τις εντασσόµενες στον πρώτο κατάλογο, καθώς και των Κυ-
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θήρων. Εξαιρούνται από την προαναφερόµενη υποχρέωση προϋπηρεσίας όσοι επικουρικοί επιθυµούν να συνάψουν σύµβαση
µε το Ε.Κ.Α.Β. και το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων.
Αν για θέση του δεύτερου καταλόγου δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κάλυψη θέσης του από ιατρό µε την απαιτούµενη προϋπηρεσία και συντρέχει επιτακτική ανάγκη κάλυψής της,
επιτρέπεται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), η σύναψη σύµβασης
χωρίς την ανωτέρω βεβαίωση.
β. Τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας και του
Ε.Κ.Α.Β., καταρτίζονται και αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πίνακες των
θέσεων που θα καλυφθούν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για
σύναψη συµβάσεων από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών. Οι ιατροί αυτοί, µε αίτησή τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση, µπορούν να
επιλέγουν µε απόλυτη σειρά προτεραιότητας έως δύο θέσεις,
που επιθυµούν να καλύψουν.
Αν υποβάλλονται περισσότερες από µία αιτήσεις για συγκεκριµένη θέση, αυτή καλύπτεται µε βάση: α) το διάστηµα που υπηρέτησαν σε περιοχή του πρώτου καταλόγου, β) το χρόνο
εγγραφής στον κατάλογο, µε προτεραιότητα πάντοτε σε αυτόν
που έχει υπηρετήσει περισσότερο χρόνο σε περιοχή του πρώτου καταλόγου. Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και µπορεί να
παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα µόνον εφόσον η θέση
προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.
γ. Ιατρός που αποποιείται διορισµό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός
του Ε.Σ.Υ., που παραιτείται από τη θέση του, για οποιαδήποτε
αιτία, δεν µπορεί να εγγραφεί στους καταλόγους για θέση επικουρικού ιατρού. Οµοίως, επικουρικός ιατρός παραιτούµενος ή
ιατρός αποποιούµενος την επιλογή του για σύναψη συµβάσεως
σε θέση επικουρικού ιατρού δεν δύναται να υποβάλει νέα αίτηση
εγγραφής στον κατάλογο, πριν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή την άρνησή του.
δ. Οι επικουρικοί ιατροί, κατά το χρόνο απασχόλησής τους για
κάλυψη των έκτακτων αναγκών, είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός
προσµετράται, ως προϋπηρεσία, στις κρίσεις για την κατάληψη
θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του
στο Ε.Σ.Υ.. Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγειονοµικές µονάδες εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και του Νοµού Θεσσαλονίκης, προσµετράται στο διπλάσιο
κατά την κρίση για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ..
ε. Οι επικουρικοί ιατροί λαµβάνουν τις αποδοχές πρωτοδιοριζόµενου Επιµελητή Β’ του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη για την αµοιβή τους
βαρύνει τον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκοµείου ή τον προϋπολογισµό της Υγειονοµικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας. Η σύµβαση συνάπτεται, αντιστοίχως, µε το οικείο νοσοκοµείο ή την Υγειονοµική Περιφέρεια. Οι συµβάσεις της
παραγράφου αυτής εξαιρούνται από την αναστολή των διορισµών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της
ΠΥΣ55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α’), όπως κάθε φορά ισχύει.
στ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για
την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μ.Κ.Φ. και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.∆.∆. προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και των
ψυχιατρικών µονάδων της χώρας σε ειδικότητες ψυχιάτρων και
παιδοψυχιάτρων. Για την κάλυψη αναγκών επιτρέπεται η σύναψη
συµβάσεων µε επικουρικό ιατρικό προσωπικό, η αµοιβή του
οποίου καλύπτεται από πόρους των ιδρυµάτων αυτών, στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, ίδιοι πόροι και έσοδα.
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
τήρηση των καταλόγων επικουρικών ιατρών και τη διαδικασία τοποθέτησής τους.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

η. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει εξήντα (60) ηµέρες από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται τα σχετικά µε
τη συνεργασία των νοσοκοµείων και γενικότερα υγειονοµικών
υπηρεσιών των Ενόπλων ∆υνάµεων µε τα νοσοκοµεία και κέντρα
υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και µε τις
άλλες υπηρεσίες ή εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την παραπάνω κοινή
υπουργική απόφαση ρυθµίζονται ιδίως ζητήµατα σχετικά µε την
προσφορά υπηρεσιών από ιατρούς και άλλα υγειονοµικά στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας
του Ε.Σ.Υ., τη νοσηλεία ιδιωτών στα νοσοκοµεία των Ενόπλων
∆υνάµεων, τη νοσηλεία στρατιωτικού προσωπικού στα νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ., την αµοιβαία διευκόλυνση µε
την αξιοποίηση εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, καθώς και
κάθε άλλο συναφές θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται
τα σχετικά µε τη συνεργασία των νοσοκοµείων και γενικότερα
υγειονοµικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Με την
παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθµίζονται ιδίως ζητήµατα σχετικά µε την προσφορά υπηρεσιών από ιατρούς και άλλα
υγειονοµικά στελέχη του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. σε νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ., τη νοσηλεία όλων των ασθενών, πέραν
των ασφαλισµένων του Ι.Κ.Α.. σε νοσοκοµεία που ανήκουν σε
αυτό, την αµοιβαία διευκόλυνση µε την αξιοποίηση εξοπλισµού
και µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
4. Στο άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) προστίθενται
παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Οι κενές θέσεις ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου
προκηρύσσονται κατά προτεραιότητα σε αποµακρυσµένες και
νησιωτικές περιοχές. Σε περίπτωση που αποβεί άγονη η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου σε
αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές, µετά από δύο διαδοχικές προκηρύξεις, και δεν καλύπτεται µε παράταση, κατά τα
ανωτέρω, η θέση αυτή προκηρύσσεται ως θέση ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία, ενώ εξακολουθούν να προηγούνται για
την πλήρωσή της οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και
την προκήρυξη θέσεων οδοντιάτρων σε Κέντρα Υγείας για εκτέλεση υπηρεσίας υπαίθρου.»
5. α) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και
δεύτερου βαθµού, που είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του
Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστηµονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 45 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α’) και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληµατικές Α’κατηγορίας, κατά
τα προβλεπόµενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α’), επιτρέπεται να
αποσπώνται, σε υπηρεσίες στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Αρνητική γνώµη δικαιολογείται µόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από
το υπηρεσιακό συµβούλιο.
β) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστηµονικού και
παραϊατρικού προσωπικού και τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που υπη-

ρετούν εκτός Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και Νοµού
Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να αποσπώνται, σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. στην
περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση του προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονοµική Περιφέρεια, διενεργείται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής
Περιφέρειας. Η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετική Υ.ΠΕ. διενεργείται µε κοινή απόφαση των ∆ιοικητών,
που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύµφωνη
γνώµη του αρµοδίων υπηρεσιακών συµβουλίων. Αρνητική γνώµη
δικαιολογείται µόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συµβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας η απόσπαση γίνεται µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Άρθρο 3
Ρυθµίσεις των όρων απασχόλησης
νοσοκοµειακών ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η περίπτωση Γ’της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.
3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε όσους εκπληρώνουν την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) µήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή
χειρουργικής κατ’ επιλογή των ιδίων, εκτός αυτών που ειδικεύονται στη Γενική Ιατρική.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262
Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά την κρίση των υποψηφίων
για την πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρού στο Ε.Σ.Υ. ο χρόνος
εξειδίκευσης σε µονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη µονάδα νεογνών και παίδων θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας
στο Ε.Σ.Υ.. »
3. Η περίπτωση Ζ’του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζ. Σε κάθε Τµήµα Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ., εφόσον υπηρετούν περισσότεροι τους ενός ∆ιευθυντές, δηµιουργείται θέση
Συντονιστή ∆ιευθυντή, που έχει τη διοικητική και επιστηµονική
ευθύνη λειτουργίας του Τµήµατος. Η κάλυψη κενής ή κενούµενης θέσεως Συντονιστή ∆ιευθυντή πραγµατοποιείται µε ανοικτή
προκήρυξη µεταξύ των ∆ιευθυντών Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.. Ο Συντονιστής ∆ιευθυντής επιλέγεται κατά τα ανωτέρω µε τετραετή
θητεία. Μετά το πέρας της θητείας πραγµατοποιείται ατοµική
αξιολόγηση από το αρµόδιο κατά τις διατάξεις του παρόντος όργανο και είτε ανανεώνεται η θητεία του είτε τοποθετείται σε προσωποπαγή θέση ∆ιευθυντή στο νοσοκοµείο προέλευσής του και
η θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή κενούται και επαναπροκηρύσσεται. Οι υπηρετούντες ∆ιευθυντές σε οργανική θέση κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καθίστανται Συντονιστές ∆ιευθυντές µέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο.»
4. Η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης Ε’του άρθρου 4
του ν. 3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
« Οι κατέχοντες το βαθµό του ∆ιευθυντή δεν δύνανται να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του
βαθµού, πλην των περιπτώσεων που διεκδικούν θέση Συντονιστή
∆ιευθυντή σε ανοικτή προκήρυξη της περίπτωσης Ζ’του άρθρου
4 του παρόντος νόµου.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν.
2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. χορηγείται κάθε χρόνο άδεια 25
εργάσιµων ηµερών.»
6. ∆εν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
που έχουν καταβληθεί στους ιατρούς που υπηρετούν στα Κέντρα
Υγείας και το Ε.Κ.Α.Β. ως επίδοµα τροφής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α’) έως
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 4
Αποζηµίωση Εφηµεριών Ιατρών Νοσοκοµείων
και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ.
1. Στο άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) προστίθεται
παράγραφος 11 ως εξής:
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«Α.i. Οι ειδικευόµενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφηµερίες κάθε
µήνα (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιµη
ηµέρα).
ii. Στη Γ’ ζώνη οι Συντονιστές ∆ιευθυντές και οι ∆ιευθυντές
λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 7 εφηµερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές εφηµερίες (3 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 2 εφηµερίες
ετοιµότητας καθηµερινής. Οι υπόλοιποι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 11 εφηµερίες,
εκ των οποίων 7 ενεργές εφηµερίες (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο,
1 Κυριακή – Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 4 εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινής.
iii. Στη Β’ ζώνη οι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 7 εφηµερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές λαµβάνουν 4 ενεργές (2
Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 3
ετοιµότητας καθηµερινές και οι υπόλοιποι ειδικευµένοι 7 εφηµερίες, εκ των οποίων 5 ενεργές (3 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 2 ετοιµότητας καθηµερινές.
iv. Στην Α’ ζώνη οι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως
αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 6 εφηµερίες, από τις οποίες οι
∆ιευθυντές λαµβάνουν 3 ενεργές (1 Καθηµερινή, 1 Σάββατο, 1
Κυριακή – Εξαιρέσιµη ηµέρα) και 3 ετοιµότητας καθηµερινές και
οι υπόλοιποι ειδικευµένοι 6 εφηµερίες, εκ των οποίων 4 ενεργές
(2 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιµη ηµέρα) και
2 ετοιµότητας καθηµερινές. Για τους Συντονιστές ∆ιευθυντές της
Α’ζώνης ισχύει το άρθρο 6 του ν. 3754/2009.
v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες
λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές
εφηµερίες (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιµη
ηµέρα).
Β. Η καταβολή της αποζηµίωσης για τις εφηµερίες, που πραγµατοποιήθηκαν µηνιαίως, γίνεται µε ξεχωριστή µισθοδοτική κατάσταση στο τελευταίο δεκαήµερο του επόµενου µήνα, µετά από
σχετική βεβαίωση για την πραγµατοποίησή τους από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα στο
πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα. Αν δεν πραγµατοποιηθεί
το σύνολο των παραπάνω εφηµεριών λόγω αδείας, απουσίας ή
άλλου λόγου του ιατρού το ποσό µειώνεται αναλόγως.
Γ. Με απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που εκδίδεται µε εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του νοσοκοµείου, ύστερα από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του, µπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφηµερίες, µε
σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκοµείου. Η αποζηµίωση των
ιατρών για τις επιπλέον εφηµερίες καταβάλλονται από διαθέσιµα
κονδύλια του νοσοκοµείου και από διαθέσιµους πόρους των
Υγειονοµικών Περιφερειών.
∆. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα
που αφορά την έγκριση και τη χορήγηση των επιπλέον εφηµεριών από τα νοσοκοµεία.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297
Α’ ) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Εντός του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους εκδίδεται κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε την οποία καθορίζονται τα όρια των πιστώσεων
του προϋπολογισµού για τις εφηµερίες του Εθνικού Κέντρου
Άµεσης Βοήθειας, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για τον τρόπο
της εφηµερίας και τον έλεγχό τους. Σε περίπτωση διενέργειας
ελέγχου από αρµόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφηµερευόντων
από τα καθήκοντά τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρµόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.9.2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Άρθρο 5
1. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.
3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται καθηκοντολόγιο του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των λοιπών
νοσηλευτικών ιδρυµάτων του Ε.Σ.Υ..»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81
Α’) µετά τις λέξεις «∆Ε Θεραπευτών Παιδαγωγών» προστίθενται
τα εξής: «ΠΕ Φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ Βιοχηµικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ ∆ιαιτολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ
Μαιών-Μαιευτών, ∆Ε Βρεφονηπιοκόµων και ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας.»
3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81
Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.∆.∆. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η
σύναψη συµβάσεων µε επικουρικό προσωπικό, η αµοιβή του
οποίου καλύπτεται από πόρους των ιδρυµάτων, στους οποίους
συµπεριλαµβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες,
ίδιοι πόροι και έσοδα. Για τις προσλήψεις αυτές δεν ισχύει ο περιορισµός της επόµενης παραγράφου.»
Άρθρο 6
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος-Τροποποίηση
των διατάξεων του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’)
1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α’), που προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’).
2. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του
ν.
3252/2004 τα ποσά για την εγγραφή και την ετήσια εισφορά µειώνονται αντιστοίχως σε πέντε (5) ευρώ και είκοσι τέσσερα (24)
ευρώ.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 3252/2004, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από αιρετούς
αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων της Ε.Ν.Ε., σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, µε βάση τον αριθµό
των µελών τους κατά την αναλογία: ανά 50 ψηφίσαντες 1 αντιπρόσωπος. Για τα Περιφερειακά Τµήµατα που έχουν έως 50
µέλη εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος εφόσον ψηφίσουν τουλάχιστον
26 µέλη.»
4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του ν.
3252/2004 προστίθεται η φράση:
«Την αίτηση του συνδυασµού υποψηφίων καταθέτει εξουσιοδοτηµένος γα το σκοπό αυτόν εκπρόσωπος του συνδυασµού. Τα
ψηφοδέλτια εκλογής των αντιπροσώπων υποβάλλονται δέκα (10)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εκλογές διεξάγονται υπό την ευθύνη πενταµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που απαρτίζεται από έναν Πρωτοδίκη των
Πολιτικών ∆ικαστηρίων, ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής
Επιτροπής και τέσσερα µέλη, τα οποία ορίζονται από το Περιφερειακό Συµβούλιο µε κλήρωση ανάµεσα στα µη υποψήφια
µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος, δέκα (10) ηµέρες πριν από
τη διεξαγωγή των εκλογών. Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι συνδυασµών και µεµονωµένων υποψηφίων. Η
Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά την ψηφοφορία, καθώς και για
κάθε ζήτηµα που προκύπτει. Για την έναρξη και λήξη της ψηφο-
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φορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από
την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό Ψηφοφορίας. Το Πρακτικό
Ψηφοφορίας υπογράφεται από όλα τα µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής, σε κάθε δε περίπτωση για την εγκυρότητά του αρκεί
η υπογραφή του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132
Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«4 . Η εκλογή των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τµηµάτων στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, µε ψηφοδέλτια και µε το σύστηµα της απλής
αναλογικής. ∆ικαίωµα εκλογής έχουν τα µέλη των Περιφερειακών Τµηµάτων. Οι ψηφίσαντες µπορούν να εκφράσουν την προτίµησή τους µε αριθµό σταυρών που αντιστοιχεί στον αριθµό των
µελών των οργάνων που εκλέγονται κατ’ ανώτατο όριο. Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόµατος του υποψηφίου. Για την
κατανοµή των εδρών λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε. Ο αριθµός των αντιπροσώπων κατανέµεται µεταξύ των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψηφίων
ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που
εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειποµένου
του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός
εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό
µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος υποψήφιος, εκλέγεται, αν λάβει αριθµό ψήφων ίσο
µε το εκλογικό µέτρο ή µεγαλύτερο από αυτό. Συνδυασµός που
περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τους αντιπροσώπους
που του ανήκουν, εκλέγει τόσους µόνο αντιπροσώπους, όσοι
είναι και οι υποψήφιοί του. Ο αριθµός αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, κατανέµεται στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν
εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό µέτρο. Ο
αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και µετά την
εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου κατανέµεται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση
ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση. Εκλογικά τµήµατα λειτουργούν σε
κάθε νοσοκοµείο για κάθε εκλογή οργάνων του παρόντος
νόµου.»
7. Στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου
9 του ν. 3252/2004 η φράση «όποιο από τα µέλη του ∆.Σ. έλαβε
τις περισσότερες ψήφους» αντικαθίσταται µε τη φράση «ο πλειοψηφών σύµβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασµού».
8. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του
ν.3252/2004, διαγράφεται η φράση «και εκτίθενται σε ψηφοφορία µε ενιαίο ψηφοδέλτιο» και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Την
αίτηση του συνδυασµού υποψηφίων καταθέτει εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό αυτόν εκπρόσωπος του συνδυασµού. Ο αριθµός των υποψηφίων των συνδυασµών για εκλογή οργάνων δεν
δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο των µελών των οργάνων ή των
προς εκλογή αντιπροσώπων.»
9. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.
3252/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου ενεργείται από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από έναν
Πρωτοδίκη των Πολιτικών ∆ικαστηρίων, ο οποίος προεδρεύει της
Εφορευτικής Επιτροπής, και δύο µέλη που κληρώνονται από το
∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. µεταξύ των µελών που δεν είναι υποψήφιοι. Στην
κλήρωση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι συνδυασµών και
µεµονωµένων υποψηφίων.»
10. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του ν.
3252/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση για την εγκυρότητά του αρκεί η υπογραφή του ∆ικαστικού Αντιπροσώπου.»
11. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3252/2004 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η εκλογή των µελών του ∆.Σ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής
και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνεται µε µυστική

ψηφοφορία και ισχύει το σύστηµα της απλής αναλογικής, που
ορίζεται παρακάτω. Οι έδρες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των
εδρών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Το πηλίκο αυτής, της
διαίρεσης, παραλειπόµενου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το Ανώτατο
Πειθαρχικό Συµβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο
στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων
από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το
οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασµός που περιλαµβάνει
υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι
έδρες που µένουν αδιάθετες σύµφωνα µε τις διατάξεις των
προηγούµενων παραγράφων κατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα
και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο
από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό µέτρο. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και µετά
την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου
κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων από µία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση.»
12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η εκλογή των µελών των Περιφερειακών Συµβουλίων και
των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τµηµάτων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία και ισχύει το σύστηµα της απλής
αναλογικής, που ορίζεται παρακάτω. Οι έδρες του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής των Περιφερειακών Τµηµάτων, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και
των χωριστών υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη.
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό
των εδρών του Περιφερειακού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόµενου του
κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο Περιφερειακό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον
αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος
υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από
το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το
οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασµός που περιλαµβάνει
υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι
έδρες που µένουν αδιάθετες σύµφωνα µε τις διατάξεις των
προηγούµενων παραγράφων κατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα
και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο
από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό µέτρο. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και µετά
την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου
κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων από µία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση.»
13. Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι εκλογείς µπορούν να βάλουν αριθµό σταυρών που αντιστοιχεί στον αριθµό των µελών των οργάνων που εκλέγονται κατ’
ανώτατο όριο.»
14. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 17 του ν. 3252/2004 προστίθεται η φράση: «Την αίτηση
του συνδυασµού υποψηφίων καταθέτει εξουσιοδοτηµένος γα το
σκοπό αυτόν εκπρόσωπος του συνδυασµού.»
15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
ν. 3252/2004 η φράση «ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες
ψήφους» αντικαθίσταται µε τη φράση «ο πλειοψηφών του πλειο-
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ψηφούντος συνδυασµού».
16. Όπου στο ν. 3252/2004 αναφέρεται ως προς τα όρια των
περιφερειακών τµηµάτων η «υγειονοµική περιφέρεια», εφεξής
νοείται η περιφέρεια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’).
Άρθρο 7
∆ιαδικασία επιλογής µόνιµου νοσηλευτικού
και λοιπού προσωπικού
Στο άρθρο 2 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5.α. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ
Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών,
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ
Λογοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Νηπιοβρεφοκόµων, ∆Ε Βρεφονηπιοκόµων,
∆Ε Νοσηλευτικής, ∆Ε Επιµελητών Ασθενών, ∆Ε Παρασκευαστών, ∆Ε Χειριστών-Εµφανιστών, ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ∆Ε
Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου, ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Μηχανηµάτων και ∆Ε Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), καθώς και του Αρεταίειου Νοσοκοµείου, του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου και του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
που υπάγεται στην αρµοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να διενεργείται και βάσει «Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης» σύµφωνα µε τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε σειρά
προτεραιότητας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.
Με απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., ο Ετήσιος Κυλιόµενος Πίνακας Κατάταξης µπορεί να εφαρµόζεται και σε άλλες
κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες προσωπικού των φορέων
του πρώτου εδαφίου. Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων για
τις οποίες απαιτείται εξειδικευµένη εµπειρία ως τυπικό προσόν
διορισµού, ο Ετήσιος Κυλιόµενος Πίνακας Κατάταξης δεν εφαρµόζεται.
β. i. Τον Οκτώβριο κάθε έτους το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους ενδιαφερόµενους για την πλήρωση θέσεων των φορέων της προηγούµενης παραγράφου να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στην
«Προκήρυξη για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων» ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. Η
προκήρυξη αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και καταχωρίζεται
στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Ανακοίνωση της έκδοσης της
προκήρυξης δηµοσιεύεται υποχρεωτικώς τουλάχιστον σε δύο
ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας.
ii. Η προκήρυξη περιλαµβάνει: α) τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων, δ) τις
ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ε) τις περιπτώσεις εντοπιότητας
και ό,τι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Επίσης, µε την προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούµενα για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων
δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής
τους.
iii. Το Α.Σ.Ε.Π. επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων και
καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης
ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού. Η κατάταξη
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία του
άρθρου 18 του ν. 2190/ 1994. Στον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης καταχωρίζονται ανά υποψήφιο απαραιτήτως τουλάχιστον η κατηγορία των προσόντων του (κύρια ή επικουρικά),
καθώς και τα βαθµολογούµενα κριτήρια και οι ιδιότητες. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισµού, καθώς και των κριτηρίων και ιδιοτήτων του υποψηφίου
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής στην προκήρυξη για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων. Ο προσωρινός Ετήσιος
Κυλιόµενος Πίνακας Κατάταξης δηµοσιοποιείται µε καταχώρισή
του στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και αναρτάται στα κτίρια
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του Α.Σ.Ε.Π. (Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της
καταχώρισής του στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Οι λεπτοµέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων ορίζονται µε την προκήρυξη.
iv. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει
και κυρώνει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης,
τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στο διαδικτυακό του τόπο
και τον αποστέλλει για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ’). Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόµενος Πίνακας
Κατάταξης ισχύει µέχρι τη δηµοσίευση του νέου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
v. Νέοι υποψήφιοι µπορούν να λάβουν µέρος στην επόµενη
προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης.
Όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στο δηµοσιευµένο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης περιλαµβάνονται αυτοδικαίως και στους επόµενους Ετήσιους
Κυλιόµενους Πίνακες Κατάταξης. Σε περίπτωση µεταβολής των
προσόντων ή και των ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν
στην επόµενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκοµίζοντας µόνο τα απαιτούµενα προς απόδειξη της µεταβολής δικαιολογητικά.
γ. i. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει, έως τρεις φορές το χρόνο, «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων» των φορέων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου. Η προκήρυξη καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και υποχρεωτικώς τουλάχιστον σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη περιλαµβάνει: α) τον αριθµό των προς πλήρωση θέσεων
ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και β) το χρόνο και
τον τρόπο υποβολής δήλωσης προτιµήσεων από τους ενταγµένους στον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίους. Οι
ενδιαφερόµενοι για τις προκηρυσσόµενες θέσεις υποψήφιοι
υποβάλλουν τις δηλώσεις προτιµήσεων εντός αποκλειστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών.
ii. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων
αυτών έχουν µόνο όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε
ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης. Ο πίνακας διοριστέων καταρτίζεται από τον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης βάσει της σειράς που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτόν, σε
συνδυασµό πάντοτε και µε τη δήλωση προτιµήσεών τους και περιλαµβάνει αριθµό διοριστέων ίσο µε τον αριθµό των θέσεων που
προκηρύχθηκαν. Ουδείς υποψήφιος εγγράφεται στον πίνακα
διοριστέων χωρίς προηγούµενο έλεγχο των δικαιολογητικών του
και έκδοση απόφασης από το Α.Σ.Ε.Π.. Ο πίνακας διοριστέων δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
iii. Αν οι διοριστέοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, παραιτηθούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψής
τους ή δεν αποδεχθούν το διορισµό τους τουλάχιστον δύο
φορές δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν για µια τριετία σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µέσω Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης. Υποψήφιος που έχει επιλεγεί προς διορισµό δεν µπορεί
να διατεθεί προς αναπλήρωση άλλης θέσης της ίδιας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων.
6. Μετά από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π., µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την κατάρτιση του Ετήσιου Κυλιόµενου
Πίνακα Κατάταξης και την εφαρµογή του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 8
∆ιοίκηση Υγειονοµικών Περιφερειών
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

και Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’)
αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) είναι πενταµελές για Νοσοκοµεία µέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες
και επταµελές για Νοσοκοµεία µε τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:
α) Τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, ως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) ∆ύο µέλη σε Νοσοκοµεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα
(399) οργανικές κλίνες και τρία µέλη σε Νοσοκοµεία µε τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές τους. Από τα µέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος,
ο οποίος είναι µερικής απασχόλησης, στα νοσοκοµεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες, στα οποία δεν
προβλέπεται Αναπληρωτής ∆ιοικητής. Στα νοσοκοµεία µε τετρακόσιες (400) οργανικές κλίνες και άνω Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής. Στα
πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, το ένα από τα τακτικά και ένα από
τα αναπληρωµατικά µέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι µέλος
∆.Ε.Π. του Ιατρικού Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι..
γ) Τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου ως Αντιπρόεδρο, σε νοσοκοµεία µε τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, µε αναπληρωτή του τον ∆ιευθυντή της ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας.
δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόµενων ιατρών που
υπηρετούν στο Νοσοκοµείο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόµενους ιατρούς και τους ιατρούς µέλη ∆.Ε.Π. που υπηρετούν στο
Νοσοκοµείο.
ε) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό
του Νοσοκοµείου.
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζει την ηµερήσια
διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου και τους εισηγητές των
θεµάτων. Ο Πρόεδρος µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις
συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων
των εργαζοµένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστηµονικού ή τοπικού φορέα.
Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα καθήκοντά του ως
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ στα καθήκοντά του
ως ∆ιοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή και,
όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Η συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η
αντικατάσταση και ο ορισµός του αντικαταστάτη γίνεται µε τη
διαδικασία του αρχικού ορισµού.
∆εν µπορούν να ορισθούν µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου νοσοκοµείων οι εργαζόµενοι ή απασχολούµενοι σε αυτό, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός από αυτούς που προβλέπονται
στις περιπτώσεις γ’, όσον αφορά τον ∆ιευθυντή της ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας, δ’και ε’της παρούσας παραγράφου. Στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Κοζάνης «Μαµάτσειο» και
του Γενικού Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα» συµµετέχει
ο ∆ήµαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της δωρήτριας ή των
κληρονόµων της, αντιστοίχως και ορίζεται ένα επιπλέον µέλος
από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου που θα προκύψει από τη
µετατροπή του Εθνικού Ιδρύµατος Αποκατάστασης Αναπήρων
συµµετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑµεΑ.»
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την
31.1.2011.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά
του µετά τη λήξη της θητείας του, µέχρι τον ορισµό νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
τριών (3) µηνών.
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.
3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
«Στα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε δυναµικότητα τετρακοσίων
(400) κλινών και άνω συνιστάται άµισθη Επιτροπή Ποιότητας,
υπό την Προεδρία του ∆ιοικητή ή του Αναπληρωτή ∆ιοικητή, µε
τη συµµετοχή των ∆ιευθυντών των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου,
οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές
τους. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται ο συντονισµός των
αυτοτελών τµηµάτων Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’), η καθιέρωση και γνωστοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών,
η δηµιουργία διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης,
καθώς και ο έλεγχος της εφαρµογής τους, σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.
προΐσταται ιατρός µε θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή ή ο µοναδικός
∆ιευθυντής, προϊστάµενος τµήµατος εργαστηρίου ή µονάδας.
Στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ο ∆ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ιατρός µέλος ∆.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας,
που προΐσταται κλινικής ή εργαστηρίου ή µονάδας του οικείου
Νοσοκοµείου. Στους τοµείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός Συντονιστής ∆ιευθυντής ή ο
µοναδικός ∆ιευθυντής, προϊστάµενος τµήµατος εργαστηρίου ή
µονάδας του τοµέα αυτού. Στους τοµείς της Ιατρικής Υπηρεσίας
των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός
µέλος ∆.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας, προϊστάµενος τµήµατος εργαστηρίου ή µονάδας του τοµέα αυτού.»
4. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 3204/2003, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Σε κάθε τµήµα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας,
που κατέχει θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή ή ο µοναδικός ∆ιευθυντής, ή άλλος επιστήµονας της Ιατρικής Υπηρεσίας µε βαθµό ∆ιευθυντή.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως ∆ιευθυντής τοµέα ορίζεται ιατρός µε θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή ή ο µοναδικός ∆ιευθυντής που προΐσταται τµήµατος,
εργαστηρίου η µονάδας.»
6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37
Α’) προστίθεται εδάφιο ζ’, ως εξής:
«ζ. Συντονίζει και ελέγχει την εκπαίδευση των ιατρών για λήψη
ειδικότητας και συνυπογράφει µε τον Συντονιστή ∆ιευθυντή ή
τον µοναδικό ∆ιευθυντή του Τµήµατος, Μονάδας ή Εργαστηρίου
στο οποίο οι ιατροί ασκήθηκαν για τη λήψη της ειδίκευσής τους
το πιστοποιητικό άσκησης και απόδοσής τους.» Τα εδάφια ζ’, η’
και ι’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37
Α’) αναριθµούνται αντίστοιχα σε η’, ι’ και ια’.
7. Στο ε’εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) αντικαθίσταται η λέξη «∆ιευθυντής» µε τις
λέξεις «Συντονιστής ∆ιευθυντής».
8. Στο τέλος της περίπτωσης Θα 3 του άρθρου 4 του ν.
3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στο Συµβούλιο Προσλήψεων Κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις των Πανεπιστηµιακών κλινικών, Μονάδων και Εργαστηρίων, συµµετέχει
ο Συντονιστής ∆ιευθυντής ιατρός µέλος ∆.Ε.Π. του οικείου τµήµατος.»
9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θ 4 του άρθρου 4 του ν.
3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) αντικαθίσταται από έναρξης ισχύος του ν.
3754/2009, ως εξής:
«4. ∆ύο Επιµελητές Α’, ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε
Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας της ίδιας µε την κρινόµενη θέση υγειονοµικής περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή µε την κρινό-
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µενη θέση ειδικότητα. Οι Επιµελητές αυτοί, καθώς και οι νόµιµοι
αναπληρωτές τους επιλέγονται µε κλήρωση για κάθε κρίση από
σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία υγειονοµική περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Οι ιατροί επιλέγονται µε κλήρωση για τη συγκρότηση των Συµβουλίων
προσλήψεων–κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις. Εξέλιξή τους σε
ανώτερο βαθµό δεν επηρεάζει την επιλογή τους. Ο τέταρτος και
πέµπτος κριτής ασκούν συγχρόνως χρέη εισηγητών και υποχρεούνται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους εντός σαράντα πέντε
(45) ηµερών από το πέρας της προκήρυξης. Ενστάσεις επί των εισηγήσεων υποβάλλονται από τους υποψηφίους εντός είκοσι (20)
ηµερών από την κατάθεση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές εισηγούνται επί των ενστάσεων εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και το
Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει σε διάστηµα δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας εισήγησης. Έδρα
του Συµβουλίου είναι το Νοσοκοµείο που προκηρύσσει τη θέση.
Οι επιλεγέντες κριτές µπορούν να παραιτηθούν µόνο για σπουδαίο λόγο και υποχρεούνται µέχρι την αντικατάστασή τους να
ασκούν τα καθήκοντά τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.»
10. Στο τέλος της περίπτωσης Θα του άρθρου 4 του ν.
3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα Συµβούλια προσλήψεων – κρίσεων συγκροτούνται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας των
ανωτέρω συµβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινοµένων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα
ρυθµίζει τη λειτουργία των συµβουλίων κρίσης, ισχύουν οι σχετικές υπ’ αριθ. 39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β’) και 2103/2003 (ΦΕΚ 33
Β’) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των
νόµων 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) αντίστοιχα.»
11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θβ 4 του άρθρου 4 του
ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«∆ύο ∆ιευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε
Νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας της ίδιας µε την κρινόµενη θέση
Υγειονοµικής περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή µε την
κρινόµενη θέση ειδικότητα.»
12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θδ 4 του άρθρου 4 του
ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«∆ύο Συντονιστές ∆ιευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που
υπηρετούν σε νοσοκοµείο της ίδιας µε την κρινόµενη θέση Υγειονοµικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια ή συναφή µε την κρινόµενη θέση ειδικότητα.»
13. Oι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Έναν ιατρό µε θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή, που εκλέγεται
από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο. β) Έναν ιατρό µε
βαθµό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση
∆ιευθυντή ιατρούς και όλους τους ∆ιευθυντές ιατρούς του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του. Στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ο Πρόεδρος είναι µέλος ∆.Ε.Π. πρώτης
βαθµίδας.»
14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81
Α’) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Έναν ιατρό µε βαθµό ∆ιευθυντή που εκλέγεται από όλους
τους ∆ιευθυντές του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.»
15. Οι περιπτώσεις γ’,δ’, ε’, στ’και ζ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’) αναριθµούνται αντίστοιχα
σε δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’.
16. Η παράγραφος 24 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ
37 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστώνται τα παρακάτω εκλεκτορικά σώµατα για την πλήρωση των κενών θέσεων και την αξιολόγηση του κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.:
Α. Συµβούλιο προσλήψεων - κρίσεων µε ανοικτές προκηρύξεις
Το Συµβούλιο προσλήψεων - κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις αποτελείται από:
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1. Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Ε.ΚΑ.Β.. 2.
Τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., µε
αναπληρωτή του άλλο µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου. 3.
Τον ∆ιευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ∆ιευθυντή
Παραρτήµατος µε θέση ∆ιευθυντή του Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β.. 4.
∆ύο Μέλη επιµελητές Α’ Ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι κληρώνονται µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους από τον κατάλογο
του συνόλου των επιµελητών Α’ του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος τηρείται
µε ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β.. Τα µέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως
εισηγητές - κριτές.
Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.
Β. Συµβούλιο Επιλογής ∆ιευθυντών
Το Συµβούλιο Επιλογής ∆ιευθυντών αποτελείται από:
1. Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Ε.ΚΑ.Β.. 2.
Τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., µε
αναπληρωτή του άλλο µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου. 3.
Τον ∆ιευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ∆ιευθυντή
Παραρτήµατος µε θέση ∆ιευθυντή του Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β.. 4.
∆ύο Μέλη ∆ιευθυντές Ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι κληρώνονται µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους από τον κατάλογο του
συνόλου των ∆ιευθυντών Ιατρών του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος τηρείται
µε ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β.. Τα µέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως
εισηγητές - κριτές. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του
είναι τριετής.
Γ. Συµβούλιο Αξιολόγησης προς εξέλιξη των ιατρών του Ε.Σ.Υ.
που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β.
Το Συµβούλιο είναι η Γενική Συνέλευσή του και απαρτίζεται
από τους ειδικευµένους µόνιµους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. του
Ε.Κ.Α.Β., από το βαθµό του αξιολογούµενου και άνω. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β.
ή από το νόµιµο αναπληρωτή του και είναι σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωµα συµµετοχής για τον κάθε
βαθµό. Επί µη απαρτίας, η συνέλευση επαναλαµβάνεται µέσα σε
µία εβδοµάδα µε νόµιµη απαρτία το 30% των εχόντων δικαίωµα
συµµετοχής. Επί νέας ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση επαναλαµβάνεται µετά επτά ηµέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε
απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων ιατρών. Θετική θεωρείται η ατοµική αξιολόγηση εφόσον συγκεντρώνει το
50% + 1 των ψήφων των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
Το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε έτους ορίζονται από τη Συνέλευση του Τοµέα, ένας (1) εισηγητής µε τον αναπληρωµατικό
του. ∆εύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε ∆ιευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών µε τον αναπληρωτή του και, σε περίπτωση
που ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. του τµήµατος.
Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο. Οι εισηγητές λαµβάνουν µέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους φακέλους των ιατρών, που είναι υποψήφιοι για αξιολόγηση. Μέσα σε ένα µήνα
από τη λήψη των φακέλων οι εισηγητές καταθέτουν την εισήγησή τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β.. Η Γραµµατεία µέσα σε
πέντε ηµέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψήφιους ιατρούς,
οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών. Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την εκπνοή της
προθεσµίας ένστασης, απαντώνται οι ενστάσεις και σε δεκαπέντε ηµέρες ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. συγκαλεί την αντίστοιχη Συνέλευση. Η Συνέλευση, αφού ακούσει τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, καθώς και κάθε
σχετική διευκρίνιση αυτών, αποφασίζει αιτιολογηµένα. Οι εισηγητές λαµβάνουν για δεύτερη φορά στο ίδιο έτος τους φακέλους
των ενδιαφερόµενων ιατρών µέχρι 31 Ιουλίου και ακολουθείται η
ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
∆. Συµβούλιο Επιλογής Συντονιστών ∆ιευθυντών
Το Συµβούλιο Επιλογής Συντονιστών ∆ιευθυντών αποτελείται
από:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

1. Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από έναν από τους δυο Αντιπροέδρους του Ε.ΚΑ.Β.. 2.
Τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., µε
αναπληρωτή του άλλο µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου. 3.
Τον ∆ιευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ∆ιευθυντή
Παραρτήµατος µε θέση ∆ιευθυντή του Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β.. 4.
∆ύο Μέλη Συντονιστές ∆ιευθυντές Ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β., οι
οποίοι κληρώνονται µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους από
τον κατάλογο του συνόλου των Συντονιστών ∆ιευθυντών του
Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος τηρείται µε ευθύνη του Ε.Κ.Α.Β.. Τα µέλη της
περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.»
17. Το Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων µετονοµάζεται σε «Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης» και µετατρέπεται από
Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε Νοσοκοµείο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και
επόµενα του ν. 3329/ 2005 (ΦΕΚ 81 Α’) χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθµίζονται οι αναγκαίες µεταβολές λόγω της υπαγωγής
στο νέο νοµοθετικό καθεστώς, όπως, ενδεικτικά, δηµιουργία οργανισµού του Νοσοκοµείου, µετακίνηση του προσωπικού όλων
των κλάδων, ένταξη του ιατρικού προσωπικού σε θέσεις ιατρών
Ε.Σ.Υ., αναγνώριση της προϋπηρεσίας του, µισθολογική του κατάταξη, προϋποθέσεις βαθµολογικής του εξέλιξης, συνέχιση εκκρεµών δικών, διεκδίκηση αξιώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
18. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. των
∆.Υ.ΠΕ. γίνεται από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’) Πρωτοβάθµια Υπηρεσιακά Συµβούλια στην έδρα της κάθε ∆.Υ.ΠΕ.,
ξεχωριστά για τους υπαλλήλους των Νοσοκοµείων και για τους
υπαλλήλους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.
Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.
3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) τοποθέτηση όσων επιλεγούν προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιευθύνσεως
και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.
των ∆.Υ.ΠΕ. γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας
∆.Υ.ΠΕ., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αν υπάλληλος άλλου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. επιλεγεί ως προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος, µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στο Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. για το οποίο έχει επιλεγεί.
19. Το προσωπικό που υπηρετεί στις ∆.Υ.ΠΕ., ήτοι µόνιµοι
υπάλληλοι, υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επιτρέπεται να µεταφέρεται
ή µετατάσσεται σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.∆.∆. ή στις Περιφέρειες, και αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών και των αιτηµάτων του προσωπικού, χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.
Οι υπηρετούντες στις Υγειονοµικές Περιφέρειες (∆.Υ.ΠΕ.) δικηγόροι, οι οποίοι είχαν διοριστεί στα καταργηθέντα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), θεωρούνται ότι
νόµιµα υπηρετούν σε αυτές. Οι αποδοχές και κάθε χρηµατικό
ποσό που τους καταβλήθηκε από τις 3.5.2005 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν αναζητούνται.
20. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν.
3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’) οι λέξεις «ενός έτους» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «δύο έτη». Στο τέλος της παραγράφου 10 προστίθεται
εδάφιο:
«Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι στη ∆.Υ.ΠΕ. παραµένουν, σύµφωνα µε τις προηγούµενες
διατάξεις, στις θέσεις στις οποίες έχουν αποσπασθεί ανεξάρτητα
µε το νοµικό πλαίσιο µε το οποίο έχει διενεργηθεί η απόσπασή
τους.»
21. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ

176 Α’) µετά τις λέξεις «τριών (3) µηνών» προστίθεται η φράση
«που µπορεί να ανανεώνεται για ακόµα τρεις (3) µήνες, µέσα στο
ίδιο έτος». Στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Οµοίως οι ∆ιοικητές των Υ.ΠΕ. µπορούν µε κοινές αποφάσεις τους να µετακινούν µεταξύ των Υγειονοµικών Περιφερειών
τους ιατρικό, επιστηµονικό µη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό,
τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και των Υγειονοµικών Περιφερειών τους για κάλυψη εφηµεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, που µπορεί να
ανανεώνεται για ακόµα τρεις (3) µήνες, µέσα στο ίδιο έτος.»
22. Το στοιχείο β’της υποπαραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007, αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, που
προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονοµικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α’Υγειονοµικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Β’Υγειονοµικής Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, από τη Γ’Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής, έχει
έδρα τον Πειραιά και ασκεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων των
Υγειονοµικών Περιφερειών Γ’ Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Α’ Νοτίου Αιγαίου και Β’ Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του Γενικού Νοσοκοµείου Ασκληπιείο Βούλας και του Κέντρου Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας».
23. Η παράγραφος 20 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81
Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Για τη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιακών Συµβουλίων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΗ - ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 9
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε κάθε Νοσοκοµείο συνιστάται «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη» το οποίο είναι αρµόδιο για την υποδοχή, ενηµέρωση, παρακολούθηση διακίνησης, διοικητική υποστήριξη, συλλογή και
διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την εν γένει προάσπιση των δικαιωµάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
Κάθε έτος συντάσσεται µε επιµέλεια του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη έκθεση πεπραγµένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή των θεµάτων που προέκυψαν και
αντιµετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο
για την προστασία των δικαιωµάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
Πέραν της λειτουργίας του τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και
τις ώρες επισκεπτηρίου, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη εξυπηρετεί το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκοµείου πέραν του τακτικού ωραρίου. Επίσης συνδέεται µε τα
Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ηµέρες εφηµερίας.
Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγεται άµεσα στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή σε νοσοκοµεία µε οργανικές κλίνες άνω των
τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. Με απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε Νοσοκοµείου συγκροτείται τριµελής επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του γραφείου
που αποτελείται από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή ή Αντιπρόεδρο,
κατά τα ανωτέρω, τον ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τον
∆ιευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, συνεργασίας µε το
Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
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Άρθρο 10
Συµβούλια ∆ιαβούλευσης ∆ιαφάνειας και Λογοδοσίας Περιφερειακά Συµβούλια Προγραµµατισµού Υγείας
και Κοινωνικής Φροντίδας
1. Θεσπίζεται σε κάθε δήµο «Συµβούλιο ∆ιαβούλευσης, ∆ιαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Το
Συµβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο µε ευθύνη του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου, καθώς και
σε έκτακτες περιπτώσεις. Συµµετέχουν σε αυτό οι Βουλευτές
του νοµού και από ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων
∆ηµοσίων
Νοσοκοµείων
(Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.), της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοσηλευτικού κλάδου, του Ιατρικού Συλλόγου, του
Φαρµακευτικού Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου, της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), του ∆ικηγορικού Συλλόγου, της ∆ιοίκησης των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, της Εκκλησίας, ενώσεων
ασθενών, καθώς και οικονοµικών, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που αντιστοιχούν στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.
Σκοπός του «Συµβουλίου ∆ιαβούλευσης, ∆ιαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι η ανάδειξη των
θεµάτων περίθαλψης, δηµόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην περιοχή αρµοδιότητας του δήµου, η παρακολούθηση
της λειτουργίας των υπηρεσιών, των δράσεων, των προβληµάτων και η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους.
2. Θεσπίζεται σε κάθε Περιφέρεια «Συµβούλιο Προγραµµατισµού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Το Συµβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο µε ευθύνη του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις µε
πρωτοβουλία αυτού ή του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συµµετέχουν σε αυτό οι Βουλευτές και οι ∆ήµαρχοι
της Περιφέρειας και από ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Οµοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), της ∆ιοίκησης των
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειας, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων (Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.), της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοσηλευτικού κλάδου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του
Περιφερειακού Παραρτήµατος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, της
Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας που ορίζονται από την
Περιφέρεια, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου εάν υπάρχει στα όρια της χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας, της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, καθώς και οικονοµικών, κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που αντιστοιχούν
στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας.
Σκοπός του «Συµβουλίου Προγραµµατισµού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι η ετήσια ενηµέρωση του υγειονοµικού
χάρτη υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, η αξιολόγηση, ο
απολογισµός και ο προγραµµατισµός ανάπτυξης δοµών και δράσεων στους τοµείς αυτούς.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα θέµατα συγκρότησης,
συµµετοχής, οργάνωσης και λειτουργίας των «Συµβουλίων ∆ιαβούλευσης, ∆ιαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής
Φροντίδας», καθώς και των «Συµβουλίων Προγραµµατισµού
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταθέτει
και παρουσιάζει κάθε έτος στη Βουλή έκθεση για την Υγεία και
Πρόνοια σε επίπεδο Επικράτειας, µε βάση τα συµπεράσµατα της
∆ιαβούλευσης.
Άρθρο 11
Μητρώο Εθελοντών Υγείας –
Κοινωνικής φροντίδας
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του

297

παρόντος νόµου:
α) «Εθελοντής υγείας – κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγγεγραµµένο στο µητρώο εθελοντών φυσικό πρόσωπο που παρέχει
δωρεάν τις υπηρεσίες του, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα
δράσης εθελοντών υγείας -κοινωνικής φροντίδας.
β) «Εθελοντική οµάδα υγείας – κοινωνικής φροντίδας» είναι η
ένωση φυσικών προσώπων που συνιστάται µε σκοπό την παροχή
εθελοντικής προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο
µητρώο εθελοντών. Εθελοντικές οµάδες µπορεί να συνιστώνται
και από νοµικά πρόσωπα µε απόφαση της διοίκησής τους.
γ) «Εθελοντής υγείας – κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων καταστάσεων» είναι ο πιστοποιηµένος εθελοντής υγείας – κοινωνικής
φροντίδας που έχει δηλώσει την πρόθεσή του για συµµετοχή σε
οµάδες, που συγκροτούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
δ) «Συντονιστής φορέας» είναι το εποπτευόµενο από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου που εγκρίνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την
υλοποίηση των προγραµµάτων δράσης εθελοντών υγείας – κοινωνικής φροντίδας.
ε) «Πρόγραµµα δράσης εθελοντών υγείας- κοινωνικής φροντίδας» είναι το εγκεκριµένο πρόγραµµα εθελοντών από το συντονιστή φορέα.
στ) «Μητρώο εθελοντών – εθελοντικών οµάδων» είναι το µητρώο που τηρείται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
και περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργών εθελοντών υγείας -κοινωνικής φροντίδας.
ζ) «Χορηγοί ή δωρητές εθελοντικών προγραµµάτων υγείας –
κοινωνικής φροντίδας» είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προτείνουν και επιχορηγούν εθελοντικά προγράµµατα υγείας – κοινωνικής φροντίδας ή επιχορηγούν την
υλοποίηση και την ανάπτυξη υφιστάµενων προγραµµάτων.
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρµογής – Εθελοντές και Εθελοντικές Οµάδες
Υγείας – Κοινωνικής φροντίδας
1. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 εφαρµόζονται σε κάθε
πρόγραµµα εθελοντών υγείας – κοινωνικής φροντίδας που εγκρίνεται από τους συντονιστές φορείς. Το αντικείµενο των προγραµµάτων δράσης εθελοντών υγείας – κοινωνικής φροντίδας
µπορεί να είναι ενδεικτικά:
α) φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωµένων
β) διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούµενων ατόµων µε αναπηρία
γ) διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις υπηρεσίες
Υγείας – Πρόνοιας
δ) δηµιουργική απασχόληση παιδιών – ψυχαγωγία ασθενών
ε) εκδηλώσεις για υποστήριξη µονάδων Υγείας – Πρόνοιας
στ) κινητές µονάδες πρόληψης
ζ) ενηµερωτικές εκστρατείες – εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων
η) διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες
θ) παροχή – διανοµή συσσιτίου
ι) συµµετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Οι διατάξεις του νόµου αυτού για τους εθελοντές δεν εφαρµόζονται:
α) για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών σε προσωπικό
των φορέων όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες ρυθµίσεις για
τη λειτουργία τους,
β) σε προγράµµατα που δεν έχουν αξιολογηθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
γ) σε χρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα τρίτων όπου ο συντονιστής φορέας δεν είναι εταίρος.
3. Προγράµµατα δράσης εθελοντών υγείας – κοινωνικής φροντίδας υλοποιούνται εντός της περιφέρειας αρµοδιότητας του
Συντονιστή φορέα. Το πρόγραµµα µπορεί να αφορά δράσεις
εντός της µονάδας υγείας ή πρόνοιας, αλλά και εκτός αυτής. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για το είδος των προγραµµάτων, τα
προτείνοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τους όρους εγγραφής
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

στο Μητρώο Εθελοντών, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου, τους
όρους συµµετοχής των εθελοντών στα προγράµµατα, τις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης εθελοντικών προγραµµάτων, εκπαίδευσης εθελοντών, τα κίνητρα ή τις
παροχές προς τους εθελοντές, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
ορίζονται οι όροι συµµετοχής ανηλίκων και οµάδων µαθητών σε
προγράµµατα δράσης εθελοντών υγείας – κοινωνικής φροντίδας.
5. Οι εθελοντές υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν αµείβονται για τη συµµετοχή τους σε εθελοντικά προγράµµατα.
6. Κατά την εγγραφή τους οι εθελοντές υγείας – κοινωνικής
φροντίδας µπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συµµετοχή σε οµάδες εθελοντών που συγκροτούνται σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
7. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οργανώνει δράσεις εκπαίδευσης για τους εθελοντές µετά τις οποίες
αποκτούν πιστοποίηση εθελοντή υγείας και κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εθελοντών υγείας και
κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων αναγκών. Οι πιστοποιηµένοι εθελοντές καταγράφονται σε ξεχωριστό µητρώο που τηρείται στη
µονάδα και κοινοποιείται στην αρµόδια Υγειονοµική Περιφέρεια
και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
Άρθρο 13
Ενοποίηση ∆ηµοσίων Φορέων Πρόνοιας αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί να καταργούνται, να
συγχωνεύονται ή να µεταβάλλεται ο σκοπός των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με
το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά
την οργάνωση, τη λειτουργία, την περιουσιακή κατάσταση των
φορέων, ζητήµατα εκκρεµών δικών χωρίς να θίγονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας
για τα κληροδοτήµατα.
2. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, συγχωνεύονται υποχρεωτικά τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν στην ίδια
Περιφέρεια και έχουν κοινό αντικείµενο εθνικών προγραµµάτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α’): α) Οικογένεια, Παιδί και Νεότητα, β) Ηλικιωµένοι, γ) Άτοµα µε Αναπηρίες και δ) Ευπαθείς Πληθυσµιακές Οµάδες και Οµάδες που
τελούν σε Κατάσταση Έκτατης Ανάγκης. Σε κάθε Περιφέρεια
λειτουργεί έως ένας φορέας ανά τοµέα, ενώ παραρτήµατα των
φορέων αυτών είναι δυνατόν να λειτουργούν ανά νοµό, ανάλογα
µε τις ανάγκες. Ως παράρτηµα, κατά την έννοια του παρόντος,
θεωρείται η µονάδα που υπάγεται διοικητικά στο φορέα και παρέχει υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα σε επίπεδο νοµού.
Άρθρο 14
Επιχορήγηση των Φορέων του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236
Α’) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:
«Στη ρύθµιση υπάγονται µέχρι 31.12.2011 και όσοι φορείς
έχουν προβεί ή θα προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για την
ένταξή τους στο Μητρώο των Πιστοποιηµένων Φορέων παροχής

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εντός προθεσµίας τεσσάρων
(4) µηνών µετά την πρόσκληση υποβολής κατάθεσης δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κ.υ.α. αρ. Γ.Π.9287/
2001 (ΦΕΚ 1268 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τους
φορείς που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση ένταξης µετά την
31.3.2005, η αίτηση θεωρείται εµπρόθεσµη.»
Άρθρο 15
Αρµοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
1. Στο άρθρο 6 του ν. 3106/2003 προστίθεται παράγραφος 2Α
ως εξής:
«2. Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ανατίθενται στο Ε.Κ.Κ.Α. αρµοδιότητες συναφείς µε το σκοπό του, ιδίως από καταργούµενους φορείς ή για
νέες δράσεις κοινωνικής φροντίδας.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 τίθεται ως
εξής: «Το Ε.Κ.Κ.Α. διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη και αποτελείται από: α)
τέσσερις επιστήµονες µε εξειδίκευση ή εµπειρία σε τοµείς της
κοινωνικής φροντίδας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας, β) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων (Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.), που
προτείνεται από το ∆.Σ. αυτής, γ) έναν εκλεγµένο εκπρόσωπο
των εργαζοµένων στο Ε.Κ.Κ.Α., δ) έναν εκπρόσωπο της ΕΣΑµεΑ.»
3. Στην παράγραφο10 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003, όπως
έχει συµπληρωθεί από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
3172/2003 και του άρθρου 2 του ν. 3209/2003 προστίθενται τα
εξής εδάφια: «Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στα δικαιώµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του καταργούµενου µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 3106/2003 Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής
Φροντίδας (που είχε προέλθει από τη συνένωση Π.Ι.Κ.Π.Α. και
Ε.Ο.Π.), συµπεριλαµβανοµένης και της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δηµοσίων θεαµάτων, η οποία επιβάλλεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της Πράξεως Υπουργικού Συµβουλίου 1108 της
21ης ∆εκεµβρίου 1948 (ΦΕΚ 322 Α’), που κυρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2Α’). Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα για την είσπραξη, διάθεση και κατανοµή των
πόρων αυτών.»
Άρθρο 16
Ρυθµίσεις για θέµατα πρόνοιας
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995, όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.
3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χορήγηση του επιδόµατος κίνησης επεκτείνεται και σε
άτοµα µε ακρωτηριασµό των δύο άνω άκρων µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νοµείς,
κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήµατος.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α’) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Η 30ή Απριλίου κάθε χρόνου ορίζεται ως ηµέρα κατά της σωµατικής τιµωρίας ανηλίκων.»
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στη σχεδίαση και οργάνωση των δράσεων και εκδηλώσεων
αυτών συµµετέχει και η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών µε
τρία τέκνα Ελλάδος.»
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.
3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) οι λέξεις «από τετραµελή επιτροπή» αντικαθίσταται από τις λέξεις «από πενταµελή επιτροπή».
5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.
3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’) προστίθεται περίπτωση ε’, ως εξής:
«ε. ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Πολυµελών Οικογενειών µε τρία τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), ο οποίος ορίζεται
από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο.»
6. Τροποποιείται το εδάφιο δ’της παραγράφου 1 του άρθρου
18 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α’) ως εξής: «[…] και υπό τον όρο
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ότι θα παρέχεται από αυτούς αδαπάνως φιλοξενία σε παιδία
απόρων ή πολυτέκνων οικογενειών ή τρίτεκνων οικογενειών, που
υποδεικνύονται και καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) της δυναµικότητάς του.»
7. α) Κάθε τυφλός ή άτοµο µε αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δηµόσιες
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραµονή του
σε δηµόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιµοποίηση των µέσων µαζικής µεταφοράς.
β) Κάθε τυφλός ή άτοµο µε αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν των περιορισµών που τίθενται µε την υπ’ αριθµό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ
1384 Β’/3.8.2007), η οποία συµπληρώνει και τροποποιεί την υπ’
αριθµό Α1β/8577/1983 υγειονοµική διάταξη (ΦΕΚ 526 Β’/
24.9.1983).
γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισµού που αφορά την κατοχή ζώων.
δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευµένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόµων µε αναπηρίες.
ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή άλλου συναρµόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά µε την εκπαίδευση και
την πιστοποίηση των σκύλων βοηθείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005
Άρθρο 17
1. Η περίπτωση ζ’της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.
3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. ∆ιεύθυνση
Εξαρτήσεων. Η διεύθυνση αυτή διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Α’ «Εξαρτησιογόνων Ουσιών», β) Τµήµα Β’ «Τµήµα Αντιµετώπισης Αλκοολισµού – Κατάχρησης Ουσιών» και γ) Τµήµα Γ’
«Τµήµα Ψυχικών Εξαρτήσεων – Εθισµού».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3730/2008 η φράση
«ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από
τον Καπνό και το Αλκοόλ» αντικαθίσταται από τη φράση «ασκείται από τη ∆ιεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής ∆ιευθύνσεως ∆ηµόσιας Υγείας».
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
ν.
3730/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«ζ) Η κάθε είδους διαφήµιση και προώθηση προϊόντων καπνού
σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σηµείων πώλησης
προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη
και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων
χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την
έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι κινηµατογράφοι,
τα θέατρα, οι στρατιωτικές µονάδες, τα ∆ικαστήρια, όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και
πάσης φύσεως τουριστικά καταλύµατα, καθώς και τα εµπορικά
καταστήµατα. η) Απαγορεύεται η προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων προϊόντων καπνού στους κινηµατογράφους.»
4. Στην περίπτωση α’της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
3730/2008 διαγράφονται οι φράσεις «εξαιρουµένων των χώρων
που ειδικά θα προβλεφθούν για τους καπνιστές από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή ή όργανο, σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που θα εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου».
5. Στο τέλος της περίπτωσης β’της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3730/2008 προστίθενται τα εξής: «σε περίπτωση που
είναι περιµετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως
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«εσωτερικός χώρος», για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται
και το αίθριο ή ο χώρος µε συρόµενη ή αποσπώµενη οροφή,
όπως και κάθε χώρος, µε σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισµένος
µε οποιονδήποτε τρόπο περιµετρικά.»
6. Στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008 προστίθεται παράγραφος ως
ακολούθως:
«Η απαγόρευση του καπνίσµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.9.2010. Εξαιρούνται
τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης, άνω των 300 τ.µ., µε ζωντανή µουσική, για τα οποία η απαγόρευση του καπνίσµατος
ισχύει από 1.6.2011. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
συµµόρφωσης των καζίνο και των κέντρων αυτών για τη µεταβατική περίοδο.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµόδια για θέµατα καπνού και αλκοόλ είναι η ∆ιεύθυνση Εξαρτήσεων
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας.»
8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, οι λέξεις
«Η Ειδική Υπηρεσία» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Η ∆ιεύθυνση
Εξαρτήσεων».
9. Μετά την περίπτωση η’της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 3730/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα όργανα ελέγχου
της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσµατος υποχρεούνται να υποβάλουν εξαµηνιαίες αναφορές και
στατιστικά στοιχεία στη ∆ιεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυτά
συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.
3730/2008, µετά τη λέξη «αλκοόλ» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόµου».
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 οι λέξεις «κατόπιν αιτήσεως» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κατόπιν αιτήµατος». Στο
τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση: «Αρµόδιες αρχές
για τον έλεγχο εφαρµογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η δηµοτική
αστυνοµία, καθώς και οι λιµενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους.»
11. Το άρθρο 6 του ν. 3730/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσµατος από τους δηµόσιους λειτουργούς, τους δηµόσιους
υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, στους
χώρους όπου είναι εγκατεστηµένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωµα και τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά
παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) έως
πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαµβάνεται υπόψη για το
ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου.
3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιµο από
πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή
λαµβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου.
Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε
απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστηµα
δέκα (10) ηµερών. Στην πέµπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά
η άδεια λειτουργίας µε απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
4. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους
ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαµβάνεται υπόψη για το ύψος του
επιβαλλόµενου προστίµου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται
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προσωρινά η άδεια λειτουργίας µε απόφαση της αρχής, η οποία
τη χορήγησε, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών. Στην πέµπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας µε
απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
5. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά
µε τη διαφήµιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιµο από
πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή
λαµβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου.
Πέραν των ανωτέρω, κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους
νόµους διατηρούνται.
6. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και
άλλων συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής
των πιο πάνω προστίµων, το ύψος των προστίµων, τα κριτήρια
επιµέτρησης του ύψους του προστίµου, η διαδικασία είσπραξης
των προστίµων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Κύρωση Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Σωµατείου µε την
επωνυµία «ΕΛΠΙ∆Α–Σύλλογος Φίλων
Παιδιών µε Καρκίνο»
1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η από 19.4.2010 τροποποιητική Σύµβαση ∆ωρεάς του Σωµατείου «ΕΛΠΙ∆Α - Σύλλογος Φίλων
Παιδιών µε Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του
Ν.Π.∆.∆. «Νοσοκοµείο Παίδων - H Αγία Σοφία» (Παράρτηµα), µε
την οποία τροποποιείται η από 27.3.2007 Σύµβαση ∆ωρεάς µεταξύ των αυτών ως άνω συµβαλλοµένων η οποία κυρώθηκε µε το
ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α’).
2. Η παράγραφος Ένα (1) του Άρθρου Πρώτου του άρθρου 2
του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α’) τίθεται ως ακολούθως:
«1. Ο ∆ωρητής ανέλαβε την υποχρέωση υπό τους όρους που
ορίσθηκαν στην τροποποιούµενη από 27.3.2007 Σύµβαση να κατασκευάσει και να εξοπλίσει ξενοδοχειακά, µε δικές του δαπά-

νες, µία Ογκολογική Μονάδα Παίδων, δυναµικότητας 107 κλινών,
εκτεινόµενη σε πέντε κτήρια, µε συνολικό µεικτό εµβαδόν 14.911
τ.µ. περίπου, η οποία θα περιλαµβάνει, εκτός των κλινών νοσηλείας και µεταµόσχευσης µυελού των οστών, εξωτερικά ιατρεία,
εργαστήρια, σχολείο, αµφιθέατρο και χώρους ψυχολογικής υποστήριξης των νοσηλευόµενων παιδιών και των γονέων τους και
θα ονοµάζεται «Ογκολογική Μονάδα Παίδων ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙ∆Α». Στην Ογκολογική Μονάδα και στα κτήρια αυτής θα ενταχθούν διοικητικά και θα στεγασθούν
υφιστάµενα Ογκολογικά και Ογκολογικά/Αιµατολογικά Τµήµατα,
Μονάδες και Υπηρεσίες των Νοσοκοµείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ» και «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Τα κτήρια της Ογκολογικής
Μονάδας θα συνδέονται µε εναέριο διάδροµο µε το κτήριο του
Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δια µέσου αυτού και µε
το Νοσοκοµείο Παίδων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
3. Η παράγραφος Έξι (6) του Άρθρου Πρώτου του άρθρου 2
του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α’) τίθεται ως ακολούθως:
«6. Η Ογκολογική Μονάδα Παίδων θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά πάσχοντα από κακοήθεις νεοπλασίες και κακοήθεις αιµατοπάθειες, θα διαθέτει χώρους
αφιερωµένους στην έρευνα για τη θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων και θα εφαρµόζει νέες µεθόδους και µορφές νοσηλείας
και ιατρικής εν γένει περίθαλψης. Περαιτέρω, θα παρέχει ψυχολογική και ηθική υποστήριξη στα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειές τους µε ευθύνη, φροντίδα και επιµέλεια του ∆ωρητή.»
4. Το Άρθρο ∆εύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292
Α’) αριθµείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο ∆ωρητής αναλαµβάνει την
υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα οποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε
αυτόν µε οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από
κάθε είδους δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, συνδροµές και
ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δηµιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση µέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκατοµµυρίων επτακοσίων ογδοντατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ προκειµένου να αποκτηθούν επ’ ονόµατι
του Νοσοκοµείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα
ακόλουθα µηχανήµατα:
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Άρθρο 19
Κεντρική Αρχή ∆ιακρατικών Υιοθεσιών
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα «Κεντρική Αρχή ∆ιακρατικών Υιοθεσιών», που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα
Πρόνοιας. Αποστολή του Τµήµατος είναι η επίτευξη των στόχων
της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία
σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη
στις 29.5.1993 και κυρώθηκε µε το ν. 3765/2009 (ΦΕΚ 101 Α’).
2. Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος καθορίζονται
από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Άρθρου Πρώτου
του ν. 3765/2009 (ΦΕΚ 101 Α’) .
3. Το Αυτοτελές Τµήµα «Κεντρική Αρχή ∆ιακρατικών Υιοθεσιών» στελεχώνεται από υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των κλάδων:
α) Έναν (1) ΠΕ ∆ιοικητικού
β) Έναν (1) ΠΕ Μεταφραστών-∆ιερµηνέων
γ) Έναν (1) ΠΕ Στατιστικής
δ) Έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγων
ε) Ένα (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
στ) Έναν (1) ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού
η) ∆ύο (2) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
θ) Ένα (1) ΤΕ ∆ιοικητικού.
Συνιστάται µία θέση Προϊσταµένου του Τµήµατος αυτού κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προϊστάµενος του Τµήµατος «Κεντρική Αρχή ∆ιακρατικών
Υιοθεσιών», ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ των παραπάνω
κλάδων.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας µπορεί να
συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας από ειδικούς
εµπειρογνώµονες (όπως νοµικούς και κοινωνικούς επιστήµονες)
και στελέχη του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.), καθώς και από ιδιώτες σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1579/1985 ( ΦΕΚ 217 Α’) για την υποβοήθηση του
Αυτοτελούς Τµήµατος «Κεντρική Αρχή ∆ιακρατικών Υιοθεσιών»
και τη µελέτη ειδικών θεµάτων ή προβληµάτων που έχουν σχέση
µε τις αρµοδιότητές του.
Άρθρο 20
1. Στη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) µε
την οποία τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν .2190/1994 και ειδικότερα στην περίπτωση ιστ’της παραγράφου 2 προστίθεται µετά
τη λέξη «(ΟΚΑΝΑ)» η φράση «καθώς και το προσωπικό των µονάδων απεξάρτησης» και το τελευταίο εδάφιο επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «.. καθώς και κάθε είδους θεραπευτές στους
ίδιους φορείς για τα προγράµµατα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην τοξικοµανείς, καθώς και πληρωµάτων του
Ε.Κ.Α.Β.».
2. Η περίπτωση α’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) τίθεται ως εξής:
«α) υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειµένου για προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται µε τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001
(ΦΕΚ 37 Α’), της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και λοιπό θεραπευτικό προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων και αποθεραπευµένων
πρώην τοξικοµανών.»
3. Εάν προϊστάµενος σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) απαλλάχθηκε από τα
καθήκοντά του, µε εξαίρεση την περίπτωση που η απαλλαγή
έγινε µετά από αίτησή του, στερείται του δικαιώµατος επιλογής
του ως προϊσταµένου οργανικής µονάδας για µια τριετία, που
άρχεται από την επόµενη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του.
4. Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του
ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α’) από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και καταβάλλεται η διαφορά από την αφαίρεση του επιδόµατος
του άρθρου 14 του
ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α’). Η δαπάνη

καλύπτεται από τον προϋπολογισµό των ∆.Υ.Π.Ε.. Τα χρηµατικά
ποσά που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 24.12.2007
έως 31.7.2008 δεν αναζητούνται.
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) καταργείται από τότε που ίσχυσε κατά
το µέρος που αφορά στις αποσπάσεις του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του
ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α’) και τη διάθεσή τους, σύµφωνα µε το
άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α’) και το άρθρο 74 του ν.
2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α’). Οι ανακληθείσες αποφάσεις απόσπασης
του εν λόγω προσωπικού επαναφέρονται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος µετά από αίτηση των αιτούντων την απόσπαση κατά τις ως άνω διατάξεις και εκδίδονται προς τούτο οι
σχετικές διαπιστωτικές πράξεις.
Άρθρο 21
∆ιατάξεις για την Ψυχική Υγεία
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.
2716/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Πολυδύναµα Ψυχιατρικά Ιατρεία και Πολυδύναµα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, δύνανται να λειτουργούν τµήµατα βραχείας ή
µέσης διάρκειας νοσηλείας δυναµικότητας έως 12 κλίνες, καθώς
και Κέντρα Παρέµβασης στην Κρίση.»
Άρθρο 22
Συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού
1. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
2955/2001 προστίθεται αρίθµηση «1». Το άρθρο 7 του ν.
2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α’) τροποποιείται ως εξής:
1) Στον τίτλο προστίθεται η φράση «ή µε τµηµατική εξόφληση».
2) Στην παράγραφο 1 η λέξη «ΠΕ.Σ.Υ.», όπου αναφέρεται, αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Υγειονοµική Περιφέρεια». Οι λέξεις «και
αναλωσίµων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και αναβάθµισης». Η φράση «η προσφερόµενη τιµή (…) σύµβασης» αντικαθίσταται από τη φράση «στην
προσφερόµενη από τους προµηθευτές τιµή µονάδας περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών που ζητούνται στη
διακήρυξη». Στη φράση «ειδικότερα (…) υποχρεωτικά» προστίθενται οι λέξεις «δύναται να». Η λέξη «υποχρεωτικά» διαγράφεται.
3) Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2955/2001, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η αγορά των µηχανηµάτων και υπηρεσιών της παραγράφου 1 µπορεί να πραγµατοποιείται και µε τη µέθοδο της τµηµατικής εξόφλησης του προµηθευτή σε δόσεις, ισόποσες ή µη,
κατανεµηµένες εντός του συµβατικού χρονικού διαστήµατος.»
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’της περίπτωσης α’της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι διαδικασίες δηµοπράτησης για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού δύνανται να διενεργούνται
και από τους φορείς του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ο
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνει το αίτηµα
του φορέα, ύστερα από θετική εισήγηση της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.»
Άρθρο 23
Επιτροπή Ιοντιζουσών και
Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
1. Η πενταµελής Επιτροπή του εδαφίου α’ της παραγράφου 2
του άρθρου 4 του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347 Α’) και η Ειδική Επταµελής Επιτροπή του άρθρου 1.1.4.2. του Κανονισµού Ακτινοπροστασίας (υπ. απ. 1014 (ΦΟΡ)94, ΦΕΚ 216 Β’/6.3.2001)
συγχωνεύονται και συνιστάται «Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και
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µη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών», η οποία συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από εννέα (9)
µέλη, µε τους αναπληρωτές τους και έχει έδρα στην Αθήνα. Η
Επιτροπή εντάσσεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποτελείται από:
1) Έναν Καθηγητή ή Συντονιστή ∆ιευθυντή Ε.Σ.Υ. Ακτινοδιαγνωστικής ή Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας, ως Πρόεδρο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του.
2) Έναν Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη, εκπρόσωπο επιστηµονικής
Ακτινολογικής εταιρίας.
3) Έναν Πυρηνικό Ιατρό εκπρόσωπο της επιστηµονικής εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας, µε τον αναπληρωτή του.
4) Έναν Ιατρό Ακτινοθεραπευτή εκπρόσωπο της Εταιρίας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
5) Έναν Ακτινοφυσικό Ιατρικής εκπρόσωπο της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας.
6) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας.
7) Έναν εκπρόσωπο του Κ.Ε.Σ.Υ..
8) Έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων
Ακτινολόγων και Χειριστών Εµφανιστών και
9) Έναν εκπρόσωπο των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του,
που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Η θητεία των µελών είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις
αρµόδιους κρατικούς λειτουργούς ή εµπειρογνώµονες.
3. Στην αρµοδιότητα της Επιτροπής ανήκει:
α) Η έγκριση των νέων ιατρικών πρακτικών που συνεπάγονται
έκθεση σε ακτινοβολίες, καθώς και η αναθεώρηση των υπαρχουσών ιατρικών πρακτικών.
β) Η έγκριση για τη χρησιµοποίηση ανοικτών ή κλειστών πηγών
σε ανθρώπους για βιοϊατρική και ιατρική έρευνα.
γ) Η θέσπιση κριτηρίων παραποµπής ασθενών για ιατρικές και
ιατρο-νοµικές εκθέσεις.
δ) Η µέριµνα για τη σύνταξη και η έγκριση από αυτήν των πρωτοκόλλων για εξετάσεις ασθενών µε ιοντίζουσες και µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
ε) Η έγκριση ειδικών αδειών σκοπιµότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
στ) Άλλα θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ειδικής Επταµελούς Επιτροπής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ακτινοπροστασίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα και η
διαδικασία χορήγησης των αδειών της περίπτωσης ε’της προηγούµενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Εκκρεµείς αιτήσεις στις συγχωνευόµενες Επιτροπές εξετάζονται από τη νεοσυσταθείσα «Ειδική Εννεαµελή Επιτροπή Ιοντιζουσών και µη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.»
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για το επάγγελµα των Οδοντοτεχνιτών
και των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άσκηση επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη και βοηθού οδοντοτεχνίτη».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη χορηγείται
σε: α) έλληνες υπηκόους, β) σε οµογενείς, γ) σε πολίτες κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) σε πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν άδεια παραµονής και
εργασίας στην Ελλάδα, πιστοποιητικό αµοιβαιότητας και γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εφόσον έχουν πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµο πτυχίο
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ειδι-
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κότητας οδοντοτεχνίτη.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
1666/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη στους πτυχιούχους δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, οι οποίοι αποφοίτησαν έως και το ακαδηµαϊκό έτος
2007-2008, απαιτείται το πτυχίο και επιπλέον:».
4. Στην περίπτωση β’της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
1666/1986 µετά τις λέξεις «αποτελείται από» προστίθενται οι λέξεις «τα κάτωθι µέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη:».
Η υποπερίπτωση ββ’ του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµάτων
Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αναπληρωµατικό µέλος τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος της ίδιας ∆ιεύθυνσης».
5. Στο άρθρο 1 του ν. 1666/1986 προστίθεται παράγραφος 6,
ως εξής:
«6. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού οδοντοτεχνίτη χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σε: α) έλληνες υπηκόους, β) οµογενείς της αλλοδαπής, γ) πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) πολίτες κρατών
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν άδεια παραµονής και
εργασίας, πιστοποιητικό αµοιβαιότητας και γνωρίζουν επαρκώς
την ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι πτυχιούχοι των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιµου πτυχίου της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής ειδικότητας βοηθού οδοντοτεχνίτη, που αποφοίτησαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού οδοντοτεχνίτη δύνανται να λάβουν
και οι υποψήφιοι της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που
δεν πέτυχαν στις εξετάσεις.»
6. Στο άρθρο 2 του ν. 1666/1986 προστίθεται παράγραφος 8,
ως εξής:
«8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων συναρµόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα καθήκοντα των βοηθών
οδοντοτεχνιτών.»
Άρθρο 25
Ειδίκευση υπεράριθµων ιατρών - Τροποποίηση
του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ∆ Προϋπηρεσία ιατρών - Γενικοί Ιατροί Ιατροί ∆ηµόσιας Υγείας
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ
123 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με τη διαδικασία των
προηγούµενων εδαφίων και ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση
του ΚΕ.Σ.Υ. δύνανται να προσλαµβάνονται ως υπεράριθµοι για
την άσκησή τους στην ειδικότητα και στο νοσοκοµείο ή κλινική
της επιλογής τους οι ιατροί που υπέστησαν, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, βαριά σωµατική βλάβη ή αναπηρία, που
οφείλεται σε τροµοκρατική ή άλλη εγκληµατική ενέργεια.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ
131 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εµπίπτουν και οι ιατροί
και οδοντίατροι που πάσχουν από κακοήθη νεοπλασµατική νόσο
και σκλήρυνση κατά πλάκας, µε κλινική συµπτωµατολογία.
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ’της παραγράφου 1 του άρθρου
5 της µε αριθ. οικ 2/7029/0094/8.2.2005 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 213 Β’) προστίθεται η φράση «και οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία».
4. Στο τέλος της περίπτωσης στ’της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της µε αριθµ. οικ. 2/7029/0094/8.2.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθεται η φράση «και οι πάσχοντες
από φαινυλκετονουρία».
5. Ο χρόνος εργασίας του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκοµείο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη
κατά τη διαδικασία διορισµού και την εξέλιξή του σε νοσοκοµεία
του Ε.Σ.Υ.. Ο χρόνος εργασίας ιατρών σε νοσοκοµεία του Ι.Κ.Α.
προσµετράται ως προϋπηρεσία στην περαιτέρω εξέλιξή τους
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στο Ε.Σ.Υ..
6. Ιατροί που, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
ασκούν το ιατρικό επάγγελµα επί είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία λήψης της άδειας άσκησης της ιατρικής και υπηρετούν σε
νησιωτικά ή σε ορεινά και δυσπρόσιτα ιατρεία µε σύµβαση µε το
∆ηµόσιο δύνανται µε αίτησή τους, που κατατίθεται µέσα σε έξι
(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, να αποκτήσουν τον
τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής µετά από εξετάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία των εξετάσεων, η
συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα.
7. α. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’)
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ιατροί και οδοντίατροι, κάτοχοι των τυπικών προσόντων
διορισµού στον κλάδο ιατρών ή οδοντιάτρων ∆ηµόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ., όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του
ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’) που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος και εντεύθεν στην Κεντρική Υπηρεσία, σε εποπτευόµενους φορείς και οργανισµούς του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και σε άλλα Υπουργεία και
εποπτευόµενους από αυτά φορείς και οργανισµούς, επιτρέπεται
να µεταταχθούν στον κλάδο ιατρών ∆ηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 23
του ν. 3370/2005.»
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.
3370/2005, που προστέθηκε µε το άρθρο 28 του ν. 3599/2007
(ΦΕΚ 176 Α’) µετά τη λέξη ∆.Υ.ΠΕ. προστίθεται η φράση «όπως
και µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.∆.∆. και σε άλλους
φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και µόνιµοι υγειονοµικοί υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.,
οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα µε εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του
άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α’), όπως αντικαταστάθηκε
από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3252/2004.»
8. Προκειµένου περί ειδικοτήτων για τη λήψη των οποίων απαιτούνται περισσότερα από δύο στάδια ειδίκευσης, επιτρέπεται
µετά την τοποθέτηση στο πρώτο στάδιο η υποβολή µιας αίτησης
για καθένα από τα επόµενα στάδια ειδίκευσης. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι ιατροί, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, έχουν διοριστεί στο πρώτο
στάδιο και αναµένουν διορισµό στο δεύτερο, καθώς και όσοι
έχουν διοριστεί στο δεύτερο στάδιο και αναµένουν διορισµό στο
τρίτο, µε κριτήριο την ηµεροµηνία διορισµού τους, στο πρώτο
και στο δεύτερο στάδιο αντίστοιχα.
Άρθρο 26
Ρυθµίσεις για την ίδρυση Νοσοκοµείων
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81
Α’) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση
των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, µπορεί να
ιδρύονται Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.. Με όµοια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να συγχωνεύονται, να µετατρέπονται ή να καταργούνται ολικά ή µερικά τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ..»
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για το Εθνικό Συµβούλιο
∆ηµόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.∆.Υ.)
1. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’) επαναφέρονται σε ισχύ.
2. Στο άρθρο 5, στο τέλος της παραγράφου 3 του ν.
3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«ιστ) τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ηµόσιας Υγείας και τους ∆ιευθυντές όλων των διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική ∆ιεύθυνση
∆ηµόσιας Υγείας.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 ( ΦΕΚ
197 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Ε.ΣΥ.∆.Υ. γνωµοδοτεί για θέµατα δηµόσιας υγείας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το Ε.ΣΥ.∆.Υ., ως επιστηµονικό, συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο, έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Ασκεί την επιστηµονική εποπτεία των φορέων δηµόσιας
υγείας που εποπτεύονται διοικητικά από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε βάση επιστηµονικώς τεκµηριωµένα
κριτήρια αξιολόγησης και εναρµονίζει, επιστηµονικά, το προγραµµατικό έργο όλων των φορέων που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία µέσα στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες που θέτει ο
εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός για τη δηµόσια υγεία. Σε περίπτωση έγερσης αµφισβητήσεων σχετικά µε θέµατα δηµόσιας
υγείας, διευθετεί προβλήµατα που προκύπτουν από την επικάλυψη αρµοδιοτήτων φορέων δηµόσιας υγείας.
β) Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες και τους συναρµόδιους φορείς δηµόσιας υγείας γνωµοδοτεί για τη διαµόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία, καθορίζει τους σκοπούς,
τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές παρέµβασης, προσδιορίζει τους µετρήσιµους στόχους, την εξειδίκευσή τους σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους χώρους
πραγµατοποίησης και αξιολόγησης των παρεµβάσεων. Σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη
∆ηµόσια Υγεία. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Στρατηγική, το
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης και το σύνολο των παρεµβάσεων εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελούν κατευθυντήριο οδηγό για τη
δραστηριότητα όλων των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας.
γ) Συντάσσει ετήσια αναφορά για την Κατάσταση της Υγείας
του Ελληνικού Πληθυσµού, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ) Γνωµοδοτεί σε θέµατα αξιολόγησης κινδύνων της δηµόσιας
υγείας, καθώς και σε περιπτώσεις κρίσεων.
ε) Γνωµοδοτεί σε ειδικότερα θέµατα στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία.
στ) Γνωµοδοτεί για το σχέδιο αξιολόγησης της ποιότητας, της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών
δηµόσιας υγείας.
ζ) Γνωµοδοτεί για τις ερευνητικές προτεραιότητες για τη δηµόσια υγεία.
η) ∆ιαµορφώνει τη µεθοδολογία και τα κριτήρια ποιοτικού
ελέγχου και τεκµηριωµένης αξιολόγησης του επιστηµονικού
έργου των εποπτευόµενων φορέων και των υπηρεσιών δηµόσιας
υγείας στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισµού των δραστηριοτήτων τους.
θ) ∆ιαµορφώνει κριτήρια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση
των δραστηριοτήτων κατάρτισης στη δηµόσια υγεία.
ι) ∆ιαµορφώνει το πλαίσιο και τη µεθοδολογία εκπόνησης της
Αναφοράς για την Κατάσταση της Υγείας του Ελληνικού Πληθυσµού.
ια) Συνεργάζεται µε αντίστοιχα όργανα άλλων Κρατών, Οργανισµούς και Ιδρύµατα, σε ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της και εισηγείται, σχετικά, στον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιβ) Καθορίζει τα στοιχεία και τους δείκτες που συλλέγονται
από το Χάρτη Υγείας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν.
3172/2003, σχετικά µε την υγεία των πολιτών και τη χρήση και
ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενώ, παράλληλα, ελέγχει και
διασφαλίζει την ποιότητα τους.
ιγ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 28
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134
Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η ανάθεση καθηκόντων ∆ιευθυντή στις ∆ιευθύνσεις των
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Παραρτηµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.) µέχρι την πλήρωση της σχετικής θέσης σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β..»
2. Μετά το εδάφιο θ’ της περίπτωσης II της παραγράφου 5,
του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«ι) που αφορούν καύσιµα και ελαιολιπαντικά του Εθνικού Κέντρου Αµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και των παραρτηµάτων αυτού,
τηρουµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος νόµου µε αντίστοιχη αναρίθµηση των λοιπών εδαφίων.»
Άρθρο 29
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ
258 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Ε.ΚΕ.Α. λειτουργεί σε 24ωρη βάση για τον έλεγχο και την
επεξεργασία του αίµατος, την παρασκευή παραγώγων αίµατος
και πλάσµατος, καθώς και για το συντονισµό των υπηρεσιών αιµοδοσίας της χώρας για τη διακίνηση του αίµατος και των παραγώγων του.»
2. Στο άρθρο 11 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α’) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Mε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται, µετά από αίτησή τους, η µετάταξη στο
Ε.ΚΕ.Α. µόνιµων υπαλλήλων, που υπηρετούν σε αυτό µε απόσπαση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος από φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι µετατασσόµενοι τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις
αντίστοιχου κλάδου που συνιστώνται µε την απόφαση µετάταξης στο Ε.ΚΕ.Α. και καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την υπηρεσία. Το προσωπικό που µετατάσσεται διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και
τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα και ο χρόνος υπηρεσίας στον
φορέα από τον οποίο προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική του
εξέλιξη. Οι µετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση
από τις κείµενες διατάξεις και η προθεσµία για την υποβολή σχετικών αιτήσεων λήγει ένα (1) χρόνο από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 30
Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
1. Στο άρθρο 17 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α’) προστίθεται
περίπτωση γ’ ως ακολούθως:
«γ) Είσπραξη κάθε είδους δαπανών αναζήτησης, λήψης και µεταφοράς µυελού των οστών από ∆ιεθνείς Τράπεζες αναζήτησης,
ασφαλιστικούς φορείς ασθενών ή από την ειδική πίστωση του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όταν πρόκειται
για κατόχους βιβλιαρίων οικονοµικής αδυναµίας και από ∆ιεθνείς
Τράπεζες αναζήτησης.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ
174 Α’) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Θέσεις µπορεί να πληρώνονται µε µετάταξη από ήδη υπηρετούντες στον Ε.Ο.Μ. ή σε άλλους εποπτευόµενους φορείς του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης µόνιµους υπαλλήλους εφόσον έχουν τα προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσονται και έχουν παραµείνει επί πενταετία στη θέση που
προσελήφθησαν, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από αίτηµα του υπαλλήλου και σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του Ε.Ο.Μ. και του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ή της ∆ιοίκησης του φορέα προέλευσής του, κατά
περίπτωση.»
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στο άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου σε θέση ∆ιευθυντή ιατρού Ε.Σ.Υ. µε πενταετή θητεία, οι
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οποίοι δεν έχουν µονιµοποιηθεί, κρίνονται στο τέλος της πενταετίας για µονιµοποίηση ατοµικά από το Συµβούλιο του άρθρου 4
του παρόντος νόµου για την εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών
Ε.Σ.Υ., µε βάση τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 35 του ν.
2519/1997 και εφόσον η κρίση τους είναι θετική µονιµοποιούνται.
Αν η κρίση δεν είναι θετική, οι θέσεις κενώνονται και προκηρύσσονται εκ νέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3754/2009.»
2. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’ ) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι οδοντίατροι Επιµελητές Γ’, που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και όσοι διορίζονται ως οδοντίατροι Επιµελητές Γ’, µετά από προκήρυξη της θέσης µε σχετικές διατάξεις, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3754/2009,
εξελίσσονται στο βαθµό Επιµελητή Β’ µετά τη συµπλήρωση έξι
(6) ετών στο βαθµό του Επιµελητή Γ’. Ο µηνιαίος βασικός µισθός
τους είναι ο µισθός του ειδικευοµένου, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’).»
3. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α’) οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι επιλέχθηκαν ως εισηγητές για τη συγκρότηση των Συµβουλίων Προσλήψεων – Κρίσεων µε ανοιχτές
προκηρύξεις της περίπτωσης θα του άρθρου 4 του ν. 3754/2009
(ΦΕΚ 43 Α’), διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγκεκριµένης κρίσης, ανεξάρτητα από την εξέλιξή τους σε ανώτερο βαθµό.
4. Οι ιατροί που, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
υπηρετούν ως επικουρικοί σε νοσοκοµεία της Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και του Νοµού Θεσσαλονίκης, µπορούν, µε
αίτησή τους, να αποσπώνται µέχρι τρεις (3) µήνες σε άγονες και
νησιωτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1.
Για όσο διάστηµα υπηρετούν στις περιοχές αυτές, χορηγείται
αύξηση δέκα τοις εκατό (10%) στο βασικό µισθό των ιατρών, ο δε
χρόνος αυτός προσµετράται στο διπλάσιο κατά την εξέλιξή του.
Όσες συµβάσεις επικουρικών ιατρών λήγουν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, δύναται να παραταθούν έως και τρεις (3)
µήνες.
5. Για την πρώτη εφαρµογή του Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα
Κατάταξης του άρθρου 7 του παρόντος ο χρόνος δηµοσίευσης
της προκήρυξης, που προβλέπεται στο εδάφιο β.i της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009, δεν είναι δεσµευτικός.
Στον πρώτο Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων
των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών
Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών
Οργάνων, ∆Ε Νοσηλευτικής , ∆Ε Επιµελητών Ασθενών, ∆Ε Παρασκευαστών, ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου,
∆Ε Χειριστών-Εµφανιστών, ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ∆Ε
Χειριστών Ιατρικών Μηχανηµάτων και ∆Ε Βοηθών Ακτινολογικών
Εργαστηρίων εντάσσονται αυτοδικαίως όσοι είχαν εγγραφεί
στους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 7Κ/2009 (Τεύχος
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 459). Αν έχουν µεταβληθεί τα προσόντα
ή και οι ιδιότητες τους, βάσει των οποίων κατετάγησαν στους πίνακες της Προκήρυξης 7Κ/2009, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου
Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης, προσκοµίζοντας µόνο
τα απαιτούµενα προς απόδειξη της µεταβολής δικαιολογητικά.
Τυχόν εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, διαδικασίες
πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης βάσει του άρθρου 18 του ν.
2190/1994, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει
των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.
6. Στις οργανικές θέσεις ∆ιευθυντών που είχαν προκηρυχθεί
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3754/2009 και για τις οποίες δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσής τους µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι ιατροί που επιλέγονται καταλαµβάνουν θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή του άρθρου 4Ζ.
7. Πράξεις αξιολόγησης προς εξέλιξη ιατρών που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή του άρθρου 4 περ. θγ’ του ν. 3754/2009 από
ιατρικούς τοµείς νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι δεν έχουν
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

προβλεφθεί στον οργανισµό τους σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
ν.2889/2001, όπως ισχύει, θεωρούνται νόµιµες.
8. Για την επιλογή σε θέσεις προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων ή Αυτοτελών Γραφείων Ν.Π.∆.∆. αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εκλογές για την
ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζοµένων – µελών των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων
στο άρθρο 159 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’), διεξάγονται εντός δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευσή του παρόντος.»
Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134
Α’), η παράγραφος 11 του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ
25 Α’) και η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ
81 Α’). Εξακολουθούν να ισχύουν οι παράγραφοι 22 του άρθρου
11 το ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) και το άρθρο 10 του ν. 3329/2005
(ΦΕΚ 81 Α’), όπως ισχύουν.
2. Στο εδάφιο 2 της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005
(ΦΕΚ 81 Α’) η φράση «και είναι εγγεγραµµένοι στον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) ή απασχολούνται
στον ιδιωτικό τοµέα» διαγράφεται.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 137 Α’) καταργείται.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’).
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’) η
φράση «από 1ης Ιουλίου 2009».
6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ
262 Α’).
7. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η
υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 88202/2009 (ΦΕΚ 1286 Β’).
8. Τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’) καταργούνται.
9. Το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης
Α2γ/οικ. 1591/1989 (ΦΕΚ 411 Β’) καταργείται.
Άρθρο 33
Υποβολή δήλωσης περιουσίας
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ιατροί ∆ιευθυντές και Συντονιστές ∆ιευθυντές που υπηρετούν στα Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ..»
2. Οι υπόχρεοι της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλουν,
κατά πρώτον, δήλωση περιουσιακής κατάστασης µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από τη θέση του παρόντος σε ισχύ. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ν. 3213/2003, όπως
ισχύει.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη ∆.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.
1. α) Σε οικόπεδα ή γήπεδα όπου ήδη υφίστανται κτήρια όπου
στεγάζονται φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) που τµήµατά τους ή το σύνολό τους
στερείται οικοδοµικής άδειας επέκτασης ή προσθήκης, επιτρέπεται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, κατόπιν αιτήσεως του ∆ηµοσίου, του Ν.Π.∆.∆. και των Ανωνύµων Εταιριών, που
ελέγχονται από αυτά, καθώς και από τρίτο για λογαριασµό τους,
εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπόµενου ποσοστού κάλυψης και συντελεστή δόµησης και τηρούνται αποστάσεις ∆ από τα πίσω και τα πλάγια όρια του οικοπέδου.
β) Υφιστάµενα κτήρια όπου στεγάζονται φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) επιτρέπεται
για
λόγους
δηµοσίου
συµφέροντος
να
αναδιαρρυθµιστούν ή να επισκευαστούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή χρήση τους χωρίς αύξηση του
όγκου των κτηρίων, κατόπιν αιτήσεως του ∆ηµοσίου, του
Ν.Π.∆.∆. και των Ανωνύµων Εταιρειών που ελέγχονται από αυτά,

µετά από την έκδοση της σχετικής οικοδοµικής άδειας.
γ) Στις παραπάνω περιπτώσεις α’ και β’ για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος η άδεια εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την
υποβολή της αίτησης έκδοσής της, η οποία συνοδεύεται από το
τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου ή γηπέδου που είναι
ταυτόχρονα και διάγραµµα κάλυψης. Ταυτόχρονα η αρχή που
εκδίδει την οικοδοµική άδεια βεβαιώνει τις ελλείψεις του φάκελου, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί έκδοσης οικοδοµικών αδειών, και τάσσεται αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ετών
για τη συµπλήρωσή τους η οποία άρχεται από την ηµεροµηνία
έκδοσης της άδειας.
2. Στην έκταση ΑΒΓ∆Α, επιφάνειας 91.947,83 τ.µ., που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Αιγείρου του Νοµού
Ροδόπης, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραµµα κλίµακας 1:2.000,
που έχει θεωρηθεί από τον ∆ιευθυντή της Πολεοδοµίας Ροδόπης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε
το νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η
ανέγερση κτηρίων δευτεροβάθµιας φροντίδας (Νοσοκοµείο ή
πτέρυγα) και καθορίζονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης του
χώρου ως εξής:
Α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτηρίων
στο γήπεδο.
Β. Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέδου δεν
επιτρέπεται να µειώνονται περισσότερο από το προβλεπόµενο
ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε
(5) µέτρα.
Γ. Ο συντελεστής δόµησης του γηπέδου, ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα τέσσερα δέκατα (0,4).
∆. Το ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει
το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και
το σαράντα τοις εκατό (40%) για τον υπόγειο χώρο.
Ε. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο
των κτηρίων συναφών µε τη λειτουργία του κτιρίου. Οι χώροι
αυτοί προσµετρώνται στο συντελεστή δόµησης του κτηρίου.
ΣΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος και ο αριθµός
των ορόφων των κτηρίων σύµφωνα µε τη σχετική κτηριολογική
µελέτη των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλοι τυχόν αναγκαίοι
πρόσθετοι όροι και περιορισµοί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
γενικών και ειδικών διατάξεων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
περιορίζονται οι όροι δόµησης των προηγούµενων περιπτώσεων
εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
3. Στην έκταση Α1-Α2-Α3-Α4-…Α24-Α25-Α49-Α44-Α45-Α46-Α47Α48-Α1, επιφάνειας 18.057,88 τ.µ., που βρίσκεται στην περιοχή
«Κούναδος» Αγ. Κωνσταντίνου της νήσου Πάρου του Νοµού Κυκλάδων, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραµµα κλίµακας 1:500, που
έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο του Πολεοδοµικού Γραφείου Νάξου και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου δευτεροβάθµιας φροντίδας
(Νοσοκοµείο ή πτέρυγα) και καθορίζονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης του χώρου ως εξής:
Α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο
γήπεδο.
Β. Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέδου δεν
επιτρέπεται να µειώνονται περισσότερο από το προβλεπόµενο
ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε
(5) µέτρα.
Γ. Ο συντελεστής δόµησης του γηπέδου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα δέκατα (0,4).
∆. Το ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει
το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και
το σαράντα τοις εκατό (40%) για τον υπόγειο χώρο.
Ε. Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο υπόγειο
των κτηρίων συναφών µε τη λειτουργία του κτηρίου. Οι χώροι
αυτοί προσµετρώνται στο συντελεστή δόµησης του κτηρίου.
ΣΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος και ο αριθµός
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των ορόφων των κτηρίων σύµφωνα µε τη σχετική κτηριολογική
µελέτη των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλοι τυχόν αναγκαίοι
πρόσθετοι όροι και περιορισµοί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
γενικών και ειδικών διατάξεων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
περιορίζονται οι όροι δόµησης των προηγούµενων περιπτώσεων
εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
4. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προµήθειες
πάσης φύσεως εξοπλισµού και υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) που ανατίθενται στη ∆.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 1398/1983, όπως τροποποιήθηκαν από
τους νόµους 2519/1997 και 2737/1999.»
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Άρθρο 35
∆εν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά
που έχουν χορηγηθεί, ως επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, στους αποφοιτήσαντες από την Υγειονοµική Σχολή Αθηνών και στους
αποφοιτήσαντες από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας µέχρι
τις 16.7.2008, ηµεροµηνία ισχύος του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 139 Α’).
Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επανερχόµαστε στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εποπτεία ιδιωτικής
ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και στο σύνολο ως
διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, επί των άρθρων και του συνόλου ως διενεµήθη και έχει ως εξής:
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης
Άρθρο 1
1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), που συνεστήθη µε τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α’)
καταργείται από την πρώτη ηµέρα του τέταρτου µήνα µετά τη
δηµοσίευση αυτού του νόµου και ο σκοπός αυτού, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του παραπάνω νόµου, ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία µεταφέρονται από την ίδια
ηµεροµηνία όλες οι αρµοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως αυτές ενδεικτικά απαριθµούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
ίδιου νόµου, πλην της υπό στοιχείο ι’, η οποία καταργείται. Η
Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει στη Βουλή σχετική ετήσια έκθεση.
Μεταφέρονται, επίσης, στην Τράπεζα της Ελλάδος και οι εποπτικές αρµοδιότητες, που έχουν ανατεθεί µε διατάξεις νόµων σε
άλλα όργανα εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η «ΕΠ.Ε.Ι.Α.» νοείται εφεξής η Τράπεζα της Ελλάδος. Το κέντρο πληροφοριών του
άρθρου 27 β του ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α’) αποτελεί, από την
ηµέρα κατάργησης της Ε.Π.Ε.Ι.Α., υπηρεσιακή µονάδα του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων, που συστάθηκε µε το άρθρο 16 του ίδιου νόµου. Με
αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθµίζεται κάθε ειδικό ή
τεχνικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
2. Οι αρµοδιότητες εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως
καθορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, ασκούνται µε πράξεις
του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτηµένου
από αυτόν οργάνου της Τράπεζας. Οι αρµοδιότητες αυτές µπορεί να εξειδικεύονται, ως προς τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
τους, µε αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
3. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η εισφορά των εποπτευόµενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την
εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την επιτέλεση του
σκοπού που ανατίθεται στην Τράπεζα αυτή µε τις διατάξεις
αυτού του άρθρου, σε ποσοστό µέχρι 1,5 τοις χιλίοις επί της ετήσιας συνολικής παραγωγής καθαρών καταχωρηµένων ασφαλίστρων και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Για παραβάσεις των διατάξεων που είναι σχετικές µε τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται µε αυτό το άρθρο, η Τράπεζα
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της Ελλάδος επιβάλλει κατά των εποπτευόµενων επιχειρήσεων,
των νοµίµων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, είτε
πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά τους όρους του
άρθρου 55Α του καταστατικού της (ν. 3424/1927 ΦΕΚ 298 Α’,
όπως ισχύει), είτε τις διοικητικές ποινές που προβλέπονται από
τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α’), όπως κάθε φορά
ισχύουν.
5. Στο τέλος του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α’)
προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Οι διατάξεις για το διορισµό Επιτρόπου των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 63 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α’) εφαρµόζονται αναλόγως και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επίτροπος
µπορεί επίσης να διοριστεί, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, στις περιπτώσεις των άρθρων 9 παρ. 4 και 17γ παράγραφοι 3, 4 και 5
αυτού του διατάγµατος.»
6. Από την ηµέρα κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α.:
α) Ανακαλούνται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις και κάθε άλλη
πράξη διάθεσης προς αυτή µόνιµου προσωπικού υπηρεσιών του
∆ηµοσίου ή φορέων του δηµόσιου τοµέα.
Το προσωπικό της κατηγορίας αυτής δύναται, µετά από αίτησή του, να αποσπαστεί, στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 10 του ν. 3229/2004 , που προστέθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 19 του ν. 3581/ 2007 (ΦΕΚ 140 Α’).
β) Το µόνιµο προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 15 του π.δ.
20/2006 (ΦΕΚ 17 Α’) µπορεί να µεταταχθεί, µετά από αίτησή του,
στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και
να ενταχθεί, ανάλογα µε τα προσόντα του, σε κενές οργανικές
θέσεις ή προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την απόφαση µετάταξης και καταργούνται µε την µε οποιοδήποτε τρόπο
αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. θεωρείται ότι διανύθηκε
στην ΕΛΤΕ για όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του
υπαλλήλου. Η µετάταξη ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών µετά από εισήγηση της ΕΛΤΕ.
Το προσωπικό που δεν επιλέγει τη µετάταξή του στην ΕΛΤΕ ή
δεν µετατάσσεται στην ΕΛΤΕ µε την παραπάνω διαδικασία, µετατάσσεται σε κενή οργανική θέση υπηρεσιών του δηµόσιου
τοµέα, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 154 του Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26 Α’) και του π.δ. 117/2008 (ΦΕΚ 180 Α’).
Αρµόδια διοικητική υπηρεσία για τη διαδικασία µετάταξης ορίζεται η ∆ιεύθυνση Προσωπικού (∆-4) της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
γ) Με πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΠ.Ε.Ι.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 14 του
π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ 17 Α’) µπορεί να µεταφέρεται στην Τράπεζα
της Ελλάδος µε την ίδια σχέση εργασίας µέχρι τη λήξη της θητείας του. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται, επί πλέον,
να ζητήσει την ένταξή του στο µόνιµο προσωπικό της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις της επόµενης περίπτωσης δ’.
δ) Όσοι υπάλληλοι της καταργούµενης υπηρεσίας ανήκουν
στο ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 17 του π.δ. 20/2006,
καθώς και το προσωπικό µε έµµισθη εντολή του άρθρου 18 του
ίδιου προεδρικού διατάγµατος δύνανται να ζητήσουν την ένταξή
τους στο µόνιµο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, µετά
από αίτηση και αξιολόγησή τους, αποδεχόµενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθµολογικής και µισθολογικής τακτοποίησης,
που θα γνωστοποιηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε
δύο µήνες από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου. Το ίδιο δικαίωµα παρέχεται και στους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί
από φορείς του δηµόσιου τοµέα και ασκούσαν καθήκοντα ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά
τυπικά προσόντα. Η σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, στην
αρµόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά
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περίπτωση βαθµολογικών και µισθολογικών όρων της ένταξης
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βαρύνεται µε οικονοµικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούµενη απασχόληση του
παραπάνω προσωπικού στην ΕΠ.Ε.Ι.Α..
Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα
ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος µε την παραπάνω διαδικασία, µε εξαίρεση όσους έχουν αποσπαστεί από φορείς του δηµόσιου τοµέα, µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας σε
αντίστοιχες οργανικές θέσεις ή συνιστώµενες, µε την απόφαση
µεταφοράς, προσωποπαγείς θέσεις του δηµόσιου τοµέα, οι
οποίες καταργούνται µε την µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση
του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Ο χρόνος που διανύθηκε στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α. και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε θεωρείται ότι διανύθηκε στο φορέα που µεταφέρεται ο υπάλληλος για όλα τα θέµατα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Η µεταφορά ενεργείται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού. Αρµόδια διοικητική υπηρεσία για τη διαδικασία µεταφοράς ορίζεται η ∆ιεύθυνση Προσωπικού (∆-4) της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών
Ελέγχων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
7. Το κεφάλαιο που έχει σχηµατιστεί από τις εισφορές των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιέρχεται κατά το 1/10 στο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» που συνιστάται
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού του νόµου. Τα υπόλοιπα
9/10 του κεφαλαίου αυτού εισάγονται, ως δηµόσιο έσοδο, σε ειδικό κωδικό αριθµό του Kρατικού Προϋπολογισµού και διατίθενται όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 αυτού του νόµου. Η λοιπή
περιουσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α., κατά το ενεργητικό και παθητικό, περιέρχεται στο δηµόσιο και διατίθεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
8. Μέχρι την κατάργηση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής επιλαµβάνεται επειγόντων ή τρέχουσας φύσης θεµάτων. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούται
να συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον οποίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι
υπηρεσιακές µονάδες της ΕΠ.Ε.Ι.Α. οφείλουν να παρέχουν κάθε
ζητούµενη πληροφορία.
9. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις της
καταργούµενης Επιτροπής αναλαµβάνονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Αξιώσεις που αφορούν το προ της κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. χρονικό διάστηµα
ασκούνται υπό ή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Αρµόδια διοικητική υπηρεσία ορίζεται η διεύθυνση οικονοµικού (∆-40) της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς την οποία η καταργούµενη υπηρεσία παραδίδει τους σχετικούς φακέλους.
Εκκρεµείς διοικητικές υποθέσεις, κατά το χρόνο κατάργησης
της ΕΠ.Ε.Ι.Α., αναλαµβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
10. Όπου διατάξεις αυτής της παραγράφου άπτονται ρυθµίσεων του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το καταστατικό τροποποιείται κατά την προβλεπόµενη σε αυτό
διαδικασία.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται τα ειδικότερα
θέµατα για την ακώλυτη υπεισέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος στο έργο της καταργούµενης Επιτροπής και ρυθµίζεται κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του
άρθρου.
Άρθρο 2
Κατάργηση της παραγράφου 4α του άρθρου 10
του ν.δ. 400/1970 και ρύθµιση εκκρεµών υποθέσεων
1.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 10 του ν.δ.
400/1970 (ΦΕΚ 10 Α’), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
17 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α’), καθώς και η απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών Β. 2574/ 2009 «Ρύθµιση θεµάτων εφαρµογής του άρθρου 10 παρ. 4α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει»
(ΦΕΚ 2509 Β’), καταργούνται από τη δηµοσίευση αυτού του

νόµου, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων αυτού του άρθρου για
τις υφιστάµενες εκκρεµείς υποθέσεις.
β. Εκκρεµείς διαδικασίες, που αφορούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων, κατά την ηµέρα δηµοσίευσης αυτού του
νόµου, έχει ήδη ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχει οριστεί
επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής εξακολουθούν να διέπονται από
τις διατάξεις που καταργούνται µε την προηγούµενη περίπτωση
α’, όπως αυτές τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε τις επόµενες διατάξεις αυτού του άρθρου, µε σκοπό την περάτωση των
υποθέσεων µε τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ή σε περισσότερες συνεργαζόµενες
ή µη ασφαλιστικές εταιρείες, µετά από συµβατική αναµόρφωση
των παροχών, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 αυτού
του άρθρου. Για αντιρρήσεις κατά του προσωρινού χαρτοφυλακίου ζωής, που καταρτίζεται κατά το άρθρο 4 της Β. 2574/2009
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, εφαρµόζεται η διάταξη
της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970.
γ. Η είσπραξη ασφαλίστρων του χαρτοφυλακίου ζωής και η
υποχρέωση ικανοποίησης απαιτήσεων από ασφάλιση αναστέλλονται από την ηµέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης µέχρι την περάτωση της διαδικασίας των παραγράφων
2 έως 5 αυτού του άρθρου.
Αναστέλλεται, επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, που αναγνωρίζουν απαιτήσεις φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, µε υποκείµενη αιτία τη
νοσηλεία ασφαλισµένων των υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, το δηµόσιο έσοδο
που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του νόµου αυτού,
µπορεί να διατίθεται για την εξόφληση των απαιτήσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προέρχονται από νοσηλεία των παραπάνω ασφαλισµένων, µε την προϋπόθεση του
περιορισµού των απαιτήσεων των φορέων αυτών κατά ποσοστό
τουλάχιστον 50%. Για το σκοπό αυτό, µπορεί µε την ίδια ή όµοια
απόφαση να ανατίθεται η διαχείριση του παραπάνω εσόδου στο
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής που συνιστάται
µε το άρθρο 4 του νόµου αυτού ή σε υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών ή στον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, να καθορίζονται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής.
2. Αν η µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής δεν επιτευχθεί
κατά τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970,
ο επόπτης χαρτοφυλακίων των κλάδων ζωής, παραδίδει στην
Τράπεζα της Ελλάδος, το αργότερο µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση αυτού του νόµου:
α) Κατάλογο των ασφαλισµένων και των απαιτήσεών τους, που
απορρέουν από τις συµβάσεις ασφαλίσεως. Η σύµβαση ασφάλισης θεωρείται ισχύουσα για αιτήσεις εξαγοράς που είχαν υποβληθεί πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης και είχαν γίνει δεκτές χωρίς να καταβληθεί στον καταναλωτή το οφειλόµενο χρηµατικό ποσό.
β) Κατάλογο των φερόµενων ως ασφαλισµένων, των οποίων
αµφισβητείται από τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής η εγκυρότητα των συµβολαίων ή το ύψος των προβαλλόµενων απαιτήσεών τους για καταβολή ασφαλίσµατος και εξαγορές.
γ) Το Αρχείο Τεχνικών Αποθεµάτων Ζωής.
δ) Το µητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης Ασφαλίσεων Ζωής.
ε) Έκθεση για το συνολικό χρηµατικό ποσό που βαρύνει το
ενεργητικό του χαρτοφυλακίου για αµοιβή του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής, µισθοδοσία του προσωπικού του και κάλυψη των
λοιπών λειτουργικών εξόδων του, καθώς και για την αναλογία
αµοιβής και εξόδων του επόπτη εκκαθάρισης του εκκαθαριστή.
στ) Κατάλογο µε τις λοιπές υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου, που υπάγονται στην κοινή εκκαθάριση.
ζ) Εισηγητικό σχέδιο αναµόρφωσης παροχών, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 5 της Β. 2574/2009 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Ρύθµιση θεµάτων εφαρµογής του άρθρου 10 παρ.4α
του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 2509 Β’). Αν υπάρχουν
ασφαλιστήρια συµβόλαια, των οποίων τα τεχνικά σηµειώµατα ή
οι όροι παραβιάζουν την κείµενη ασφαλιστική νοµοθεσία ή αντι-
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βαίνουν στο δηµόσιο συµφέρον, ο επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής
προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρµογές των όρων αυτών των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Στα
προγράµµατα κλάδου ασφάλισης ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις η συνολική εγγυηµένη απόδοση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο. Ο επόπτης χαρτοφυλακίων
ζωής δύναται να προτείνει:
α) την περαιτέρω αναµόρφωση των παροχών, λαµβάνοντας
υπόψη το άνοιγµα του χαρτοφυλακίου και την υπάρχουσα κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων κατά ασφαλιστική τοποθέτηση,
β) την αναµόρφωση των όρων και των παροχών των προσαρτηµάτων των συµβάσεων ασφάλισης ζωής.
η) Κατάλογο των εργαζοµένων κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ύψους των
αιτούµενων απαιτήσεών τους, συνοδευόµενη και από αντίστοιχη
κατάσταση µε το κατά τον επόπτη εκτιµώµενο ύψος των εν λόγω
απαιτήσεων.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω
στοιχεία και τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύουν, επιβεβαιώνει το άνοιγµα του χαρτοφυλακίου ζωής, που συνίσταται
στη διαφορά µεταξύ των υποχρεώσεων του χαρτοφυλακίου για
µαθηµατικά και τεχνικά αποθέµατα και των αντίστοιχων στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης.
Στη συνέχεια, η Τράπεζα της Ελλάδος, γνωστοποιεί δηµοσίως
τα υπάρχοντα στοιχεία, µε δύο τουλάχιστον δηµοσιεύσεις σε
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και ανάρτηση στην ιστοσελίδα
της, και απευθύνει δηµόσια πρόσκληση προς κάθε ασφαλιστική
επιχείρηση, που µπορεί να ασκεί νόµιµα στην Ελλάδα εργασίες
ασφαλίσεων κλάδων ζωής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, να δηλώσει ότι µετέχει
στη διαδικασία αναδοχής του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων κλάδων ζωής, το οποίο σύµφωνα µε τις καταργούµενες διατάξεις
δεν έχει τεθεί ακόµα σε εκκαθάριση και να καταθέσει εγγράφως
την προσφορά της, η οποία διαµορφώνεται µε βάση τις παρακάτω υποχρεωτικές προϋποθέσεις, που µπορεί να τροποποιούνται µε την υποβαλλόµενη πρόταση µόνο προς το συµφέρον των
ασφαλισµένων:
α) Ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει τη µείωση των υφιστάµενων απαιτήσεων των ασφαλισµένων ή των ποσών καλύψεων, η
οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη
στο εισηγητικό σχέδιο αναµόρφωσης παροχών του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής.
Η µείωση κάθε κατηγορίας απαιτήσεων µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος του συµβολαίου και το σχετικό αποθεµατικό.
β) Οι απαιτήσεις των ασφαλισµένων, είτε υφιστάµενες, είτε
µελλοντικές, περιορίζονται κατά το ποσοστό του εισηγητικού
σχεδίου αναµόρφωσης παροχών, εκτός αν υποβληθεί από τον
υποψήφιο ανάδοχο ευνοϊκότερη για τους ασφαλισµένους πρόταση.
γ) Κάθε υφιστάµενη αίτηση εξαγοράς ή µελλοντική εξαγορά
ασφαλιστηρίου της επιχείρησης ή λήξη ασφαλιστηρίου, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις για καταβολή ασφαλίσµατος υγείας, αναστέλλεται για δύο χρόνια από την ηµέρα ανάληψης του
χαρτοφυλακίου από τον ανάδοχο.
δ) Εγγυηµένα τεχνικά επιτόκια, πέραν των οριζοµένων στο
νόµο ορίων, δεν αναγνωρίζονται.
ε) Νοσοκοµειακά συµβόλαια ή νοσοκοµειακά προσαρτήµατα
συµβολαίων ασφάλειας ζωής, στην περίπτωση που οι ασφαλισµένοι κρίνονται από τον ανάδοχο ασφαλίσιµοι µε βάση την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους, αντικαθίστανται µε
ανάλογα προϊόντα που ήδη διαθέτει ο ανάδοχος στο κοινό. Όλα
τα λοιπά προσαρτήµατα του συµβολαίου παύουν εκτός αν υπάρξει αντίθετη πρόταση του αναδόχου.
στ) Νοσοκοµειακά συµβόλαια ή νοσοκοµειακά προσαρτήµατα
συµβολαίων ασφάλειας ζωής, στην περίπτωση που οι ασφαλισµένοι, κατά το χρόνο µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου, δεν κρίνονται ασφαλίσιµοι µε βάση την ηλικία και την κατάσταση της
υγείας τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια καθορισµού µη ασφαλίσιµων κινδύνων της αναδόχου εταιρείας, συνεχίζονται από τον ανά-
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δοχο, ο οποίος δύναται να εξαλείψει τυχόν όρους που αντιβαίνουν στα συναλλακτικά ήθη της ασφαλιστικής αγοράς και να αυξήσει το ασφάλιστρο κατά ποσοστό µέχρι 20%,
αναπροσαρµοζόµενο εφεξής µε το κοινό ποσοστό αναπροσαρµογής ασφαλίστρων των νοσοκοµειακών προγραµµάτων του.
ζ) Για το προσωπικό που απασχολεί ο επόπτης χαρτοφυλακίου
ζωής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 162
Α’). Η µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής, που τίθεται εκτός
εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 10 του
ν.δ. 400/1970, δεν αποτελεί περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης
που βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση αφερεγγυότητας
κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 178/2002. Ο ανάδοχος οφείλει να µεριµνά για τη διασφάλιση της πλήρους ένταξης στην ασφαλιστική επιχείρηση του προσωπικού που
απορροφάται.
η) Το χαρτοφυλάκιο ζωής µεταβιβάζεται κατά τα λοιπά στον
ανάδοχο µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. ∆ικαστικές διεκδικήσεις των φερόµενων ως ασφαλισµένων, των
οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τον
επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ασκούνται κατά του αναδόχου.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο της δηµόσιας πρόσκλησης, ο τρόπος γνωστοποίησης του ανοίγµατος και δηµοσίευσης της δηµόσιας
πρόσκλησης, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου του χαρτοφυλακίου ζωής. Στα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνονται υποχρεωτικά:
1. Η συµφερότερη για τους καταναλωτές οικονοµική προσφορά, µε βάση το εισηγητικό σχέδιο αναµόρφωσης παροχών
του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής.
2. Η συµφερότερη για τους καταναλωτές που δεν κρίνονται
ασφαλίσιµοι πρόταση αύξησης των ασφαλίστρων.
3. Το προτεινόµενο ποσοστό απορρόφησης του προσωπικού
της υπό εκκαθάριση επιχείρησης.
Η επιλογή του αναδόχου γίνεται µε απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος, η οποία γνωστοποιείται στο κοινό κατά το άρθρο
59 του ν.δ. 400/1970 και µε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας της Ελλάδος, µαζί µε ολόκληρη την πρόταση του αναδόχου.
θ) Το µέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν αναλαµβάνεται από τον ανάδοχο, κατά την περίπτωση β’ της παραγράφου
αυτής, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, που συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 4
αυτού του νόµου. Η καταβολή των σχετικών χρηµατικών ποσών
γίνεται σε πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων των καταναλωτών
από τη σύµβαση ασφάλισης, καθώς και των απαιτήσεων για αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο για οποιονδήποτε λόγο. Με απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος, µετά από εισήγηση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, µπορεί να αναστέλλεται η είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων των
καταναλωτών για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία χρόνια από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, να καθορίζεται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος πληρωµής, να συνιστάται τριµελής επιτροπή,
αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος
και δύο µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, για την εξαίρεση από την αναστολή των απαιτήσεων που αφορούν σοβαρά περιστατικά υγείας και να ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Ειδικά και αποκλειστικά για την εξόφληση των παραπάνω απαιτήσεων των καταναλωτών, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται
να συνάπτει δάνειο από πιστωτικά ιδρύµατα, µε την εγγύηση του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή το ∆ηµόσιο αποκτά
αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που προέρχονται από τις εισφορές
του άρθρου 10 αυτού του νόµου.
4. Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής δύνανται, µε
έγγραφη δήλωσή τους προς τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής,
που υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από την ηµέρα ανάρτησης στο διαδίκτυο της απόφασης της
Τράπεζας της Ελλάδος περί επιλογής του αναδόχου, να µην αποδεχθούν την αναµόρφωση των συµβολαίων τους και να αντιταχθούν στη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου µε την προβλεπόµενη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

στο παρόν άρθρο διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι επιλέγουν τη
λύση του συµβολαίου τους και την υπαγωγή τους στη διαδικασία
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί
στοιχείο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και δεν µεταβιβάζεται
στον ανάδοχο το ανάλογο, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα
της Ελλάδος, µέρος των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής. Αν αντιταχθούν ασφαλισµένοι που αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% της
συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων κατά το τελευταίο έτος λειτουργίας της επιχείρησης, η περαιτέρω διαδικασία αυτού του
άρθρου µαταιώνεται και το χαρτοφυλάκιο ζωής τίθεται και αυτό
στην ασφαλιστική εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις του ν.δ.
400/1970, όπως ισχύει. Όσοι ασφαλισµένοι δεν υποβάλλουν την
παραπάνω δήλωση τεκµαίρεται ότι αποδέχονται τη διαδικασία
µεταβίβασης και εκπροσωπούνται σε αυτή από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής. Ο ανάδοχος εκδίδει ασφαλιστήρια, µε βάση
τη σύµβαση µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου.
5. Για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/1970 και συνάπτεται σύµβαση µεταξύ του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής της
υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης και της εταιρείας που επιλέγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου ζωής στον ανάδοχο απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους και εφαρµόζονται και στην περίπτωση
αυτή οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970,
που προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 2837/2000
(ΦΕΚ 178 Α’). Ενδεχόµενη ρευστοποίηση ακινήτων γίνεται µε τη
διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970.
Ο επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής συµβάλλεται και ως εκπρόσωπος των ασφαλισµένων που αποδέχονται, κατά την προηγούµενη
παράγραφο,
τη
διαδικασία
µεταβίβασης
του
χαρτοφυλακίου.
Η σύµβαση εγκρίνεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αν παρέλθει ένα έτος από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου
χωρίς να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια και για το χαρτοφυλάκιο ζωής εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής
εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση
αυτή, όσοι ασφαλισµένοι διαθέτουν νοσοκοµειακά συµβόλαια ή
νοσοκοµειακά προσαρτήµατα συµβολαίων ασφάλισης ζωής και
δεν είναι ασφαλισµένοι σε κάποιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης
εντάσσονται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στις κατηγορίες των ατόµων που δικαιούνται δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν.1076/1980, όπως ισχύει (ΦΕΚ 224 Α’), µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο συµβόλαιό τους. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία και η αρµόδια
υπηρεσία για τη χορήγηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, η θέση
νοσηλείας και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής. Αν η διαδικασία περατωθεί χωρίς
να αναληφθεί το χαρτοφυλάκιο ζωής από ανάδοχο ασφαλιστική
εταιρεία, το µέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής και
εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου
3 αυτού του άρθρου.
6. Όσοι ασφαλισµένοι διαθέτουν νοσοκοµειακό συµβόλαιο ή
νοσοκοµειακό προσάρτηµα συµβολαίου ασφάλισης ζωής και δεν
είναι ασφαλισµένοι σε κάποιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης,
εντάσσονται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στις κατηγορίες των ατόµων που δικαιούνται δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν.1076/1980, όπως ισχύει, µέχρι την περάτωση
της διαδικασίας των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αρµόδια υπηρεσία
και η διαδικασία για τη χορήγηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων,
η θέση νοσηλείας και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της διάταξης αυτής.

7. Το λειτούργηµα του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής λήγει µε
πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, µε την οποία
εγκρίνεται ή µη και η λογοδοσία του.
8. Ο επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής δεν υπέχει ποινική ευθύνη
ούτε προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη
για χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης προς το ∆ηµόσιο ή τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Τα κάθε µορφής έξοδα του επόπτη χαρτοφυλακίων
ζωής, για την εκπλήρωση του έργου του, έχουν το προνόµιο της
παρ. 9 του άρθρου 12α’ του ν.δ. 400/1970.
9. Αξιώσεις αποζηµίωσης των ασφαλισµένων και των λοιπών
δικαιούχων κατά των προσώπων που είχαν τη διοίκηση της επιχείρησης της οποίας ανακλήθηκε η άδεια ή κατά τρίτων υπαιτίων
δεν θίγονται από τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ
Άρθρο 3
Ορισµοί
Κατά την έννοια του παρόντος νόµου «ασφάλιση ζωής» θεωρείται η κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/ 1970 (ΦΕΚ 10 Α’)
πρωτασφάλιση ζωής.
Άρθρο 4
Σύσταση
Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» και συντετµηµένα «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής», το οποίο τελεί υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, εδρεύει
στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού.
Για τις σχέσεις του µε την αλλοδαπή, το Εγγυητικό Κεφάλαιο
Ζωής θα χρησιµοποιεί την επωνυµία «Private Life Insurance
Guarantee Fund - PLIGF».
Άρθρο 5
Σκοπός
1. Σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η διατήρηση
και µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους του χαρτοφυλακίου ζωής
υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλη ασφαλιστική
επιχείρηση ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και, αν αυτό
καταστεί ανέφικτο, η καταγγελία και λύση των συµβάσεων ασφάλισης ζωής και η καταβολή χρηµατικού ποσού έναντι της αξίας
των συµβολαίων αυτών, καθώς και η καταβολή χρηµατικού
ποσού έναντι εκκρεµών ζηµιών και πληρωτέων παροχών.
2. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα παρέχει κάλυψη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, σε ασφαλιστικές αποζηµιώσεις
που πηγάζουν από όλα τα συµβόλαια ασφάλισης ζωής και τις εργασίες ασφάλισης ζωής που καταρτίσθηκαν ή διενεργήθηκαν
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
µέσω υποκαταστήµατος ή µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. ∆εν
παρέχεται κάλυψη στις συµπληρωµατικές καλύψεις νοσοκοµειακής περίθαλψης.
3. Από την ηµεροµηνία που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της για παράβαση νόµου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής
υπεισέρχεται αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης που πηγάζουν από
συµβάσεις ασφάλισης ζωής. Εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από
το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Οι διατάξεις των παραγράφων 7
και 8 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, που προστέθηκαν µε την
παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α’), έχουν ανάλογη εφαρµογή.
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Άρθρο 6
Μέλη
Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη της ισχύος αυτού του
νόµου:
α) όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν την έδρα τους
στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στις κατά το άρθρο 13
παρ. 2 του ν.δ. 400/1970 ασφαλίσεις ζωής,
β) τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών, που δραστηριοποιούνται στις κατά το
άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970 ασφαλίσεις ζωής,
γ) τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., που δραστηριοποιούνται στις
κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/ 1970 ασφαλίσεις ζωής,
εφόσον δεν καλύπτονται ήδη από αντίστοιχα εγγυητικά κεφάλαια στη χώρα εγκατάστασής τους,
δ) οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν καλύπτονται από αντίστοιχα εγγυητικά κεφάλαια στη χώρα εγκατάστασής τους.
Άρθρο 7
Παρεχόµενη κάλυψη
1. Η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής εκτείνεται σε
όλους τους κλάδους ασφάλισης ζωής, ανά ασφαλιστήριο και ανά
ασφαλισµένο, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις που πηγάζουν από συµπληρωµατικές καλύψεις νοσοκοµειακής περίθαλψης, και ισούται µε το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής και µέχρι το
ποσό των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής για τις
παροχές στη λήξη και τις εξαγορές των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και µέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ για τις αποζηµιώσεις
θανάτου και µόνιµης ολικής αναπηρίας. Το εγγυητικό κεφάλαιο
ζωής υποκαθίσταται στα δικαιώµατα των δικαιούχων για τα καταβαλλόµενα σε αυτούς χρηµατικά ποσά.
2. Το ποσό της απαίτησης από ασφάλιση ζωής υπολογίζεται
σύµφωνα µε τους νόµιµους και συµβατικούς όρους κάθε συµβολαίου και κάθε απαίτησης παροχών (εκκρεµών ή πληρωτέων)
κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της
ασφαλιστικής επιχείρησης.
Αν υπάρξουν συµβόλαια ασφάλισης ζωής, των οποίων τα τεχνικά σηµειώµατα ή οι όροι παραβιάζουν την κείµενη ασφαλιστική νοµοθεσία ή αντιβαίνουν στο δηµόσιο συµφέρον, το
Εγγυητικό Κεφάλαιο, µετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρµογές των όρων αυτών των συµβολαίων ασφάλισης ζωής.
3. Κάθε ειδικότερο θέµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού ρυθµίζεται µε απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος, µετά από εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.
Άρθρο 8
Εξαιρέσεις από την κάλυψη
∆εν περιλαµβάνονται στην κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου
Ζωής απαιτήσεις από ασφάλιση, που προβάλλονται από:
1. Πρόσωπα που διετέλεσαν, κατά την τελευταία πενταετία
πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
ή την πτώχευση αυτής, µέλη του ∆.Σ. ή διευθυντές, καθώς και
από τα πρόσωπα του άρθρου 55 του ν.δ. 400/1970 και από τους
συζύγους και τους συγγενείς τους µέχρι 2ου βαθµού.
2. Πρόσωπα µε κατοχή πλέον του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και συγγενείς τους µέχρι 2ου βαθµού.
3. Πρόσωπα επιφορτισµένα µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συζύγους και
συγγενείς τους µέχρι 2ου βαθµού.
4. Πρόσωπα των προηγούµενων παραγράφων 1, 2 και 3 συνδεδεµένων επιχειρήσεων µε την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση.
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5. Άλλες επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στη συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική εποπτεία της ασφαλιστικής επιχείρησης στα πλαίσια ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού οµίλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 6α, 6β και 6γ του ν.δ. 400/1970.
6. Πρόσωπα που είχαν οποιαδήποτε ευθύνη ή συνεισέφεραν
µε τις πράξεις ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης και
τους συζύγους και συγγενείς τους µέχρι 2ου βαθµού.
Άρθρο 9
∆ιασφάλιση διατήρησης του ασφαλιστικού
χαρτοφυλακίου
1. Από την ηµέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της
ασφαλιστικής εταιρίας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής διευκολύνει τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σε άλλη ασφαλιστική
εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, µετά από εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής,
καθορίζεται η διαδικασία και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου µέσα σε προθεσµία
που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρεις µήνες από την
ηµέρα έκδοσης της απόφασης αυτής. Η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να παρατείνει την άνω προθεσµία µέχρι τρεις µήνες,
µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.
2. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την αποτίµηση
των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του υπό µεταβίβαση χαρτοφυλακίου, καθώς και την αποτίµηση των σε ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τις υποχρεώσεις
αυτές.
3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής εξετάζει τις προτάσεις και
τους όρους ανάληψης του χαρτοφυλακίου αυτού από άλλες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και προβαίνει αιτιολογηµένα στη σχετική επιλογή µετά από αναµόρφωση των παροχών, µε γνώµονα
την προστασία των συµφερόντων των ασφαλισµένων και των δικαιούχων οποιασδήποτε παροχής από τις συµβάσεις αυτές. Οι
διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 και 8 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή, κατά την αναµόρφωση των παροχών. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν το
ακριβές ποσοστό απορρόφησης του προσωπικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης. Η επιλογή εγκρίνεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Στην περίπτωση της µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής
κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο δεν είναι δεσµευτική η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 59 του ν.δ. 400/1970.
5. Αν η προθεσµία διερεύνησης της δυνατότητας µεταβίβασης
του χαρτοφυλακίου παρέλθει άκαρπη, λύονται αυτοδικαίως όλες
οι ασφαλιστικές συµβάσεις ασφαλίσεων ζωής και οι απαιτήσεις
των ασφαλισµένων ικανοποιούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 αυτού του νόµου.
6. Κάθε ειδικότερο θέµα για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ρυθµίζεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 10
Εισφορές
1. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου
Ζωής επιβάλλεται τακτική εισφορά υπέρ αυτού, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος σε ποσοστό µέχρι
1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων καταχωρηµένων ασφαλίστρων κλάδου ζωής. Η εισφορά αυτή βαρύνει
κατά το ήµισυ τις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά το ήµισυ τους
ασφαλισµένους, εµφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους. Ο τρόπος εφαρµογής του ποσοστού
αυτού ανά κατηγορία ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής εξειδικεύεται µε απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, που εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Ένα µήνα µετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού διµήνου, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδίδουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Ζωής τις εισφορές οι οποίες αναλογούν στα ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνήψαν ή ανανέωσαν κατά το δίµηνο που έληξε,
ανεξάρτητα από το αν οι εισφορές αυτές έχουν εισπραχθεί ή όχι.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής η εισφορά προσαυξάνεται κατά το επιτόκιο υπερηµερίας που ισχύει. Οι εν λόγω εισφορές, εξαιρουµένων των απαιτούµενων για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής χρηµατικών
ποσών, επενδύονται µε ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
αυτού. Για την επενδυτική πολιτική του Εγγυητικού Κεφαλαίου
Ζωής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν.
2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α’), όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής µπορεί να συνάπτει δάνεια και να εκχωρεί ή ενεχυριάζει σε ασφάλεια του δανείου απαιτήσεις του ληξιπρόθεσµες
ή και µελλοντικές εισφορές υπέρ αυτού µέχρι ποσοστό 2/3 του
συνόλου τους.
4. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής έχει δικαίωµα αγωγής κατά
των µελών του για την είσπραξη των εισφορών τους. Με απόφαση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών και ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
5. Η άρνηση συµµόρφωσης των µελών προς τις υποχρεώσεις
τους προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, που πηγάζουν από τις
ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συνεπάγεται
την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους για τον κλάδο ασφάλισης ζωής, µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 11
∆ιοίκηση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής
1. Η Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση µε
την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της, οι δε αποφάσεις της
υποχρεώνουν και τα µέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Συνέλευση των Μελών είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζει:
α) Για την έγκριση ή τροποποίηση του προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού.
β) Για την κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού που διέπει την
όλη λειτουργία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής µε βάση τις διατάξεις του νόµου αυτού, ο οποίος εγκρίνεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ).
γ) Για τη σύναψη, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, ασφάλισης κατά της αφερεγγυότητας των µελών αυτού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο
Ζωής.
3. Με απόφαση της Συνέλευσης των Μελών ανατίθεται ο ετήσιος έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης και του ισολογισµού
του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, σε δύο ορκωτούς ελεγκτές ή
αναγνωρισµένη ελεγκτική εταιρεία, που υποβάλλουν σχετική έκθεση. Η έκθεση ανακοινώνεται στον Υπουργό Οικονοµικών, την
Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος.
4. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), µετά
γνώµη της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου
Ζωής, καθορίζονται:
α) Ο χρόνος και τρόπος σύγκλησης, απαρτίας, τρόπος λήψης
αποφάσεων και λειτουργίας της Συνέλευσης των Μελών αυτού.
β) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής, κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας αυτού, χρηµατικών ποσών προς τα
µέλη.
γ) Κάθε ειδικό θέµα αναγκαίο για τη στελέχωση, την οργάνωση
και τη λειτουργία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.

συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
2. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα υπόλοιπα τέσσερα µέλη εκλέγονται από τη Συνέλευση
των Μελών. Η θητεία του Προέδρου και των µελών είναι τριετής.
3. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ) την ετήσια έκθεση Πεπραγµένων και τον ετήσιο ισολογισµό του Εγγυητικού Κεφαλαίου
Ζωής.
4. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής εκπροσωπείται δικαστικώς και
εξωδίκως από τον Πρόεδρο της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής. Με
απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής µπορεί να ορισθεί ότι
ένα ή περισσότερα µέλη αυτής ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να
εκπροσωπούν το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής για ορισµένες µόνο
πράξεις.
5. Κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για
λογαριασµό του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ως µέλος της διαχειριστικής επιτροπής ή ως διευθυντικό ή διοικητικό στέλεχος ή
ως σύµβουλος ή ελεγκτής, υποχρεούται στην τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου, ως προς κάθε πληροφορία που έχει περιέλθει σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η
παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά, κατά περίπτωση,
λόγο έκπτωσης από την κατεχόµενη θέση ή λόγο καταγγελίας
της εργασιακής σχέσης, ανεξάρτητα από τις τυχόν ποινικές και
πειθαρχικές συνέπειες.
Άρθρο 13
Λύση
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής λύεται µε νόµο, µε τον οποίο
ορίζονται και τα της εκκαθάρισης και διανοµής της περιουσίας
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 14
Ορισµός, σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1. Ως «Οργανισµός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας»
(Ο.Α.Π.Ι.) σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση Β)
του Κανονισµού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 (L302, 17.11.2009,
εφεξής «Κανονισµός») νοείται το νοµικό πρόσωπο του οποίου ο
σκοπός περιλαµβάνει την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής
ικανότητας επί επαγγελµατικής βάσεως.
2. Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 14 έως 19 αυτού του
νόµου είναι η ρύθµιση της εγγραφής στην ΕΡΑΑΚΑ, της εποπτείας και της επιβολής κυρώσεων των Ο.Α.Π.Ι..
Άρθρο 15
Εποπτεία των Οργανισµών Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας
1. Αρµόδια εποπτική αρχή για την επίβλεψη της τήρησης των
διατάξεων του παραπάνω κανονισµού, υπό την έννοια του άρθρου 22 αυτού, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ασκεί
τις εποπτικές της αρµοδιότητες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Κανονισµού και αυτές του παρόντος νόµου.
2. Για την επίβλεψη της τήρησης των διατάξεων του Κανονισµού, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 23 και 24 αυτού, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δύναται να πραγµατοποιεί γενικούς ή ειδικούς
επιτόπιους ή µη ελέγχους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αφορµή
ή προηγούµενη προειδοποίηση.

Άρθρο 12
∆ιαχειριστική Επιτροπή

Άρθρο 16
Εγγραφή Ο.Α.Π.Ι.

1. Η διαχείριση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ασκείται από
τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία έχει την υποχρέωση, εφόσον

1. Οι αιτήσεις εγγραφής των Ο.Α.Π.Ι. και τα δικαιολογητικά
που τις συνοδεύουν υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, εφό-
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σον η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος στο οποίο ο Ο.Α.Π.Ι. έχει
την έδρα του ή εφόσον ένας Ο.Α.Π.Ι. υποβάλλει αίτηση για
ίδρυση υποκαταστήµατος στην Ελλάδα, καθώς και στην αγγλική
γλώσσα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3 του Κανονισµού. Με απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω θέµατα σχετικά
µε τη διαδικασία εγγραφής.
2. Οι γενικές και περιοδικές κοινοποιήσεις, καθώς και η έκθεση
διαφάνειας που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Ενότητα Ε του
Κανονισµού, στις οποίες υποχρεούνται οι Ο.Α.Π.Ι. σύµφωνα µε
τα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού, υποβάλλονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, εξαιρουµένων των στοιχείων που
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του Κανονισµού, τα
οποία υποβάλλονται µόνο στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 17
∆ιοικητικές κυρώσεις και εποπτικά µέτρα
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει σε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισµού, του παρόντος νόµου και των κανονιστικών αποφάσεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του:
α) Επίπληξη ή χρηµατικά πρόστιµα µέχρι του ποσού των
4.000.000 ευρώ.
β) Τα εποπτικά µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25
του Κανονισµού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε απόφασή του µπορεί να εξειδικεύει τα εποπτικά
αυτά µέτρα.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει δηµόσια τα εποπτικά µέτρα και τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει, εκτός εάν
αυτή η δηµόσια ανακοίνωση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή θα προκαλούσε δυσανάλογη ζηµία στα
ενδιαφερόµενα µέρη.
Άρθρο 18
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί µε απόφασή του να εξειδικεύει περαιτέρω, σύµφωνα και µε τις
κατευθυντήριες γραµµές του αρµόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα θέµατα που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 2
και 3 του Κανονισµού.
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3371/2005
Στο άρθρο 26 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α’) µετά την περίπτωση η’ προστίθεται περίπτωση θ’, ως εξής:
«θ) τέλη από την αρχική εγγραφή Οργανισµών Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως αυτοί ρυθµίζονται από τον Κανονισµό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 20
Σύσταση Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών «Συµβούλιο Συστηµικής Ευστάθειας» (Σ.Σ.Ε.), µε αποστολή την ανάλυση της δυναµικής
µεταξύ
των
επί
µέρους
συστηµάτων
του
χρηµατοοικονοµικού χώρου και τη συνεχή διερεύνηση για την
προληπτική αντιµετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και
κρίσεων. Ειδικότερα το Συµβούλιο:
α) Παρακολουθεί τη σχέση και δυναµική µεταξύ των συστηµάτων της οικονοµίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στις κεφαλαιαγορές,
το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστηµα, τη ρευστότητα, το δηµόσιο χρέος και τις κρατικές εγγυήσεις και την προληπτική
δράση κατά ακραίων καταστάσεων, ασταθειών και κρίσεων.
β) Παρακολουθεί τη χρηµατοοικονοµική πολιτική του Υπουργείου Οικονοµικών και εισηγείται σχετικώς, καθώς και σε θέµατα
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που ανακύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών
Εποπτικών Θεσµών.
γ) Παρακολουθεί και διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των εθνικών ανεξάρτητων εποπτικών αρχών του χρηµατοοικονοµικού τοµέα για το συντονισµό της χρηµατοοικονοµικής πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών.
2. Το Σ.Σ.Ε. είναι επταµελές:
Μέλη του Συµβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονοµικών, ο
Υφυπουργός Οικονοµικών, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο αρµόδιος καθ’ ύλην Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δύο
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, µε ειδικές γνώσεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε. ορίζεται ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος
αναπληρώνεται από τον Υφυπουργό Οικονοµικών. Στις συνεδριάσεις του Σ.Σ.Ε. µπορεί να µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου,
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, διοικητές, πρόεδροι
ή διευθύνοντες σύµβουλοι πιστωτικών ιδρυµάτων, ειδικοί εµπειρογνώµονες, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου η
γνώµη κατά την κρίση του προέδρου θα υποβοηθούσε το έργο
του Συµβουλίου. Το Σ.Σ.Ε. συνεδριάζει τακτικά µία φορά κάθε
τρεις µήνες και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του προέδρου
του. Οι πληροφορίες από τις συνεδριάσεις του Σ.Σ.Ε. είναι απόλυτα εµπιστευτικές, διαβαθµίζονται και κοινοποιούνται µε οποιαδήποτε µορφή µόνο µε απόφαση του προέδρου του.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης της διοικητικής υποστήριξης
του Σ.Σ.Ε.. Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να
παρέχουν στο Σ.Σ.Ε. ή στις επιτροπές ή οµάδες εργασίας που
συνιστώνται για την υποβοήθηση του έργου του κάθε πληροφορία ή στοιχείο που τους ζητείται σε συστηµατική ή προσωρινή
βάση. Τα µέλη του Σ.Σ.Ε. δεν λαµβάνουν αµοιβή για τη συµµετοχή τους στο Συµβούλιο.
Άρθρο 21
Αποτίµηση οµολόγων από ασφαλιστικές εταιρίες
και άλλα ειδικά θέµατα του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους
1. Στο άρθρο 43γ του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α’) προστίθεται
παράγραφος 6.α ως εξής:
«6.α. Ειδικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα µη παράγωγα µέσα που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους αποτιµώνται
στο κόστος κτήσεως και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της
αξίας τους όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι οι ταµειακές ροές που απορρέουν από αυτά δεν θα ανακτηθούν στο σύνολό τους.»
2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.δ.
400/1970 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσεων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε απόφαση της εποπτικής αρχής, επιτρέπεται ο υπολογισµός των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
ως στοιχείου περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης να γίνεται µε βάση την αξία κτήσης τους. Η διαφορά
που τυχόν προκύπτει µεταξύ αξίας κτήσης και ονοµαστικής αξίας
για όσο χρονικό διάστηµα εναποµένει ως τη λήξη τους επιµερίζεται σε ετήσια βάση, είτε ως απόσβεση, εάν είναι αρνητική, είτε
ως υπεραξία, εάν είναι θετική. Με απόφαση της εποπτικής αρχής
καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της ως άνω ρύθµισης, µε δυνατότητα παράτασής της για όσο χρόνο υφίστανται οι εξαιρετικές
περιστάσεις που την επέβαλαν. Ειδικά για τις χρήσεις 2009 και
2010 επιτρέπεται ο υπολογισµός των οµολόγων του Ελληνικού
∆ηµοσίου, όπως ορίζεται παραπάνω, χωρίς την έκδοση ειδικής
απόφασης της εποπτικής αρχής.»
3. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η προϋπηρεσία σε υπηρεσίες κρατών –µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αντίστοιχες µε αυτές του προηγούµενου εδαφίου.»
4. Για τα οικονοµικα έτη 2010 έως 2014 οι ετήσιες αποδόσεις
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υπέρ τρίτων του Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους περιορίζονται στο 90%. Το υπόλοιπο 10% αποτελεί δηµόσιο έσοδο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να εξαιρούνται του περιορισµού αυτού αποδόσεις εσόδων υπέρ ασφαλιστικών φορέων.
5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6
Α’) αντί των λέξεων «µέχρι την 15.4.2010» τίθενται οι λέξεις
«µέχρι την 30.8.2010».
6. ∆εν εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
που διέπονται από ειδικά καθεστώτα, όπως οι ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου
πρώτου του ν. 1955/ 1991 (ΦΕΚ 112 Α’).
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 47
του ν. 3220/2004
1. Τα εδάφια τέταρτο, πέµπτο, έκτο και έβδοµο του άρθρου
47 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό τοπικό πρόγραµµα. Ο χρόνος αυτός ασφάλισης λαµβάνεται υπόψη και για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978
(ΦΕΚ 189 Α’), όπως ισχύει. Η συµµετοχή των δικαιούχων στο
πρόγραµµα και η συνέχιση της ασφάλισής τους χωρεί µέχρι τη
συµπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης, δεν µπορεί, όµως, να υπερβεί τα πέντε έτη συνολικά, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Οι
συµµετέχοντες στο πρόγραµµα άνεργοι, που κατά την ολοκλήρωση πενταετούς συµµετοχής σε αυτό δεν συµπληρώνουν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις, παραµένουν στο πρόγραµµα χωρίς το
δικαίωµα ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας,
και το πρόγραµµα εφαρµόζεται κατά τα λοιπά σε αυτούς για όσο
χρόνο απαιτείται µέχρι τη συµπλήρωσή τους και πάντως όχι
πέραν των έξι ετών συνολικά.»
2. Η εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 έχει αναδροµική ισχύ από την έναρξη εφαρµογής των προγραµµάτων
που υλοποιούνται δυνάµει του άρθρου 47 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ
15 Α’) και σε κάθε περίπτωση από την ηµεροµηνία υπαγωγής των
δικαιούχων σε αυτά.
3. Από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται πλήρως οι υπαχθέντες στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α’).
Άρθρο 23
Υγειονοµική περίθαλψη υπαλλήλων της
Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων
Στο άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
οικ./2/7029/0094 (ΦΕΚ 213 Β’) «Περί Κανονισµού Παροχών του
Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου
(Ο.Π.Α.∆.), προστίθεται παράγραφος 47 ως εξής:
«47. Η υγειονοµική περίθαλψη (νοσοκοµειακή, εξωνοσοκοµειακή, οδοντιατρική, φαρµακευτική) των τακτικών υπαλλήλων και
συνταξιούχων της Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων,
που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΙΚΑ ή
άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των µελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για
τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και για τα µέλη των οικογενειών
αυτών.
Οι συµµετοχές-κρατήσεις υγειονοµικής περίθαλψης επί των
πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούµενων περίθαλψης από τον Ο.Π.Α.∆., καθώς και των πρόσθετων απολαβών και
των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο ∆ηµόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονοµική περίθαλψη
αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.∆., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο µε τις εισφορές των ασφαλισµένων και τη
διπλάσια συνεισφορά, που θα βαρύνει κατά το ήµισυ την Επιτροπή
Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων και κατά το ήµισυ το ∆ηµόσιο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της
ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
τους.»
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις θεµάτων Ο.Π.Α.∆. και ειδικών θεµάτων
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’),
καταργείται.
2. ∆απάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέµατα και λοιπά βοηθητικά µέσα που δεν περιλαµβάνονται στον κανονισµό παροχών
του Ο.Π.Α.∆. και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεµεί η πληρωµή τους µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, µε βάση κοστολογήσεις που
διενεργήθηκαν µέχρι 30 Απριλίου 2009 µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (Ο.Π.Α.∆.).
∆απάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που
δεν έχουν περιληφθεί στο κρατικό τιµολόγιο και έχουν πληρωθεί
ή των οποίων εκκρεµεί η πληρωµή µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, µε
βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν µε αποφάσεις του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέµατα και λοιπά βοηθητικά µέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται µε τροποποίηση του Κανονισµού
Παροχών του Ο.Π.Α.∆..
Οµοίως δεν εκκαθαρίζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες που αφορούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, αν δεν έχουν κοστολογηθεί µε προεδρικό
διάταγµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29
του α.ν. 1565/1969.
4. Από την 1η Αυγούστου 2008 η εκκαθάριση, ο έλεγχος νοµιµότητας και η εντολή πληρωµής των δαπανών του Τοµέα Υγείας
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου (Ο.Π.Α.∆.) πλην αυτών που
απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού Παροχών του
Τοµέα, όπως ισχύει, διενεργείται από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι ανωτέρω δαπάνες του προϋπολογισµού του Ο.Π.Α.∆. υπόκεινται στον
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
5.α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) προστίθενται οι λέξεις «καθώς και το
50% των αποδοχών που λαµβάνουν λόγω της υπηρεσίας τους
στο εξωτερικό, µε εξαίρεση τις προσαυξήσεις κατοικίας και τέκνων που αντιστοιχούν στην αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής.»
β) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 70 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α’) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι επιτροπές του ∆.Ε.Κ. Αθηνών και των Π.Ε.Κ.
Αθηνών και Πειραιώς είναι πενταµελείς και σε αυτές µετέχουν,
εκτός από τα ανωτέρω προβλεπόµενα µέλη, ο προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών και ο προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Φορολογίας του ίδιου Υπουργείου.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.
3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α’) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως
εξής:
«Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τµηµατικά σε µια εξαετία και θα υπολογιστεί µε βάση µηνιαίο βασικό µισθό των Προέδρων των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της χώρας, ύψους 4.072
ευρώ για το πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόµατα των µηνι-
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αίων βασικών µισθών των δικαστικών λειτουργών και των µελών
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ανά βαθµό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1), 30 (παράγραφοι
Α1 και Β’), 31, 32 και 33 (παράγραφοι Α1, Β’ και Γ’) του ν.
3205/2003.»
Οι παραπάνω τµηµατικές παροχές µπορεί να καταβάλλονται
και µε την έκδοση οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος των εκδιδόµενων οµολόγων, οι όροι και η διαδικασία έκδοσής τους.
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις θεµάτων του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ν.
2214/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια εξόφλησης των δανείων που χορηγεί το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθορίζεται µετά από αίτηση του
δικαιούχου και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι σαράντα έτη. Στην παρούσα ρύθµιση εµπίπτουν και τα δάνεια που
έχουν χορηγηθεί και δεν έχουν εξοφληθεί. Για τα χορηγηθέντα
δάνεια, η διάρκεια των σαράντα ετών αρχίζει από το χρόνο της
αρχικής σύµβασης.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του
ν.
2214/1994 αντικαθίσταται, ως εξής:
«6. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράψει µε φροντίδα και δαπάνη του δανειολήπτη
υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης επί ακινήτων των δανειζοµένων προς ασφάλεια των πάσης φύσεως απαιτήσεών του εκ των
χορηγούµενων υπό τούτου στεγαστικών δανείων δυνάµει των
δανειστικών ή γενικά των αποδεικτικών των απαιτήσεών του εγγράφων. Η υποθήκη ή προσηµείωση αυτή απαλλάσσεται από
κάθε τέλος και δικαίωµα. Η εξάλειψη, ο περιορισµός και η διαγραφή των εγγεγραµµένων υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων υποθηκών ή προσηµειώσεων υποθήκης, µπορεί να
γίνει και χωρίς συµβολαιογραφικό έγγραφο, µε απλή µονοµερή
αίτηση του Ταµείου προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από κάθε
τέλος και δικαίωµα. Απαλλάσσεται επίσης το Ταµείο από την
προβλεπόµενη από το άρθρο 1308 του Α.Κ. κοινοποίηση της περιλήψεως της εγγραφής της υποθήκης ή προσηµείωσης.»
3. Στο άρθρο 62 του ν. 2214/1994 προστίθεται παράγραφος 9,
η οποία έχει ως εξής:
«9. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δύναται να χορηγεί δάνεια προς το σκοπό αποπληρωµής στεγαστικών δανείων
α’ κατοικίας που έχουν χορηγήσει άλλα πιστωτικά ιδρύµατα σε
ενήµερους στα δάνεια αυτά δανειολήπτες δηµόσιους υπαλλήλους και σε όσους δικαιούνται να λάβουν δάνεια από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και µε τους όρους και εξασφαλίσεις που χορηγεί το ίδιο τα δάνειά του.»
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 2093/1992 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ο χρόνος που απαιτείται για τους µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους και όσους δικαιούνται να λάβουν δάνεια από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, έγγαµους ή άγαµους, για απόκτηση κατοικίας ή επισκευή, βελτίωση, επέκταση υφιστάµενης
τοιαύτης, ορίζεται σε δύο έτη από το διορισµό τους.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 3470/2006 εφαρµόζεται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου και στα
δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων µέχρι 27.6.2006.
6. Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από αίτηση του υπόχρεου, µπορούν να καθορίζονται όροι εξυπηρέτησης, επί µέρους συµφωνίες των δανειακών συµβάσεων και η
διευθέτηση των τόκων υπερηµερίας των µη κανονικά εξυπηρετούµενων οποιουδήποτε είδους δανείων, που έχει χορηγήσει
προς φυσικά πρόσωπα το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Με τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται µέτρα
ληφθέντα για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
Κ.Ε.∆.Ε. ούτε απαιτείται ειδική σχετική σηµείωση στα βιβλία του
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οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από σύµφωνη γνώµη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, µπορεί να µεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή στο νόµιµο
αναπληρωτή του η αρµοδιότητα καθορισµού ειδικού επιτοκίου
καταθέσεων σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, εντός των ορίων που
καθορίζει εκάστοτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου.
Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1667/1986
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196
Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από
κάθε συνεταίρο έως πέντε προαιρετικών µερίδων, εκτός από την
υποχρεωτική µερίδα. Προκειµένου για καταναλωτικούς συνεταιρισµούς, το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από
κάθε συνεταίρο µέχρι εκατό προαιρετικών µερίδων, για µεταφορικούς ναυτιλιακούς συνεταιρισµούς µέχρι το 1% του συνόλου
των συνεταιριστικών µερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισµούς
µέχρι χιλίων πεντακοσίων και µίας προαιρετικών µερίδων και για
πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως πιστωτικά
ιδρύµατα ο αριθµός των χιλίων πεντακοσίων και µίας προαιρετικών µερίδων µπορεί να ανέλθει µέχρι το 2% του συνόλου των
συνεταιριστικών µερίδων. Επιτρέπεται επίσης να ορίζει, χωρίς
περιορισµό, τον αριθµό των προαιρετικών µερίδων που µπορεί
να αποκτήσουν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η αξία κάθε
προαιρετικής µερίδας είναι ίση µε την αξία της υποχρεωτικής.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του
ν.
1667/1986, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιτρέπεται η ενεχύραση µερίδων για την εξασφάλιση πιστώσεων παρεχοµένων αποκλειστικά σε µέλη του, από πιστωτικό συνεταιρισµό που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυµα, στο
πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών του. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του καταστατικού κάθε πιστωτικού συνεταιρισµού που λειτουργεί µε τη µορφή πιστωτικού ιδρύµατος, η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει ειδικά κατά περίπτωση
όρια.»
3. Στο άρθρο 3 του ν. 1667/1986 προστίθεται παράγραφος 6,
ως εξής:
«6. Το καταστατικό πιστωτικού συνεταιρισµού που λειτουργεί
ως πιστωτικό ίδρυµα, δύναται να περιέχει διατάξεις µε τις
οποίες:
α) Παρέχεται η δυνατότητα µετατροπής οµολόγων που εκδίδει
ο εν λόγω πιστωτικός συνεταιρισµός σε συνεταιριστικές µερίδες,
τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3. Για τον προσδιορισµό της τιµής µετατροπής του οµολόγου σε συνεταιριστική
µερίδα, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου για την κτήση
συνεταιριστικών µερίδων, κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα
στο καταστατικό της συνεταιριστικής τράπεζας.
β) Το κατά τα ανωτέρω δικαίωµα µετατροπής οµολόγων σε συνεταιριστική µερίδα δύναται να ασκήσει και άλλο πρόσωπο καθοριζόµενο από τον οµολογιούχο συνεταίρο, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο καταστατικό του συνεταιρισµού. Για την απόκτηση από το εν λόγω πρόσωπο της ιδιότητας του συνεταίρου
ισχύουν οι κανόνες του παρόντος νόµου για την απόκτηση της
συνεταιριστικής ιδιότητας, σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της συνεταιριστικής Τράπεζας. Η άσκηση
του δικαιώµατος µετατροπής οµολόγων σε συνεταιριστικές µερίδες, καθώς και η µεταβίβαση του δικαιώµατος αυτού απαλλάσσονται παντός φόρου ή τέλους.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986, όπως
ισχύει, συµπληρώνεται ως ακολούθως:
«2. Ο συνεταίρος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση µε µία
µόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που διαθέτει. Στους πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα, ο αριθµός ψήφων µπορεί να
καθορίζεται σε συνάρτηση προς τον αριθµό των µερίδων. Η
σχέση µεταξύ αριθµού µερίδων και αριθµού ψήφων καθορίζεται
µε το καταστατικό. Οι ψήφοι ενός µέλους δεν µπορεί να είναι πε-
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ρισσότερες από πέντε ούτε να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού
αριθµού ψήφων.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών των οργάνων του
συνεταιρισµού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση των µελών και αποτελείται από τρία
τουλάχιστον µέλη. Στις εκλογές συνεταιρισµών µε πάνω από πεντακόσια µέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία µπορούν να
βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων
και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος
διοριζόµενος από τον Προϊστάµενο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθµού δικαστικών λειτουργών,
µπορεί να διορίζονται δικηγόροι, ύστερα από πρόταση του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε τουλάχιστον µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν στο συνεταιρισµό εργάζονται περισσότερα από είκοσι µη µέλη του
συνεταιρισµού ή αν το προβλέπει το καταστατικό, το ένα τουλάχιστον από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται από
τους εργαζόµενους αυτούς. Το µέλος αυτό χάνει τη θέση του
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισµό.
Στους πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά
τουλάχιστον µέλη.
Με πρόσκληση του Συµβούλου που πλειοψήφησε, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκροτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τριµελής επιτροπή
ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος µε επαρκείς γνώσεις σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο µέλη που είναι µη εκτελεστικά. Η
απόφαση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισάγεται προς
έγκριση στην επόµενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε η επιτροπή
ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε ένα µήνα πρέπει να δηλώσει
την εκλογή του για καταχώρηση στο οικείο µητρώο συνεταιρισµών.
Η διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ορίζεται µε το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη
των τεσσάρων ετών ούτε µικρότερη των δύο ετών.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1667/1986, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο συνεταιρισµός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νοµοθεσία και επιπλέον:
α) Βιβλίο µητρώου των µελών στο οποίο καταχωρίζονται µε
χρονολογική σειρά η ηµεροµηνία εγγραφής, το ονοµατεπώνυµο,
το πατρώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός των µερίδων
και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των µελών. Σε
συνεταιρισµούς µε περισσότερα από χίλια (1.000) µέλη, το µητρώο των µελών τηρείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η τήρηση
του ηλεκτρονικού µητρώου ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του εποπτικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 27
Εξόφληση προµηθειών νοσοκοµείων και ρυθµίσεις
θεµάτων σχετικών διαγωνισµών
1. Οφειλές των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου
Νοσοκοµείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκοµείου Αθηνών και

του ΟΚΑΝΑ, που έχουν προκύψει από την προµήθεια φαρµάκων,
υγειονοµικού υλικού, χηµικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού
υλικού, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά
περίπτωση τιµολόγια και δελτία αποστολής από 1.1.2007 έως και
31.12.2009, δύναται να εξοφληθούν άµεσα µε την ολοκλήρωση
των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης
των σχετικών τίτλων πληρωµής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά
περίπτωση διατάξεις, ως ακολούθως:
α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και µέχρι συνολικού
ποσού τιµολογίων 200.000 ευρώ ανά προµηθευτή, εξοφλούνται
µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος.
β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και µέχρι συνολικού ποσού
τιµολογίων 1.100.000.000 ευρώ, εξοφλούνται µε οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου,
που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους.
γ) Λοιπές οφειλές του έτους 2008 και µέχρι συνολικού ποσού
τιµολογίων 2.200.000.000 ευρώ, εξοφλούνται µε οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου διετούς διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου,
που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους.
δ) Λοιπές οφειλές του έτους 2009 και µέχρι συνολικού ποσού
τιµολογίων 2.040.000.000 ευρώ, εξοφλούνται µε οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου τριετούς διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου,
που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010.
Τα ανωτέρω όρια µειώνονται µε τα ποσά των βεβαιωµένων
υπέρ του ∆ηµοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλών,
καθώς και µε τα ποσά των κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεων.
2. Ο τρόπος εξόφλησης των ανωτέρω οφειλών εφαρµόζεται
εφόσον οι προµηθευτές υποβάλλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) Αίτηση προς την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία των φορέων
της προηγούµενης παραγράφου για την εξόφληση των απαιτήσεών τους που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της µε τον
τρόπο που ορίζεται ανωτέρω. Η αίτηση περιλαµβάνει επί ποινή
απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προµηθευτή έναντι
του φορέα στον οποίο υποβάλλει την αίτηση για καθένα από τα
έτη που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της προηγούµενης παραγράφου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1558/1986 (ΦΕΚ 75
Α’) µε την οποία ο αιτών προµηθευτής παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια
αιτία συµπεριλαµβανοµένης και της αξίωσης για την καταβολή
οποιουδήποτε είδους τόκων, για τα ως άνω έτη και µέχρι την εξόφληση κατά τα οριζόµενα ανωτέρω.
3. Το ακριβές ύψος των οφειλών προς κάθε προµηθευτή, που
εξοφλείται µε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε
τις προηγούµενες παραγράφους, καθορίζεται µε βάση τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής ή άλλων κατά περίπτωση τίτλων
πληρωµής θεωρηµένων από τα αρµόδια όργανα και αφορούν το
πληρωτέο στον δικαιούχο ποσό.
4. Η εξόφληση των οφειλών προς τους προµηθευτές πραγµατοποιείται µε τη σύνταξη από τους φορείς της παραγράφου 1,
καταστάσεων ανά δικαιούχο και έτος έκδοσης των τιµολογίων
και δελτίων αποστολής, στις οποίες περιλαµβάνονται όλες οι
ρυθµιζόµενες απαιτήσεις, µε βάση τις οποίες διενεργείται και η
παράδοση των οµολόγων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από
τους δικαιούχους κατά την παραλαβή των οµολόγων και επέχουν
θέση εξοφλητικής απόδειξης των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων ή των τυχόν άλλων τίτλων πληρωµής.
5. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, ο τύπος, η διαδικασία και κάθε σχετικό
θέµα που αφορά την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων και την
έκδοση και διάθεση των οµολόγων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και
δ’ της παραγράφου 1, καθώς και ο φορέας απόδοσης, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε σχετικό θέµα για την απόδοση των
κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου, των Ασφαλιστικών Φορέων και
τρίτων και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία µε την οποία δύναται να ανατίθεται σε τράπεζες το
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έργο της συγκέντρωσης και εξόφλησης των, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, οφειλών µε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
6. Η αξία των οµολόγων που εκδίδονται σύµφωνα µε τους
όρους και τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων, αποτελεί έσοδο των φορέων της παραγράφου 1 και εγγράφεται ως
ισόποση πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους έκδοσης των
οµολόγων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισµού του φορέα.
7. Το κόστος της προεξόφλησης των ανωτέρω οµολόγων
εντάσσεται στα φορολογικώς εκπιπτόµενα έξοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των προµηθευτών, κατά τη διαχειριστική περίοδο προεξόφλησής τους.
8. Οι απαιτήσεις των φορέων της παραγράφου 1 έναντι του
ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑ∆, του ΟΓΑ και του Οίκου Ναύτη οι
οποίες έχουν προκύψει από υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων τους µέχρι 31.12.2009, εκχωρούνται από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου προς το ∆ηµόσιο. Το ύψος των εν λόγω οφειλών
και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
9. Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος και
προστασίας της δηµόσιας υγείας, θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από προµήθειες των νοσοκοµείων του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των ψυχιατρικών και
των πανεπιστηµιακών κλινικών, των Νοσοκοµείων «Αρεταίειο» και
«Αιγινίτειο», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του
Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και των νοσοκοµείων και των υγειονοµικών µονάδων
ΙΚΑ, οι οποίες προµήθειες διενεργήθηκαν µέχρι την κατάθεση του παρόντος νόµου
στη Βουλή, δυνάµει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών
αναγκών ή παρατάσεων των συµβάσεων µεταξύ των ανωτέρω
φορέων και των προµηθευτών, καθώς και δυνάµει των κοινών
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α’),
µέχρι την κατάργησή της από το άρθρο 37 του ν. 3784/2009
(ΦΕΚ 137 Α’).
10. Από 1.6.2010 εξουσιοδοτούνται οι φορείς του άρθρου 9
του ν. 3580/2007 για τη διενέργεια των διαγωνισµών του εγκεκριµένου µε την αριθ. 1/1.2.2010 κ.υ.α. (ΦΕΚ 99 Β’) Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών τους, του 2010, εντός του τρέχοντος
έτους, µε την προϋπόθεση τήρησης των όρων της παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 3846/2010 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3580/2007, καθώς και για κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια για την
προµήθεια των αναφερόµενων στο εγκεκριµένο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 2010 υλικών και υπηρεσιών, από τη δηµοσίευση του παρόντος και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Εξαιρούνται οι διαγωνισµοί που αναφέρονται στην παρ. 4 του
άρθρου 24 του ν. 3846/2010.
11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι διοικήσεις
των φορέων του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 έχουν την αρµοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούµενη έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης της
κτιριακής υποδοµής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς
και για την υλοποίηση µελετών, την προµήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και µέχρι του ποσού
των 45.000 ευρώ. Στις ανωτέρω προµήθειες θα γίνεται απολογιστικός έλεγχος από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας ή από
τους εξουσιοδοτηµένους προς τούτο φορείς.
12. Σε κάθε διαγωνισµό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών προς τις προµήθειες αυτές υπηρεσιών, που προκηρύσσεται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, καθώς και σε
όµοιους διαγωνισµούς που έχουν προκηρυχθεί και δεν έχει λήξει
η προθεσµία υποβολής τεχνικών ή οικονοµικών προσφορών, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της
προσφοράς τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε τις τρεις
χαµηλότερες τιµές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι-
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κονοµικές προσφορές ανώτερες από το µέσο όρο των τιµών του
προηγούµενου εδαφίου απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από
τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. Μέχρι την ολοκλήρωση
των διαγωνισµών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει
συµβάσεις ή παρατάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών µε αυτές υπηρεσιών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο
διαπραγµάτευση γίνεται µε βάση τη χαµηλότερη τιµή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τις επί µέρους διατάξεις του.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Τµήµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 22/7/2010 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι
τροπολογίες ως µια ενότητα. Η κυρία Υπουργός θέλει το λόγο
για νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ.
Μετά τη συζήτηση που είχαµε στην επιτροπή θέλω να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που είχαν ζητηθεί από
κάποιους συναδέλφους όλων των κοµµάτων και οι οποίες αφορούν το νοµοσχέδιο και επίσης κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις
στην πρώτη τροπολογία, την οποία έχουµε καταθέσει για συζήτηση, για την υπηρεσιακή µονάδα ανάπτυξης την οποία προτείνουµε.
Τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για την τροπολογία θα τις συζητήσουµε αύριο. Απλά θέλω να πω δυο λόγια για την αιτιολόγηση
των νοµοτεχνικών βελτιώσεων στο σύνολο του νοµοσχεδίου.
Πρώτον, στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 προβλέπεται η επιβολή σχετικών κυρώσεων…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Υπουργέ, να τις
καταθέσετε. Μην τις διαβάσετε. Αν θέλετε να ενηµερώσετε τους
συναδέλφους επ’ αυτών να το κάνετε χωρίς, όµως, να τις διαβάσετε αναλυτικά.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Είναι βασικά πέντε νοµοτεχνικές βελτιώσεις που πραγµατικά βελτιώνουν…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κάποτε πρέπει να σταµατήσει όµως αυτό,
κύριε Πρόδρε. Τελευταία ώρα να έρχονται!
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κοιτάξτε. Είχαµε µια πολύ ουσιαστική συζήτηση στην επιτροπή. Ακριβώς γι’ αυτό γίνεται η συζήτηση στην
επιτροπή. Καταθέτουν τις προτάσεις τους όλοι οι συνάδελφοι
και είναι νοµίζω χρέος και της Κυβέρνησης να ανταποκρίνεται
στα αιτήµατα των Βουλευτών.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά

τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Υπουργέ. Παρακαλώ τους συνεργάτες µας, να διανεµηθούν
στους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή του στον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής
ορίζει ως ειδικό αγορητή κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου τον Βουλευτή κ. Άγγελο Τζέκη.
Επίσης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ
κ. Ροντούλης Αστέριος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ.
Παύλο Μαρκάκη κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι ορίζει ως ειδική αγορήτρια για το παρόν νοµοσχέδιο
την Βουλευτή κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου.
Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Θωµάς Ροµπόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το φαινόµενο
της υπερχρέωσης των νοικοκυριών αποτελεί ένα διαρκώς διογκούµενο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, το
οποίο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και έχει οδηγήσει λόγω
της ακρίβειας και της οικονοµικής κρίσης σε αδιεξόδο µεγάλο
τµήµα των Ελλήνων πολιτών, κυρίως δε όσων προέρχονται από
τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.
Σηµαντικό µέρος των πολιτών έχει οδηγηθεί σήµερα στην περιθωριοποίηση, καθώς µη διαθέτοντας σοβαρή αγοραστική δύναµη και δυνατότητα απεγκλωβισµού από την υπερχρέωση δεν
είναι σε θέση να σχεδιάσει την συµµετοχή του στην οικονοµική
και κοινωνική ζωή.
Η υπερχρέωση αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα στη χώρα µας και ως σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου έχουµε καθήκον να τα αντιµετωπίσουµε.
Κάνεις δεν µπορεί πια να αγνοεί την ανάγκη να δοθεί η πραγµατική δυνατότητα στους υπερχρεωµένους καταναλωτές να πραγµατοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα στη ζωή τους.
Στις κρίσιµες συνθήκες που βρισκόµαστε η πολιτεία έχει ακόµα
µεγαλύτερο χρέος να στηρίξει τους αδύναµους πολίτες µας. ∆εν
είναι δυνατόν να τους αφήσουµε στη δύνη της αγοράς. Έχουµε
χρέος να µην τους εγκαταλείψουµε, αλλά να τους βοηθήσουµε
να βγουν από το αδιέξοδο, δίνοντάς τους ελπίδα, όραµα και προοπτική.
Το ΠΑΣΟΚ µε το παρόν σχέδιο νόµου εκπληρώνει την προεκλογική του δέσµευση, καθώς και την προσωπική δέσµευση του
Πρωθυπουργού για την προστασία των υποχρεωµένων καταναλωτών. Επιπλέον, δείχνει τη συνέπεια του ως προς τις θέσεις που
εξέφραζε όταν ήταν Αντιπολίτευση. Τον Απρίλιο του 2009 οι πολιτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ για θέµατα οικονοµίας και ανάπτυξης, η κ. Λούκα Κατσέλη και ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
αντίστοιχα, είχαν παρουσιάσει την πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ
για τη ρύθµιση οφειλών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Η υπερχρέωση οφείλεται στο ότι οι πολίτες αναγκάστηκαν να
υποκαταστήσουν τη µείωση του πραγµατικού τους εισοδήµατος
µε δάνεια και πιστωτικές κάρτες από τις τράπεζες, µείωση που
ήταν αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, της πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας τα τελευταία χρόνια και αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι πραγµατικές αµοιβές των
εργαζοµένων και το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων από το 2005
και µετά µειώθηκαν σε σχέση µε αυτές των συναδέλφων µας
στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Τα υψηλά επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών, όπως η απώλεια εργασίας, η έλλειψη ανταγωνισµού στον
τραπεζικό τοµέα, η αθρόα χορήγηση δανείων από τις τράπεζες
προς τους καταναλωτές, σε αντίθεση µε την αρχή του υπεύθυνου δανεισµού, οι παραπλανητικές διαφηµίσεις και οι επιθετικές
στρατηγικές πώλησης τραπεζικών προϊόντων, καθώς και οι αδιαφανείς και καταχρηστικοί όροι -αυτοί πρέπει να είναι µε ψιλά
γράµµατα- στις τραπεζικές συµβάσεις είναι µερικοί µόνο από

τους λόγους που οδήγησαν στη διόγκωση του προβλήµατος και
την αδυναµία πολλών νοικοκυριών να αποπληρώσουν τις τραπεζικές τους οφειλές.
Το φαινόµενο της υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών
έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Μέσα σε ένα χρόνο από το 2008
ως το 2009 οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των νοικοκυριών για καταναλωτικά δάνεια προς τις τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά 70%.
Συγκεκριµένα στις 30/9/2008 ήταν 33,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ
των οποίων σε καθυστέρηση ήταν το 6,9%, δηλαδή 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ, στις 30/9/2009 ήταν 34,9 δισεκατοµµύρια
ευρώ, εκ των οποίων σε καθυστέρηση ήταν το 11,7%, δηλαδή
4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αντίστοιχα, για τα στεγαστικά δάνεια οι ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν αυξηθεί κατά 54% µέσα σε ένα χρόνο. Συγκεκριµένα
στις 30/9/2008 ήταν 65,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων σε
καθυστέρηση ήταν το 4,6%, δηλαδή 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ
στις 30/9/2009 ήταν 72,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων σε
καθυστέρηση ήταν το 6,9%, δηλαδή 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σήµερα τα δάνεια έχουν γίνει θηλιά για τετρακόσιες ογδόντα
χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία καθυστερούν έως και τρεις µήνες
να πληρώσουν τη δόση. Τα νοικοκυριά που καθυστερούν να πληρώσουν από έναν έως και τρεις µήνες να πληρώσουν τη δόση
εκτιµώνται σήµερα σε περίπου τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες,
ενώ περίπου σαράντα χιλιάδες νοικοκυριά έχουν σταµατήσει οριστικά να εξυπηρετούν τις οφειλές τους.
Σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες η κατάσταση
είναι πραγµατικά εκρηκτική, µε το 14,5% των συνολικών δανείων
αυτής της κατηγορίας να µην εξυπηρετείται κανονικά. Ήδη από
το τέλος Μαρτίου βρίσκονται στο “κόκκινο” δάνεια 6,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ 81,1 δισεκατοµµύρια ευρώ στα στεγαστικά
και 35,4 δισεκατοµµύρια ευρώ στα καταναλωτικά. Το σχέδιο
νόµου καθιερώνει ουσιαστικά και στη χώρα µας τη δυνατότητα
της πτώχευσης του φυσικού προσώπου που άλλωστε ισχύει στη
µεγάλη πλειοψηφία των ανεπτυγµένων χωρών.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, από την οποία κατάγεται η
ιδέα της δεύτερης ευκαιρίας ενός νέου οικονοµικού ξεκινήµατος
για τον υπερχρεωµένο καταναλωτή δίχως τα οικονοµικά βάρη
του παρελθόντος, η απαλλαγή από τα χρέη γίνεται µέσα από
γρήγορες και τυπικές διαδικασίες. Αντίθετα, στην ευρωπαϊκή παράδοση που ακολουθεί και το ελληνικό σχέδιο νόµου, η απαλλαγή από τα χρέη δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται. Προϋποθέτει
την τήρηση ενός απαιτητικού πλάνου αποπληρωµής, που καθορίζεται µέσα από δικαστική διαδικασία για µία µακρά περίοδο
κατά την οποία ο οφειλέτης θα διατηρεί από το εισόδηµα του
όσα είναι τα απαραίτητα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών
αυτού και της οικογένειάς του και θα καταβάλει το υπόλοιπο για
την εξυπηρέτηση των χρεών του. Μόνον δε, εφόσον ανταποκριθεί σε αυτό το πλάνο, κερδίζει την απαλλαγή από το υπόλοιπο
των χρεών.
Έτσι, ακολουθώντας το παράδειγµα πολλών άλλων χωρών, µε
το σχέδιο νόµου καθιερώνεται ουσιαστικά και στη χώρα µας η
δυνατότητα του φυσικού προσώπου να απαλλάσσεται από τα
χρέη της πτώχευσης του ιδιώτη, όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίησή τους και δεν επαρκούν προς
τούτο ούτε τα τρέχοντα και προσδοκώµενα εισοδήµατά του. Με
τις διατάξεις του σχεδίου νόµου παρέχεται υπό προϋποθέσεις η
δυνατότητα στον καταναλωτή να απαλλαγεί από τα χρέη του και
να επανακτήσει την αγοραστική του δύναµη, ώστε να αναπτύξει
και πάλι οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.
Ποια είναι η ουσία αυτού του νοµοσχεδίου; Το σχέδιο νοµού
δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωµένους πολίτες, που έχουν
περιέλθει σε αποδεδειγµένη, µόνιµη αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθµίσουν την εξόφληση ενός µέρους των
χρεών τους για τέσσερα χρόνια και εφόσον ανταποκριθούν στη
ρύθµιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.
Ποιους αφορά; Στις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου υπάγονται
όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελµατίες, µε
εξαίρεση τους εµπόρους, οι οποίοι όµως, έχουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα. Με το σχέδιο νόµου ρυθµίζονται
όλα τα χρέη προς τράπεζες, καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγ-
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γελµατικά, καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, µε εξαίρεση
οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά
πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς
το δηµόσιο και εισφορές προς τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης.
Η αναγκαιότητα της αρωγής της πτώχευσης των ιδιωτών επιβάλλεται κατ’ αρχάς από το ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου,
που επιτάσσει να µην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε µια χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία άλλωστε ο πιστωτής δεν µπορεί να αντλήσει κανένα κέρδος. Το επιβάλλει,
όµως, η ίδια η λειτουργία της αγοράς, καθώς οι καταναλωτές
αυτοί επανακτούν ουσιαστικά µέσω της εν λόγω διαδικασίας, την
αγοραστική τους δύναµη και συµµετέχουν και πάλι στην κατανάλωση, προάγοντας την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.
Η διαδικασία ρύθµισης χρεών περιλαµβάνει τέσσερα στάδια.
Πρώτο στάδιο: η εξωδικαστική ρύθµιση των χρεών µε βοηθό το
Συνήγορο του Καταναλωτή ή κάποιον άλλο δικηγόρο.
∆εύτερο στάδιο: αν αποτύχει, προσφυγή σε ειρηνοδικείο
ακόµη και χωρίς δικηγόρο. Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση που περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία, εισοδήµατα του ιδίου και της
συζύγου, κατάσταση πιστωτών κυρίων τραπεζών, οφειλή, κεφάλαιο, τόκοι και σχέδιο ρύθµισης οφειλής -µηνιαία δόση- πρόσκληση όλων των πιστωτών για ρύθµιση. Η αίτηση δεν θα
επιφέρει αυτόµατη αναστολή δόσεων. Ο δανειολήπτης πρέπει
να πληρώνει τις δόσεις µετά την κατάθεση της αίτησης, όχι όµως
τις καθυστερούµενες. Αν οι πιστωτές έχουν αντίρρηση στο σχέδιο, γίνεται νέα πρόταση του οφειλέτη.
Τρίτο στάδιο: η νέα πρόταση κρίνεται από το δικαστήριο. Χρειάζεται συναίνεση πιστωτών που εκπροσωπούν 50% των οφειλών.
Το ειρηνοδικείο αποφασίζει µέσα σε ένα εξάµηνο τη µηνιαία
δόση του δανειολήπτη για τέσσερα χρόνια. Πληρώνεται µέρος
των οφειλών που κρίνει το δικαστήριο. Κάθε έξι µήνες το δικαστήριο αξιολογεί τη δόση. Αν, δηλαδή, αποκτήσει εισοδήµατα
αυτός που πληρώνει, τότε θα µπορεί να την ανεβάσει, εάν παρ’
ελπίδα δεν αποκτήσει ή µειωθούν, µπορεί και να την κατεβάσει.
Τέταρτο στάδιο: η περιουσία του οφειλέτη πωλείται. Από τη
ρευστοποίηση της περιουσίας εξαιρείται η πρώτη κατοικία. Ο δανειολήπτης εξοφλεί σε είκοσι χρόνια το 85% της εµπορικής αξίας
της πρώτης κατοικίας για να τη σώσει. Πρόκειται για διαδικασία
ανεξάρτητη από τη µηνιαία δόση. Μετά το τέλος της τετραετίας
τα υπόλοιπα χρέη παραγράφονται. Η διαδικασία διαφέρει από
την πτώχευση των εµπόρων, όσον αφορά τον επιδιωκόµενο
σκοπό.
Ενώ στην πτώχευση των εµπόρων προέχει η ικανοποίηση των
πιστωτών µε µοιραίες συχνά συνέπειες για την επιχείρηση, στόχος των εν λόγω διατάξεων είναι η επανένταξη του υπερχρεωµένου πολίτη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µε την
επανάκτηση της οικονοµικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Η µερική ικανοποίηση των πιστωτών από το εισόδηµα του οφειλέτη για µια
συγκεκριµένη χρονική περίοδο προβάλλει ως δοκιµασία και επίδοση του οφειλέτη προκειµένου να επιτύχει µε το πέρας αυτής
το ευεργετικό αποτέλεσµα της απαλλαγής των χρεών.
Τα οφέλη από την ψήφιση του σχεδίου νόµου είναι τα εξής.
Κατ’ αρχάς δίνει µια ρεαλιστική προοπτική απεγκλωβισµού απ’
όλα τα χρέη σε όλους τους υπερχρεωµένους πολίτες είτε είναι
καταναλωτές είτε είναι επαγγελµατίες. ∆ιαφυλάττει στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις ρυθµίσεις ένα ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής διαβίωσης. Με µια
πρωτοποριακή ρύθµιση λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για τη διατήρηση και προστασία της κύριας κατοικίας των οφειλετών αφού
επιτρέπει σ’ αυτούς να την εξαιρέσουν από τη ρευστοποίηση της
περιουσίας τους. Κατά το διάστηµα της εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάττει ένα ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής διαβίωσης.
Με µια πρωτοποριακή ρύθµιση δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του την
κύρια κατοικία του, αναλαµβάνοντας για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα την εξυπηρέτηση µέρους των χρεών που αντιστοιχεί
στο 85% της εµπορικής τους αξίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του
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υπερχρεωµένου δίχως να θίγονται τα συµφέροντα των πιστωτών
και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισµένα µε υποθήκη στεγαστικά δάνεια.
Προάγει το δηµόσιο συµφέρον και ενισχύει τη ρευστότητα
στην αγορά καθώς οι πολίτες επανακτώντας ουσιαστικά την αγοραστική τους δύναµη θα συµµετάσχουν και πάλι στη διαδικασία
κατανάλωσης προάγοντας την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα. ∆ίνει για πρώτη φορά διαπραγµατευτική δύναµη
στους υπερχρεωµένους απέναντι στους πιστωτές τους και δηµιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για µια συµβιβαστική διευθέτηση των οφειλών. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η
κουλτούρα διαλόγου, διαπραγµάτευσης και ρύθµισης των χρεών
που σήµερα είναι, να µην πω ανύπαρκτη, αλλά πολύ περιορισµένη. Σηµαντικά οφέλη όµως έχουν να αντλήσουν και οι τράπεζες και γενικά οι πιστωτές καθώς η εισαγωγή των νέων θεσµών
θα επιτρέπει στις τράπεζες την αποσπασµατική, ή τουλάχιστον,
ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
Συνοψίζοντας, η αντιµετώπιση του φαινοµένου της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και της διόγκωσης των οφειλών τους συντελεί στην εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας και αποβαίνει
προς όφελος τόσο των δανειοληπτών όσο και των πιστωτικών
ιδρυµάτων αφού διευκολύνει την αποπληρωµή των χρεών και
προστατεύει τις παραγωγικές δυνάµεις της κοινωνίας.
Γι’ αυτό συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας καλώ να ψηφίσετε το καινοτόµο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας
Τάξης και ∆ικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές».
Και τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου, για δεκαπέντε
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια εποχή υποτίµησης όλων των πραγµατικών
αξιών, χωρίς καµµία απολύτως εξαίρεση. Από την εργασία και το
εισόδηµα έως την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Και όπως ξέρουµε
όλοι, όταν οι αξίες υποτιµώνται, οι θεσµοί τραυµατίζονται ή αµφισβητούνται. Το φυσικό επακόλουθο αυτής της απώλειας αξιών
έχει φέρει σήµερα τους Έλληνες πολίτες σε απόγνωση. Και όλα
αυτά έγιναν και γίνονται µε ταχύτητες που η απόγνωση αυτή ερµηνεύεται ως σιωπηρή συγκατάθεσή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πίσω από κάθε ιστορία
αδυναµίας πληρωµής του χρέους µιας οικονοµίας κρύβεται ένα
µεγάλο πολιτικό πρόβληµα, έτσι και πίσω από κάθε ιστορία αδυναµίας πληρωµής µιας προσωπικής οφειλής κρύβεται ένα ανθρώπινο πρόβληµα για να µην πω ένα ανθρώπινο δράµα. Εάν δε
το µέγεθος του προβλήµατος αυτού είναι τέτοιο που δεν σου επιτρέπει να σηκώσεις κεφάλι, τότε µαζί µε την αυτοεκτίµηση χάνεις και την αξιοπρέπειά σου. Και αυτό δεν µπορούµε να το
επιτρέπουµε να συµβαίνει ούτε στη χώρα ούτε στους πολίτες.
Κυρία Υπουργέ, η εικόνα που έδειξαν σήµερα οι τηλεοράσεις
τριάντα τριών ελεγκτών της τρόικας να µπαινοβγαίνουν στα
Υπουργεία ήταν πολύ σκληρή για όλους εµάς που πιστεύουµε
ότι υπάρχει, πράγµατι, ελπίδα και προοπτική για τον τόπο. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν πολλές οικογένειες από τη µια
µέρα στην άλλη –είτε επειδή έχασαν τη δουλειά τους είτε επειδή
µειώθηκε δραµατικά το εισόδηµά τους- µην τρέφουµε αυταπάτες, δεν πρόκειται να αλλάξει µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα. Με το νοµοσχέδιο αυτό βελτιώνονται απλώς οι όροι διαχείρισης της χρεοκοπίας των ελληνικών νοικοκυριών.
Γι’ αυτό και εµείς ως υπεύθυνη Αντιπολίτευση το υπερψηφίζουµε. Πιστεύουµε επίσης, ότι η εισαγωγή συµπληρωµατικού δικαίου σ’ αυτό µε το οποίο ρυθµίζεται η οικονοµική
αφερεγγυότητα του εµπόρου είναι, πράγµατι, θετική.
Βέβαια εσείς, κυρία Υπουργέ, όλο αυτό το θέµα –το είπε άλ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

λωστε και ο αγαπητός συνάδελφος-εισηγητής της Πλειοψηφίαςτο αντιλαµβάνεστε ως ανάκτηση της αγοραστικής δύναµης των
πολιτών. ∆εν είναι έτσι.
Θα ήθελα επίσης να πω ότι και σε άλλες χώρες υπάρχουν τέτοιες ρυθµίσεις. Μόνο που εκεί το µοντέλο δεν είναι ενιαίο, οι
ρυθµίσεις αυτές είναι πιο λεπτοµερείς και βεβαίως δεν υπάρχει
τόσο εκτεταµένη φοροδιαφυγή και παραοικονοµία που πολλές
φορές µπορεί να οδηγήσει σε ψευδείς δηλώσεις από πλευράς
των οφειλετών.
Άκουσα επίσης τον συνάδελφο-εισηγητή της Πλειοψηφίας να
µιλά για υλοποίηση των προεκλογικών δεσµεύσεων του ΠΑΣΟΚ,
να περιγράφει την κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης κ.λπ..
Αν µου επιτρέπετε, αυτό θα µπορούσε να το είχε αποφύγει. Ξέρετε, δεν ακούγεται καλά στα αφτιά των πολιτών που βρίσκονται
σε απόγνωση.
Το ίδιο θα έλεγα και για εσάς, αξιότιµη κυρία Υπουργέ, που
όταν µας παρουσιάσατε το νοµοσχέδιο µιλήσατε για απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών που µαταιώνουν τον
προγραµµατισµό της αποπληρωµής των δανείων τους. Και να
δεχθώ ότι η αύξηση του ΦΠΑ ή η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εξανεµίζει καθηµερινά το εισόδηµα του Έλληνα
ήταν απρόβλεπτη. Όµως, κυρία Υπουργέ, η έλλειψη ανταγωνισµού για την οποία µας κατηγορούσατε ως αντιπολίτευση δεν
ήταν προβλέψιµη; Εσείς δεν µας λέγατε προεκλογικά ότι µέσα σε
εκατό µέρες θα είχατε αποκαταστήσει τη λειτουργία των αγορών, ότι θα υπήρχε οµαλότητα και διαφάνεια στις τιµές; Και αντί
να γίνει αυτό, φτάσαµε σήµερα ειδικά στη βενζίνη να πληρώνουµε σχεδόν 1 ευρώ το λίτρο σε ειδικούς φόρους.
Καταθέτω στα Πρακτικά σηµερινό πίνακα των Ελληνικών Πετρελαίων όπου δείχνει ότι η τιµή της αµόλυβδης στην πόρτα του
διυλιστηρίου φτάνει στα 1,383 ευρώ αντί 44,3 λεπτά που χρεώνουν τα διυλιστήρια. ∆ηλαδή σχεδόν 1 ευρώ το λίτρο φόροι. Καταθέτω επίσης από το παρατηρητήριο τιµών καυσίµων που εµείς
δηµιουργήσαµε και σας παραδώσαµε τις σηµερινές τιµές λιανικής. Από την πόρτα του διυλιστηρίου µέχρι την αντλία της βενζίνης έχουµε ελάχιστη τιµή από 1,417 ευρώ έως και 1,715 ευρώ
το λίτρο στην ελληνική περιφέρεια. Ξέρετε πώς το λέγατε αυτό
ως αντιπολίτευση; Καπέλο. Ο κ. Χρυσοχοΐδης και εσείς µας καταγγέλλατε καθηµερινά για καπέλο στα καύσιµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και δεν µπορώ να µη σας θυµίσω τι είχε συµβεί όταν εµείς προσαρµοζόµενοι στην κοινοτική οδηγία- αυξήσαµε κατά 6
λεπτά το λίτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σας θυµάµαι να
ωρύεστε στα κανάλια, να δίνετε συνεντεύξεις Τύπου κ.ο.κ..
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο πέρα από το
θέµα των καυσίµων. Αν η αύξηση του κόστους δανεισµού, κυρία
Υπουργέ, και κατ’ επέκταση η έλλειψη ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία ήταν απρόβλεπτη, η τόνωση της ρευστότητας
µέσω του ΕΣΠΑ, µέσω του επενδυτικού νόµου και άλλων αναπτυξιακών εργαλείων δεν ήταν προβλέψιµη; Εσείς δεν µας λέγατε προεκλογικά για απλούστευση, για ανασχεδιασµό του
ΕΣΠΑ, για το αναπτυξιακό εκείνο πρότυπο που θα έφερνε νέες
θέσεις εργασίας στη χώρα; ∆εν µας είπατε µάλιστα για 10 δισεκατοµµύρια ευρώ που θα έπεφταν µέσα στο 2010 στην αγορά;
∆εν θέλω να αναλώσω το χρόνο µου σε αυτά. Το πώς και γιατί
µας έκλεισαν τις πόρτες οι αγορές το ξέρετε καλά µόνο που δεν
µπορείτε να το πείτε. Το γιατί εκτινάχθηκε ο πληθωρισµός επίσης το ξέρετε καλά και αυτό πράγµατι το είπατε.
Πρόκειται για τους δύο βασικούς λόγους για τους οποίους
αποκλίνουν τα επιτόκια µεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης. Αυτό
δεν το είπατε εσείς. Το είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Και ρωτώ: Τι ανέτρεψε, τελικά, τον οικογενειακό προγραµµατισµό; Τα απρόβλεπτα ή τα προβλέψιµα; Και πόσο απρόβλεπτη
ήταν τελικά η αύξηση φόρων, η µείωση µισθών και συντάξεων;
∆εν ήταν. Η προσφυγή στο ∆ΝΤ δεν ήταν απρόβλεπτη. Ήταν συνειδητή επιλογή. Αν, πραγµατικά, η Κυβέρνηση ήθελε έναν άλλο
δρόµο, θα ακολουθούσε την πρόταση που είχε κάνει ο Αρχηγός
της Νέας ∆ηµοκρατίας για µια ευρωπαϊκή λύση. Ο οµιλών σάς

είχε περιγράψει τον Απρίλιο ποια ακριβώς θα µπορούσε να ήταν
αυτή η λύση, όσον αφορά στο νοµικό της σκέλος.
Η πορεία του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα είναι η καλύτερη επιβεβαίωση για όσα υπονόησα µέχρι τώρα. Το είχατε
έτοιµο ως πρόταση νόµου τον Απρίλιο του 2009, το καταθέσατε
ως προτεραιότητα στο πρόγραµµα των εκατό πρώτων ηµερών,
µας ενηµερώσατε στη Βουλή το ∆εκέµβριο του 2009 και στη συνέχεια, µας ενηµερώσατε εκ νέου το Μάρτιο του 2010 στην επιτροπή. Το καταθέσατε τον Ιούλιο και τελικά θα αρχίσει να
εφαρµόζεται από το 2011 σύµφωνα µε τους δικούς σας υπολογισµούς. Εάν έτσι υλοποιείτε τις υψηλές προτεραιότητες σε θέµατα που ήδη έχετε προετοιµάσει, τότε πώς θα υλοποιήσετε
πολιτικές µεγαλύτερης εµβέλειας, όπως για παράδειγµα το συµβόλαιο στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων; Έχω πολλά να
πω γι’ αυτό, αλλά όχι τώρα.
Στην επιτροπή µαζί µε την ψήφο µας, σάς καταθέσαµε προτάσεις και σάς υποδείξαµε βελτιώσεις, προκειµένου να µην ευνοηθούν οι κακοπληρωτές και να µην οδηγηθούν οι τράπεζες σε
ακόµη αυστηρότερη χορήγηση δανείων. Πολύ σύντοµα θα αναφερθώ σε ορισµένες απ’ αυτές. Πρώτον θα υπάρξουν µεγάλες
καθυστερήσεις. Ξέρετε ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος, ώστε οι
ενδιαφερόµενοι να κάνουν χρήση των διατάξεων του νοµοσχεδίου το οποίο περιέχει πάρα πολύ δικονοµία, πολλές διαδικασίες,
πολλές επιβαρύνσεις. Επίσης, υπάρχει το πρόβληµα της εξοικείωσης του ειρηνοδίκη µε όλα αυτά. Οι φορείς ανέφεραν στην
επιτροπή ότι υπάρχει έλλειψη υποδοµών για την αντιµετώπιση
µεγάλου όγκου υποθέσεων. Όλα αυτά σηµαίνουν καθυστέρηση.
∆εύτερον, δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες σχετικά µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό.
Τρίτον, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραµµές εφαρµογής,
δηλαδή νοµοθετικά όρια. Ο ειρηνοδίκης έχει µεγάλη διακριτική
ευχέρεια να κρίνει τη δυνατότητα ανταπόκρισης του οφειλέτη
στις υποχρεώσεις του. Θα κρίνει υπέρ του ισχυρού ή υπέρ του
αδυνάτου, όταν λείπουν αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές; Έχει
τη δυνατότητα να ορίσει µικρό ποσό, αλλά έχει και τη δυνατότητα να το ανεβάσει.
Τέταρτον, απουσιάζει ο έλεγχος δόλιας συµπεριφοράς από
πλευράς του οφειλέτη. Θα µπορούσαν να ελέγχονται καλύτερα
τυχόν εικονικές µεταβιβάσεις ακινήτων, ακόµα και η ίδια η προσπάθεια του δανειολήπτη να βρει εργασία. Απουσιάζει ακόµα και
η αναφορά του οφειλέτη στην υπεύθυνη δήλωση που θα κάνει
ότι δεν έχει καταδικαστεί για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση και πλαστογραφία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Στην επιτροπή κάναµε και προτάσεις, που θα τις αναφέρω στη
δευτερολογία µου. ∆υστυχώς, δεν τις λάβατε υπ’ όψιν. Όπως δεν
λάβατε υπ’ όψιν παρατηρήσεις συναδέλφων απ’ όλα τα κόµµατα,
αλλά και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι συνεχίζετε
την ίδια τακτική που ακολουθούσατε και ως αντιπολίτευση. Το
όχι σε όλα. Αυτή ήταν η τακτική του ΠΑΣΟΚ, όταν θεσµοθετούσαµε το Συνήγορο του Καταναλωτή, όταν αναµορφώναµε τον
Πτωχευτικό Κώδικα, όταν διαµορφώναµε το πλαίσιο λειτουργίας
των εισπρακτικών εταιρειών, όταν επικαιροποιούσαµε το νόµο
για την προστασία του καταναλωτή από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και όταν θεσπίζαµε το ακατάσχετο της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από καταναλωτικά δάνεια και από πιστωτικές
κάρτες στα 20.000 ευρώ. Εσείς µιλούσατε για όριο 5.000 ευρώ
και όταν προτείναµε τα 10.000 ευρώ, εσείς το καταψηφίσατε.
Επίσης σας θυµίζω τις υπουργικές αποφάσεις του 2008 για
την απαγόρευση των καταχρηστικών όρων στα δάνεια τραπεζών,
τα πρόστιµα που επιβάλαµε στις τράπεζες για την εφαρµογή τέτοιων όρων ή και για παραπλανητική διαφήµιση, τα παρατηρητήρια τιµών και άλλα πολλά εργαλεία τα οποία χρησιµοποιείτε
σήµερα χωρίς, όµως, να τα εξελίσσετε. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται
σήµερα η ανάπτυξη του συστήµατος ενηµέρωσης καταναλωτή
για την εύρεση φθηνότερων τιµών σε επίπεδο δήµου ή γειτονιάς;
Είναι ένα σύστηµα που εσείς το εγκαινιάσατε τα περασµένα Χριστούγεννα. Τι θα γίνει µε τη γραµµή υποστήριξης των καταναλωτών, ειδικά για τα τραπεζικά προϊόντα;
Τα ανέφερα όλα αυτά για να δείξω και µία άλλη διάσταση του
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προβλήµατος, την έλλειψη ολοκληρωµένης πολιτικής στην Κυβέρνηση. Και µία τέτοια πολιτική προλαµβάνει την πιθανή χρεωκοπία και δεν τη διαχειρίζεται απλά, όπως συµβαίνει στο
νοµοσχέδιο. Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα και αυτή είναι η διαφορά µας. Εµείς θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τις αιτίες του προβλήµατος µε τρόπο ολοκληρωµένο. Εσείς διαχειρίζεστε τα
αποτελέσµατα του προβλήµατος µε τρόπο αποσπασµατικό. Σας
το αποδείξαµε αυτό και µε την παρουσίαση από τον Πρόεδρό
µας του σχεδίου εξόδου από την κρίση.
Ως προς το θέµα της ορθής ενηµέρωσης των καταναλωτών.
∆ώσατε στην κοινή γνώµη την ψευδαίσθηση ότι θα σωθεί από τη
χρεωκοπία ή ακόµη χειρότερα, δηµιουργήσατε την εντύπωση ότι
όποιος δανείζεται µπορεί κάποια στιγµή και να µην πληρώσει. Θα
επικαλεστώ εδώ αυτό που είπε η συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ κ. Μερεντίτη στην επιτροπή: «Αυτό το νοµοσχέδιο έχει καλλιεργήσει
πολλές προσδοκίες και φοβάµαι και πέραν απ’ αυτές που δικαιούται ή µπορεί να εξυπηρετήσει». Κάλεσε δε όλους εµάς, αλλά
και το δηµοσιογραφικό κόσµο, να συµβάλλουµε στη σωστή ενηµέρωση των πολιτών για να «µη νοµίζουν ότι θα χαριστούν τα δάνειά και τα χρέη τους» όπως είπε. Συµφωνώ απολύτως µ’ αυτό.
Να θυµίσω, επίσης, ότι στο κείµενο «Εκατό ηµέρες Κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ» που είχατε δώσει στη δηµοσιότητα στις 3 Ιανουαρίου
2010 γράφετε: «Οι υπερχρεωµένοι που έχουν αποδεδειγµένη
αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, µπορούν να ρυθµίσουν την εξόφληση και να απαλλαγούν από το υπόλοιπο, εφόσον
µε µηνιαίες καταβολές για τέσσερα χρόνια εξυπηρετήσουν τουλάχιστον το 10% των οφειλών τους». Αυτό το αναπαρήγαγαν τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και έτσι, δηµιουργήθηκε αυτή η ψευδαίσθηση, δηλαδή ότι µε την πληρωµή του 10% απαλλάσσεσαι
από τα χρέη. Όµως, αυτό που λέει το νοµοσχέδιο είναι ότι εκκαθαρίζεται η περιουσία σου και µετά αποπληρώνονται τα χρέη
σου. Νοµίζω ότι αυτό τόσο στις δηλώσεις σας, όσο και στο κείµενο «Εκατό ηµέρες κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», ξεχάσατε να το αναφέρετε.
Εύχοµαι τα σενάρια προσοµοίωσης που µας είπαν οι τράπεζες ότι θα τρέξουν –αυτό κατάλαβα στην επιτροπή- να µην οδηγήσουν σε νέους περιορισµούς της ρευστότητας, που θα έχουν,
στις µέρες που ζούµε, δυσάρεστες συνέπειες στην οικονοµία. Ο
δε κ. Πρωτόπαπας είχε πει στην επιτροπή ότι ο δανεισµός αυξήθηκε επειδή οι Υπουργοί Οικονοµίας της Νέας ∆ηµοκρατίας προέτρεπαν τα νοικοκυριά να δανειστούν. Κυρία Υπουργέ, θα
χρησιµοποιήσω τα δικά σας λόγια, θυµάστε τι µάς είχατε πει
στην επιτροπή; Ότι η πίστωση είναι ένα σπουδαίο αγαθό που αυξάνει µέσα από τη δυνατότητα ρευστοποίησης του µελλοντικού
εισοδήµατος, τις δυνατότητες των νοικοκυριών για να πραγµατοποιήσουν τους στόχους τους.
Τέλος, θέλω να υπενθυµίσω ότι όταν εµείς στηρίζαµε το τραπεζικό σύστηµα µε το πακέτο των 28 δισεκατοµµυρίων, το
ΠΑΣΟΚ µας κατηγορούσε για κατασπατάληση χρήµατος των φορολογουµένων. Εάν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραµµα, που εσείς
και το παρατείνατε χρονικά και το ενισχύσατε µε επιπλέον εγγυήσεις, ούτε τα stress tests θα περνούσαν οι τράπεζες, δηλαδή
τις λεγόµενες «ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων»,
ούτε εσείς θα µπορούσατε να φέρετε στη Βουλή αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, για µία φορά έστω να συµπεριφερθείτε µε πολιτική γενναιότητα και να αναγνωρίσετε κάποια πράγµατα. Εµείς, ως Αντιπολίτευση, επιδείξαµε υψηλό αίσθηµα
ευθύνης όλο αυτό το διάστηµα. Απόδειξη είναι ότι έχουµε ψηφίσει είκοσι από τα σαράντα τέσσερα νοµοσχέδια που έχετε φέρει
ως Κυβέρνηση στη Βουλή. Πρωτόγνωρο σε όλη τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Έχουµε στηρίξει αυτά που εκτιµούµε ότι
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα έχουµε καταθέσει
συγκεκριµένες προτάσεις για την έξοδο από την κρίση, κάποιες
από τις οποίες επιχειρείτε να αντιγράψετε µε λανθασµένο δυστυχώς τρόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελος
Τζέκης.
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από
λίγες µέρες, βγήκαν τα αποτελέσµατα από τα τεστ αντοχής των
τραπεζών. Βέβαια, η θετική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών
επιβεβαιώνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ότι όσο πιο µεγάλες είναι οι θυσίες του εργαζόµενου λαού τόσο πιο µεγάλα θα
είναι τα κέρδη των τραπεζικών οµίλων και όχι µόνο. Άλλωστε, η
ισχυροποίηση των τραπεζικών οµίλων, θα αποφέρει τα τεράστια
κέρδη προς όφελος των επιχειρηµατιών µετόχων του.
Γι’ αυτό άλλωστε δηλώνουν ικανοποιηµένοι η Κυβέρνηση, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι τραπεζίτες. Γιατί αυτό το αποτέλεσµα
είναι ακόµα ένα εργαλείο για εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο µε
συγχωνεύσεις, εξαγορές για τη δηµιουργία µεγάλων, βιώσιµων
τραπεζικών σχηµάτων, που θα αντέχουν τον ανταγωνισµό στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσµια.
Γι’ αυτό άλλωστε ενισχύθηκαν διαχρονικά από τις κυβερνήσεις
της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µε τα 28 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µε αποτέλεσµα να παίρνουν χρήµα µε την εγγύηση του
ελληνικού δηµοσίου µε 1% επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και να αγοράζουν δηµόσιο χρέος µε 5%-5,5% και βέβαια να δανείζουν στους καταναλωτές –και δεν χρειάζεται να
έχεις κουλτούρα δανεισµού, θα πούµε παρακάτω- µε 10% και
17%.
Γι’ αυτό άλλωστε ενισχύονται µε άλλα 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα
τα πάρουν από τα 110 δισεκατοµµύρια ευρώ του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις σηµερινές συνθήκες εκδήλωσης της καπιταλιστικής κρίσης η Κυβέρνηση, τα αστικά κόµµατα, οι µεγαλοεπιχειρηµατίες και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
επισηµαίνουν το πρόβληµα της υπερχρέωσης των λαϊκών νοικοκυριών και προτείνουν ορισµένες ρυθµίσεις, που στοχεύουν στη
διευκόλυνση της αποπληρωµής του µεγαλύτερου δυνατού µέρους των χρεών-και σε µεταγενέστερο έστω χρόνο- προς το χρηµατιστικό κεφάλαιο, καθώς και στη χειραγώγηση της δίκαιης
λαϊκής αγανάκτησης, στην άµβλυνση δηλαδή της ταξικής αντίθεσης.
Έτσι, λοιπόν, η διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων καπιταλιστικών χωρών δεν
µπορούν να αντιµετωπίσουν τις αιτίες, που οδηγούν τη λαϊκή οικογένεια στο µεγάλο δανεισµό.
∆εν γίνεται καµµία αναφορά για τις λαϊκές οικογένειες στο
παρόν σχέδιο νόµου. ∆εν ακούσαµε τίποτα από τον εισηγητή της
Πλειοψηφίας αλλά και από τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και δεν µπορεί, βέβαια, να ακουστεί γιατί ο πυρήνας των ευθυνών και της πολιτικής που δηµιουργεί όλο εκείνο το
πλαίσιο, είναι διαχρονικά αυτά τα κόµµατα που κυβέρνησαν.
Είναι οι δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος, που συνεχώς ενισχύει
τους τραπεζικούς οµίλους.
Έτσι, λοιπόν, παρατηρείται η σχετική και απόλυτη µείωση του
πραγµατικού λαϊκού εισοδήµατος σε σχέση παράλληλα µε την
αύξηση της παραγωγικότητας όχι µόνο τώρα σε περίοδο ύφεσης, κρίσης, αλλά και στην περίοδο ανόδου του καπιταλιστικού
συστήµατος, υπάρχει αύξηση της µεγάλης φτώχειας και της µαζικής ανεργίας, τα κύµατα των ανατιµήσεων και της ακρίβειας
µέσα από την αύξηση του φόρου προστιθέµενης αξίας.
Βέβαια από 1-7-2010 τριάντα οµάδες προϊόντων από το συντελεστή 11% ανεβαίνουν στο συντελεστή 23%, που βεβαίως και
αυτοί είχαν ανεβεί πριν από λίγους µήνες. Μέσα σε αυτήν την
οµάδα είναι τα τρόφιµα, είναι η ένδυση, είναι οι υπηρεσίες, είναι
πολλά προϊόντα που έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια.
Γι’ αυτό άλλωστε και ο πληθωρισµός τρέχει µε 5,5% και µε 6%.
Αυτό σηµαίνει ακόµη µεγαλύτερη µείωση του εργατικού, λαϊκού
εισοδήµατος συνολικά. Επίσης, παρατηρείται η εµπορευµατοποίηση στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, που ως κοινωνικά αγαθά, θα έπρεπε να έχει δηµόσια και δωρεάν παρέµβαση
η εργατική λαϊκή οικογένεια, η εµπορευµατοποίηση κοινωνικών
αναγκών, όπως είναι η στέγαση, η ύδρευση, η ενέργεια, οι επικοινωνίες, αλλά και η δηµιουργία καταναλωτικών προτύπων, που
ενισχύουν το δανεισµό µέσω των τραπεζών.
Εδώ θα αναφέρω ένα κλασικό παράδειγµα. Η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ το 2001 είχε θεσµοθετήσει τότε δάνεια για να παίρνει ο
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λαός, να παίζει στο Χρηµατιστήριο.
Αυτές, λοιπόν, οι αιτίες για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
είναι αποτέλεσµα του κεφαλαιοποιητικού τρόπου παραγωγής,
δηλαδή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. ∆εν αποτελούν βέβαια
ελληνική πρωτοτυπία. Σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και όχι µόνο, καταγράφεται τάση αύξησης του τραπεζικού δανεισµού των νοικοκυριών, παρά τις διακυµάνσεις στην ύφεση και
τις εκδηλώσεις της κρίσης. Αυτό, βέβαια, αποτελεί ενίσχυση της
κερδοφορίας των τραπεζικών οµίλων και γενικότερα του κεφαλαίου.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι αληθές αυτό
που λέει η Κυβέρνηση, ότι το παρόν νοµοσχέδιο στοχεύει να
δώσει µια δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα. Αντίθετα, ο βασικός στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι τράπεζες, έστω και µερικά, για τις εντελώς επισφαλείς απαιτήσεις
τους, που δεν θα µπορούσαν µε άλλο τρόπο να εισπράξουν.
Ήταν χαµένες, όπως άλλωστε παραδέχθηκε και στην επιτροπή διαβάζοντας τα Πρακτικά ο καθένας µπορεί να το δει- η ίδια η
κυρία Υπουργός.
Τα υπερχρεωµένα από δάνεια φυσικά πρόσωπα θα βρεθούν
σε δυσµενέστερη θέση από εκείνη που ευρίσκοντο πριν από την
εισαγωγή των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου. Θα αναφέρω ορισµένα συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Πρώτον, οι τράπεζες αποκτούν ανέξοδα, κατά παρέκκλιση του
φορολογικού απορρήτου, πλήρη πρόσβαση στα εισοδήµατα και
στην περιουσιακή κατάσταση όχι µόνο του οφειλέτη αλλά και του
συζύγου ή της συζύγου. ∆εύτερον, επιτρέπει να βάζουν χέρι στα
εισοδήµατα και στην περιουσία του συζύγου του οφειλέτη τους.
Κάτι τέτοιο δεν υπήρχε µε την προηγούµενη νοµοθεσία.
Επίσης σε µια προσπάθεια να σώσουν το σπίτι, που χρησιµοποιούν ως πρώτη κατοικία, οι οφειλέτες µπορεί να υποχρεωθούν
να καταβάλουν στις τράπεζες ποσά µεγαλύτερα από εκείνα, που
θα κατέβαλαν. Και επειδή, αδυνατούν να τα καταλάβουν, γι’ αυτό
προσφεύγουν στη ρύθµιση µε βάση τη συµφωνηθείσα σύµβαση
στεγαστικού δανείου.
Και αυτό γίνεται γιατί το συγκεκριµένο άρθρο λέει, ότι πρέπει
να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 85% της εµπορικής αξίας
του σπιτιού, όπως θα την προσδιορίσει το δικαστήριο. Ένα ποσό
που ενδέχεται να είναι πολύ µεγαλύτερο από το δάνειο που πήρε
πριν από χρόνια και αδυνατεί να καταβάλει και γι’ αυτό -επαναλαµβάνω- προσφεύγει στη ρύθµιση. Εποµένως και αυτό το επιχείρηµα καταρρίπτεται.
Άλλο παράδειγµα. Για την εξασφάλιση των απαιτήσεών τους οι
τράπεζες βάζουν χέρι χωρίς, καµµία άλλη δικαστική διαδικασία
και ιδίως κατάσχεσης, και σε περιουσιακά στοιχεία -κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης, που δεν είχαν µπει ως εξασφάλιση
για τα χρέη- που θα περιέλθουν στον οφειλέτη, αιτία θανάτου,
από κληρονοµιά. Και πρέπει να δώσει τη µισή αξία αυτών στις
τράπεζες.
Θέλετε να σας πω και ορισµένα άλλα παραδείγµατα, που αποδεικνύουν ότι ουσιαστικά το νοµοσχέδιο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τραπεζών, οι οποίες διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να
εισπραχτούν;
Μέσα από τη διαδικασία του εξώδικου συµβιβασµού δίνεται η
δυνατότητα στις τράπεζες, αξιοποιώντας την διαπραγµατευτική
τους ισχύ και µάλιστα µέσω του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», να εξαναγκάζουν
τους οφειλέτες τους σε συµβιβαστική λύση, που θα τους επιτρέπει να ικανοποιήσουν µέρος των εντελώς επισφαλών απαιτήσεών τους. Παρατηρούµε δηλαδή, ότι το νοµοσχέδιο
εξασφαλίζει πάντοτε τα δίκαια των τραπεζικών οµίλων.
Ακόµα και µε την υποβολή του οφειλέτη της σχετικής αίτησης
ρύθµισης των χρεών του από το δικαστήριο, οι οφειλές από τα
στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν να τοκίζονται. Και όχι µόνο αυτό,
αλλά τυχόν κατάσχεση του σπιτιού που έχει αρχίσει και έχει ανασταλεί µε απόφαση του δικαστηρίου ύστερα από την αίτηση που
προβλέπει το άρθρο 4, µπορεί να συνεχιστεί εάν ο οφειλέτης
δεν καταβάλλει το ποσό τοκοχρεολυτικής δόσης που θα όφειλε
να καταβάλει από τη στιγµή που επιδίδει την αίτησή του στους πιστωτές. Γι’ αυτόν το λόγο, όµως, υποβάλλεται ο οφειλέτης στη
ρύθµιση, γιατί ακριβώς αδυνατεί να πληρώσει τη δόση του στεγαστικού του δανείου.

Έτσι, λοιπόν, είναι γεµάτο το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου από
τέτοιες ρυθµίσεις που ευνοούν πραγµατικά τα συµφέροντα των
τραπεζικών οµίλων. Σε αυτό το σηµείο δεν ισχύουν αυτά που λέει
η αιτιολογική έκθεση και αυτά τα οποία υποστήριξε η κυρία
Υπουργός στην επιτροπή, ότι δηλαδή υπάρχει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου που, πραγµατικά, θέλει να δώσει µια δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες των τραπεζικών οµίλων.
Και αυτό χρησιµοποιείται –ξέρετε- συνεχώς, διαχρονικά από
τις κυβερνήσεις. Και η παρούσα Κυβέρνηση θέλει να πείσει ότι οι
µεταρρυθµίσεις της εµπεριέχουν κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι! Το
κράτος δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από τον ταξικό του χαρακτήρα, δηλαδή, αν παρεµβαίνει καθαρά για τα συµφέροντα του
κεφαλαίου ή τα συµφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα,
του εργαζόµενου λαού. Και δεν υπάρχει και δεν υπήρξε αταξική
κοινωνία και κατά συνέπεια αταξικό κράτος στο πλαίσιο του συστήµατος για το οποίο συζητάµε.
Εποµένως όταν διαµορφώνεται από τις κυβερνήσεις το οικονοµικό, πολιτικό πλαίσιο που ενισχύει τις δυνάµεις του κεφαλαίου, τότε αυτό το νοµικό πλαίσιο κινείται στην κατεύθυνση
αυτή. Εποµένως το κράτος µε την ευθύνη σας - της Κυβέρνησης- παρεµβαίνει µέσω του νοµοσχεδίου για να εξασφαλίσει τα
συµφέροντα των τραπεζικών οµίλων και όχι των οφειλετών. Το
κράτος διασφαλίζει το δίκαιο των δυνάµεων του κεφαλαίου, στην
προκειµένη περίπτωση το δίκαιο των τραπεζικών οµίλων.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ επανάληψη µέσα στη Βουλή έχει καταθέσει πολύ συγκεκριµένες προτάσεις για αυτό το σοβαρό ζήτηµα, προτάσεις,
όµως, που κινούνται στον αντίποδα των ρυθµίσεων που διαχρονικά έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, στον αντίποδα ενίσχυσης πραγµατικά των λαϊκών στρωµάτων, που για όλους τους λόγους που ανέφερα προηγούµενα
έτρεξαν στον τραπεζικό δανεισµό.
Πρώτον, κατάργηση του ανατοκισµού για όλα τα δάνεια.
∆εύτερον, απαγόρευση κάθε πλειστηριασµού κύριας και δευτερεύουσας ακόµη κατοικίας και αγροτικής εκµετάλλευσης
µέχρι 300.000 ευρώ.
Τρίτον, διαγραφή των χρεών από τόκους για άνεργους και εργαζόµενους µε µισθό κάτω από τα 1.500 µεικτά και αναστολή
πληρωµής δανείων για τα επόµενα χρόνια.
Τέταρτον, απαγόρευση απόκλισης επιτοκίου κατάθεσης και
χορήγησης µεγαλύτερης του 1%. Η επίσηµη τοκογλυφία είναι
αποτέλεσµα της διαχρονικής πολιτικής των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ-Νέας ∆ηµοκρατίας που στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκείνο το οποίο επιδιώκουν είναι να στραγγαλίζουν οικονοµικά τα λαϊκά στρώµατα προς όφελος των επιχειρηµατικών
οµίλων, στη συγκεκριµένη περίπτωση των τραπεζικών.
Πέµπτον, χορήγηση χαµηλότοκων δανείων µε επιτόκιο 1% για
χαµηλόµισθους, για χαµηλοσυνταξιούχους και άλλους µε ευθύνη
του κράτους.
Έκτον, ειδικό πλαίσιο από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας
για ανέργους και νέα ζευγάρια, για να µην οδηγείται ο άλλος για
να κάνει το σπίτι του -νέος, αλλά και άνεργος- στο δανεισµό από
τις τράπεζες µε τα τοκογλυφικά επιτόκια.
Έβδοµον, δήµευση των κατοικιών που επήλθαν στην κυριότητα των τραπεζών µέσα από πλειστηριασµούς. Και γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά ότι γύρω από τις τράπεζες λειτουργούν τα λεγόµενα «κοράκια» που σε συνεννόηση εξαγοράζουν σε εξευτελιστικές τιµές τις πρώτες κατοικίες των λαϊκών στρωµάτων.
Και όγδοον, εµείς λέµε ότι η µοναστηριακή εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία πρέπει να δοθεί για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη λαϊκή στέγη, για σχολεία, για κτήρια, δηλαδή,
που θα ωφελήσουν κοινωνικά το λαό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρατηρούµε ότι αυτές τις
µέρες γίνεται ένας νέος έλεγχος από τη λεγόµενη τρόικα, δηλαδή τους εκπροσώπους των ιµπεριαλιστικών οργανισµών, όπως
προβλέπει το µνηµόνιο και νέα επέλαση µέτρων κατά του εργαζόµενου λαού, προκειµένου να εξασφαλίσουν νέα προνόµια
στους τραπεζικούς, εµποροβιοµηχανικούς, εφοπλιστικούς οµίλους για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους.
Συνεπέστατη η Κυβέρνηση σπεύδει να υλοποιήσει όσα συµφώνησε και συνυπέγραψε µε τους ιµπεριαλιστικούς αυτούς µη-
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χανισµούς, συνεπικουρούµενη, βέβαια και από τα άλλα κόµµατα,
που είτε ψήφισαν αυτό το µνηµόνιο είτε δήλωσαν το σεβασµό
τους ότι θα το εφαρµόσουν και θα το σεβαστούν στην περίπτωση
που κληθούν να το εφαρµόσουν.
Τα νέα µέτρα, λοιπόν, συνεχίζουν να παίρνονται για την αφαίρεση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και µάλιστα, µέτρα που,
κατά τη δική µας γνώµη, υλοποιούν φιλοµονοπωλιακούς στόχους, όπως η απελευθέρωση της ενέργειας, οι σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις σε ό,τι απέµεινε όπως, στην ύδρευση και αλλού.
Μεταφορές, αεροδρόµια, όλα δίνονται. Στην ουσία, δηλαδή, δίνουν την περιουσία του λαού προς τους ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς οµίλους και µέσω συµπράξεων δηµόσιου τοµέα και µέσω
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Επίσης, έχουµε νέα µείωση των µισθών στο δηµόσιο τοµέα
µέσα από το νέο µισθολόγιο που εκεί θα συνδεθεί ο µισθός µε
την παραγωγικότητα και θα κοπούν όλα τα επιδόµατα που παίρνουν. Επίσης, µε νοµοθετικά µέτρα που προωθούνται, θα δοθούν
µεγαλύτερες επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και προνόµια στους
επιχειρηµατικούς οµίλους µέσα από τους νέους αναπτυξιακούς
νόµους που ετοιµάζει η Κυβέρνηση. Θα έχουµε νέα µεγάλη φοροαπαλλαγή των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων µε µείωση
των φορολογικών συντελεστών.
Και, βέβαια, υπάρχει και η γνωστή τροπολογία που µεθαύριο
θα συζητήσουµε στη Βουλή, που εκεί απαγορεύει τις αυξήσεις
στον ιδιωτικό τοµέα που θα ξεπεράσουν τη συλλογική σύµβαση
που υπέγραψε η συµβιβασµένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, δηλαδή της
ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ µε το ΣΕΒ, αυτήν την κατάπτυστη συλλογική σύµβαση των συµβιβασµένων αυτών οργάνων. ∆ηλαδή, µε
µια τροπολογία, µε το «αποφασίζουµε και διατάσσουµε» µπαίνουν στο «γύψο» δικαιώµατα που έχουν να κάνουν µε συλλογικές
συµβάσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γι’ αυτό η ανυπακοή που προβάλλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν είναι απλώς σύνθηµα. Είναι το αποφασιστικό βήµα που πρέπει να γίνει από το
εργατικό, από το λαϊκό κίνηµα, ώστε να αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση. ∆ηλαδή, µε τον ενωµένο, αποφασιστικό, ταξικό αγώνα
του το εργατικό, το λαϊκό κίνηµα, ο εργαζόµενος λαός πρέπει να
απορρίψει το µνηµόνιο και όσους το στηρίζουν και να διεκδικήσει την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δηµιούργησαν, δηλαδή οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, το καπιταλιστικό κράτος, γιατί ο
εργαζόµενος λαός δεν χρωστάει σε κανέναν. Το δηµόσιο χρέος
δηµιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις για να αυξάνουν συνεχώς
τα κέρδη των δυνάµεων του κεφαλαίου. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν.
Και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τον εργαζόµενο
λαό να βγει στο προσκήνιο, να προετοιµαστεί για νέους σκληρούς αγώνες, αγώνες που θα έχουν την προοπτική να υλοποιηθούν οι άµεσοι στόχοι πάλης, αλλά κυρίως για να ανοιχθεί ο
δρόµος για την ανάπτυξη που θα παίρνει υπ’ όψιν του τις λαϊκές
ανάγκες.
Αυτός ο τρόπος, ο κεντρικός σχεδιασµός, ναι, µπορεί να αναπτύξει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας ισόµετρα,
ούτως ώστε αυτή η χώρα, πλούσια από τη φύση της, µε έναν τεράστιο πλούτο που παράγει ο εργαζόµενος λαός, να γίνει ωφέλιµη για τον ίδιο τον εργαζόµενο λαό. Τον πλούτο που παράγεται
από τον εργαζόµενο λαό, τον δικαιούται και θα τον πάρει.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζέκη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, σήµερα θα αρχίσω την οµιλία µου διαφορετικά. Ξέρετε ότι σας εκτιµώ και εκτιµώ και την προσπάθειά σας
και θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Κάνουµε προσπάθεια
όλοι να βοηθήσουµε µε τα νοµοθετήµατά µας, σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα, τους µικροµεσαίους, τις επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα να ξεπεράσουν την κρίση. Και εµείς, ανεξάρτητα από το
αν ψηφίζουµε αυτά τα νοµοθετήµατα ή όχι, κινούµαστε στην κατεύθυνση βελτίωσης των νοµοθετηµάτων πάντα προς τον ίδιο
σκοπό.
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Όµως, πρόσφατα πήρα µια επιστολή -που δεν ξέρω αν έφτασε
σε εσάς- από έναν επιχειρηµατία –θα την καταθέσω- ο οποίος
εξαπατήθηκε στο πλαίσιο του νόµου που ψηφίσαµε πρόσφατα.
Το προφίλ της επιχείρησης; Εγκαταστάσεις 1.200.000 ευρώ στη
Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, ετήσιος τζίρος 1.500.000 ευρώ, 85% των πωλήσεων στο εξωτερικό, δεκαπέντε άτοµα προσωπικό, µηδενικές
οφειλές στο δηµόσιο, µηδενικές ασφαλιστικές και φορολογικές
εισφορές, δηλαδή µια υγιής επιχείρηση στο πλαίσιο της σηµερινής κατάστασης.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του νέου νόµου της Κυβέρνησης…
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ποιου νόµου;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Που ψηφίσαµε για τις οφειλές των επιχειρήσεων.
…πήγε στην Αγροτική Τράπεζα που είχε όλες τις υποθήκες
από όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, του πρότεινε διακανονισµό ένα µέρος του δανείου του για να διευκολυνθεί η ταµειακή
του ρευστότητα.
Μετά από λίγο κατέθεσε σε άλλες τρεις τράπεζες, κατόπιν παρότρυνσης των τραπεζών, ιδιωτικές τράπεζες, φάκελο για να
ενταχθεί στο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ για χρηµατοδότηση αγορών πρώτων υλών. Στην Αγροτική δεν κατέθεσε γιατί του είπαν
ότι δεν πρόκειται να πάρει ΤΕΜΠΜΕ και οι άλλες του απάντησαν:
«Μπορεί τα οικονοµικά σας στοιχεία να είναι θετικά, µπορεί οι
παραγγελίες που έχετε δώσει και έχετε κλείσει µε οίκους του
εξωτερικού να είναι σοβαρές και µεγάλες, µπορεί να µην οφείλετε στο δηµόσιο ή σε τράπεζες, µπορεί να µην έχετε σφραγισµένες επιταγές, αλλά έχετε κάνει διακανονισµό δανείου στην
Αγροτική µε το νέο νόµο και αυτό αυτόµατα σας βάζει στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», οπότε εµείς δεν σας δεχόµαστε σαν αξιόπιστη εταιρεία».
Όπως καταλαβαίνετε, είναι µία µεγάλη έκπληξη που δοκίµασε.
Σε τηλεφώνηµα που έκανε στην Αγροτική Τράπεζα για να του
εξηγήσουν, γιατί δεν ενηµερώθηκε για την εγγραφή του στον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ», ξέρετε τι απάντηση πήρε; «Ας προσέχατε, τώρα δεν
γίνεται τίποτα». ∆ηλαδή, αυτός ο άνθρωπος εξαπατήθηκε. Με
συγχωρείτε, αλλά δεν ήταν υποχρεωµένος να ξέρει τη νοµοθεσία
και το αν η νοµοθεσία προέβλεπε εγγραφή στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και
κυρίως, αν είχε ενήµερες οφειλές δεν θα πήγαινε στο διακανονισµό.
∆ώστε, κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, µία εντολή σε
κάθε διακανονισµό να ενηµερώνεται ο επιχειρηµατίας, ο επαγγελµατίας, το φυσικό πρόσωπο για τις συνέπειες του διακανονισµού.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Μαρκάκη, µου επιτρέπετε ένα λεπτό
να πω κάτι γι’ αυτό;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Πολύ ευχαρίστως, κυρία Υπουργέ.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Πρώτα πρώτα, δώστε µας την επιστολή
και ευχαρίστως η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή θα κοιτάξει µε
κάθε προσοχή τη συγκεκριµένη περίπτωση.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ασφαλώς θα σας τη δώσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Μαρκάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Για τις ενήµερες οφειλές η πληροφόρηση
που έχουµε απ’ όλες τις τράπεζες, είναι ότι δεν καταγράφονται
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και δεν µπορεί να καταγραφούν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές θα ήταν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»
από πριν.
Λοιπόν, δώστε µας την επιστολή και θα το κοιτάξουµε και ο κ.
Σπυράκος που είναι εδώ, θα το κοιτάξει µε κάθε προσοχή.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Την κατέθεσα, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
Ας πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Εδώ έχετε και την ίδια διάταξη
στο άρθρο 16. Εδώ, θα µου πείτε, έχουµε διαγραφή χρεών, εποµένως λέει ότι µπαίνουν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για πέντε χρόνια. Εγώ
θα σας πω, ότι πρέπει πάλι να ενηµερώνονται τα φυσικά πρό-
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σωπα ότι θα µπουν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Πρέπει να έχουν αυτήν την
ενηµέρωση, γιατί σας είπα ότι δεν είναι υποχρεωµένοι να ξέρουν
το νόµο. Και τα πέντε χρόνια που βάζετε τα θεωρώ πολλά, θα
προτιµούσαµε να ήταν τρία.
Κυρία Υπουργέ, πραγµατικά µε µία µεγάλη καθυστέρηση τώρα
να µπούµε στο νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο που απασχολεί
µία µεγάλη µερίδα την ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τους δανειολήπτες και τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Αυτή η συζήτηση στην επιτροπή, απ’ ό,τι θα θυµάστε και εσείς,
έγινε πριν από επτά µήνες και ύστερα απευθυνθήκατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είχαµε και τις παρατηρήσεις των
ελληνικών τραπεζών.
Επίσης, θεωρώ ότι αυτό το νοµοσχέδιο διαφηµίστηκε πολύ και
δηµιούργησε µεγάλες προσδοκίες σε χιλιάδες κόσµο. Αυτοί,
κατά την άποψη τη δική µας, θα απογοητευθούν όταν αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα και τις πραγµατικές διαστάσεις του
νοµοσχεδίου, διότι εµείς πιστεύουµε ότι στο τέλος θα περιλαµβάνει πολύ λιγότερους δικαιούχους, απ’ αυτούς που αναµένετε
εσείς, η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και αποτρεπτική.
Κυρία Υπουργέ, κάποιος για να ρυθµίσει τα χρέη που έχει στις
κάρτες του και στην τράπεζα, υποχρεώνεται να πουλήσει το χωράφι που έχει στο χωριό του και που η τράπεζα δεν το έχει υποθηκευµένο. Αυτό θα το έκανε και µόνος του, δεν χρειαζόταν να
γίνει ολόκληρο νοµοσχέδιο.
Έχουµε όµως και άλλες δύο διαστάσεις του προβλήµατος. Η
πρώτη διάσταση, αφορά το ποιος έχει την ευθύνη της δανειοδότησης και η δεύτερη διάσταση αφορά το ποιος έχει την ευθύνη που έφθασαν στην κατάσταση να µην µπορούν να
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οι καταναλωτές.
Για την πρώτη περίπτωση θυµόµαστε όλοι ότι οι τράπεζες διαφήµιζαν τα καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες, ακόµα και σε
ακατάλληλες ώρες µε τηλεφωνήµατα στα σπίτια µας, εορτοδάνεια, δάνεια διακοπών, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, πιστωτικές κάρτες. ∆εν έχουν ευθύνη οι τράπεζες γι’ αυτό, όταν τα
δάνεια αυτά και οι κάρτες έχουν υπερβολικά υψηλά επιτόκια και
όταν τα χορηγούσαν χωρίς εµπράγµατες εγγυήσεις; ∆εν έχουν,
λοιπόν, ευθύνη οι τράπεζες; Ερχόµαστε τώρα να βρούµε λύση
για τις τράπεζες που δεν είχαν βάλει τότε εγγυήσεις.
Έρχοµαι στη δεύτερη περίπτωση. Το τελευταίο εξάµηνο πρέπει να οµολογήσουµε όλοι, ότι συνέβησαν γεγονότα στους δανειολήπτες που ήταν έξω από τη δική τους ευθύνη και από τον
προγραµµατισµό που είχαν σχεδιάσει. Ήξεραν µήπως ότι θα
τους κόψετε το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο µισθό;
Μήπως ήξεραν ότι θα είχαν συνολική µείωση του εισοδήµατος
τους από το κόψιµο των επιδοµάτων και ταυτόχρονα αύξηση του
κόστους ζωής όταν ο πληθωρισµός είναι 6%; Μέχρι και οι συντάξεις έχουν υποστεί µείωση και κόπηκε και η δέκατη τρίτη και
η δέκατη τέταρτη σύνταξη. Το χειρότερο όλων είναι ότι χιλιάδες
δανειολήπτες έχουν χάσει τη δουλειά τους, απολύθηκαν, είναι
θύµατα από την κρίση που µαστίζει την αγορά εργασίας και από
λανθασµένες επιλογές του κράτους.
Σε όλους αυτούς, λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους, έχουν
µεταβληθεί τα οικονοµικά δεδοµένα και έχουν δηµιουργηθεί
υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα. Τι λέµε, λοιπόν, σ’ αυτούς τους
αδύναµους έναντι των τραπεζών, οι οποίοι επιµένουν στα πανωτόκια, που επιµένουν στα ψιλά γράµµατα των συµβάσεων και τα
υπερβολικά επιτόκια των καρτών και των καταναλωτικών δανείων;
Εµείς, σας το είπαµε και στην επιτροπή, δίνουµε µεγάλη σηµασία στον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Εδώ, πρέπει να γνωρίζετε
ότι και οι τράπεζες είναι πιο µπροστά από το νοµοσχέδιο. Το ξέρετε, έχουν ξεκινήσει από πολύ καιρό τις αυξήσεις, τις συζητήσεις µε τους δανειολήπτες, δεν περιµένουν εµάς να
νοµοθετήσουµε. Οι ανάγκες τρέχουν για όλους.
Άρα, το ζητούµενο είναι, πώς θα προστατέψουµε τον αδύναµο
ή πώς θα έχουµε µία σοβαρή συζήτηση ή µία συµφωνία και όχι
έναν αδύνατο δανειολήπτη εναντίον µίας πανίσχυρης τράπεζας.
Αντί, λοιπόν, να έχουµε αµφιβόλου ικανότητας φορείς ή φορείς που δεν έχουν αποκλειστικό γνωστικό αντικείµενο τη δανειοληψία ή να χρειαστεί να κάνετε πρόσθετη κοινή υπουργική
απόφαση, για να ορίσετε άλλους δηµόσιους φορείς ή ιδιωτικούς

φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -εγώ προσωπικά αµφιβάλλω αν υπάρχουν τέτοιοι- ή να µεταφέρετε το θέµα στους
απλούς δικηγόρους -και εδώ γεννάτε και το ερώτηµα για το
ποιος θα πληρώσει τους δικηγόρους, αλλά ακόµα και αυτοί οι
οποίοι δίνουν τις συµβουλές τους αµισθί, χωρίς αµοιβές, δεν
είναι σίγουρο ότι γνωρίζουν καλά το αντικείµενο των δανειοληπτών- η άποψή µας είναι να συστήσετε µία ανεξάρτητη αρχή, το
Συνήγορο του ∆ανειολήπτη µε κοινή υπουργική απόφαση. Η
πρόταση αυτή είναι σοβαρή και έχει πολλά πλεονεκτήµατα, αντί
να προσφεύγετε σε δαιδαλώδεις διαδικασίες δικαστικών υποθέσεων που θα έχουν και άλλες επιβαρύνσεις, διότι ενισχύετε και
κάνετε πιο σίγουρη και φερέγγυα και προτιµητέα για τα δύο
µέρη, την εξώδικη διαδικασία µ’ αυτόν τον τρόπο.
Επιπλέον µε το Συνήγορο του ∆ανειολήπτη θα προστατευθεί
ο δανειολήπτης απ’ τις αυθαιρεσίες και παρανοµίες και τις παράνοµες απαιτήσεις των τραπεζών. Θα προστατευθεί και θα ενηµερωθεί από την αυθαίρετη εγγραφή ενδεχοµένως του
δανειολήπτη στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ».
Η τράπεζα επιπλέον, θα έχει την εγγύηση ότι θα τηρηθεί αυτή
η συµφωνία και θα αποφύγετε και άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις µε τις οποίες πρέπει να κάνετε υποδείγµατα, πιστοποιητικά, δηλώσεις, σχέδια διευθέτησης.
Και έρχοµαι στο σπουδαιότερο και σ’ αυτό που είναι και το ζητούµενο. Λιγότερες υποθέσεις θα φθάσουν στα ειρηνοδικεία, τα
οποία είναι αµφίβολο αν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στο
φόρτο, τουλάχιστον στην αρχή της διαδικασίας, διότι εκεί θα
προσφύγουν και αυτοί που δικαιούνται να κάνουν συµβιβασµούς
και να µπουν στο νόµο, αλλά θα κάνουν αιτήσεις και αυτοί οι
οποίοι ενδεχοµένως δεν το δικαιούνται.
∆υστυχώς, την πρόταση αυτή τη δική µας δεν την υιοθετήσατε, πιστεύουµε όµως ότι σε λίγο καιρό θα επανέλθετε και θα
αναγκαστείτε να κάνετε πιο σοβαρή την εξωδικαστική διαδικασία.
Το δεύτερο θέµα που αναδείξαµε στην επιτροπή είναι ότι, το
φαινόµενο της υπερχρέωσης εµείς το θεωρούµε κοινωνικό φαινόµενο και έτσι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε. ∆ιότι είναι ένα
φαινόµενο η υπερχρέωση που οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισµό.
Και η βασική µας πρόταση ήταν να προχωρήσουµε σε µία µελέτη, εθνική µελέτη, που να περιγράφει σαφώς την κατάσταση
στη χώρα µας, να αναλύει πώς πρέπει να γίνεται η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και η πρόληψη του οικονοµικού
αποκλεισµού.
Τώρα που η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 48/2008, όπως
δηλώσατε, ενσωµατώθηκε µε υπουργική απόφαση, περιµένουµε
την εφαρµογή της και έτσι να καθιερωθεί η υποχρέωση του καλουµένου «υπεύθυνου δανεισµού» και όχι ανεξέλεγκτα οι τράπεζες να δίνουν δάνεια και επίσης, να υπάρχουν καταναλωτές οι
οποίοι να τα παίρνουν µε µεγάλη ευκολία.
Υπάρχουν και άλλες απορίες, οι οποίες δεν απαντήθηκαν,
όπως, παραδείγµατος χάριν, πόσοι δανειολήπτες υπολογίζεται
ότι θα περιληφθούν στις διατάξεις αυτού του νόµου. Εµείς θεωρούµε ελάχιστοι.
Για ποια χρονιά είναι οι ρυθµίσεις χρεών που θα γίνουν, όταν
εξαιρούνται οι οφειλές που αναλήφθηκαν ένα έτος πριν από την
έναρξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και που για να πας στη
δικαστική διαδικασία, πρέπει να εξαντλήσεις την εξωδικαστική;
Πιστεύω ότι έχετε κάνει κάποιες νοµοτεχνικές παρατηρήσεις, οι
οποίες ενδεχοµένως να έχουν διορθώσει αυτή την παρατήρηση.
Εξαιρείτε από τα χρέη τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς κοινής
ασφάλισης. Ακόµη θα µπορούσαν να µπουν και τα χρέη στις εφορίες, µη συµπεριλαµβανοµένων των προστίµων και των ποινών.
Υπάρχει το ερώτηµα, γιατί βάζετε στην αίτηση τα εισοδήµατα
του συζύγου ή της συζύγου. Είναι µια διαδικασία, ενδεχοµένως,
που θα δηµιουργήσει ακόµη µεγαλύτερη οικογενειακή γκρίνια
και φτώχεια.
Υπάρχει το ερώτηµα, γιατί ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει,
προφανώς µε δικαστικό κλητήρα, στους πιστωτές τα αντίγραφα
και δεν µπορεί να το κάνει η Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου;
Επίσης, γιατί ο οφειλέτης αναγκάζεται πάλι να κάνει αίτηση
για την αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού
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του χορηγείται η αναστολή µέχρι την εκδίκαση του σχεδίου διευθέτησης; Άρα υπάρχει ακόµη µια απόρθητη ταλαιπωρία για το
δανειολήπτη.
Και, τέλος, εκφράζουµε την απορία, τι σηµαίνει «ο οφειλέτης
οφείλει να εργάζεται σε κατάλληλη εργασία ή αν είναι άνεργος
να καταβάλει εύλογη προσπάθεια εξεύρεσης ανάλογης εργασίας»; Αυτό δεν ξέρω πώς µπορεί να διασφαλιστεί. Πώς µπορείτε, δηλαδή, εσείς να του εξασφαλίσετε εργασία, αν µόνος του
δεν µπορεί; Καλό είναι να είναι προτιµητέοι αυτοί οι άνθρωποι
σε δήµους, σε επιχειρήσεις στο δηµόσιο τοµέα, ώστε αυτό το να
ανταποκριθούν στα δάνειά τους, να µπορούν τουλάχιστον να το
εξασφαλίζουν από την εργασία τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη.
Κατά τα λοιπά, τα άρθρα θα τα συζητήσουµε κατά την αυριανή
συνεδρίαση.
Αυτό που αποτελεί µεγάλο βάρος είναι -σας το είπα και στην
αρχή- ο χρόνος στο άρθρο 16. Είναι η παραµονή στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για πέντε χρόνια, για όσους µπαίνουν στη ρύθµιση του νοµοσχεδίου. Εσείς πριν από λίγο καιρό, όταν ήσασταν στην
Αντιπολίτευση, είχατε καταθέσει ένα αντίστοιχο νοµοσχέδιο,
όπου αυτός ο χρόνος αντί για πέντε χρόνια ήταν τρία. Τουλάχιστον, προσαρµοστείτε σε αυτό το οποίο είχατε διακηρύξει τότε.
Σας κάνω µια έκκληση, πάλι, κυρία Υπουργέ, για το ΤΕΜΠΜΕ.
Ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν
πάρει δάνεια από το ΤΕΜΠΜΕ. Αυτά τα δάνεια ήταν να πληρωθούν σε τρεις εξαµηνιαίες δόσεις. Πολλοί έχουν πληρώσει τις
δόσεις τους. Πιστεύω, όµως, ότι πρέπει να βρείτε µια λύση και
µια παράταση σε αυτές τις συµβάσεις, για να µπορέσουν ή να
πληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο να παραµείνει για ένα
χρόνο αργότερα ή να επιµηκύνετε για δύο ή τρία χρόνια τις δόσεις αυτές, ώστε να είναι µικρότερες.
Κυρία Υπουργέ, εµείς θα είµαστε ικανοποιηµένοι, έστω και αν
ένας κάνει συνειδητά χρήση των διατάξεων του νοµοσχεδίου
σας. ∆εν πιστεύουµε ότι θα είναι πολλές χιλιάδες, αλλά και λίγοι
να είναι και να µπορέσουν να διευκολυνθούν, βάσει του νοµοσχεδίου, θα είµαστε ευχαριστηµένοι. Γι’ αυτό θα το ψηφίσουµε
επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Παύλο Μαρκάκη.
Παρακαλείται η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου να λάβει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, δώσατε πριν νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όµως
δεν προλαβαίνουµε να δούµε τι ακριβώς αλλάζετε ή όντως αν
βελτιώνετε κάποιες διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχετε καταθέσει. Οπότε, θα τοποθετηθώ βάσει της έκθεσης από την επιτροπή.
Πολύς λόγος έχει γίνει για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, λόγω
της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την
ανάγκη ενδελεχούς αξιολόγησης των επιπτώσεων του σχεδίου
νόµου στη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, προκειµένου να διασφαλιστεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Ο Υπουργός Εργασίας κ. Λοβέρδος, µας νουθετούσε τις προάλλες, εδώ στη Βουλή, ότι όλοι πρέπει να στοιχηθούν πίσω από
την εθνική προσπάθεια. Αλήθεια, αυτό ισχύει και για τις ελληνικές τράπεζες; Θα τις νουθετήσει ο κύριος Υπουργός να στοιχηθούν πίσω από την εθνική προσπάθεια ή αυτό αφορά
αποκλειστικά τους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους;
Θεωρείτε ότι υπάρχει ευθύνη των τραπεζών για την υπερχρέωση των νοικοκυριών; Έχουν ευθύνη για τα υψηλά επιτόκια των
καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών ή και για τις
αποκλίσεις µεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανεισµού, την
αθρόα χορήγηση δανείων, σε αντίθεση µε την αρχή του υπεύθυνου δανεισµού, τις παραπλανητικές διαφηµίσεις, την ύπαρξη
αδικαιολόγητων χρεώσεων, τους καταχρηστικούς όρους στις

343

συµβάσεις δανείων για την παραβίαση του τραπεζικού απορρήτου, για την παράβαση των αρχών της ευπρέπειας, για το σεβασµό της προσωπικότητας του οφειλέτη από τις εισπρακτικές
εταιρείες; Θα υποστούν τις συνέπειες των ευθυνών τους ή θα
συνεχίσουν και µε τη δική σας ανοχή, ως Κυβέρνηση, όπως έγινε
και µε τις προηγούµενες και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, την ασύδοτη πρακτική τους, που διασφαλίζει µόνο την
υψηλότερη κερδοφορία τους;
Εµείς, ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, θεωρούµε
ότι σε µία φάση συρρίκνωσης των πραγµατικών µισθών, οι τράπεζες οφείλουν να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και δεν µπορούν
να κερδοσκοπούν εις βάρος των δανειοληπτών, όπως όλα τα
προηγούµενα χρόνια.
Ο κ. Ράπανος µας οµολόγησε τη δυσαρέσκειά του στην ακρόαση φορέων για τη δυνατότητα που παρέχεται στον οφειλέτη,
να ζητήσει την εξαίρεση της εκποίησης βεβαρηµένου ή µη µε
εµπράγµατη ασφάλεια ακινήτου, που χρησιµεύει ως µοναδική
κατοικία του, γιατί, λέει, πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία. Και
µιλάµε για µια παράµετρο, που δεν διασφαλίζει την πρώτη κατοικία, αλλά ο οφειλέτης καταβάλλει το 85% της εµπορικής
αξίας. Επί της ουσίας, αγοράζει το ακίνητό του, δηλαδή.
∆εν αφορά το νοµοσχέδιο δύο ίσα, απέναντι στο νόµο, άτοµα,
τα οποία ελεύθερα συναλλάσσονται και συναλλάσσονται καλά.
∆εν είναι ισοδύναµοι ο πιστωτής και ο οφειλέτης και δεν µπορεί
να αντιµετωπίζονται ως τέτοιοι. Άλλωστε, οι χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί της χώρας εδραίωσαν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα σε µια κουλτούρα εκφοβισµού και εκβιασµού των πιστωτών.
Πού στηρίζεται η πεποίθηση ότι ο εν προκειµένω εξωδικαστικός συµβιβασµός δύναται να δηµιουργήσει κουλτούρα διαλόγου
και διαπραγµάτευσης, όπως λέγεται στην αιτιολογική έκθεση;
Εδώ οι µισές διατάξεις του νοµοσχεδίου άλλαξαν µε τη γνωµοδότηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ποιος θα ισχυριστεί
ότι είναι ο διάλογος αυτός που κέρδισε, µέσα από την εν λόγω
διαδικασία; Απαιτείται σαφής διασφάλιση του αδύναµου µέρους
και στην προκειµένη περίπτωση, αδύναµο µέρος είναι ο οφειλέτης.
Ακόµη και το χρονικό διάστηµα παραµονής στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»,
αυτό στην πρόταση που κάνατε, όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση, ήταν τριετές. Και τώρα το άρθρο 16 αναφέρει παραµονή
έως και πέντε χρόνια. Μιλάµε από τη µια για πελαγωµένους,
υπερχρεωµένους πολίτες, ενώ από την άλλη έχουµε τα πιο καλά
οργανωµένα συµφέροντα, τις τράπεζες.
Εσείς είπατε ότι το φαινόµενο της υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Μέσα σ’ ένα
χρόνο, από το 2008 έως το 2009, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των
νοικοκυριών, για καταναλωτικά δάνεια προς τις τράπεζες, αυξήθηκαν κατά 70%. Και να σκεφτούµε ότι η κρίση τώρα άρχισε.
Άρα, έπεται και συνέχεια και άρα, συζητάµε ένα κοινωνικό θέµα,
το οποίο θα εκραγεί µέσα στους επόµενους µήνες, µε µεγάλη πιθανότητα ανεξέλεγκτων διαστάσεων.
Απέναντι σ’ αυτό έχουµε ένα τραπεζικό σύστηµα που δουλεύει
ρολόι και δεν έχει θιγεί από την κρίση. Προ καιρού ο κ. Σάλας
διαβεβαίωνε κατηγορηµατικά ότι το ελληνικό είναι ένα από τα
υγιέστερα τραπεζικά συστήµατα παγκοσµίως και ότι µολονότι
υπάρχει στενότητα ρευστότητας, δεν υπάρχουν ωστόσο προβλήµατα ρευστότητας των τραπεζών. Αυτά είπε ο κ. Σάλας.
Σ’ αυτό θα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο για το στηµένο παιχνίδι
των stress tests και της αξιολόγησης της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος, η οποία βρέθηκε οριακά εκτός, ενώ µία εβδοµάδα
πριν υπήρξε η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για αγορά της
Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου απ’
αυτή, µε χρήµατα, βεβαίως, του ελληνικού δηµοσίου. Μετά,
έχουµε την «κοµµένη» ΑΤΕ, -της οποίας ανοίγει ο δρόµος αποκρατικοποίησης- µία ελληνική τράπεζα, η οποία θα έπρεπε να
στηρίζει διαχρονικά τουλάχιστον τους Έλληνες αγρότες.
Εµείς µιλάµε για ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπό δηµόσιο
έλεγχο και εσείς εξετάζετε περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις, ακόµη
και µε τροπολογίες -θα µου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ, µε όλο
το σεβασµό στο πρόσωπό σας- ντροπής.
Κυρία Υπουργέ, πριν να ξεκινήσουµε τη συζήτηση, είχαµε τις
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επίκαιρες ερωτήσεις. Η δική µου επίκαιρη ήταν για τους εργαζόµενους στην Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία και επειδή αύριο,
28 Ιουλίου, λήγει η παράταση, λήγει ο χρόνος που θα πρέπει να
καταβάλλουν και οι πέντε τράπεζες τα χρήµατα µε την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου, µόνοι σας είπατε ότι οι δύο από τις
πέντε τράπεζες, επειδή είναι ιδιωτικές και δεν είναι υπό δηµόσιο
έλεγχο, εσείς δεν µπορείτε να κάνετε κάτι, θα προσπαθήσετε µε
άλλους τρόπους. Απ’ ό,τι κατάλαβα, δυσκολεύεστε. Πώς βλέπετε
τότε τη στήριξη των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, όταν λειτουργούν ανεξέλεγκτα και από εκεί και πέρα, να τους δώσουµε
και την Αγροτική Τράπεζα, να τους δώσουµε και το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο;
Θα πρέπει, αν θέλετε, να µου δώσετε και εδώ µία απάντηση,
γιατί πάµε για ξεπούληµα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
ό,τι έχει αποµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο.
Έχουν µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα οι ελληνικές τράπεζες,
κυρία Υπουργέ, δεν έχουν κανένα πρόβληµα, πάνω από 150 δισεκατοµµύρια πραγµατικών καταθέσεων. Μιλάµε για άνω του
µισού του ΑΕΠ σε καταθέσεις, κάτι για το οποίο οι περισσότεροι
εταίροι µας και τι δεν θα έδιναν για να το έχουν.
Περί αυτού πρόκειται, ένα εύρωστο τραπεζικό σύστηµα, το
οποίο αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε κοινωνική ευθύνη.
Πίεσε, σε σχέση µε το πρώτο σχέδιο νόµου και συνεχίζει να πιέζει και µ’ αυτό που καταθέσατε, το οποίο, σηµειωτέον, είναι εξαιρετικά ανώδυνο για τις τράπεζες και εξαιρετικά λίγο για τους
υπερχρεωµένους.
Ας µην κρυβόµαστε πίσω από µία ανθρωπολογική προσέγγιση,
που έχει την τιµητική της τον τελευταίο καιρό και θέλει τους
υπερχρεωµένους δόλιους κακοπληρωτές ή life style τύπους, οι
οποίοι ξόδευαν περισσότερα απ’ όσα κέρδιζαν για το σπορ αυτοκίνητο ή τις πιο ακριβές διακοπές. Κανείς, βέβαια, δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι, αλλά ας µην τους
χρησιµοποιούµε για να ηθικολογούµε ή για να σχετικοποιούµε
την αντικοινωνική ακαµψία των τραπεζικών οµίλων.
Εγώ θα προσθέσω εδώ, η υγεία και η παιδεία, όταν δεν προσφέρονται δωρεάν από την πολιτεία, επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς και εξωθούν σε περαιτέρω
δανεισµούς; Βεβαίως. Προφανώς, σε µία περίοδο γενικευµένης
κρίσης, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα. Ακριβώς, όµως, επειδή
πρόκειται για περίοδο κρίσης, τα µέτρα πρέπει να είναι τολµηρά
και µε σαφή κατεύθυνση την προστασία των αδύνατων κοινωνικών οµάδων.
Εµείς έχουµε καταθέσει τις ενστάσεις µας για το εν λόγω νοµοσχέδιο και στην επιτροπή. Το δικαστήριο αποφασίζει για την
πλήρωση των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στο συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου, έπειτα από µεγάλο χρονικό διάστηµα, δηλαδή
µετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας εξωδικαστικού συµβιβασµού και την υποβολή διαφόρων αιτήσεων, για να προχωρήσει η δικαστική ρύθµιση των χρεών.
∆εν προσδιορίζονται, όµως, τα κριτήρια και οι µεθοδολογία
αξιολόγησης της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης του δανειολήπτη. Προτείναµε µία γνωµοδοτική επιτροπή, εισηγητική
προς το δικαστήριο που να συµµετέχει ενδεχοµένως –είπαµε- και
ένας κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, γιατί η συµµετοχή των
ειδικών σε θέµατα υπερχρέωσης, φτώχειας, κοινωνικού και τραπεζικού αποκλεισµού, δύναται να συµβάλει ουσιαστικά, κατά την
άποψή µας, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ειρηνοδικείου. Η υπερχρέωση ως σύνθετο, πλέον, κοινωνικό φαινόµενο,
δεν δύναται να προσεγγιστεί αποκλειστικά µε οικονοµικούς ή µε
νοµικούς µόνο όρους. Γι’ αυτό είχα κάνει και εκείνη την προσέγγιση.
Κυρία Υπουργέ, επιπλέον το ποσοστό αποπληρωµής θα επαφίεται στα δικαστήρια, χωρίς να παρατίθενται συγκεκριµένα
στοιχεία για τον τρόπο υπολογισµού της δυνατότητας αποπληρωµής του χρέους. Τι διασφαλίζει ότι δεν θα εξαντλούνται όλα τα
περιθώρια για τη µέγιστη δυνατή αποπληρωµή του χρέους εις
βάρος των δανειοληπτών;
∆ιαφωνούµε µε το γεγονός ότι δεν περιγράφονται ιδιωτικές
ανάγκες του οφειλέτη και των προστατευόµενων µελών, προκαλώντας αβεβαιότητα ως προς τον υπολογισµό της µηνιαίας
δόσης. Βάσει των σχετικών διατάξεων –το είχα πει και στην επι-

τροπή- ενός άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δεν είναι αριστερό, του γαλλικού κράτους συµβαίνει το εξής:
η γαλλική νοµοθεσία για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά λέει ότι
το εισόδηµα του οφειλέτη, έπειτα από την καταβολή της µηνιαίας δόσης, οφείλει να καλύπτει τις δαπάνες για τη στέγαση του
νοικοκυριού και τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, θέρµανσης, νερού, διατροφής και σχολικά έξοδα
των παιδιών.
Άρα, θα πρέπει και εµείς να δούµε τις βιοτικές ανάγκες του
δικού µας οφειλέτη. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι το ύψος
αυτό καθορίζεται έπειτα από τη γνωµοδότηση κοινωνικού λειτουργού, όσον αφορά το γαλλικό κράτος. Λόγω της ανεπάρκειας
του ελληνικού κράτους πρόνοιας ωστόσο, χωράει πολύ νερό για
τις παραµέτρους, που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν.
Για εµάς παραµένουν εξαιρετικά προβληµατικές οι διατάξεις
του άρθρου 6 περί µη αναστολής των καταδιωκτικών µέτρων µε
την υποβολή αίτησης, καθώς και ο εκτοκισµός των στεγαστικών
µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής ως την έκδοση οριστικής απόφασης.
Είδα στα γρήγορα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Έχετε κάνει
µία βελτίωση, όµως, δεν µπορώ ακριβώς αυτή τη στιγµή -µε τον
πολύ γρήγορο τρόπο που τα είδα- να κρίνω αν αυτό είναι υπέρ
του οφειλέτη. Οπότε, θα τα πω αύριο στη συζήτηση των άρθρων,
που θα έχω και το χρόνο να τα δω.
Όσον αφορά την απαίτηση καταβολής της ενήµερης τοκοχρεολυτικής δόσης για την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων,
το ερώτηµα που εύλογα προκύπτει, είναι πώς ένας δανειολήπτης
που επιζητεί ρύθµιση των οφειλών του, θα συνεχίσει να πληρώνει την τοκοχρεολυτική δόση. Αν και το σχέδιο νόµου προβλέπει
τη δυνατότητα προσαρµογής των δόσεων σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονοµικών του οφειλέτη, η διάταξη για έκπτωση
από τη ρύθµιση σε περίπτωση καθυστέρησης, πέραν των δύο
µηνών ή τεσσάρων –που νοµίζω ότι το έχετε κάνει- φαίνεται να
αγνοείται πλήρως το γεγονός ότι η έξοδος από τη φτώχεια, ειδικότερα σε συνθήκες γενικευµένης κρίσης και αυξανόµενης ανεργίας, αποτελεί µία εξαιρετικά αντίξοη διαδικασία µε τον κίνδυνο
υποτροπιασµού και να είναι πραγµατικά, εξαιρετικά αυξηµένος
λόγω, µεταξύ άλλων, της γενίκευσης των µορφών επισφαλούς
εργασίας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Μία
ισχυρή τάση που, βεβαίως, αναµένεται, κυρία Υπουργέ, να ισχυροποιηθεί περαιτέρω µε τις πολιτικές του µνηµονίου της Κυβέρνησης, µε τη συναπόφαση της τρόικας. Εδώ, θα υπενθυµίσω ότι
εµπλέκεται άµεσα και ο Υπουργός Εργασίας.
Ένα τελευταίο σηµείο, κύριοι συνάδελφοι. Ο οφειλέτης, βάσει
της παραγράφου 3 του άρθρου 8, οφείλει κατά τη διάρκεια της
ρύθµισης να εργάζεται σε κατάλληλη εργασία ή σε περίπτωση
που είναι άνεργος, οφείλει να καταβάλλει εύλογη προσπάθεια
για εξεύρεση εργασίας. Αν δεν κάνω λάθος, βάλατε το να είναι
και εγγεγραµµένος στον ΟΑΕ∆ στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα
τα πούµε και αύριο.
∆εν ξέρω, όµως, εάν εδώ υπονοείτε ότι η πολιτεία σκοπεύει να
συνδράµει στην εξεύρεση κατάλληλης εργασίας. Αν, όµως, αυτό
δεν συµβαίνει, τότε δύο τινά συµβαίνουν: Ή θεωρούµε τους
υπερχρεωµένους πολίτες δυνάµει προβληµατικά άτοµα, που
δόλια υπονοµεύουν τους όρους της ρύθµισης, µη επιθυµώντας
να εργαστούν ή τουλάχιστον µη επιθυµώντας να εργαστούν αξιοπρεπώς είτε τελικά η ρύθµιση των χρεών δεν λειτουργεί ως µία
επιλεκτική σεισάχθεια, που επιτρέπει το δικαίωµα στη δεύτερη
ευκαιρία, αλλά σαν ένα πολυετές πάγωµα της καθηµερινής δραστηριότητας των ανθρώπων.
Να πω κάτι καταχρηστικά, κύριοι συνάδελφοι, µιας και τις επόµενες ηµέρες όλοι ή αρκετοί από εµάς, θα πάµε διακοπές. Ένα
βιβλίο. Το «Κάτι θα γίνει, θα δεις» του Χρήστου Οικονόµου. Ένα
βιβλίο διαδροµή στις δυτικές συνοικίες του Πειραιά, άνεργοι, γονείς σε απόγνωση, ζευγάρια γονατισµένα από το τραπεζικό δάνειο, µια συνάντηση συνταξιούχων αξηµέρωτα έξω από το ΙΚΑ.
Είναι οι άνθρωποι για τους οποίους µιλάµε σήµερα.
Εµείς καταψηφίζουµε, από την πλευρά µας, επί της αρχής
αυτό το σχέδιο νόµου και θα τοποθετηθούµε αύριο επί των άρθρων.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των αγορητών επί της αρχής.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ του Νοµού ∆ωδεκανήσου κ.
Ευστάθιος Κουσουρνάς για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αξιότιµοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε έχει ως βάση αντίστοιχη πρόταση νόµου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τον Απρίλη του 2009 ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Η ανάγκη αντιµετώπισης των υπερχρεωµένων νοικοκυριών γίνεται πιο επιτακτική σήµερα µε την οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας. Το νοµοσχέδιο είναι συνέχεια νοµοθετικών
πρωτοβουλιών του Υπουργείου Οικονοµίας, µε παρόµοιο αντικείµενο.
Να υπενθυµίσω το νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις,
καθώς και τις ρυθµίσεις για τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Όλα αυτά δείχνουν
την κοινωνική ευαισθησία και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει οξυµένα προβλήµατα της πραγµατικής
οικονοµίας, που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Με την ευκαιρία, κυρία Υπουργέ, να επισηµάνω τη θετική ανταπόκριση της αγοράς από την υπογραφή του συµβολαίου στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που είναι έµπρακτη στήριξη
της ραχοκοκαλιάς του παραγωγικού ιστού της χώρας, αυτής των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Πέρα όµως από τη θετική αυτή εξέλιξη, µικροµεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν κάτω από τη µείωση της αγοραστικής δύναµης των πολιτών, αλλά πολύ περισσότερο κάτω από την έλλειψη
ρευστότητας και την αδυναµία των τραπεζών να κινήσουν την
αγορά.
Ελπίζω τα τελευταία ευχάριστα αποτελέσµατα των τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών και η κινητικότητα δηµιουργίας
ισχυρότερων τραπεζικών σχηµάτων να είναι η αρχή του ξεπεράσµατος της κρίσης ρευστότητας, η οποία στραγγαλίζει την
αγορά. Χιλιάδες καταναλωτές και επαγγελµατίες έχουν περιέλθει σε δεινή οικονοµική θέση, αδυνατώντας να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους έναντι των πιστωτών. Οι αιτίες που τους
οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση είναι πολλές και προέρχονται
και από την µεριά των δανειοληπτών και από τη µεριά των πιστωτών.
Οι δανειζόµενοι υπερεκτίµησαν την οικονοµική τους θέση, η
οποία θα τους επέτρεπε να αντιµετωπίσουν τις υποχρεώσεις
τους. Οι πιστωτές –κυρίως οι τράπεζες- τα προηγούµενα χρόνια
χορηγούσαν µε µεγάλη ευκολία δάνεια κάθε είδους, χρησιµοποιώντας επιθετικές και παραπλανητικές µεθόδους µε τα επιτόκια δανεισµού, ιδίως των καταναλωτικών και πιστωτικών δανείων,
να είναι στα ύψη. Η ευκολία δανεισµού από τη µια µεριά και τα
υψηλά επιτόκια από την άλλη έχουν δηµιουργήσει µια αδιέξοδη
κατάσταση, ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, που έρχεται να
αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση. Το σχέδιο νόµου δίνει ανάσα σωτηρίας σε χιλιάδες νοικοκυριά.
Το µέγεθος του προβλήµατος, παρ’ ότι δεν υπάρχουν ακριβή
στοιχεία κάθε χρόνο επιδεινώνεται. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
καταναλωτικών δανείων προς τις τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά
70% το 2009 έναντι του 2008. Επίσης, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
στεγαστικών δανείων µέσα σ’ ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 54%,
ενώ οι χορηγήσεις των τραπεζών προς τα νοικοκυριά έχουν πενταπλασιαστεί κατά την περίοδο από το 2001 µέχρι το 2008.
Ο δανεισµός στη χώρα µας σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες είναι ο µεγαλύτερος στην ευρωζώνη, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ ο δανεισµός για
παραγωγικούς σκοπούς είναι κάτω από το µέσο όρο της ευρωζώνης. ∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, το ίδιο φαινόµενο που υπάρχει
και στο δηµόσιο τοµέα µε το υπέρογκο δηµόσιο χρέος. ∆ηλαδή
δηµόσιο και πολίτες δανείζονται, όχι για να επενδύσουν, αλλά
για να καταναλώσουν. Έρχεται, όµως, κάποια στιγµή η ώρα να
πληρωθεί ο συσσωρευµένος λογαριασµός των δόσεων και τότε
αναδεικνύονται τα προβλήµατα.
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Στα αδιέξοδα των νοικοκυριών έρχεται το σχέδιο νόµου να παρέµβει ουσιαστικά, αντιµετωπίζοντας τη σύγχρονη µάστιγα της
υπερχρέωσης µε τη θέσπιση συγκεκριµένων µέτρων, ώστε οι
οφειλέτες να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα µε
τις οικονοµικές δυνατότητές τους, διατηρώντας συγχρόνως από
τα εισοδήµατά τους τα απαραίτητα για την κάλυψη των βιοτικών
τους αναγκών.
Το νοµοσχέδιο στηρίζεται στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών
χωρών που έχουν προβεί σε διευθέτηση παρόµοιων θεµάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και
επαγγελµατίες οι οποίοι αποδεδειγµένα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθµίσουν µε την εξόφληση µέσα σε
τέσσερα χρόνια µέρος των χρεών τους και να απαλλαγούν από
το υπόλοιπο χρέος.
Υπάρχει µια γενική αίσθηση πως µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου, µε αυτόµατο και εύκολο τρόπο µπορούν να απαλλαγούν
από τα χρέη τους οι δανειολήπτες. Νοµίζω πως χρειάζεται άµεση
και συστηµατική ενηµέρωση προς τους ενδιαφερόµενους για τα
πραγµατικά δεδοµένα, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τί αποτέλεσµα θα έχει η υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου, γιατί
πολύ εύκολα η θετική προσδοκία µπορεί να µετατραπεί σε απαισιοδοξία.
Η δικαστική διαδικασία ρύθµισης προϋποθέτει προσπάθεια
εξωδικαστικής ρύθµισης των χρεών µε τη συνδροµή προς τον
οφειλέτη ή του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή της Ένωσης Καταναλωτών ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών, Επενδυτικών Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε δικηγόρου.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνω πως όσες περισσότερες ρυθµίσεις γίνουν µέσω του εξωδικαστικού συµβιβασµού,
τόσο µεγαλύτερη είναι η ευκολία για τους ενδιαφερόµενους,
διότι αποφεύγουν –όπως και να το κάνουµε- µια δικαστική και εν
πολλοίς γραφειοκρατική διαδικασία. Και επειδή στη χώρα µας
δεν υπάρχει κουλτούρα εξωδικαστικών διευθετήσεων, είναι ευκαιρία να καλλιεργηθεί µια τέτοια διαδικασία, όχι µόνο για την
περίπτωση των οφειλών, αλλά και γενικότερα.
Έγινε µεγάλη συζήτηση και στην αρµόδια επιτροπή για το ποιο
θα είναι το αρµόδιο δικαστήριο που θα επιληφθεί την εκδίκαση
των υποθέσεων. Πολύ σωστά το σχέδιο νόµου προσδιορίζει τα
αρµόδια ειρηνοδικεία –γιατί υπάρχουν πολλά σε όλη τη χώρακαι προβλέπεται να ενισχυθούν άµεσα µε την πρόσληψη άλλων
ογδόντα ειρηνοδικών. Επίσης, οι ενστάσεις που αφορούν τη δυνατότητα των ειρηνοδικείων να ανταποκριθούν στις υποθέσεις
απαντήθηκαν µε πειστικό τρόπο από τους εκπροσώπους των δικαστικών αρχών.
Κυρία Υπουργέ, στα άρθρα 8 και 9 που αναφέρονται στη δικαστική ρύθµιση των χρεών και τη διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας
υπεισέρχονται
ρυθµίσεις
που
προσθέτουν
γραφειοκρατία και µια συνεχή ενασχόληση των οφειλετών µε περιττές ενηµερώσεις και ενέργειες που επιβαρύνουν µε πρόσθετη
δουλειά τις δικαστικές αρχές, δίχως ίσως να συντρέχουν ισχυροί λόγοι. Νοµίζω πως µπορείτε να δείτε κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, για να απαλειφθούν αυτές οι γραφειοκρατικές προβλέψεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο,
γιατί έρχεται µε ευαισθησία για πρώτη φορά να αντιµετωπίσει
ένα οξύ κοινωνικό πρόβληµα, αυτό των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουσουρνά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο νοµό
Αχαΐας, κ. Μιχαήλ Μπεκίρης.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν δεκαπέντε µήνες από
τον Απρίλιο του 2009, όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ είχαν παρουσιάσει την κατά τα άλλα έτοιµη και ολοκληρωµένη πρόταση
νόµου για τη ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσι-
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κών προσώπων. Πέρασαν εννέα µήνες από την ανάληψη της ευθύνης της διακυβέρνησης του τόπου, για να φέρουν το νοµοσχέδιο στη Βουλή. Και θα χρειαστούν πάνω από έξι µήνες για
την ουσιαστική έναρξη της εφαρµογής του.
Τί άλλαξε µέσα σ’ αυτούς τους µήνες στο νοµοσχέδιο; Μέσα
στις εκτεταµένες ενδοκυβερνητικές διαφωνίες κάπου ξεχάστηκαν οι λαϊκίστικες προεκλογικές εξαγγελίες, µε προεξάρχουσα
αυτή για την καταβολή τουλάχιστον του 10% των οφειλών, προκειµένου να επιτευχθεί η διαγραφή των χρεών. Θα πει κανείς:
«µα, δεν είναι η πρώτη προεκλογική δέσµευση που δεν τηρήθηκε
και προφανώς και δυστυχώς δεν πρόκειται να είναι η τελευταία».
Είναι όµως προκλητικό να υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ στην
αρµόδια επιτροπή ότι ο υπερδανεισµός οφείλεται στο ότι οι πολίτες αναγκάστηκαν να υποκαταστήσουν την µείωση του πραγµατικού τους εισοδήµατος µε δάνεια και µε κάρτες, µείωση που
ήταν αποτέλεσµα –όπως δηλώσατε- της πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας, που οδήγησαν στη µείωση των
πραγµατικών αµοιβών των εργαζοµένων.
Είναι προκλητικό, γιατί επί Νέας ∆ηµοκρατίας βελτιώθηκε η
αγοραστική δύναµη, αυξήθηκε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών,
στηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν ουσιαστικά και αποτελεσµατικά οι
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Θυµίζω µερικά µόνο από τα µέτρα προστασίας των καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων: Θεσµοθετήσαµε το αναγκαίο νοµοθετικό πλαίσιο, που περιόρισε την ασύδοτη δράση των
εισπρακτικών εταιρειών. Έγιναν δραστικές παρεµβάσεις στις
τράπεζες για την κατάργηση καταχρηστικών όρων, για τα ψιλά
γράµµατα, για την απαγόρευση προµήθειας στις αναλήψεις µετρητών και επιβλήθηκαν σηµαντικά πρόστιµα σε όσους δεν συµµορφώθηκαν. Απαγορεύτηκε η αυθαίρετη αναιτιολόγητη αύξηση
στο επιτόκιο, η απροειδοποίητη αναπροσαρµογή συνδροµής και
η µονοµερής τροποποίηση όρων σύµβασης. Θεσµοθετήσαµε
διάταξη για τη µη κατάσχεση της κύριας κατοικίας οφειλέτη από
καταναλωτικά δάνεια και κάρτες ως 20.000 ευρώ.
Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, παραλείπετε να µας πείτε ότι στην υπερχρέωση οδήγησε και οδηγεί η οικονοµική ασφυξία, που έχετε
προκαλέσει στους Έλληνες πολίτες και η αλµατώδης αύξηση
των επιτοκίων δανεισµού που επιφέρατε µε τις οικονοµικά αστήρικτες και εθνικά επικίνδυνες πολιτικές σας.
Υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα µπορεί να είναι πολίτες που
υπερεκτίµησαν τα µελλοντικά τους εισοδήµατα και υποεκτίµησαν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, πολίτες υπεραισιόδοξοι για
το µέλλον, µε µια διάθεση ίσως και επιπόλαιη, πολίτες που στα
πλαίσια της παγκόσµιας πιστωτικής ευφορίας διαχειρίστηκαν
πληµµελώς τα οικονοµικά τους και οδηγήθηκαν στο σηµείο να
µην είναι σήµερα σε θέση να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις
τους.
Υπερχρεωµένα, όµως, φυσικά πρόσωπα µπορεί να είναι και
πολίτες που ενεργώντας µε σύνεση στο παρελθόν και διαµορφώνοντας έναν εφικτό και εφαρµόσιµο οικονοµικό και οικογενειακό προγραµµατισµό προχώρησαν σε σύναψη στεγαστικών ή
επισκευαστικών δανείων. Και αυτά τα πρόσωπα σήµερα δεχόµενα µια άνευ προηγουµένου ανελέητη οικονοµική επιδροµή, δεχόµενα µια αδικαιολόγητη περικοπή του δέκατου τρίτου και του
δέκατου τέταρτου µισθού και των συντάξεών τους, αντιµετωπίζοντας έναν πληθωρισµό που τρέχει µε 6% και ίσως χάνοντας τη
δουλειά τους, βιώνουν την απόλυτη οικονοµική εξαθλίωση. Αναγκάζονται να ανατρέψουν συνολικά και επώδυνα τη ζωή τους.
Υπεύθυνοι για την ανατροπή αυτή δεν είναι οι πολίτες. Υπεύθυνη
είναι αυτή η Κυβέρνηση που τους οδηγεί στο απόλυτο οικονοµικό αδιέξοδο.
Κύριοι Βουλευτές, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο εισάγει στη
χώρα µας τη δυνατότητα πτώχευσης του φυσικού προσώπου
που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα χρέη του. ∆ίνει τη δυνατότητα
στους υπερχρεωµένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγµένη µόνιµη αδυναµία εξυπηρέτησης των χρεών τους να
ρυθµίσουν την εξόφληση ενός µέρους τους για τέσσερα χρόνια
και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθµιση να απαλλαγούν από το
υπόλοιπο των χρεών τους.
Ουσιαστικά, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και προς άρση
παρεξηγήσεων και υπερβολικών προσδοκιών δεν χαρίζονται

χρέη ούτε προστατεύεται πλήρως το υπερχρεωµένο πρόσωπο.
Προϋποθέτει, όπως τονίστηκε, την αποδεδειγµένη και µόνιµη
αδυναµία αποπληρωµής των χρεών, διαπιστωµένη µάλιστα από
τις δικαστικές αρχές. Γίνεται ουσιαστικά, απλώς µια νοµική διαχείριση της πτώχευσης, στην οποία περιλαµβάνεται η εκκαθάριση της περιουσίας για την αποπληρωµή των χρεών.
Παρά τη θετική διάθεσή µας απέναντι σ’ αυτήν τη νοµοθετική
πρωτοβουλία δεν µπορώ να µην αναφέρω και ορισµένες επιφυλάξεις.
Πρώτον, τους θολούς όρους και τις προϋποθέσεις για την
εφαρµογή του εξωδικαστικού συµβιβασµού.
∆εύτερον, την εισαγωγή της δικαστηριακής γραφειοκρατίας
και την ανάθεση τεράστιου όγκου δουλειάς στα ήδη υποστελεχωµένα ειρηνοδικεία.
Τρίτον, αµφιβάλλω αν η συγκεκριµένη ρύθµιση ισορροπεί ευσταθώς ανάµεσα στην ανάγκη στήριξης του τραπεζικού συστήµατος και στην προστασία των υπερχρεωµένων δανειοληπτών
και αναφέροµαι στις τιτλοποιήσεις των στεγαστικών δανείων.
Τέταρτον, διατηρώ επιφυλάξεις για την επιτυχία ενός τέτοιου
εγχειρήµατος, σε µια χώρα µε εκτεταµένη παραοικονοµία, όπου
τα δηλωθέντα στοιχεία ενδέχεται να µην είναι τα αληθή και ο
υποτιθέµενος υπερχρεωµένος πολίτης να κρύβει σηµαντική ακίνητη περιουσία σε offshore εταιρείες.
Πέµπτον, αµφιβάλλω κατά πόσο θα ευνοήσει πραγµατικά τα
υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα, καθώς στερείται συγκεκριµένων κατευθύνσεων και οδηγιών, δεν προσδιορίζει τα κριτήρια και
τη µεθοδολογία αξιολόγησης της οικονοµικής και της κοινωνικής κατάστασης του δανειολήπτη, ενώ η διαδικασία του δικαστικού συµβιβασµού απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας των
πιστωτών, η οποία δεν πρέπει πάντοτε να θεωρείται δεδοµένη.
Παρ’ όλα αυτά, ως Νέα ∆ηµοκρατία στεκόµαστε θετικά απέναντι σ’ αυτή τη πρωτοβουλία, η οποία φιλοδοξεί µε τις όποιες
αδυναµίες της να στηρίξει τους οικονοµικά αδύναµους συµπολίτες µας, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δεινή οικονοµική κατάσταση και αδυνατούν πλήρως να ανταποκριθούν στις δανειακές
υποχρεώσεις τους.
∆εν µπορώ όµως να µην θυµηθώ και να µην αναφέρω την λυσσαλέα αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο πρόγραµµα ρευστότητας των
ελληνικών τραπεζών ύψους 28 δισ. ευρώ, που προώθησε η προηγούµενη Κυβέρνηση. ∆εν έχετε καν το πολιτικό ανάστηµα, έστω
και σήµερα, να αναγνωρίσετε το λάθος σας και να παραδεχθείτε
ότι η ένεση αυτή ρευστότητας, ουσιαστικά επιτρέπει σήµερα στο
τραπεζικό σύστηµα την απορρόφηση του όποιου κόστους προκύψει από την εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου.
Επιτέλους, αλλάξτε ρότα. Κινηθείτε αναπτυξιακά. Πάψτε να
συµπεριφέρεστε πλέον υποκριτικά, από τη µια εξαπολύοντας µια
άνευ προηγουµένου σαρωτική οικονοµική επιδροµή, να οδηγείτε
σε πτώχευση τους Έλληνες πολίτες και από την άλλη, επιδεικνύοντας µια ψεύτικη κοινωνική ευαισθησία, να προτείνετε τρόπους διαχείρισης της πτώχευσής τους.
Αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία θα πετύχει το στόχο της, όχι
αν εφαρµοστεί, αλλά αν καταφέρετε να σώσετε τους Έλληνες
πολίτες από την οικονοµική καταστροφή, στην οποία εσείς τους
έχετε εξωθήσει.
Γι’ αυτό το τελευταίο οι ελπίδες µας είναι εξαιρετικά περιορισµένες, καθώς η µέχρι σήµερα πολιτική σας δεν µας αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Μπεκίρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, Βουλευτής Α’ Αθηνών, κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ,
πραγµατικά είναι ένα από τα νοµοσχέδια που ζητούσαµε να έρθουν για να ρυθµίσουν κάποια θέµατα. Βέβαια, οφείλουµε να
πούµε ότι από το Υπουργείο σας περιµένουµε να έρθουν νοµοσχέδια που θα βοηθούν στην ανάπτυξη του τόπου. ∆υστυχώς,
µέχρι τώρα έχουµε δει από την Κυβέρνησή σας να έρχονται
πάρα πολλά νοµοσχέδια που περιορίζουν το εισόδηµα του Έλληνα και τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. Παρακαλούµε τόσο
καιρό να δούµε και την αναπτυξιακή προοπτική, την οποία ευαγ-
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γελίζεστε, αλλά δυστυχώς µέχρι αυτή τη στιγµή που µιλάµε, δεν
την έχουµε δει.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο οπωσδήποτε κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση σε επίπεδο αρχής και γι’ αυτό άλλωστε θα
το ψηφίσουµε. Το νόηµα όµως αυτής της συζήτησης, κυρία
Υπουργέ, είναι να σας θέσουµε κάποιους προβληµατισµούς κυρίως σε πρακτικό επίπεδο. Μιλάω περισσότερο αυτή τη στιγµή
µε την ιδιότητά µου ως δικηγόρου. Βλέπω κάποια πρακτικά προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από το νοµοσχέδιο. Να δούµε
κατά πόσο είστε έτοιµοι να τα αντιµετωπίσετε.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα. Μπαίνουµε σε µια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς και ενώ δίνετε την δυνατότητα µε
την αίτηση να µπορέσει κάποιος να πάρει αναστολή της εκτέλεσης, το ερώτηµα είναι γιατί απευθείας µε το νόµο η αίτηση να
µην δίνει αυτή την αναστολή;
Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Το πρόβληµα
είναι ότι θα γίνεται η αίτηση και αυτοµάτως θα πηγαίνει µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων κάποιος να πάρει την αναστολή. Βάσει του νόµου, φαντάζοµαι, και του σκεπτικού που
υπάρχει θα δίνεται αυτή η αναστολή. Γιατί όποιος δικαστής διαβάσει το νόµο, θα δει ότι λίγο-πολύ δίνεται στο φυσικό πρόσωπο
αυτή η δυνατότητα, άρα θα δώσει την αναστολή. Και έτσι ουσιαστικά, επιβαρύνουµε το όλο σύστηµα µε µια επιπλέον διαδικασία. Τη διαδικασία σώρευσης κόσµου στα ασφαλιστικά
δικαστήρια, που ήδη οι υποθέσεις πάνε πάρα πολύ πίσω. Ειδικά
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ούτως ή άλλως, αφού δίνετε το εξάµηνο να γίνει όλη η ρύθµιση, µπορεί απευθείας η αίτηση να έχει µια ανασταλτική δύναµη. Αυτό θα ανακουφίσει τα φυσικά πρόσωπα, που είναι
υπερχρεωµένα και θα αποφύγει και τη σώρευση στη διαδικασία
των ασφαλιστικών µέτρων του κόσµου, που θα πηγαίνει να κάνει
τις αιτήσεις.
Φανταστείτε τυχόν δικαστές, οι οποίοι δεν θα ευαισθητοποιηθούν ιδιαίτερα από τη ρύθµισή σας και δεν θα δίνουν την αναστολή. Τι να την κάνει την αίτηση; Θα έχει την αίτηση, θα έχει
προχωρήσει στην αναγκαστική εκτέλεση ο άλλος, άρα ουσιαστικά θα είναι δώρον άδωρον.
Το δεύτερο θέµα, το οποίο βέβαια το ρυθµίζετε µε µια πρόσληψη ειρηνοδικών, αλλά οφείλουµε να το επισηµάνουµε, κυρία
Υπουργέ, είναι το εξής. Επιβαρύνετε πάρα πολύ τα ειρηνοδικεία.
Φανταστείτε πόσες αιτήσεις υπάρχουν και πόσος κόσµος θα πάει
στα ειρηνοδικεία. ∆εν γνωρίζω αν αυτή τη στιγµή τα ειρηνοδικεία
έχουν την οργανωτική ικανότητα να απορροφήσουν όλες αυτές
τις αιτήσεις. Μήπως τελικά στο εξάµηνο που έχετε δώσει, έχει
αδυναµία το ειρηνοδικείο να ανταποκριθεί;
Θα υπάρχουν δυο φαινόµενα. Ή θα ανταποκριθεί µε πάρα
πολύ µεγάλη δυσκολία στα όρια του εξαµήνου, αφήνοντας όλες
σχεδόν τις υποθέσεις που θα υπάρχουν για το επόµενο εξάµηνο
σε υποχρεωτικές αναβολές ή θα πάνε πιο πίσω καθώς µε προτίµηση, αφού δίνετε αυτό το εξάµηνο, θα εκδικάζεται.
Η άποψή µου είναι, κυρία Υπουργέ, ότι µπορούµε να ενισχύσουµε περισσότερο αυτή την εξωδικαστική δυνατότητα που δίνετε. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θα διαφωνήσω, βέβαια, µε την παρουσία των ενώσεων καταναλωτών, διότι κατά την άποψή µου, δεν έχουν το θεσµικό ρόλο
και αν θέλετε, ενδεχοµένως και τη νοµιµοποίηση να µπουν στη
διαδικασία να υποστηρίξουν τους καταναλωτές που υπάρχουν,
απλώς µόνο και µόνο επειδή είναι στο µητρώο.
Οπωσδήποτε ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει πολύ σηµαντικό ρόλο, ο διαµεσολαβητής έχει πολύ σηµαντικό ρόλο. Μην
κοροϊδευόµαστε, το 90% του κόσµου, στους δικηγόρους θα προσφύγει αναγκαστικά για να κινηθεί πιο γρήγορα η όλη διαδικασία. Θα µπορούσαµε να βρούµε κάποια εχέγγυα, ώστε να
δουλέψει η εξωδικαστική επίλυση αυτών των διαφορών.
Και γιατί σας το λέω αυτό, κυρία Υπουργέ; Στην Ελλάδα, δυστυχώς, µέχρι στιγµής σε όποιο στάδιο έχουµε βάλει εξωδικαστική επίλυση θεµάτων, γίνεται πραγµατικά µια εικονική επίλυση
που καταλήγει σε αδιέξοδο και τελικά το βάρος πέφτει πάλι στο
δικαστήριο. Έχουµε δυνατότητα να βάλουµε αυτά τα εχέγγυα,
ώστε το θέµα να λήξει από την εξωδικαστική επίλυση και να µην
πάµε µετά στην αίτηση του ειρηνοδικείου; Αυτό θα είναι πολύ
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σηµαντικό.
Θα µου πείτε, πώς µπορείτε να το επιτύχετε; Αλλά εγώ σας µεταφέρω τον προβληµατισµό ότι οπουδήποτε εφαρµόστηκε στην
Ελλάδα η εξωδικαστική επίλυση, ήταν απλώς ένα στάδιο που επιβράδυνε τις διαδικασίες. ∆ώστε µεγαλύτερες αρµοδιότητες. Ενδεχοµένως, ο Συνήγορος του Καταναλωτή να έχει και το ρόλο
του διαιτητή σε αυτές τις υποθέσεις και να υποχρεώσει τους πιστωτές να πάνε στη ρύθµιση, η οποία αναφέρεται.
Αυτά ήθελα εγώ να σας θέσω ως προβληµατισµό. Είναι στη
σωστή κατεύθυνση το νοµοσχέδιο σας. Προσπαθεί να ανακουφίσει σ’ ένα µεγάλο βαθµό τα φυσικά πρόσωπα και να τους
δώσει τη δυνατότητα µε τον άλφα ή βήτα τρόπο να πάνε σε ένα
νέο ξεκίνηµα. Θα το υπερψηφίσουµε, αλλά κυρίως διατηρούµε
τις επιφυλάξεις µας στη δυνατότητα κατά πόσο το δικαστικό σύστηµα, το οποίο είναι ήδη υπερβεβαρυµµένο, µπορεί να ανταποκριθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία που φέρνετε σε τέτοιο
τάχιστο χρόνο. Και εξετάστε για µια ακόµη φορά το θέµα της
αναστολής. Επιβαρύνουµε που επιβαρύνουµε τα ειρηνοδικεία,
ας µην επιβαρύνουµε και τα ασφαλιστικά µέτρα. Ας πάµε απευθείας στην αναστολή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Πλεύρη.
Παρακαλώ τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αχαΐας, κ. Νικόλαο Τσούκαλη να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είπαµε και στην επιτροπή ότι το νοµοσχέδιο
αυτό επί της αρχής το στηρίζουµε, δεδοµένου ότι εκτιµούµε πως
δίνει µια ανάσα, πράγµατι, στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, δίνει
µια ανάσα, πράγµατι, στους πολίτες οι οποίοι αυτή τη στιγµή
απεγνωσµένα προσπαθούν να επιβιώσουν, νιώθοντας τον ασφυκτικό εναγκαλισµό εκ µέρους των τραπεζών και µε ό,τι αυτές
έχουν συσσωρεύσει στο οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα της
χώρας.
Όµως, είπαµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα αµυντικό νοµοσχέδιο. Έρχεται να αντιµετωπίσει µεν την κατάρρευση της κοινωνίας, όµως, σε καµµία περίπτωση δεν είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο θα προσδώσει τη δυνατότητα στον υπερχρεωµένο Έλληνα πολίτη να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις ανάγκες εξυπηρέτησης των οποιωνδήποτε οφειλών έχει είτε προς τράπεζες είτε
προς το δηµόσιο είτε προς άλλους ιδιώτες. Έτσι, λοιπόν, λέµε
ότι µε µεγάλη, όµως, δυσκολία κάποιος θα µπορούσε να αντιταχθεί επί της αρχής στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Είναι προφανές ότι σε µικρογραφία, το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα σε επίπεδο δηµοσίου χρέους, αντιµετωπίζει και ο
πολίτης µε το χρέος το δικό του. Αυτό, λοιπόν, είναι µια νοσηρή
κατάσταση. Όµως, σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να αξιολογήσουµε
επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όταν βεβαίως και το
νοµοσχέδιο αυτό δυστυχώς δεν έρχεται ως συµπλήρωµα ενός
ολοκληρωµένου πακέτου της Κυβέρνησης στη θεσµοθέτηση
όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια οι ίδιες οι τράπεζες έχουν
ήδη απολαύσει αυτά τα υπερκέρδη και ο συσσωρευµένος κίνδυνος από την ίδια την πολιτική τους αναζητά για την εκτόνωσή
του την κρατική παρέµβαση, ουσιαστικά. Η παγκόσµια κρίση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ξεκίνησε λόγω της ασύδοτης
λειτουργίας των τραπεζών, οι οποίες προκειµένου να παρουσιάσουν υψηλά αποτελέσµατα, παρέκαµψαν τους βασικούς χρηµατοπιστωτικούς κανόνες.
Μέχρι τώρα δεν ενδιέφερε αν η συγκεκριµένη τακτική είναι
βιώσιµη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται επισφάλειες, τοξικά
οµόλογα µεγάλων αποδόσεων, τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση όλου του συστήµατος. Η πρόληψη, λοιπόν, δεν πρέπει να
περιορίζεται στους καταναλωτές, αλλά κυρίως στον έλεγχο των
τραπεζών, ο οποίος µέχρι στιγµής είναι απών.
Με πολύ µεγάλη έκπληξη άκουσα προηγουµένως την κυρία
Υπουργό απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κ. Αµµανατίδου,
να αναφέρει ότι δύο τράπεζες συγκεκριµένες δεν ανταποκρίνονται στις βασικές υποχρεώσεις τους να χρηµατοδοτήσουν τα
Ενωµένα Κλωστήρια, µε αποτέλεσµα εκατοντάδες εργαζόµενοι
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

αυτή τη στιγµή να είναι απλήρωτοι και να κινδυνεύει να καταρρεύσει όλη η βιοµηχανία αυτή.
Και το ερώτηµα που τίθεται στην κυρία Υπουργό, η οποία είναι
καθ’ ύλην αρµόδια και για τον έλεγχο των τραπεζών, αλλά και
γενικότερα για τη λειτουργία του συστήµατος, εκτός των άλλων,
είναι: «Ποιος είναι αρµόδιος να υποχρεώσει τις τράπεζες, να
ανταποκριθούν στις βασικές υποχρεώσεις;». Εάν το τραπεζικό
σύστηµα λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο, τότε καταλαβαίνετε
πόσο µεγάλο είναι το πρόβληµα.
Έτσι, λοιπόν, λέµε ότι πρέπει να υιοθετηθούν διασφαλίσεις,
ώστε οι τράπεζες να µην παραβαίνουν τους κανόνες, που οι ίδιες
είχαν θέσει. Πώς µπορεί να επιτευχθεί αυτό; Μέσω εξονυχιστικών ελέγχων είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε και από άλλους
ιδιωτικούς
ελεγκτικούς
µηχανισµούς.
Σήµερα
πραγµατοποιείται απλά δειγµατοληπτικός έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Προφανώς, αυτός δεν αρκεί. Έχουµε παραδείγµατα ιδιωτικών τραπεζών, οι οποίες πιέζουν εν γνώσει τους
άτοµα, χωρίς εισοδήµατα, όπως φοιτητές, για απόκτηση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Πρέπει να τεθούν
όρια, να εφαρµοστούν οι χρηµατοπιστωτικοί κανόνες.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται να προτείνει εκ των υστέρων
λύσεις, οι οποίες σίγουρα χρειάζονται, αλλά δεν θα συµβάλλουν
στην επίλυση της ουσίας του προβλήµατος. Ανακουφίζει, έστω
µακροπρόθεσµα, τα νοικοκυριά, όµως, έρχεται να ανακουφίσει
διπλά τις τράπεζες µε τη ρύθµιση των αγορών, την οποία κάποιοι
µέχρι πρότινος την απέρριπταν µετά βδελυγµίας, όχι µόνο οι
τράπεζες, αλλά και τα κόµµατα που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
Οι τράπεζες δεν θα πρέπει να έχουν επιτήρηση στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα βρεθούν στην κατοχή τους µε τεράστια αριθµό ακινήτων και άλλων περιουσιακών
στοιχείων, που θα είχαν υποτιµηµένη αξία, σε σχέση µε αυτή που
είχαν, όταν πραγµατοποιούνταν οι αντίστοιχες προσηµειώσεις ή
υποθήκες.
Βεβαίως, δεν θα είναι διαθέσιµη η περιουσία αυτή ως λύση για
την πώλησή τους στα πλαίσια µιας οικονοµίας που διέρχεται µια
έντονη κρίση υποκατανάλωσης, εξασφαλίζοντας ότι θα έχουν
τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που προβλέπεται στη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ.
Κύριε Υφυπουργέ, αύριο, στην τοποθέτησή µας επί των άρθρων θα καταθέσουµε συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσης του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Όµως, αυτό το νοµοσχέδιο συζητείται σε µια περίοδο που υποτίθεται πως οι τράπεζές µας έχουν
περάσει επιτυχώς από το «stress test» που υποβλήθηκαν πρόσφατα. Πλην όµως, αυτά τα τεστ κατέδειξαν κάποια πολύ βασικά
και κρίσιµα πράγµατα, σε σχέση πάντα βεβαίως, και µε την πρόσφατη πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς να εξαγοράσει τα δύο
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, την Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Εµείς, σαν ∆ηµοκρατική Αριστερά τοποθετηθήκαµε εγκαίρως
και πιστεύουµε και υπεύθυνα στο ζήτηµα αυτό. Πρώτα απ’ όλα,
θεωρούµε ότι πράγµατι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στη χώρα
πρέπει να διασωθεί. ∆εύτερον, ότι η διάσωση αυτή πρέπει να
επέλθει µέσω διευρυµένων συγχωνεύσεων. ∆ιερευνούµε τα στοιχεία και το περιεχόµενο συγκρότησης ισχυρού τραπεζικού δηµοσίου πυλώνα όµως, και τούτο για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος στην κατεύθυνση ανταγωνιστικής πίεσης στις ιδιωτικές τράπεζες στο µέτωπο των επιτοκίων και της ρευστότητας,
καθώς και της διοχέτευσης µέρους της αποταµίευσης στη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο πυλώνας αυτός δεν µπορεί παρά στις σηµερινές συνθήκες
να προκύπτει µέσα από τη σύµπραξη Εθνικής Τράπεζας, Αγροτικής Τράπεζας, Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Θα πρέπει να συνδυάζει ταυτόχρονα
µέτρα εξυγίανσης και ανταγωνιστικότητάς του στον εθνικό και
διεθνή χώρο.
Η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει µε σαφήνεια
για τις επιλογές της και τις διαδικασίες που προτίθεται να ακολουθήσει. Η ∆ηµοκρατική Αριστερά υπογραµµίζει ότι ο ελληνι-

κός τραπεζικός κλάδος έχει ανάγκη συγχωνεύσεων, ούτως ώστε
να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις πιέσεις της οικονοµικής κρίσης.
Ταυτόχρονα, όµως, είναι αναγκαίο να ληφθούν µέτρα που θα
αποτρέπουν αποφασιστικά παρενέργειες από τις ολιγοπωλιακές
καταστάσεις και συµπεριφορές.
Κυρία Υπουργέ, µέχρι αυτή τη στιγµή δυστυχώς, δεν έχουµε
τις προθέσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά αυτή την πολύ σοβαρή και κρίσιµη εξέλιξη. Η εκτίµησή µας είναι ότι δεν µπορεί να
φτάσετε στο σηµείο να συζητάτε άλλη λύση, εκτός από τη δηµιουργία ισχυρού δηµόσιου πυλώνα, που πραγµατικά µέσα στα
πλαίσια ανακούφισης των ιδιωτών θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων
Μοσχόπουλος.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ ένα κλίµα
σύγχυσης και αβεβαιότητας, σ’ ένα κλίµα παραπληροφόρησης,
φόβου για το αύριο και πολλές φορές πανικού, σ’ ένα εκρηκτικό
τοπίο που συνιστούν το τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, το
εφιαλτικό δηµόσιο χρέος, η αποδυναµωµένη παραγωγική βάση
της χώρας, το έλλειµµα αξιοπιστίας των πολιτών απέναντι στο
κράτος, της χώρας µας απέναντι στους εταίρους της και τις αγορές, σε µια περίοδο ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που επιτείνει τις αδυναµίες µας, αναδεικνύει τα διαρθρωτικά
προβλήµατα και τις παθογένειες της οικονοµίας και της δηµόσιας διοίκησης, σε µια συγκυρία που η αδυναµία δανεισµού της
χώρας µας οδήγησε στο µηχανισµό στήριξης και τις ασφυκτικές
απαιτήσεις της για µέτρα, αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, µέσα σε
αυτό το δυσάρεστο και ταυτόχρονα δύσκολο κλίµα έρχεται το
παρόν νοµοσχέδιο για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Μετά
από διαβούλευση µε τους φορείς, µε τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µετά τη συζήτηση στην αρµόδια
επιτροπή, µετά από τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που προτάθηκαν και έγιναν δεκτές από την Κυβέρνηση και την αρµόδιο
Υπουργό, έρχεται το νοµοσχέδιο που αφορά τη ρύθµιση των
οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, ένα νοµοσχέδιο
που υλοποιεί προεκλογική µας δέσµευση αλλά και µια σηµαντική
πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ που ως αξιωµατική αντιπολίτευση είχε
προτείνει µε σχέδιο νόµου για τη ρύθµιση χρεών, δίνοντας διέξοδο σε χιλιάδες υπερχρεωµένους συµπολίτες µας και νοικοκυριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα υψηλά επιτόκια της καταναλωτικής πίστης, κάποιος ατυχής προγραµµατισµός, κάποιο
απρόβλεπτο γεγονός που η ζωή επιφυλάσσει, αλλά και η παντελής έλλειψη συµβουλευτικών θεσµών υποστήριξης των καταναλωτών σε θέµατα υπερχρέωσης συνέβαλαν στην αύξηση
υπερχρεωµένων νοικοκυριών, µε τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες. Σηµαντικός αριθµός συµπολιτών µας, έχοντας χάσει σηµαντικό µέρος της αγοραστικής δύναµης και εγκλωβισµένοι στα
δεινά της υπερχρέωσης ζουν στο περιθώριο, χωρίς να µπορούν
να προγραµµατίσουν τη συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή. Και έρχεται σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να µας κατηγορήσει ότι αργήσαµε και µας
αποδίδει ευθύνες, όταν τα προβλήµατα αυτά δηµιουργήθηκαν
κυρίως από τις αλόγιστες πολιτικές που εφάρµοσε ως Κυβέρνηση τα τελευταία έξι χρόνια, χωρίς µάλιστα, να λάβει ποτέ καµµία µέριµνα για αυτούς τους συνανθρώπους µας.
Κανείς, λοιπόν, πλέον, δεν µπορεί να αγνοεί την επιτακτική
ανάγκη να δώσουµε τη δυνατότητα σε αυτούς τους συµπολίτες
µας να πραγµατοποιήσουν ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα στη ζωή
τους. Αυτό κάνουµε µε αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Γιατί
έχουµε χρέος, έχουµε καθήκον να σταθούµε σε αυτό το κοινωνικό πρόβληµα, που έχει πάρει διαστάσεις και ως σύγχρονο κοινωνικό κράτος να το αντιµετωπίσουµε.
Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, οι υπερχρεωµένοι συµπολίτες µας που έχουν αποδεδειγµένα µόνιµη αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, µπορούν να ρυθµίσουν την εξόφλησή
τους µε ευνοϊκότερους όρους και να απαλλαγούν από τα χρέη
τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα χρόνια ένα µέρος των
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χρεών τους, που καθορίζεται από το δικαστήριο, µε βάση το εισόδηµα και την εργασία τους. Με άλλα λόγια, καθιερώνεται και
στη χώρα µας η δυνατότητα του φυσικού προσώπου να απαλλάσσεται από τα χρέη του, όταν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία
και ταυτόχρονα, δεν επαρκούν τα εισοδήµατά του για την ικανοποίησή του.
Η ρύθµιση αυτή ενισχύει το κοινωνικό κράτος γιατί δεν εγκαταλείπει τον πολίτη σε µια αδιέξοδη και καταστροφική πορεία
που κανέναν δεν ωφελεί. Ούτε τον πιστωτή ούτε εξυπηρετεί το
γενικό συµφέρον. Η ρύθµιση αυτή επαναφέρει σταδιακά στον
οφειλέτη την αγοραστική του δύναµη, την οικονοµική του ελευθερία, συµβάλλοντας στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.
Στόχος, λοιπόν, του νοµοσχεδίου είναι η επανένταξη του υπερχρεωµένου πολίτη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µε τη δυνατότητα µιας δεύτερης ευκαιρίας για ένα νέο ξεκίνηµα, χωρίς
τα βάρη του παρελθόντος, εφόσον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα εξαντλήσει τις δυνατότητες, µερικής έστω, ικανοποίησης
των πιστωτών του.
Με τις ρυθµίσεις που εισάγει το νοµοσχέδιο δίδεται η δυνατότητα του οφειλέτη να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, αφού
του επιτρέπει να την εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του και µάλιστα, µε όρους που δεν θίγουν και τα συµφέροντα των πιστωτών του. Επιδιώκεται κατ’ αρχάς, εξωδικαστικός
συµβιβασµός και σε περίπτωση που δεν οδηγήσει σε αποτέλεσµα, υποβάλλεται αίτηση στο ειρηνοδικείο της περιοχής κατοικίας του οφειλέτη για δικαστικό συµβιβασµό µε συγκεκριµένες
χρονικές προθεσµίες και δυνατότητα τροποποίησης του σχεδίου
συµφωνίας οφειλέτη-πιστωτή.
Συνεισφέρει στην ανάπτυξη συζήτησης, στην ανάπτυξη διαπραγµάτευσης και στην τελική ρύθµιση των χρεών µε κίνητρα
για οφειλέτη και πιστωτή. ∆ίνεται η δυνατότητα ειλικρινούς πληροφόρησης στους πιστωτές για τη γενική οικονοµική κατάσταση
του οφειλέτη, έτσι ώστε, αφού αντιληφθούν τους κινδύνους και
τις αδυναµίες εξυπηρέτησης των χρεών από τους οφειλέτες, να
εκµεταλλευτούν τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου για
ηπιότερες και ρεαλιστικότερες απαιτήσεις προς όφελος και των
δύο.
Εξασφαλίζεται η υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου κάθε πολίτη που επήλθε σε αυτόν, χωρίς
βέβαια δόλο, µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρεών.
Η αξιοποίηση αυτών των διατάξεων από κάθε οφειλέτη, που πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου, µπορεί να γίνει µόνο µια φορά.
Του δίνεται δηλαδή µια δεύτερη ευκαιρία, ως οφείλει ένα σύγχρονο και δίκαιο κοινωνικό κράτος.
∆ιαµορφώνεται και οργανώνεται ο κατάλληλος µηχανισµός για
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των διαδικασιών που προβλέπονται από το νοµοσχέδιο αυτό µε αύξηση κατά ογδόντα των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του κλάδου
ειρηνοδικών.
Απαγορεύεται για έξι µήνες από την δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου ο πλειστηριασµός της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη.
Κυρία Υπουργέ, ήταν απαίτηση των καιρών, ιδιαίτερα σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία αυτή η νοµοθετική σας πρωτοβουλία που
έρχεται να αντιµετωπίσει ένα ιδιαίτερα οξυµένο πρόβληµα της
ελληνικής κοινωνίας. Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος,
όπως γίνεται µέσα από την παρούσα νοµοθετική ρύθµιση, δείχνει την κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης, της πολιτικής
ηγεσίας και των συνεργατών του Υπουργείου σας και εσάς προσωπικά και γι’ αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και τα
συγχαρητήριά µου. Είναι πεποίθησή µου ότι αυτό το νοµοσχέδιο
θα αποτελέσει το εργαλείο για την αντιµετώπιση µε αποτελεσµατικό, σύγχρονο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, στις σηµερινές
δύσκολες συγκυρίες του µεγάλου σύγχρονου προβλήµατος των
οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και θα τους δώσει
µια δεύτερη ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μοσχόπουλο.
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Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
σηµερινή συζήτηση εστιάζεται σ’ ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα,
που απασχολεί την καθηµερινότητα αρκετών συµπολιτών µας,
την αντιµετώπιση των οφειλών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Γεγονός είναι –και πρέπει να το αναγνωρίζουµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου- ότι για την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων τα ελληνικά νοικοκυριά καταφεύγουν συχνά
σε λήψεις δανείων. Ωστόσο, το σύγχρονο κοινωνικό, οικονοµικό
πρόβληµα και κυρίως τα αλλεπάλληλα και ιδιαιτέρως επώδυνα
οικονοµικά και φορολογικά µέτρα που έχετε λάβει ως Κυβέρνηση, κυρία Υπουργέ, έχουν οδηγήσει χιλιάδες συµπολίτες σε
οικονοµικό αδιέξοδο. Γιατί καθηµερινά γίνοµαι και γινόµαστε
όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα δέκτες αναφορών από συµπολίτες
µας -κάτι που είµαι σίγουρος ότι συµβαίνει και σε σας κύρια
Υπουργέ, και σε πολλούς συναδέλφους σ’ αυτήν την Αίθουσαότι η Κυβέρνηση έδωσε τη χαριστική βολή στα µικροµεσαία κυρίως ελληνικά νοικοκυριά.
Με τα µέτρα που πήρατε τα εξωθήσατε στο να βρίσκονται
εγκλωβισµένα σε ένα φαύλο κύκλο υποχρεώσεων τις οποίες είναι
αδύνατον να αποπληρώσουν. Αναγνωρίζω ότι το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο αποτελεί µια προσπάθεια της Κυβέρνησης να δείξει
στους πολίτες δείγµατα κοινωνικής ευαισθησίας. Όµως, αυτό
στην πράξη είναι πολιτική υποκρισία καθώς οι εν λόγω ρυθµίσεις,
έρχονται µετά από τη λήψη µιας σειράς επώδυνων µέτρων. Έρχονται να ανακουφίσουν τα αυτιά των πολιτών από προβλήµατα
που η ίδια η Κυβέρνηση έχει επιδεινώσει. Εξίσου υποκριτικό είναι
να γράφετε, κυρία Υπουργέ, στην αιτιολογική έκθεση ότι σηµαντικό µέρος των πολιτών έχει οδηγηθεί σήµερα στην περιθωριοποίηση καθώς µη διαθέτοντας αγοραστική δύναµη και
δυνατότητα απεγκλωβισµού από την υπερχρέωση δεν είναι σε
θέση να σχεδιάζει τη συµµετοχή του στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εσείς τους οδηγήσατε σε
αυτό το τέλµα µε τα συνεχή επώδυνα οικονοµικά µέτρα που πήρατε, δίχως να δίνετε παράλληλα αναπτυξιακές ανάσες. Μειώσατε την καταναλωτική πίστη, ενώ µε τις περικοπές σε µισθούς
και συντάξεις και κυρίως µε την ξαφνική αύξηση του ΦΠΑ µειώσατε την αγοραστική δύναµη του Έλληνα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT που δηµοσιεύτηκαν τον περασµένο
∆εκέµβριο η αγοραστική δύναµη του Έλληνα βρισκόταν στο 94%
του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Πρόσφατα στοιχεία της αγοράς
δείχνουν ότι έχει µειωθεί κατά 25%. Ταυτόχρονα όµως, δεν λαµβάνεται κανένα ουσιαστικό µέτρο για την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας και της ενίσχυσης της αναπτυξιακής
προοπτικής της χώρας. Αντί να ενισχύσετε την αναπτυξιακή δυναµική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της αγοράς, αντί να προωθήσετε και να επιταχύνετε την προώθηση των κονδυλίων,
κυρίως των κοινοτικών, λάβατε αποφάσεις που µάλλον πάγωσαν
την αγορά. Αυτό έγινε µε το πάγωµα του Αναπτυξιακού Νόµου
και µε το ΕΣΠΑ από τον περασµένο Οκτώβριο. Μέχρι το Σεπτέµβρη του 2008 το ΕΣΠΑ ήταν πέµπτο στις απορροφήσεις στο σύνολο των προγραµµάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης σηµειώνω την αλλαγή τις προϋποθέσεις και στους
όρους λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ που ήταν και προεκλογική σας
εξαγγελία. Ωστόσο, το επιτόκιο 7% που συµφωνήθηκε ήταν πανάκριβο και οι τράπεζες δεν ήθελαν να δανείσουν. Ακόµη στο
πρώτο εξάµηνο του 2009 το συνολικό ύψος των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ είχε φτάσει τα 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ στο πρώτο
εξάµηνο του 2010 αυτό περιορίστηκε στα 150 εκατοµµύρια
ευρώ. Στις προεκλογικές σας εξαγγελίες αναφερόταν η αναβάθµιση και η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και
η δηµιουργία Ειδικής Αντιµονοπωλιακής Αρχής. Αυτά ακόµη τα
περιµένουµε.
Οι αντιαναπτυξιακές σας πρωτοβουλίες οδήγησαν ήδη µεγάλο
µέρος της αγοράς να βρίσκεται σε απόγνωση. Μικροί και µεγάλοι επενδυτές αντιµετωπίζουν προβλήµατα από τη στάση που
κρατάτε απέναντί τους, αλλά και από τους µέχρι σήµερα χειρι-

350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

σµούς σας και από τα µέτρα που παίρνετε. Σε πολύ δεινή οικονοµική θέση βρίσκονται σχεδόν όλοι οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες της χώρας.
Σήµερα µας φέρνετε εδώ ένα καθαρά επικοινωνιακό νοµοσχέδιο και µάλιστα µε εννέα µήνες καθυστέρηση γιατί στην
ουσία πρόκειται για µια πρόταση νόµου που είχατε καταθέσει τον
Απρίλιο του 2009 ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Όλος ο κόσµος
καίγεται και εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας βρίσκονται σε
αδυναµία να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Τα µέτρα που λαµβάνετε επιβαρύνουν οριζόντια τους πολίτες και όλους τους κλάδους και µειώνουν δραµατικά τον οικονοµικό προϋπολογισµό
όλων των πολιτών. Τι περιµένατε εννέα ολόκληρους µήνες; Είναι
υποκριτικό µετά από την οικονοµική ασφυξία που εσείς έχετε
προκαλέσει να έρχεστε τώρα τέλος Ιουλίου µε αυτό το νοµοσχέδιο που το είχατε έτοιµο από τον Απρίλιο του 2009. Σας υπενθυµίζω ότι για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είχατε δεσµευτεί
προεκλογικά ότι θα το ψηφίζατε τις εκατό πρώτες ηµέρες. Αυτά
είναι δικά σας λόγια και δεσµεύσεις στο πρόγραµµά σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η προβληµατική οικονοµική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών καθηµερινά διογκώνεται και γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης από τα µέσα
ενηµέρωσης. Αυτή την κατάσταση δυστυχώς προσπαθεί να εκµεταλλευτεί επικοινωνιακά η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Το τονίζω αυτό διότι οι ρυθµίσεις που µας καλείτε να ψηφίσουµε
δεν σβήνουν ουσιαστικά τα χρέη, αλλά βοηθούν στη διαχείριση
της χρεοκοπίας των ιδιωτών υπό την έννοια της ρύθµισης των
χρεών. Από την άλλη µεριά, είναι αναµφισβήτητο ότι αρκετά νοικοκυριά αντιµετωπίζουν µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα και σε
καµµία περίπτωση δεν πρέπει να κλείνουµε τα µάτια µας µπροστά σ’ αυτό το πρόβληµα και αυτό πόσο µάλλον όταν τα οικονοµικά προβλήµατα βαραίνουν κυρίως τους χαµηλόµισθους.
Όλοι µας αναγνωρίζουµε ότι για αρκετούς συµπολίτες µας τα
χρέη είναι δυσβάσταχτα. Βεβαίως, η άσχηµη διεθνής οικονοµική
συγκυρία και η υπερεκτίµηση των δυνάµεων των ιδιωτών και η
υποεκτίµηση των υπαρχόντων οφειλών τους είναι σηµαντικές αιτίες για αυτή την κατάσταση. Αλλά και οι ευθύνες που προκύπτουν από τους χειρισµούς της Κυβέρνησης είναι και σοβαρές
και µεγάλες. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ σηµαντική πρόνοια να
δηµιουργήσουµε µε τις κατάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες
τις απαραίτητες προστατευτικές δικλίδες για τον πολίτη, προκειµένου αυτός να αποφεύγει την υπερχρέωση. Αυτό θα ήταν µια
ουσιαστική νοµοθετική παρέµβαση προς τη σωστή κατεύθυνση
συµπληρωµατική των όποιων ρυθµίσεων για την τακτοποίηση
των οφειλών των φυσικών προσώπων.
Τέλος, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι ορισµένες πρακτικές
τραπεζών ενισχύουν το πρόβληµα της υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών. Οι όποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις οφείλουν
να λάβουν υπ’ όψιν τους και αυτή τη διάσταση, να προστατεύσουν τα φυσικά πρόσωπα από την σε ορισµένες περιπτώσεις καταχρηστική πρακτική των τραπεζών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η κυρία Υπουργός
έχει το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα
τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Μουσουρούλη, τον κ. Μπεκίρη και τον κ. Αυγενάκη. Κατανοώ απολύτως την ανάγκη αντιπολιτευτικού λόγου, αλλά οι αντιφάσεις και
στις τρεις οµιλίες ήταν ορατές. Αν οι καθυστερήσεις διογκώθηκαν λόγω του µνηµονίου πώς εξηγείται ότι καταθέσαµε το σχέδιο
νόµου τον Ιούνιο του 2009 και ψηφίζεται σήµερα χωρίς ουσιαστικές αλλαγές;
∆εύτερον, όσον αφορά το επιχείρηµα περί καθυστερήσεων,
γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο χώρα που πέρασε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο µέσα σ’ ένα χρόνο και µάλιστα εν
µέσω µιας κρίσης τέτοιας µορφής; Ή µήπως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι παρ’ όλη την κρίση δεν θα έπρεπε να
στείλουµε το νοµοσχέδιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;
Τρίτον, αν όπως ισχυρίστηκε ο κ. Μουσουρούλης δεν εισακούονται τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τότε πώς εξηγείτε την

κατάθεση νοµοτεχνικών βελτιώσεων που έκανα πριν από λίγο;
Τέταρτον, αν πραγµατικά πιστεύετε ότι τα σενάρια προσοµοίωσης των τραπεζών θα οδηγήσουν σε µείωση της ρευστότητας
λόγω του νοµοσχεδίου τότε γιατί το ψηφίζετε; Αυτές οι αντιφάσεις δεν είναι επιτρεπτές µέσα στο Κοινοβούλιο.
Έρχοµαι στο σχέδιο νόµου. Εισερχόµεθα σήµερα στην τελική
φάση συζήτησης του σχεδίου νόµου για τη ρύθµιση των χρεών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Πρόκειται -και το λέω µε
κάθε ειλικρίνεια- για ένα σχέδιο νόµου που έρχεται να αντιµετωπίσει ένα από τα µεγαλύτερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα
της χώρας µας, αυτό της υπερχρέωσης κατά τρόπο ουσιαστικό,
σύγχρονο, θεσµικό, εναρµονισµένο µε τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου.
Η σηµαντική αυτή πρωτοβουλία καλύπτει ένα µεγάλο θεσµικό
κενό, που είχαµε όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα µας, ένα θεσµικό
κενό που, όλες σχεδόν οι αναπτυγµένες χώρες, είχαν φροντίσει
να καλύψουν ήδη από τη δεκαετία του ’80 και του ’90, ένα θεσµικό κενό που διευρύνθηκε από τον τρόπο µε τον οποίο απελευθερώθηκε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τόσο στις
περισσότερες χώρες όσο και στον τόπο µας, αλλά κυρίως από
την απουσία µηχανισµών αποτελεσµατικής ρύθµισης εκ µέρους
της πολιτείας.
Tα τελευταία χρόνια η ανάλυση των διεθνών οικονοµικών εξελίξεων και της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, που ξέσπασε το 2007,
οδηγεί σε πέντε καίριες διαπιστώσεις.
Πρώτη διαπίστωση. Η απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών
αγορών από τη δεκαετία του ’90 και µετά, τόσο στη χώρα µας
όσο και στον κόσµο, έγινε χωρίς κανόνες και χωρίς τη δηµιουργία θεσµών αποτελεσµατικής εποπτείας και ελέγχου στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
∆εύτερη διαπίστωση. Απόρροια της ελλιπούς εποπτείας και
ρύθµισης ήταν η ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση, η οποία δηµιούργησε φαινόµενα «φούσκας» στις αγορές. Στις Ηνωµένες
Πολιτείες δηµιουργήθηκε η «φούσκα» των στεγαστικών δανείων,
στη χώρα µας η «φούσκα» της καταναλωτικής πίστης.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σ’ ένα οικονοµικό περιβάλλον
υψηλής ρευστότητας και χαµηλού κόστους δανεισµού αύξησαν
υπέρµετρα την καταναλωτική πίστη. Έτσι στην Ελλάδα η καταναλωτική πίστη τετραπλασιάστηκε σε µόλις πέντε χρόνια. Από
12 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν το υπόλοιπο της καταναλωτικής πίστης το 2003, ανήλθε σε 46 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008.
Τετραπλασιάστηκε µέσα σε πέντε χρόνια.
Το 2008 το ποσοστό της καταναλωτικής πίστης προς την ιδιωτική κατανάλωση, δηλαδή τα καταναλωτικά δάνεια ως ποσοστό
που χρηµατοδοτούν τις αγορές ιδιωτών, έγινε το υψηλότερο
στην Ευρώπη. Το ποσοστό διαµορφώθηκε δηλαδή, το 2008 σε
21% από το 10% περίπου, 9,8% το 2001, δηλαδή περίπου διπλασιάστηκε. Την περίοδο 2003-2008, η ραγδαία ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστης στήριξε µε τη σειρά της την ιδιωτική
κατανάλωση και την κατασκευαστική δραστηριότητα, που αποτέλεσαν και τη βασική ατµοµηχανή της µεγέθυνσης.
Τρίτη διαπίστωση. Η ανεξέλεγκτη αυτή αύξηση στην καταναλωτική πίστη σε συνδυασµό µε την απουσία πρακτικών υπεύθυνου δανεισµού από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ενός
ισχυρού καταναλωτικού κινήµατος από την άλλη, οδήγησαν πολλούς συµπολίτες µας στον υπερδανεισµό και στην υπερχρέωση,
φαινόµενα που έγιναν έκδηλα µε την πτώση της οικονοµικής
δραστηριότητας από το 2008 και µετά.
Η επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών αύξησε το ποσοστό
των καθυστερήσεων στην πληρωµή οφειλών από 4,5% στο τέλος
του 2007, στο 5% στο τέλος του 2008, στο 7,7% το ∆εκέµβριο
του 2009. Για τα καταναλωτικά δάνεια οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν το 13% το ∆εκέµβριο του 2009, πολύ πριν από το µνηµόνιο, αγαπητοί συνάδελφοι.
Τέταρτη διαπίστωση. Η έλλειψη µηχανισµών και θεσµών επίλυσης του φαινοµένου της υπερχρέωσης προκάλεσε σε πολλούς
συµπολίτες µας τεράστια οικονοµικά και κοινωνικά αδιέξοδα.
Πολλά νοικοκυριά, όπως ξέρουµε, έχουν υπερχρεωθεί σε τέτοιο
βαθµό που οδηγούνται στην περιθωριοποίηση, καθώς δεν διαθέτουν αγοραστική δύναµη και δυνατότητα απεγκλωβισµού από
την υπερχρέωση. Ολόκληρες οικογένειες ζουν µε το βραχνά της
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πληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε το φόβο ότι θα χάσουν το
σπίτι τους, µε την αγωνία του αύριο.
Πέµπτη και τελευταία διαπίστωση. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους που δηµιουργήθηκαν από τη ραγδαία αύξηση της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και οι δυνατότητες που
είχαν αποδοτικών τιτλοποιήσεων, ιδιαίτερα των στεγαστικών δανείων, δηµιούργησαν αντικίνητρα για τη διοχέτευση πιστώσεων
σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας.
∆εν είναι τυχαίο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το ποσοστό των
επιχειρηµατικών δανείων στο σύνολο των δανείων µειώθηκε από
το 60% το 2003 στο 48% το 2009, ενώ την ίδια περίοδο ο λόγος
δανείων προς νοικοκυριά για καταναλωτική και στεγαστική πίστη
σε σχέση µε δάνεια προς επιχειρήσεις, σχεδόν διπλασιάστηκε
από 0,66% σε 1,08%.
Με απλά λόγια, ολοένα και µεγαλύτερα µέρη των αποταµιεύσεών µας µέσω του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος κατευθύνθηκαν στην κατανάλωση και όχι στην επένδυση και στην
παραγωγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πέντε αυτές διαπιστώσεις ή
όπως χαρακτηρίζονται στην Οικονοµική Επιστήµη «αποτυχίες
της χρηµατοπιστωτικής αγοράς», εξηγούν πολλές από τις στρεβλώσεις που καλούµεθα σήµερα να άρουµε.
Εξηγούν την απότοµη ανακοπή της συνολικής πιστωτικής επέκτασης από το 21% το ∆εκέµβριο του 2005, στο 2,8% το Μάιο
του 2010. Εξηγούν τη στέρηση απαραίτητης ρευστότητας προς
βιώσιµες επιχειρήσεις. Εξηγούν την αύξηση καθυστερήσεων
οφειλών, αλλά και τη δηµιουργία ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε κινδύνους για την ίδια τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Εξηγούν τέλος, την αδυναµία, λόγω υπερχρέωσης, πολλών
νοικοκυριών να συµµετέχουν στην οικονοµική ζωή. Γενικότερα,
όµως, οι στρεβλώσεις αυτές σε συνδυασµό µε την αδικαιολόγητη, διαχρονική απεµπόληση εκ µέρους της πολιτείας της ευθύνης που είχε να λάβει µέτρα προαγωγής του υπεύθυνου
δανεισµού και πρόληψης και αντιµετώπισης της υπερχρέωσης,
οδήγησαν στην καταστρατήγηση δύο θεµελιωδών αρχών της δηµοκρατίας.
Αναφέροµαι στην αρχή της οικονοµικής δηµοκρατίας και στο
κοινωνικό δικαίωµα κάθε πολίτη σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Η ασύµµετρη ισχύς και διαπραγµατευτική δύναµη των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων έναντι των καταναλωτών αλλά και
των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικρών και των µεσαίων, σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα, όξυνε τα προβλήµατα οικονοµικής δηµοκρατίας.
Η υπερχρέωση στερεί από επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαπραγµατευτική δύναµη. Οι υπερχρεωµένοι καθίστανται ανήµποροι στη συγκεκριµένη αγορά να διαπραγµατευτούν το µέγεθος
ή τους όρους δανεισµού, πόσο µάλλον να προβούν σε ρυθµίσεις
χρεών ή επαναδιαπραγµάτευση παλαιότερων συµβάσεων.
Ταυτόχρονα, η δυσχερής οικονοµική και κοινωνική θέση στην
οποία περιέρχονται πολλά νοικοκυριά, θίγει το θεµελιώδες κοινωνικό δικαίωµα της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Μία από τις πολλές συµπολίτισσές µας, που συµµετείχε στη
διαβούλευση, έγραψε: «Ο πατέρας µου έχει στεγαστικό δάνειο
190.000 ευρώ, το οποίο πλέον δεν µπορεί να αποπληρώσει. Είναι
εξήντα οκτώ χρονών µε µόνο εισόδηµα τη σύνταξή του 780
ευρώ. Το µόνο περιουσιακό του στοιχείο είναι ένα σπίτι διακοσίων δέκα τετραγωνικών µέτρων, µέσα στο οποίο µένω και εγώ
µε τρία παιδιά. Οι µηνιαίες δόσεις είναι 1.500 ευρώ. Μέχρι τώρα
τα πληρώναµε παίρνοντας πότε δάνειο από µία τράπεζα, πότε
από την άλλη, γιατί και ο µισθός µου δεν έφτανε. Αυτή τη στιγµή
είµαι και εγώ υπερχρεωµένη και είµαστε σε απόγνωση. ∆εν σκέφτοµαι τίποτε άλλο παρά µόνο πώς θα ζήσω τα παιδιά µου. Είναι
το µόνο που µας κρατάει πια στη ζωή».
Η κραυγή αυτή αγωνίας, το δράµα αυτών των οικογενειών
αναδεικνύει τη σηµασία και την αναγκαιότητα του ρυθµιστικού
ρόλου του κράτους. Το σχέδιο νόµου το οποίο αύριο καλούµεθα
να ψηφίσουµε, θωρακίζει όσο είναι αυτό δυνατό την οικονοµική
δηµοκρατία και το κοινωνικό δικαίωµα του πολίτη στην αξιοπρεπή διαβίωση.
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Βελτιώνει τη θέση του πολίτη, του δανειολήπτη έναντι των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς του δίνεται η ευκαιρία για
εξωδικαστικό συµβιβασµό, δηµιουργεί πίεση στις τράπεζες να
προβούν σε ρυθµίσεις και να συµβιβαστούν, επιτρέπει στη δικαστική εξουσία, στα ειρηνοδικεία, να αποτιµήσουν τις δυνατότητες πληρωµής κάθε δανειολήπτη µε βάση το εισόδηµα και τα
περιουσιακά του στοιχεία και να απαλλάξει τελικά τον δανειολήπτη από τα χρέη του, αν αυτό επιβάλλεται για την εξασφάλιση
του κοινωνικού δικαιώµατος σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Είναι αγαπητοί συνάδελφοι, ακριβώς αυτή η ισχυροποίηση της
διαπραγµατευτικής δύναµης του δανειολήπτη έναντι των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και η ρυθµιστική παρέµβαση του
κράτους, που δηµιούργησε σε όλες τις χώρες εντάσεις και ενστάσεις από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
∆εν είναι τυχαίο ότι σε καµµιά χώρα δεν προωθήθηκε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο σε λιγότερο από ένα χρόνο από τότε που κατατέθηκε ως πρόταση. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ιταλία και η
Πολωνία, µετά από πέντε χρόνια, ακόµα προσπαθούν να προωθήσουν ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Αγαπητέ κύριε Τζέκη, αν το νοµοσχέδιο δεν στηρίζει το δανειολήπτη, αν εξυπηρετεί -όπως είπατε- το δίκαιο των τραπεζών, αν
–όπως είπατε- παραπλανάται όλος αυτός ο κόσµος που για
µήνες τώρα πίεζε να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, τότε ο ίδιος ο δανειολήπτης µπορεί να µην υπαχθεί στις διατάξεις του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα από την πλούσια εµπειρία των
χωρών που διαθέτουν ήδη από µακρού αντίστοιχους θεσµούς µε
αυτούς που εισάγει το σχέδιο νόµου, θα ήθελα σήµερα να θυµίσω ιδιαίτερα τη Σύσταση 8 του 2007 του Συµβουλίου της Ευρώπης, που καλεί όλα τα κράτη-µέλη να εισάγουν τους
αναγκαίους µηχανισµούς που θα επιτρέψουν, µεταξύ άλλων, τη
µερική ή και ολική διαγραφή χρεών, την αποκατάσταση των
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και την επανασυµµετοχή
τους στις οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητάµε δίνει πράγµατι µε
τρόπο ρεαλιστικό την προοπτική απεγκλωβισµού των υπερχρεωµένων καταναλωτών κι επαγγελµατιών από την υπερχρέωση.
∆ίνει τη δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης οµηρίας, στην
οποία έχουν έλθει υπερχρεωµένοι απέναντι στους πιστωτές
τους. Αποτελεί µία τοµή στις ιδιωτικές σχέσεις και ιδίως, αυτές
των οφειλετών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα. Καθιερώνει ουσιαστικά και στη χώρα µας για πρώτη φορά τη δυνατότητα του φυσικού προσώπου να απαλλάσσεται από τα χρέη του, τη
δυνατότητα, δηλαδή, της πτώχευσης του ιδιώτη, όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίησή τους και δεν
επαρκούν προς τούτο ούτε τα τρέχοντα ούτε τα προσδοκώµενα
εισοδήµατα του οφειλέτη.
Το σχέδιο νόµου –όπως είπαµε- ενισχύει τη διαπραγµατευτική
δύναµη στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά να ρυθµίσουν τις οφειλές
τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους.
Είναι σηµαντικό για πολλούς λόγους να έλθουν τα µέρη σε µία
ρεαλιστική µεταξύ τους συµφωνία, που θα εξυπηρετεί τα συµφέροντα και των δύο µερών.
Το σχέδιο νόµου δίνει ουσιαστικά κίνητρα και στις δύο πλευρές να έλθουν σε ένα εξωδικαστικό συµβιβασµό. Και, κύριε
Πλεύρη, θα απαντήσω στην κατ’ άρθρο συζήτηση στις συγκεκριµένες αιτιάσεις που είπατε, γιατί υπάρχει ακριβώς απάντηση
και αύριο, ευχαρίστως να σας απαντήσω.
Αν δεν ευοδωθεί το στάδιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού,
ο υπερχρεωµένος καταναλωτής ή επαγγελµατίας εφόσον εξοφλήσει µέσα σε τέσσερα έτη, σύµφωνα µε τις πραγµατικές του
δυνατότητες, ένα µέρος των χρεών, όπως καθορίζεται από το δικαστήριο, αποκτά το δικαίωµα για ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα
στη ζωή του, απαλλασσόµενος από το υπόλοιπο των χρεών του.
Στις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου υπάγονται µόνο εκείνοι –και
πρέπει να το τονίσουµε- που βρίσκονται σε αποδεδειγµένη µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, εκείνοι,
δηλαδή, που µε βάση τα εισοδήµατά τους, τρέχοντα και µελλοντικά προσδοκώµενα, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από χρέη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθετική αυτή πρωτοβου-
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λία δηµιουργεί ταυτόχρονα- και θα ήθελα να το τονίσω, γιατί είναι
κάτι που δεν το τονίσαµε όσο θα έπρεπε- τις προϋποθέσεις, ώστε
και στη χώρα µας να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό καταναλωτικό κίνηµα. Ήδη, µε την αρµόδια Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, αλλά και σε συνεργασία µε τους
δικηγορικούς συλλόγους και τις καταναλωτικές οργανώσεις σε
ολόκληρη τη χώρα, σχεδιάζουµε και θα στηρίξουµε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου υποστήριξης των δανειοληπτών, που θέλουν να ενηµερωθούν και να υποβοηθηθούν, ώστε
να κάνουν χρήση του εξωδικαστικού συµβιβασµού αλλά και όλων
των ρυθµίσεων του νόµου.
Είµαι σίγουρη ότι από τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου, ωφεληµένοι δεν θα είναι µόνο οι υπερχρεωµένοι, αλλά εν τέλει και
τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα. Γι’ αυτό και επαναλαµβάνω, κανείς δεν έχει να κερδίσει κρατώντας τους συµπολίτες µας αυτούς σε κατάσταση οµηρίας. Αντιθέτως, τα νοικοκυριά αυτά
έχουν πλέον, µε την προοπτική που τους ανοίγεται, κάθε λόγο
να εξαντλήσουν τις δυνατότητες τους για την αποπληρωµή του
χρέους εκείνου που µπορούν πράγµατι να εξυπηρετήσουν. Και
αυτό γιατί η πληρωµή προσφέρει διέξοδο και προοπτική απεγκλωβισµού από την υπερχρέωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στις κρίσιµες συνθήκες που βρισκόµαστε έχουµε µεγαλύτερο ακόµα χρέος να στηρίξουµε τους αδύναµους συµπολίτες µας, να τους διασφαλίσουµε ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης, να προάγουµε την επανένταξη και συµµετοχή τους στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα. Έχουµε
ευθύνη να εµβαθύνουνε την οικονοµική δηµοκρατία και να κατοχυρώσουµε, όσο είναι δυνατόν, το κοινωνικό δικαίωµα σ’ ένα
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Και αυτούς τους στόχους υπηρετεί το σχέδιο νόµου που συζητάµε. Σας καλώ να το ψηφίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Κατσέλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως και ο εισηγητής -ο κ. Μουσουρούλης- της Νέας
∆ηµοκρατίας ανέλυσε, στην ουσία και στον πυρήνα, στη συζήτηση επί της αρχής για το σχέδιο νόµου, τη ρύθµιση, δηλαδή,
των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, στη σύλληψη αυτό το σχέδιο νόµου έχει σωστή αφετηρία, γίνεται και στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχουµε κανένα λόγο να είµαστε αντίθετοι σε αυτό.
Τολµώ να σας πω ότι πράγµατι µπορεί να δώσει διέξοδο σε
απελπισµένους ανθρώπους, σε ανθρώπους που πράγµατι έχουν
περιέλθει σε πολύ δυσχερή οικονοµική κατάσταση. Και εν πάση
περιπτώσει, η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει τουλάχιστον και
να δικαιώσει σε ένα βαθµό αυτούς για τους οποίους ο λαός λέει
«ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος». Όταν πράγµατι, δηλαδή,
ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα - αν και φέρθηκε σωστά,
αν και προσπάθησε, αν και δεν είχε δόλο- να ικανοποιήσει τις
δικές του υποχρεώσεις απέναντι σε ένα τραπεζικό σύστηµα, το
οποίο τον πίστωσε, πράγµατι η πολιτεία πρέπει να τον προστατεύσει.
Αυτό, όµως –και βεβαίως, στα άρθρα θα γίνει ευρύτερη συζήτηση την οποία θα την κάνουµε αύριο- κυρία Υπουργέ, το οποίο
δεν µας ικανοποίησε και πρέπει να το πούµε, γιατί πραγµατικά
νοµίζω ότι προκαλεί µία σχετική ανησυχία, είναι το θεώρηµα, το
οποίο άκουσα πριν από λίγο στην προφορική σας αγόρευση, όχι
στην αιτιολογική έκθεση, πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτό το σχέδιο νόµου. Άκουσα, δηλαδή, ότι η καταναλωτική πίστη στη χώρα
είναι πολύ µεγάλη, ότι η καταναλωτική πίστη και η µη ικανοποίηση της από πολίτες οι οποίοι βοηθήθηκαν από αυτήν, ευθύνεται
για τη µειωµένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος.
Άκουσα ότι δόθηκε πολύ µεγάλη καταναλωτική και στεγαστική
πίστη και άλλα δάνεια στη χώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,

ενώ είναι γνωστό ότι η Ελλάδα βρίσκεται πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια, όπου εκεί
έχουµε το µεγαλύτερο πρόβληµα.
Η καταναλωτική πίστη –όπως πολύ σωστά είπατε- είναι το
10%. Και η µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ µέρους των καταναλωτών είναι το 7% του 10%, αν τουλάχιστον αντιλαµβάνοµαι σωστά αυτά τα οποία είπατε. ∆εν φταίει αυτό για τη µείωση
της ρευστότητας των τραπεζών.
Προφανώς η µείωση της ρευστότητας των τραπεζών δηµιουργεί πρόβληµα στην αγορά. Ασφαλώς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί σωστά. Πώς το αντιµετωπίσατε; ∆ίνοντας
5 δισεκατοµµύρια πίσω από τα 28, αυτά που δεν είχατε ψηφίσει
και µας κατηγορούσατε στην προηγούµενη περίοδο ως ένα
κόµµα και µία κυβέρνηση που δούλευε µόνο για τους τραπεζίτες. Ήλθατε εκ των υστέρων και αντιληφθήκατε ότι πρέπει να το
κάνετε. Και δώσατε άλλα 10 για ένα χρηµατοπιστωτικό ταµείο!
Ορθώς, κατά την εκτίµησή µας και το ξέρετε ότι έτσι είναι τα
πράγµατα.
Αλλά, από την άλλη πλευρά, το µήνυµα του θεωρήµατος το
οποίο στέλνετε, ότι, δηλαδή, η καταναλωτική και στεγαστική
πίστη πρέπει να περιοριστεί και µάλιστα, εν µέσω µιας οικονοµικής κρίσης -άλλο αν τα κριτήρια πρέπει να γίνουν πιο αυστηράείναι λάθος. Γιατί χωρίς τραπεζικό σύστηµα, σήµερα στην ελεύθερη οικονοµία την οποία ζούµε, δεν µπορεί να κινηθεί η αγορά.
Και το στεγαστικό δάνειο, κυρία Υπουργέ, είναι ουσιαστικά επιχειρηµατικό δάνειο από την ανάποδη. ∆εν το παίρνει ο επιχειρηµατίας. Το παίρνει, όµως, ο καταναλωτής, ο οποίος τροφοδοτεί
µε τον έµµεσο αυτό τρόπο τον επιχειρηµατία. Σήµερα, λοιπόν,
που η οικοδοµική δραστηριότητα έχει καταβυθιστεί, έχει φτάσει
κοντά στο µηδέν, η στεγαστική πίστη θεωρώ ότι είναι ίσως το τελευταίο όπλο, το οποίο µετά τη διασφάλιση της όποιας ρευστότητας των τραπεζών µπορεί να δώσει κίνηση στην αγορά.
Μην την πυροβολούµε και αυτή. Να κάνουµε πιο σκληρά τα
µέτρα, αλλά όχι όµως να θεωρούµε ότι όλο αυτό το σκηνικό, το
οποίο έγινε και σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση -στις υπόλοιπες δηλαδή χώρες- είναι αυτό που φταίει για
την Ελλάδα.
∆εν είπατε κουβέντα για τα µέτρα της Κυβέρνησης. ∆εν θέλω
να κάνετε αυτοκριτική, ούτε να πείτε ότι «κακώς πήραµε αυτά τα
µέτρα και πιέσαµε προς τα κάτω τους µισθούς, τα εισοδήµατα,
την αγορά». Όχι, ούτε εγώ θα το κάνω αυτό. Τα έχουµε πει πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αλλά µία κουβέντα, ότι δηλαδή
αυτό το σκηνικό της χώρας και οι ενεργητικές αποφάσεις µίας
κυβέρνησης, του πολιτικού συστήµατος, αν θέλετε -να ικανοποιήσω, να µην είµαι αντιπολιτευτικός- έχει τεράστια ευθύνη για την
ύφεση και την αδυναµία χιλιάδων νοικοκυριών, νοικοκυραίων, οικογενειαρχών να ανταποκριθούν, σ’ αυτά τα οποία είχαν πριν
από δύο, τρία, τέσσερα χρόνια αναλάβει ως ευθύνες απέναντι
σε µία τράπεζα και που σήµερα δεν µπορούν να το πληρώσουν.
∆ιότι, καλώς ή κακώς, έχουµε πάνω από ένα εκατοµµύριο δηµοσίους υπαλλήλους στο στενό και στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, στους οποίους τους µειώσαµε κατά δύο µισθούς την ετήσια εισοδηµατική τους κατάσταση. Αυτή είναι µία πραγµατικότητα την οποία κανείς δεν µπορεί να την αρνηθεί.
∆εν είναι αυτό µία αιτία για την οποία σήµερα ο µισθωτός ή
ακόµα και ο ελεύθερος επαγγελµατίας, ο επιτηδευµατίας, ο
οποίος, εν πάση περιπτώσει, ζει από την αγορά που ο µισθωτός
δεν µπορεί να την τροφοδοτήσει, δεν µπορεί σήµερα να αντεπεξέλθει; Γιατί δεν το λέµε σ’ αυτήν την Αίθουσα; Κάποτε πρέπει να
πούµε την αλήθεια. ∆εν µας φταίει, λοιπόν, η τράπεζα, ούτε η
καταναλωτική πίστη ούτε οι χαλαροί δεσµοί. Αντιθέτως, θα σας
έλεγα. Οι κάρτες στη χώρα, είναι πολύ µικρότερο ποσοστό απ’
ό,τι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Άρα, λοιπόν, να λέµε αλήθειες, να συµφωνούµε σ’ αυτά που
λέµε, να τα κάνουµε καλύτερα. Πρέπει να δείξουµε προς τα έξω
στην κοινωνία, που δεν περνάει καλά, ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα
µπορούµε να βάζουµε τα δάχτυλα «επί τον τύπον των ήλων».
Μόνο που πρέπει να τα βάζουµε όλοι, όχι µόνο η Αντιπολίτευση
η οποία συνεισφέρει ή τουλάχιστον επιχειρεί να παίξει ένα θετικό ρόλο, έχοντας υπερψηφίσει είκοσι από τα σαράντα τέσσερα
σχέδια νόµου από τότε που αναλάβατε την Κυβέρνηση. Το είπε
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και ο κ. Μουσουρούλης, είκοσι στα σαράντα τέσσερα. Είκοσι
σχέδια νόµου δεν έχει ψηφίσει επί της αρχής το κόµµα σας ως
αντιπολίτευση από το 2004 µέχρι το 2009. Είκοσι συνολικά δεν
έχετε ψηφίσει. ∆εν νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι, για το οποίο πρέπει να υπερηφανεύεστε.
∆εύτερον, είναι σωστό να στηρίξουµε τους ανθρώπους που
δεν µπορούν σήµερα να αντεπεξέλθουν. Αλλά αυτό δεν φτάνει.
∆ηλαδή αυτό, δεν είναι µία αµυντική κίνηση η οποία µπορεί να
βοηθήσει τους πολίτες. Είναι ίσως µία κίνηση η οποία δίνει ελπίδα. Πρέπει να προσέξετε ως Κυβέρνηση να µην δώσετε µεγαλύτερες ελπίδες, απ’ αυτές τις οποίες πράγµατι µπορεί να
ικανοποιήσει αυτό το σχέδιο νόµου.
Υπάρχει ένα ερωτηµατικό. Αφού το σκέπτεστε από πριν αναλάβετε την Κυβέρνηση -το είχατε καταθέσει ως σχέδιο νόµουαφού το είχατε ετοιµάσει από τον Ιανουάριο, αφού έχει γίνει όλη
αυτή η ιστορία, γιατί ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης δεν όπλισε τα ειρηνοδικεία ή και τα πρωτοδικεία, όπου παρεµβαίνουν µε εκείνο
το προσωπικό, αφού ερχόταν αυτό το σχέδιο νόµου; Γιατί να ξέρετε, ότι από την ώρα που θα το δηµοσιεύσει το Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, αντιλαµβάνεστε ότι την άλλη µέρα το
πρωί ξεκινάει ένα γαϊτανάκι πιέσεων και βεβαίως υποχρεώσεων
της πολιτείας, µε τι υποδοµή; Με καµµία υποδοµή.
Σήµερα τα ειρηνοδικεία της χώρας δεν µπορούν ούτε καν τις
τοπικές υποθέσεις να ικανοποιήσουν. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, ότι
εδώ δηµιουργείτε εντυπώσεις και ελπίδες και µάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι δύσκολα περνάνε αυτήν την περίοδο, οι
οποίες δεν µπορούν να ικανοποιηθούν.
∆εν µπαίνω στην ουσία, τα υπόλοιπα αύριο. Όµως, η προστασία αυτών των ανθρώπων δεν είναι µόνο αυτό το σχέδιο νόµου.
Αυτό είναι κάτι. Το ψηφίζουµε.
Η πραγµατική προστασία είναι οι όποιες «ανάσες» στην οικονοµία. Είναι δηλαδή, η κινητροδότηση στοιχειωδώς κάποιων
έργων στην περιφέρεια, όπου η ανεργία καλπάζει µε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ όσο µπορούµε πραγµατικά να φανταστούµε.
Πού είναι κυρία Υπουργέ, εκείνες οι συµφωνίες µε τις περιφέρειες επιτέλους, για το ΕΣΠΑ;
Εγώ προσωπικά, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, που τουλάχιστον µπορώ να έχω µία άποψη, δεν έχω δει την παραµικρή
δηµοσίευση. Βεβαίως, έχω δει τα προγράµµατα τα διαφηµιστικά,
από την κυρία Περιφερειάρχη την οποία έχει τοποθετήσει η Κυβέρνηση, να τρέχουνε, να µοιράζονται τα κονδύλια, να σπάνε οι
προηγούµενες συµβάσεις και να αλλάζουν -έχει γίνει ο σχετικός
κοινοβουλευτικός έλεγχος- αλλά επί της ουσίας ανακοίνωση
έργων και συµφωνία από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας
µε το σχέδιο νόµου το οποίο πριν από δύο-τρεις µήνες νοµίζω
υπογράψαµε και όπου µας είχατε πει ότι σε δεκαπέντε, είκοσι
µέρες θα είναι έτοιµο δεν υπάρχει.
∆εν είστε υποχρεωµένοι να τη δώσετε εσείς, πείτε όµως στους
περιφερειάρχες να ανακοινώσουνε το πότε και ποια, για να αντιληφθεί η περιφέρεια, ότι κάτι µπορεί να κινηθεί και σ’ αυτή τη
χώρα. Να ελπίσουν κάποιοι όχι µόνο σ’ αυτά τα σχέδια νόµου
που θα τους ικανοποιήσουν επειδή δεν µπορούν να πληρώσουν,
να ελπίσουν ότι µπορεί να έχουν δουλειά, γιατί αν έχουν δουλειά
δεν θα χρειαστεί το σχέδιο νόµου. Νοµίζω, ότι συµφωνείτε και
εσείς, ότι το κάνετε για να µη χρειαστεί. Ορθώς το κάνετε, αλλά
να έχουν και δουλειά οι άνθρωποι. Εάν δεν έχουν δουλειά, ούτε
σ’ αυτό µπορούν να αντέξουν. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Είναι µία πραγµατικότητα πικρή.
Αφήνω τα περί Αναπτυξιακού Νόµου, τα έχουµε και αυτά αναλύσει πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα, δυστυχώς χωρίς να
µπορέσουµε να συµφωνήσουµε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα
της οικονοµίας. Τώρα τα υπόλοιπα, δηλαδή, για το τι και το πώς
και από πού ξεκινήσαµε και πού φτάσαµε και πού θα φτάσουµε,
είναι θεωρίες και παίγνια πολιτικής, τα οποία έχουν κουράσει τον
κόσµο και φοβάµαι ότι θα αρχίσουν να κουράζουν και εµάς.
Σήµερα µιλάµε για την πραγµατικότητα και η πραγµατικότητα
θέλει πολύ δουλειά. ∆εν θέλει αµυντικές κινήσεις, θέλει κινήσεις
ουσιαστικής ανάπτυξης, την οποία δεν τη βλέπουµε. Το λέµε για
πολλοστή φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα, το φωνάζουµε πολιτικά,
το φωνάζουµε όχι κοµµατικά, το φωνάζουµε όµως γιατί το νιώθουµε ως πίεση από την κοινωνία.
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Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω µία κουβέντα µονάχα για τη
σηµερινή εξέλιξη -θα µου επιτρέψετε να αλλάξω το θέµα- για την
ανάληψη ευθύνης για την τελευταία δολοφονία, εκ µέρους µίας
τροµοκρατικής οργάνωσης.
Όπως τουλάχιστον µέχρι τώρα διαφαίνεται, σ’ αυτήν την επτασέλιδη ανακοίνωση, υπάρχουν απειλές εναντίον και του πολιτικού κόσµου και του δηµοσιογραφικού και του εκδοτικού, ακόµα
και σε διευθυντές φυλακών. ∆εν έχω καµµία αµφιβολία ότι όλοι
συµφωνούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, ότι κάτι πάει να αλλάξει, στον
τρόπο µε τον οποίο κάποιοι στο αρρωστηµένο τους µυαλό θέλουν να αντιµετωπίσουν µε το δικό τους τρόπο τα προβλήµατα
της κοινωνίας.
Θέλω όµως να πω προς την Κυβέρνηση, ότι θα έχει την αρωγή
και την πολιτική στήριξη, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
κάνει όσο πιο γρήγορα µπορεί τη δουλειά της. ∆ηλαδή, να δώσει
λύση στην τεράστια ανασφάλεια των πολιτών στην οποία επιπροστίθεται και η δαµόκλειος σπάθη της τροµοκρατίας, όχι µόνο
στους πολίτες, αλλά και σ’ αυτούς οι οποίοι διαµορφώνουν σκηνικό στο πολιτικό, το οικονοµικό, το κοινωνικό και το δηµοσιογραφικό κόσµο της χώρας. Γιατί κακά τα ψέµατα, η σηµερινή
ανακοίνωση, έτσι όπως δόθηκε, νοµίζω ότι πρέπει να µας κινητροδοτήσει να ενώσουµε δυνάµεις, να κάνουµε αυτό το οποίο
έχουµε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες. Νοµίζω ότι σ’ αυτό, πρέπει σήµερα όλοι να τοποθετηθούµε, έτσι
όπως πράγµατι ο καθένας από µας και τα κόµµατα πρέπει να κάνουν σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Μαρκόπουλε, µίλησα µε συγκεκριµένα νούµερα, δεν µίλησα µε θεωρήµατα και ευχαρίστως να
καταθέσω και σε εσάς και στη Βουλή τα νούµερα αυτά, τα οποία
δείχνουν χωρίς καµµία δυνατότητα αλλαγής τους, το γεγονός
ότι όλη την περίοδο από το τέλος της δεκαετίας του ’90 ουσιαστικά µέχρι πρόσφατα, µέχρι το 2008, είχαµε µία υπερβολική αύξηση της καταναλωτικής πίστης, τόσο για καταναλωτικά δάνεια,
όσο και για στεγαστικά, σε σχέση µε τα επιχειρηµατικά δάνεια.
Αυτό έγινε ακριβώς, λόγω του τρόπου απελευθέρωσης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, των χαµηλών επιτοκίων, της ζήτησης που υπήρχε βεβαίως. Και αυτή η ταχεία, ραγδαία αύξηση
έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης, όσον
αφορά τα καταναλωτικά δάνεια στο σύνολο της κατανάλωσης.
∆ηλαδή, αγοράζαµε µε δανεικά και αυτό είναι κάτι το οποίο οδήγησε σε πολλές από τις στρεβλώσεις που βιώνουµε σήµερα.
Αυτή η κατάσταση, πραγµατικά θα γίνει ακόµα χειρότερη, δεδοµένου ότι έχεις µία µείωση της αγοραστικής δύναµης περαιτέρω, των νοικοκυριών λόγω του µνηµονίου. Αυτό είναι έτερον
εκάτερον, αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Αυτή τη στιγµή εποµένως, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό -και
έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν- να υπάρχει ένα σύγχρονο
θεσµικό πλαίσιο που να δίνει τη δυνατότητα στον υπερχρεωµένο
καταναλωτή να βγει απ’ αυτόν τον εγκλωβισµό και χαίροµαι που
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στηρίζει αυτό το σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
και εγώ να συµφωνήσω µε την επισήµανση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κ. Μαρκόπουλου, σχετικά µε τα νέα µηνύµατα που έρχονται από το χώρο της τροµοκρατίας. Και θέλω µε
πολύ καθαρό τρόπο να πω ότι η δηµοκρατία δεν τροµοκρατείται, αλλά αντίθετα η δηµοκρατία ενισχύεται. Και ενισχύεται µέσα
από τη συλλογική προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών, µέσα από
τη συλλογική προσπάθεια του λαού, µέσα από την ενότητα και
την αλληλεγγύη της κοινωνίας, ακόµα και για τον αγώνα ενάντια
στην τροµοκρατία, έναν αγώνα που θα συνεχίσουµε απαρέγκλιτα
και µε επιτυχία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Όσον αφορά τη θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας για το νοµοσχέδιο, θέλω να σταθώ σε µία αντίφαση: Ανάµεσα στην ανάγκη που
αισθάνθηκε το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να υποστηρίξει ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι, εκ των πραγµάτων, εξαιρετικά χρήσιµο, εξαιρετικά σηµαντικό, απολύτως αναγκαίο για
τη σηµερινή κατάσταση, για τη σηµερινή πραγµατικότητα, και
από την άλλη πλευρά να αµφισβητεί την ουσία και τη δικαιολογητική βάση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης, η
οποία παρά την πιστωτική επέκταση, λέει ότι δεν υπάρχει πιστοληπτική επέκταση, άρα, το θέµα µας είναι η πολιτική της Κυβέρνησης σήµερα, η οποία εξασθενεί το εισόδηµα των εργαζοµένων,
το εισόδηµα των δανειοληπτών και των καταναλωτών και ως εκ
τούτου γι’ αυτό υπάρχει η υπερχρέωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να πω εγώ µια λέξη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. ∆εν σας επιτρέπω να µε διακόψετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, µε συγχωρείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Παρακαλώ.
Θέλω να υπενθυµίσω ότι η πιστοληπτική επέκταση, όπως αποδεικνύεται απ’ όλες τις έρευνες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί, τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και από το
Οικονοµικό Επιµελητήριο, το οποίο µάλιστα, εξέδωσε µια εξαιρετική έκδοση γύρω από τα τραπεζικά ζητήµατα και την κατάσταση στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα –την οποία σας
συνιστώ να τη διαβάσετε- που πιστοποιεί ακριβώς τη συνεχή αύξηση της πιστοληπτικής επέκτασης από το 2002 µέχρι το 2009,
σταθερά και αδιαλείπτως. Και µάλιστα, επιβεβαιώνει αυτά τα
οποία αναφέρονται στη δικαιολογητική και στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου, ότι η υπερχρέωση αφορά κυρίως τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ή τα
µεσαία και τα µικρά εισοδήµατα.
Όµως, η ουσία είναι ότι αυτή η πιστωτική επέκταση βρίσκει σήµερα τους πολίτες, πράγµατι, εξασθενηµένους και όχι µόνο
αυτό, αλλά οι πολίτες καλούνται να συνεισφέρουν στη µεγάλη
εθνική προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κρίσης, στην οποία
µας οδήγησε η Νέα ∆ηµοκρατία, σε εφαρµογή δηλαδή των δεσµεύσεων της χώρας για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Όµως, θα ήταν υποκρισία –και εδώ θέλω να σταθώ- από τη
Νέα ∆ηµοκρατία να επιµένει σε αυτό το σηµείο, ξεχνώντας ότι η
ίδια µε την πολιτική της, εξασθένησε το εισόδηµα των Ελλήνων
από το 2004 µέχρι σήµερα, σταθερά, µε σταθερή βάση και µε
συγκεκριµένες επιλογές, οι οποίες οδήγησαν στην πλήρη εξασθένιση των εργαζοµένων, στην πλήρη εξασθένιση της µεγάλης
πλειονότητας τους ελληνικού λαού και που τα φαινόµενα της
υπερχρέωσης και του υπερδανεισµού, αλλά ταυτόχρονα και των
καθυστερήσεων πληρωµών, ήταν φαινόµενα τα οποία ήταν πάρα
πολύ καθαρά, ήδη, από την περίοδο της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Σας υπενθυµίζω ότι αυξήσατε τους συντελεστές του ΦΠΑ, αυξήσατε πέντε φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη,
αυξήσατε τρεις φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα, αυξήσατε δύο φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα
οινοπνευµατώδη ποτά, αυξήσατε δύο φορές τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων, δύο φορές τα τέλη συνδροµητών της κινητής τηλεφωνίας, επιβάλατε φόρο 12% στα καρτοκινητά,
επιβάλατε εισφορά στους φορολογούµενους µε ατοµικό εισόδηµα άνω των 60.000 ευρώ, επιβάλατε εφάπαξ εισφορά 10% επί
της αντικειµενικής αξίας, αυξήσατε δύο φορές τις αντικειµενικές
αξίες στα εντός σχεδίου ακίνητα, αυξήσατε δύο φορές τις αντικειµενικές αξίες γης στα εκτός σχεδίου ακίνητα –και εδώ, σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 300%αυξήσατε έως 179% το ελάχιστο κόστος κατασκευής των οικοδοµών και επιβάλατε ΦΠΑ µε συντελεστή 19% στις νεόδµητες οικοδοµές.
Υποθέτω ότι αντιλαµβάνεστε ότι όλες αυτές τις αυξήσεις, στις
οποίες αναφέρθηκα προηγουµένως που ήταν το έργο της Νέας
∆ηµοκρατίας, προφανώς τις πλήρωναν οι δανειολήπτες, εκείνοι
οι οποίοι είχαν πάρει και ήταν εκ των πραγµάτων οι δυνητικοί πελάτες των τραπεζών ή οι πελάτες των τραπεζών, εκείνοι που
επρόκειτο να πάρουν δάνειο ή που είχαν πάρει δάνειο και οι
οποίοι, βεβαίως, βρέθηκαν ακριβώς σ’ αυτήν την κατάσταση της
πλήρους αδυναµίας.

Γι’ αυτό το λόγο είναι καλοδεχούµενη η συνεισφορά και η συµµετοχή και η υποστήριξη του νοµοσχεδίου, αλλά να συνεννοούµαστε. Και να συνεννοούµαστε σε πραγµατική βάση, όπως είναι
ακριβώς τα πράγµατα, όπως παρουσιάζονται τα πράγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο η κοινωνία προοδεύει και
προχωράει µπροστά, όσο τα δεδοµένα αλλάζουν, τόσο αλλάζουν
και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι. Και εκεί
ακριβώς βρίσκεται το χρέος της πολιτείας, η οποία πρέπει να διαθέτει και τα απαραίτητα αντανακλαστικά, ώστε να εντοπίζει τα
προβλήµατα έγκαιρα, πριν αυτά εξελιχθούν σε µάστιγα και αµέσως µετά, χωρίς καθυστέρηση, να προχωρά στις απαραίτητες
ενέργειες για την επίλυσή τους.
Αυτό ακριβώς κάνει σήµερα η Κυβέρνηση µε τη νοµοθετική
πρωτοβουλία της Υπουργού κ. Κατσέλη. Και αν υπήρχαν οι καθυστερήσεις µέχρι στιγµής, δεν υπήρχε, σε καµµία περίπτωση,
ούτε η µείωση της πολιτικής βούλησης την οποία είχε η κυρία
Υπουργός από την πρώτη στιγµή, ούτε της Κυβέρνησης, η οποία
έτσι κι αλλιώς, από την περίοδο της Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ,
είχε καταθέσει και τη σχετική πρόταση νόµου.
Όµως σε περίοδο κρίσης, σε περίοδο ρευστότητας, σε περίοδο µεγάλης ανασφάλειας, η οποία ανασφάλεια –µη γελιόµαστε- επηρεάζει και το τραπεζικό σύστηµα, θα έπρεπε µε κάθε
τρόπο να επιτευχθούν και οι αναγκαίες ισορροπίες, ούτως ώστε
να µπορέσει αυτό το νοµοσχέδιο όχι µόνο να ψηφιστεί, αλλά και
να υλοποιηθεί από το τραπεζικό σύστηµα προς όφελος των πολιτών. Γι’ αυτό όλες αυτές οι διεργασίες, οι διαβουλεύσεις, οι συνεχείς συζητήσεις, οι προσπάθειες να εξασφαλιστεί και η
συναίνεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλων των φορέων, πράγµα το οποίο επετεύχθη.
Και να ιδού τώρα, µπροστά, ενώπιόν σας ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο πραγµατικά δίνει µια µεγάλη ανάσα στους πολίτες.
Είµαι βέβαιος ότι όλοι συµφωνούµε, δεν µπορεί να υπάρχει αµφιβολία, ότι η υπερχρέωση είναι κοινωνικό πρόβληµα και µάλιστα, είναι ένα πρόβληµα που στις σύγχρονες κοινωνίες τείνει να
γίνει όλο και µεγαλύτερο. Οι υπερχρεωµένοι πολίτες ζουν µόνιµα
υπό το καθεστώς του φόβου, γιατί πιστεύουν ότι µπορεί ανά
πάσα στιγµή να τα χάσουν όλα και να βρεθούν, κυριολεκτικά, στο
δρόµο. Αισθάνονται ότι δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις σήµερα, αλλά δεν µπορούν να διασφαλίσουν ότι θα µπορέσουν κι αύριο και για τους ίδιους και για
τις οικογένειές τους. Και αυτό δεν δηµιουργεί µόνο οικονοµικά
αποτελέσµατα. Έχει και ψυχολογικές επιπτώσεις στο άτοµο,
αλλά και στην κοινωνία στη συνέχεια. Και αυτό επιδρά στο κοινωνικό σώµα, παράγοντας σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και
πολιτικά αποτελέσµατα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν µπορεί
να κλείσει µε άλλο τρόπο, πέρα από τη βοήθεια της πολιτείας,
πέρα από τη βοήθεια του κράτους. Και αν θέλουµε να λέµε ότι
διαθέτουµε σήµερα ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου,
οφείλουµε να φροντίσουµε να δώσουµε σε αυτούς τους πολίτες,
σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο
ξεκίνηµα, µια δεύτερη ευκαιρία, απαλλαγµένοι από τα χρέη τους,
ώστε έτσι να µπορέσουν, να προσπαθήσουν για να ονειρευτούν
ξανά το µέλλον τους.
Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός που υπηρετεί το νοµοσχέδιό
µας. Είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να καλύψει το κενό που
υπάρχει στην ελληνική έννοµη τάξη για την προστασία του υπερχρεωµένου καταναλωτή. Και πρέπει να σας πω ότι έχουµε αργήσει. Έχουµε αργήσει πάρα πολύ. Είµαστε εµείς και η Ιταλία οι
µόνες χώρες οι οποίες δεν έχουµε υιοθετήσει την αντίστοιχη νοµοθεσία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση του Γιώργου
Παπανδρέου, προχωρούµε στην υλοποίηση αυτής της δέσµευσης, που θεωρούµε ότι είναι και µια από τις σηµαντικότερες δεσµεύσεις µας από την περίοδο της Αντιπολίτευσης, που την
προωθήσαµε µε διαβούλευση –δεν ήρθε ξαφνικά η Κυβέρνηση
µόνη της- και µε τις Ενώσεις των Καταναλωτών, αλλά και µε τους
συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο, από όλες τις πολιτικές πτέρυγες.
Πιστεύουµε ότι δίνουµε µια ρεαλιστική προοπτική απεγκλωβισµού από τα χρέη σε όλους τους υπερχρεωµένους πολίτες. Ο
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στόχος µας είναι ακριβώς να δώσουµε τη δυνατότητα -αυτό που
είπα προηγουµένως- της δεύτερης ευκαιρίας για να επανενταχθεί ο υπερχρεωµένος πολίτης στην οικονοµική και κοινωνική
ζωή, να µπορέσει να επανακτήσει την οικονοµική ελευθερία που
συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που δεν µπορεί να πληρώσει.
Επίσης θεωρούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο, ξεπερνώντας, δηλαδή, τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος µε τη δυνατότητα
της απαλλαγής από τις υποχρεώσεις µπορούµε να δώσουµε τη
δυνατότητα να ικανοποιηθούν και οι πιστωτές και ως εκ τούτου
να δοθεί η δυνατότητα να κυκλοφορήσει χρήµα στην αγορά.
Εποµένως µε την εφαρµογή του νοµοσχεδίου και τα φυσικά
πρόσωπα µπορούν να κηρύσσουν πτώχευση. Άκουσα από ορισµένους συναδέλφους, από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που
εξέφρασαν το φόβο και είπαν «Μα, τι κάνετε; Κοροϊδεύετε τον
κόσµο. Υπάρχει εµπαιγµός. ∆ηµιουργείτε την ελπίδα ότι πρόκειται να χαρίσετε τα χρέη». Όχι, δεν είναι έτσι. ∆εν χαρίζουµε χρέη
γενικώς και αορίστως. Αυτό που γίνεται είναι ότι γίνεται µια διόρθωση, ένας διακανονισµός των χρεών µέσα από κανόνες και
µέσα από ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Ερχόµαστε να βοηθήσουµε
αυτόν που δεν πλήρωνε επειδή αδυνατούσε να πληρώσει, δεν
ερχόµαστε να βοηθήσουµε εκείνον, ο οποίος δεν πλήρωνε από
επιλογή.
Ο στόχος µας είναι ο ουσιαστικά αποπροσανατολισµένος καταναλωτής να µετατραπεί σε συνεπή καταναλωτή, γιατί είναι
πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην υπερχρέωση λόγω
αποπροσανατολισµού, λόγω των παραπλανητικών διαφηµίσεων
και των επιθετικών στρατηγικών πώλησης των τραπεζικών προϊόντων από τις τράπεζες και βεβαίως στη διόγκωση αυτού του
προβλήµατος έχουν οδηγήσει οι αδιαφανείς και οι καταχρηστικοί
όροι στις τραπεζικές συµβάσεις, όπως επίσης και τα υψηλά επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών.
Αναφέροµαι στα επιτόκια που διαµορφώνονται σταθερά πάνω
από το µέσο όρο της Ευρωζώνης µε τη διαφορά των επιτοκίων
να ξεπερνάει ακόµη και τις 2,5 µονάδες στην κατηγορία της καταναλωτικής πίστης.
Κυρία Υπουργέ, περιµένουµε και το επόµενο σχέδιο νόµου και
την επόµενη νοµοθετική σας πρωτοβουλία, το οποίο ήδη έχετε
εξαγγέλλει και ήδη έχετε ανακοινώσει, που θα κινείται σε αυτή
την κατεύθυνσης έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι συµπολίτες µας
και από αυτές τις πρακτικές, γιατί ο ρόλος της πολιτείας δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι µόνο κατασταλτικός, αλλά πρέπει να
είναι προληπτικός, ιδιαίτερα σε µια αγορά, όπως είναι η τραπεζική αγορά η οποία αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι εξίσου σηµαντικό να φροντίσουµε ώστε να µην έχουµε άλλους
υπερχρεωµένους καταναλωτές, όπως και να µην έχουµε και τράπεζες, οι οποίες δανειοδοτούν χωρίς όρους και χωρίς προτεραιότητες.
Προτεραιότητά µας είναι να δώσουµε µια νέα πνοή στους πολίτες, µια νέα πνοή στην αγορά. Εµείς δεν σκοπεύουµε να υποθηκεύσουµε το µέλλον του Έλληνα, αντίθετα βάζουµε τα θεµέλια
για µια υγιή πορεία, µια δυνατή Ελλάδα και έναν Έλληνα που θα
ξανακερδίσει την περηφάνια και το χαµόγελό του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κυρία
Υπουργός, η οποία µόλις αποχώρησε – φαίνεται θα έχει πιο σηµαντική δουλειά – κυρίως χρησιµοποίησε µια θεωρητική τεκµηρίωση για αυτό το νοµοσχέδιο. Είπε ότι πρέπει να
ευθυγραµµιστούµε σε δύο αρχές. Στην αρχή της οικονοµικής δηµοκρατίας και το δικαίωµα της αξιοπρεπούς ζωής.
Φαντάζει, πράγµατι, σαν ειρωνεία και θα µπορούσε να µας εξηγήσει τι σηµαίνει ακριβώς για το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα ∆ηµοκρατία «οικονοµική δηµοκρατία». Ότι δηλαδή ο εφοπλιστής, ο βιοµήχανος
και ο εργάτης έχουν την ίδια οικονοµική δηµοκρατία; Είναι ίσοι
στην κοινωνία; Ότι το παιδί του τάδε εφοπλιστή µε το παιδί του
τάδε εργαζόµενου στο Πέραµα ή του τάδε οικοδόµου έχουν τις
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ίδιες δυνατότητες να εξελιχθούν στη ζωή; Αυτή είναι η οικονοµική δηµοκρατία; Αυτήν την οικονοµική δηµοκρατία υπηρετείτε,
δηλαδή, τη στυγνή δικτατορία του κεφαλαίου που ελέγχει την
παραγωγή ολόκληρη, που ελέγχει τον πλούτο και καταληστεύει
τους εργαζόµενους; Αυτή είναι η οικονοµική σας δηµοκρατία!
Είναι ψέµα; Μήπως είµαστε σε µια κοινωνία χωρίς ταξικούς
φραγµούς, χωρίς εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενους; Αλήθεια, για ποια οικονοµική δηµοκρατία µιλάτε; ∆εν ντρέπεστε;
Τουλάχιστον, πέστε ότι προσπαθούµε να βελτιώσουµε την κατάσταση, αλλά να µας λέτε εδώ για οικονοµική δηµοκρατία στην
Ελλάδα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες όταν δουλεύει σαν
δούλος από το πρωί µέχρι το βράδυ ένας εργαζόµενος και άλλοι,
όσα παίρνει ο εργαζόµενος σε όλη του τη ζωή, το ξοδεύουν σ’
ένα βράδυ; Αυτή είναι η οικονοµική δηµοκρατία; Αυτήν την οικονοµική δηµοκρατία θέλετε να ικανοποιήσετε;
∆εύτερον, δικαίωµα αξιοπρεπούς ζωής. Ακούστε, θα κάνουµε
µια µετάφραση. Το 2010 ένας νέος άνθρωπος που παντρεύεται
και θέλει να πάρει ένα σπίτι θα βάλει – αν µπορεί – εικοσιπέντε
χρόνια θηλιά στο λαιµό του για να έχει ένα διαµέρισµα εβδοµήντα τετραγωνικά!
Αυτή είναι η αξιοπρεπής ζωή του συστήµατος σας. Αυτή είναι!
Εικοσιπέντε χρόνια θα βάλει θηλιά και αν τα καταφέρει, αν δεν
έχει από τον πατέρα του, αν, αν, αν. Τη στιγµή που οι δυνατότητες, η εξέλιξη της επιστήµης, της τεχνολογίας, η παραγωγικότητα της εργασίας δίνουν δυνατότητα σήµερα όλοι να έχουν
πρώτη κατοικία αξιοπρεπή, σύγχρονη και όχι κλουβιά ούτε υπόγεια ούτε τσιµέντα ούτε φυλακές µέσα στις πόλεις χωρίς ούτε
ένα πάρκο και να έχουν και εξοχική κατοικία. Αυτή είναι η δική
µας η θέση. Γιατί δεν γίνεται αυτό άραγε;
Γιατί τα real estate, παραδείγµατος χάριν, συγκεντρώνουν πενήντα και εκατό πολυκατοικίες, γιατί η γη εµπορεύεται, γιατί το
διαµέρισµα, ένα κλουβί κυριολεκτικά, γίνεται αντικείµενο για να
θησαυρίζουν αυτοί που έχουν και κατέχουν τα µέσα παραγωγής.
Για ποια αξιοπρεπή ζωή, αλήθεια, µιλάτε σήµερα, το 2010; Βάζετε και κατηγορούµενο τον κόσµο από πάνω ότι καταναλώνει
υπερβολικά.
Άρα, λοιπόν, εκεί είναι η ριζική µας διαφορά. Εσείς προσπαθείτε να διασώσετε αυτό το σύστηµα και ονοµάζετε οικονοµική
δηµοκρατία αυτήν την αθλιότητα που βιώνει η ανθρωπότητα, η
φτώχεια και ο πλούτος µαζί που συνυπάρχουν, το ένα εις βάρος
του άλλου φυσικά – και ο πλούτος είναι εις βάρος της φτώχειας
– και το δικαίωµα της αξιοπρεπούς ζωής του 2010 και µε αυτά τα
µέτρα που παίρνετε.
Λέτε, λοιπόν, ότι ρυθµίζετε τα χρέη των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και ανακουφίζετε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Αλήθεια σε όφελος ποιού γίνεται αυτή η ρύθµιση;
Η κυρία Υπουργός είπε -είναι ωραία αυτή η εξίσωση, µόνο που
δεν βγαίνει- «Κερδίζουν και οι δύο». Πώς κερδίζουν και οι δύο;
Μόνο µε έναν τρόπο, αν αλλαχθεί αυτό που λέµε «ουκ αν λάβεις
παρά του µη έχοντος» και πεις θα λάβεις και από τον µη έχοντα.
Αυτό κάνει το νοµοσχέδιο. Εκεί που δεν µπορείς να του πάρεις,
έρχεται το νοµοσχέδιο και λέει: « Θα σου πάρω, θα σε υποχρεώσω να πας σε διαπραγµάτευση, θα σε υποχρεώσω να δώσεις
και από αυτά που δεν έχεις».
Αυτό το ζητάνε οι τραπεζίτες. Μη µας λέτε τώρα εδώ ότι τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι επιφυλακτικά. Σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εφαρµοστεί και πιέζουν
όλες οι τράπεζες να εφαρµοστεί αυτός ο νόµος. Γιατί; Για να χάσουν; Όχι, γιατί αυτές θα κερδίσουν από αυτές τις ρυθµίσεις που
αναλυτικά είπε ο εισηγητής µας ο κ. Άγγελος Τζέκης, θα κερδίσουν τελικά οι τράπεζες. Είναι µια παγίδα για τους καταναλωτές
και για αυτό επιµένουν και για αυτό το φέρνετε και εσείς και για
αυτό το φέρνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αιτίες, λοιπόν, της υπερχρέωσης. Η κυρία Υπουργός, µας
είπε ότι την δεκαετία του ’90 έγινε απελευθέρωση και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος χωρίς κανόνες. ∆εν συµφωνούµε.
Έγινε µε κανόνες. Ήταν η συνθήκη του Μάαστριχτ. Η απελευθέρωση κεφαλαίων, εργασίας, υπηρεσιών και εµπορευµάτων.
Αυτοί είναι οι κανόνες. Καπιταλιστική αγορά, όλα ελεύθερα.
Ανταγωνισµός. Εσείς τα λέγατε, πάρτε τι λέγατε εδώ. Από αυτήν
την απελευθέρωση – λέγατε τότε και συνεχίζετε να λέτε και σή-
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µερα- και από την απελευθέρωση του υγιούς ανταγωνισµού –λες
και υπάρχει υγιής ανταγωνισµός- όλα θα πάνε προς τα κάτω και
θα ζήσουµε ζωή χαρισάµενη.
Το αποτέλεσµα είναι η κόλαση που ζούµε σήµερα. Το αποτέλεσµα ήταν η πολλαπλή ληστεία των εργαζοµένων και από το
τραπεζικό σύστηµα και συνολικά από τα µονοπώλια και το µεγάλο κεφάλαιο. Αυτό δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια; Αµύθητα
κέρδη, απίστευτα, εξωφρενικά ποσά συγκεντρώθηκαν στις τράπεζες και στα µεγάλα ιδρύµατα. Είναι ψέµατα αυτά; Αποδείξτε
µας. Φέρτε µας στοιχεία και πέστε µας, ποιος κέρδισε και ποιος
έχασε από αυτήν την απελευθέρωση όλα αυτά τα χρόνια.
Γιατί, λοιπόν, οδηγούνται σε υπερχρέωση τα νοικοκυριά και ο
κόσµος; Φυσικά, εδώ γίνεται και µια χυδαία προπαγάνδα –δεν
λέω ότι την είπε κάποιος εδώ- που λέει, ότι ο κόσµος τα θέλει
όλα. Φυσικά µπορεί να υπάρχουν και ορισµένες υπερβολές καµµιά φορά. Αν θέλετε να δείτε τις υπερβολές, αναζητείστε τις στο
καταναλωτικό πρότυπο που προωθεί το ίδιο το σύστηµά σας και
οι ίδιες οι εταιρείες, από τα βρέφη µέχρι τους γερόντους, για το
τι έχουν ανάγκη και για πλασµατικές ανάγκες που δεν υπάρχουν.
Αυτό είναι, όµως, το κύριο;
Γιατί δεν µπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις τους ανάγκες
οι εργαζόµενοι και καταφεύγουν στο δανεισµό; Έχουν λεφτά και
τα τσιγκουνεύονται και τα βάζουν στο σεντούκι; Όχι, βέβαια.
Γιατί; Να, ένα απλό παράδειγµα: Την τελευταία δεκαπενταετία
αυξήθηκαν είκοσι δύο φορές τα κέρδη των επιχειρήσεων και µία
φορά το µεροκάµατο. Μία φορά αυξήθηκε το κατώτατο µεροκάµατο µε επίσηµα στοιχεία και όχι δικά µας.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει τεράστια απόσταση που µεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ανάµεσα στις ανάγκες και στη δυνατότητα
να καλυφθούν. Αυτό είναι µία πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Μην κλείνετε τα µάτια. Οι ανάγκες που δηµιουργούνται σήµερα είναι πολλαπλάσιες από εκείνες που υπήρχαν πριν
από είκοσι και τριάντα χρόνια. Και µε την πολιτική που ακολουθείτε –και θα πω δυο λόγια µετά- γίνονται όλο και χειρότερα τα
πράγµατα. Και αυτή η ψαλίδα µεγαλώνει συνεχώς. Και τι θα κάνει
ο άλλος αλήθεια; Βρίσκεται µπροστά σε τεράστια διλήµµατα και
δεν µπορεί να επιβιώσει, δεν µπορεί να καλύψει στοιχειώδη
πράγµατα.
Έρχεται, µετά βέβαια, το τραπεζικό σύστηµα και αρχίζει: Εορτοδάνεια, δάνεια διακοπών, φροντιστηρίων, φοιτητοδάνεια, τα
πάντα. Αυτά δεν πάνε στο κενό. Πάνε να καλύψουν υπαρκτές
ανάγκες, που δεν µπορεί µε το µικρό εισόδηµα, που έχει η εργατική και λαϊκή οικογένεια, να αντεπεξέλθει. Και καταφεύγει σε
ποιον; Σε αυτόν που τον ληστεύει, στον επίσηµο τοκογλύφο. Η
επίσηµη τοκογλυφία γίνεται από το τραπεζικό σύστηµα και είναι
νόµιµη. Είναι η πιο νόµιµη τοκογλυφία. Είναι ψέµατα αυτά που
λέµε ή είναι µία πραγµατικότητα; Εκτός αν ζείτε σε έναν άλλο
πλανήτη, γιατί εµείς που ζούµε µε τον κόσµο και µιλάµε καθηµερινά όλα αυτά τα χρόνια, βλέπουµε ακριβώς ότι αυτό συµβαίνει.
∆εν παίρνει κανένας δάνειο για να αγοράσει «PORCHE» και
«CAYENNE». Μπορεί να είναι µερικοί, αλλά είναι ένας στο εκατοµµύριο. Οι περισσότεροι παίρνουν δάνειο για να καλύψουν το
φροντιστήριο, τον παιδικό σταθµό, για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο να µετακινούνται, πράγµατα, δηλαδή, στοιχειώδη που θα
µπορούσε η κοινωνία σήµερα να τους τα καλύψει. Αυτή είναι η
ουσία του υπερδανεισµού και αυτή είναι η λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. Αυτή είναι η λειτουργία η κυνική, η αισχρή
–ξαναλέω- λειτουργία της εκµετάλλευσης των πιο απλών ανθρωπίνων αναγκών. Πήγες κάπου φοιτητής και δεν µπορείς να τα
βγάλεις πέρα; Θα σου δώσω δάνειο για να πάρεις έπιπλα και θα
στα πάρω τετραπλά. Αυτό γίνεται συνεχώς.
Τώρα µε τα νέα µέτρα που έρχονται, ίσως δεν έχετε αντιληφθεί το µέγεθος του προβλήµατος για το επόµενο διάστηµα.
Ίσως δεν έχετε αντιληφθεί -ή κάνετε ότι δεν αντιλαµβάνεσθε- το
τι συµβαίνει µε τον κόσµο. Όταν κάποιος έχει προγραµµατίσει
και λέει «παίρνω 15.000 ευρώ το χρόνο» και έχει πάρει και ένα,
δύο δάνεια και τώρα έρχεσαι και του λες «θα πάρεις 10.000»,
πού τον οδηγείτε αυτόν; Τον οδηγείτε σε αδιέξοδο. Ποιος φταίει;
Εκείνος φταίει ή εσείς; Αυτό κάνετε, αντί να τα πάρετε από αυτούς που θησαύρισαν όλα αυτά τα χρόνια.
Βέβαια, µια και µιλάµε για χάρισµα χρεών, έχουν χαριστεί χρέη

δισεκατοµµύρια δισεκατοµµυρίων. Νιάρχος. Πόσο ήταν; ∆ισεκατοµµύρια στα ναυπηγεία; ΟΑΕ, Οργανισµός Ανασυγκρότησης
Επιχειρήσεων. Εκεί έγινε, όχι πάρτι –δεν µπορώ να το εκφράσωαλλά ρωµαϊκό πάρτι. Τις πήραν, τις έβαλαν µέσα, τους τα χαρίσατε και τις ξαναδώσατε. Θυµάµαι χαρακτηριστικό παράδειγµα,
µία επιχείρηση της «ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ» που πουλήθηκε
350 εκατοµµύρια και είχε εµπόρευµα 1,2 δισεκατοµµύρια δραχµές µέσα. Να, που χαρίστηκαν τα χρέη! Χαρίστηκαν στις ΠΑΕ.
Χαρίστηκαν δισεκατοµµύρια όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί είστε
πλουσιοπάροχοι. Χαρίσατε ποτέ χρέη σε εργαζόµενο που κινδυνεύει να πεθάνει από την πείνα; Φέρτε µας ένα νόµο να δούµε. Σε
ποιους χαρίσατε όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα τελευταία χρόνια,
την τελευταία εικοσαετία; Ας βγει και η Νέα ∆ηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ να πουν ότι µία φορά, όταν το ΑΕΠ πήγε 4,5% µε 5,5%
πάνω «χαρίσαµε τόσα χρήµατα». ∆εν τα χαρίσατε.
Εµείς κάνουµε κάποιες άµεσες προτάσεις. ∆εν ακούσαµε κουβέντα. Τις παρουσίασε ο εισηγητής µας και τις επαναλαµβάνω:
Κατάργηση του ανατοκισµού για όλα τα δάνεια. Απαντήστε. Γιατί
δεν το δέχεστε; Απαγόρευση κάθε πλειστηριασµού κύριας και
δευτερεύουσας κατοικίας και αγροτικής εκµετάλλευσης µέχρι
300.000 ευρώ. ∆εν µιλάτε για κοινωνική πολιτική; Γιατί δεν το κάνετε; Θα του πάρουν το σπίτι που µένει του κοσµάκη. Γιατί δεν
παίρνετε ένα τέτοιο µέτρο να απαγορευθεί ο πλειστηριασµός;
Για ποια κοινωνική πολιτική µιλάτε; Ποιος θα το πάρει; Η τράπεζα. Για ποιους δουλεύετε; Για τους τραπεζίτες.
∆ιαγραφή χρεών από τόκους για ανέργους και εργαζοµένους
µε µισθό κάτω από 1.500 ευρώ µεικτά και αναστολή πληρωµής
δανείων για τα επόµενα χρόνια. Ένα εκατοµµύριο θα φθάσουν οι
άνεργοι. Πώς θα τα βγάλει πέρα αυτός ο κόσµος; Μη νοµίζετε ότι
θα καθίσει, θα βγει στο δρόµο. Και θα βγει δυνατά και έτσι πρέπει να κάνει. Απαγόρευση απόκλισης επιτοκίου κατάθεσης και
χορήγησης µεγαλύτερης του 1%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χορήγηση χαµηλότοκων δανείων µε επιτόκιο 1% στους χαµηλόµισθους και στους χαµηλοσυνταξιούχους µε ευθύνη του
κράτους. Γιατί δεν το κάνετε; Πάρτε αυτά τα µέτρα γι’ αυτόν τον
κόσµο που δεν µπορεί να ζήσει. Ειδικό πλαίσιο από τον ΟΕΚ για
ανέργους και νέα ζευγάρια. Και µια και µιλάµε τώρα για τον ΟΕΚ,
εδώ σταµατάτε τα δάνεια. Αλήθεια τι θα κάνει αυτός ο κόσµος
που έχει αγοράσει σπίτι ή που περίµενε να πάρει σπίτι; Αυτά είναι
λεφτά των εργαζοµένων. ∆εν τους τα δώσατε εσείς. ∆ικά τους
είναι. Τους τα κρατάτε τόσα χρόνια και τώρα τους λέτε «τέρµα
δεν σας τα δίνουµε».
Να, λοιπόν, ορισµένα µέτρα που προτείνουµε. ∆ήµευση κατοικιών κυριότητας τραπεζών από πλειστηριασµούς. Γιατί δεν το
κάνετε αυτό; Ξέρετε τι γίνεται. Όλοι στην πιάτσα ζείτε. Αφήστε
τους νόµους και τις γραφές. Όλα στηµένα είναι. Τα παίρνουν για
ένα κοµµάτι ψωµί και τα πουλάνε µετά διπλά και τριπλά. Μοναστηριακή εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία. Τσιµουδιά. Γιατί;
Γιατί τέτοια περιουσία τεράστια δεν µπορείτε να την πάρετε και
να τη χρησιµοποιήσετε για στέγη, για σχολικά κτήρια, για να γίνουν εργατικές κατοικίες; Αν γίνουν, όµως, αυτά πώς θα κερδίζει το κεφάλαιο; Σας προτείνουµε µερικά ηµίµετρα. ∆εν µιλάµε
για συνολικά µέτρα.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα µικρό σχόλιο τριάντα δευτερολέπτων –και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε- σχετικά µε την ανακοίνωση της ονοµαζόµενης «σέχτας».
Είναι γεγονός ότι πάντα διάφοροι προβοκατόρικοι µηχανισµοί
εµφανίζονται ιδιαίτερα σε περιόδους ανόδου του λαϊκού κινήµατος. Εµείς αυτό που έχουµε πει επανειληµµένα -και επαναλαµβάνουµε και τώρα- είναι ότι όλες αυτές οι ονοµαζόµενες
τροµοκρατικές οργανώσεις, αυτό που κάνουν είναι να προσφέρουν χείρα βοηθείας κάθε φορά στο σύστηµα και να προσπαθούν να προβοκάρουν το λαϊκό κίνηµα και να
αποπροσανατολίζουν το λαό. ∆εν θα τους περάσει.
Είναι ευθύνη και της Κυβέρνησης να τους εξαρθρώσει και κάποτε να µάθουµε ποιοι πραγµατικά κρύβονται πίσω από αυτές
τις οργανώσεις, όπως µάθαµε παραδείγµατος χάριν ότι το σπίτι
που ήταν φυλακισµένος ο Άλντο Μόρο από τις «Ερυθρές Τα-
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ξιαρχίες», το είχε νοικιάσει η CIA σε συνεργασία µε τις ιταλικές
µυστικές υπηρεσίες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εν πρώτοις, σχετικά µε την ανακοίνωση της «σέχτας Επαναστατών», οι τροµοκράτες µάς έστειλαν ένα µήνυµα. Το µήνυµα
παρελήφθη πράγµατι. Σειρά µας, όµως, είναι να τους στείλουµε
και εµείς το δικό µας µήνυµα. Πρέπει, λοιπόν, να τους πούµε ότι
µε την τελευταία τροµοκρατική τους ενέργεια δεν κέρδισαν απολύτως τίποτα. Το µόνο που αποκόµισαν αντιθέτως είναι η κοινωνική απέχθεια, είναι η καθολική άρνηση των πολιτών να
αποδεχθούν τέτοιου είδους συµπεριφορές που βάφονται και
χρωµατίζονται µε ανθρώπινο αίµα.
Πριν προχωρήσω στις βασικές µου τοποθετήσεις επί του νοµοσχεδίου, επιτρέψτε µου, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω δύο
σχόλια ευρύτερης σηµασίας για ζητήµατα που απασχολούν και
απασχόλησαν, πολύ πρόσφατα, την επικαιρότητα.
Ζήτηµα πρώτο: Η πρόταση που κατετέθη από τράπεζα ιδιωτικών συµφερόντων για την εξαγορά δύο δηµοσίων τραπεζών, της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Επιτρέψτε µου να επικεντρωθώ στην πρόταση περί
εξαγοράς της ΑΤΕ. ∆εν θα σχολιάσω οτιδήποτε έχει σχέση µε το
ύψος του τιµήµατος. Θα µας δοθεί η ευκαιρία να τα πράξουµε.
∆εν θα κάνω καµµία αξιολογική κρίση εάν κινείται σε θετική, εάν
κινείται σε αρνητική κατεύθυνση. ∆εν θα κάνω κανένα θετικό ή
αρνητικό σχολιασµό της πρότασης και του τρόπου µε τον οποίο
αυτή υπεβλήθη.
Μόνο µία πληροφορία θα δώσω στο Τµήµα προς επεξεργασία, που πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν: Το 60%
µε 65% της αγροτικής γης, εν Ελλάδι, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι υποθηκευµένο στην ΑΤΕ. Ερώτηµα και ο καθένας ας δώσει
την απάντησή του µε το χέρι στην καρδιά: Εάν αυτή η αγροτική
γη, η υποθηκευµένη, περάσει σε µια ιδιωτική τράπεζα, ξέρουµε
ποια θα είναι η τελική της κατάληξη; Σε ποια άλλα χέρια µπορεί
να περιέλθει; Τουτέστιν, έχουµε αντιληφθεί το οξύ κοινωνικό
πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί, το οποίο θα έχει και οξύτατες
εθνικές παραµέτρους και διαστάσεις; Και εσκεµµένα βάζω τον
όρο «εθνικές παραµέτρους και διαστάσεις», για να κεντρίσω την
σκέψη και την ευθύνη όλων µας µέσα σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα.
Σταµατάω εδώ, γιατί θα µας δοθεί η ευκαιρία να επανέλθουµε
στο θέµα.
Ζήτηµα δεύτερο: Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πλανάται στον ελληνικό λαό, καιρό τώρα, ένα ερώτηµα, στο οποίο δεν έχει δοθεί
απάντηση ούτε από την ελληνική Κυβέρνηση, ούτε από καµµία
άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, ούτε από την Κοµισιόν, ούτε από
κανέναν. Ο ελληνικός λαός όµως θέλει απάντηση. Το ερώτηµα
είναι το εξής: Γιατί, εν µέσω κρίσης, οι τράπεζες µπορούσαν να
δανείζονται µε 1% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να
δανείζουν, εν συνεχεία, στο ελληνικό δηµόσιο µε 5%, 6% και 7%;
∆εν θα µπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τα πράγµατα
-τόσες θεσµικές µεταρρυθµίσεις κάνει άλλωστε- ούτως ώστε τα
κράτη να δανείζονται απευθείας µε 1% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Γιατί; Υπάρχει ένα µεγάλο γιατί.
Θα µου πείτε: Γιατί τα λες αυτά τώρα, κύριε Ροντούλη; Τα λέω,
κύριε Υπουργέ, γιατί εµείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό πιστεύουµε ότι ο βασικός αναπτυξιακός µοχλός της οικονοµίας δεν
είναι ούτε το κράτος ούτε οι τράπεζες ούτε οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις ούτε τίποτα. Ο βασικός αναπτυξιακός µοχλός της οικονοµίας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και όταν τον πολίτη, τον
άνθρωπο, τον σακατεύεις ψυχολογικά και συναισθηµατικά, δεν
µπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του αναπτυξιακού µοχλού της οικονοµίας. Και σακατεύεται ο πολίτης, κύριε Υπουργέ, όταν βλέπει πολλή αδικία γύρω του, όταν βλέπει µεγάλη εκµετάλλευση
γύρω του και όταν διατυπώνει λογικά ερωτήµατα, τα οποία δεν
απαντώνται.
Τελείωσα µε αυτές τις δύο ευρύτερες και γενικότερες επισηµάνσεις.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, για να εξισορροπήσω το απότοµο «όχι»
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του κ. Παπουτσή και επειδή ξέρω ότι πάντα κάνετε εύστοχες παρατηρήσεις, µε µεγάλη µου χαρά θα σας δώσω ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆εν θα το χρειαστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό δεν γίνεται κατά παραγγελία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συνεχίζω, λοιπόν, εφόσον ο αγαπητός Πρόεδρος δεν θέλει να κάνει κάποια παρέµβαση. Είπα
µήπως ήθελε να κάνει κάποια παρέµβαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ. Συνεχίστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα στο κύριο
σώµα του νοµοσχεδίου. Είχαµε ένα πρόβληµα στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, για το αν θα έπρεπε επί της αρχής να υπερψηφίσουµε ή να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και είχαµε και
µια µαραθώνια συνεδρίαση επί αυτού. Τρία πράγµατα µας ενόχλησαν πάρα πολύ, σε σηµείο που θα είχαµε οδηγηθεί να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Επιτρέψτε µου να σας
πω ποια είναι αυτά τα κυρίαρχα θέµατα που µας ενόχλησαν πάρα
πολύ.
Στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου µας ενόχλησε παρά πολύ η
εξαίρεση των εµπόρων από τη δυνατότητα συµπερίληψής τους
στις ευεργετικές πρόνοιες του νοµοσχεδίου. ∆εν κατανοείτε ότι
τίθεται ένα ζήτηµα συνταγµατικής τάξεως, ισότητας, δηλαδή,
των πολιτών, όταν τον εµπορικό κόσµο τον βγάζετε απ’ έξω µε
την αιτιολογία «Μα, οι άνθρωποι αυτοί καλύπτονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα»; Αυτή είναι η επίσηµη αιτιολογία.
Σας είπα, όµως, ότι υπάρχει ένα πρόβληµα συνταγµατικής τάξεως εδώ, όσον αφορά την ισότητα των πολιτών, αλλά θέλω να
σας θέσω και ένα πολιτικό ζήτηµα, κύριε Υπουργέ. Το ΠΑΣΟΚ το
ακούω, καιρό τώρα, να λέει ότι είναι υπέρ του επιχειρείν, είναι
υπέρ του επιχειρηµατικού κόσµου, θέλει να απελευθερώσει τις
επιχειρηµατικές δυνάµεις της ελληνικής κοινωνίας. Και ενώ τα
λέτε αυτά από τη µια πλευρά, από την άλλη πλευρά τιµωρείτε
κάποιον που είναι έµπορος, που επιχειρεί, γιατί είχε την ατυχή
έµπνευση να ακολουθήσει το επάγγελµα του εµπόρου.
Ξέρετε τι κάνετε τώρα εξαιρώντας τους εµπόρους; Μπορεί να
ευνοηθεί ένας µεγαλοδικηγόρος, ένας που είναι µεγαλοδιευθυντικό στέλεχος, ένας µεγαλοµηχανικός από τις πρόνοιες του
νόµου αυτού, αλλά ένας ψιλικατζής και ένας περιπτερούχος,
κύριε Υφυπουργέ, δεν µπορούν να ευνοηθούν, γιατί ασκούν
εµπορική δραστηριότητα. Αυτό το πράγµα είναι έντιµο; Αυτό το
πράγµα είναι δίκαιο; Λέτε ότι καλύπτονται οι έµποροι από τον
Πτωχευτικό Κώδικα. Αυτή είναι η επίσηµη δικαιολογία. Εµείς θεωρούµε, όµως, ότι λύση µπορεί να δοθεί, αρκεί να µας ακούσετε,
όπως µας ακούσατε και άλλες φορές και σε καλό σας βγήκε.
Πώς µπορεί να θεραπευτεί η αδυναµία αυτή του νοµοσχεδίου,
η µη συµπερίληψη του εµπορικού κόσµου; Μπορεί να επιλυθεί
εάν δούµε την αιτία γέννησης της οφειλής. Εάν η οφειλή του
εµπόρου, το δάνειο που πήρε ο έµπορος, οφείλεται σε ένα καταναλωτικό δάνειο που πήρε ή σε µια πιστωτική κάρτα που δεν
µπόρεσε να εξυπηρετήσει, τότε να συµπεριλαµβάνεται στις ευεργετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου. Εάν, όµως, έχει πάρει ένα
δάνειο για την εµπορική του επιχείρηση, ένα εµπορικό δάνειο,
να το πω έτσι, τότε βεβαίως και εκεί θα πάει στις διατάξεις του
Πτωχευτικού Κώδικα. Αυτό πρέπει να το δείτε και να µην αγνοήσετε την πρότασή µας. Ο εµπορικός κόσµος της χώρας δεν πρέπει να τιµωρηθεί σε µια τέτοια δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Πρέπει να βοηθηθεί, πρέπει να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο των
προνοιών του νοµοσχεδίου.
Μας ενόχλησε, δεύτερον, και ένα άλλο σηµείο, το άρθρο 16
του νοµοσχεδίου. Λέτε στο άρθρο αυτό ότι µπορεί κάποιος αφού αποπληρώσει τα δάνειά του, µπει στη ρύθµιση, ευεργετηθεί απ’ αυτή και πληρώσει ο άνθρωπος, γίνει διαγραφή ενός
µέρους των οφειλών και τα περάσει όλα αυτά- να παραµείνει
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» πέντε χρόνια. Βάζετε ένα µάξιµουµ πέντε χρόνων. Για ποιο λόγο;
Εφόσον πέρασε όλη αυτή τη διαδικασία, όλη αυτή τη δυσκολία, τον κρατάτε και πέντε χρόνια µέσα; Και δεν λέτε πέντε χρόνια. Λέτε ένα µάξιµουµ όριο πέντε χρόνων. ∆ηλαδή, κύριε
Υπουργέ, τέσσερα µπορεί να µείνει; Η διατύπωση µπορεί να είναι
και δύο και τρία. Μάξιµουµ δίνετε πέντε χρόνια. ∆ηλαδή, θέλετε
αυτόν τον άνθρωπο να τον καταστήσετε όµηρο πιέσεων και
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εκβιασµών, προκειµένου να βγει όσον το δυνατόν πιο γρήγορα
από τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»; Σας θυµίζω ότι η αρχική πρόταση νόµου του
ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι παραµένει στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για τρία χρόνια.
Αυτό το καταλαβαίνω. ∆εν µπορείτε να λέτε, όµως, τώρα ότι
µένει µάξιµουµ πέντε χρόνια. Μίνιµουµ πόσο; Αφήστε, δε, που
εµείς θεωρούµε ότι δεν θα πρέπει να παραµένει ούτε µία µέρα
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», αφού περνάει όλη αυτή τη διαδικασία. Τέλος
πάντων, κοιτάξτε τη διατύπωση του άρθρου 16. Θα τη βρείτε
προβληµατική.
Και έρχοµαι στο άρθρο 9, που αφορά τη δυνατότητα εκποίησης και πλειστηριασµού της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Εδώ,
έχουµε µία µεγάλη διαφορά αντίληψης. Για εµάς η κύρια κατοικία δεν είναι ασβέστες, δεν είναι πέτρα, δεν είναι κεραµίδια. Για
εµάς η κύρια κατοικία είναι συναίσθηµα, είναι αξίες, είναι η οικογενειακή εστία που λέει ο φίλος µου ο Βελόπουλος. Μέσα στο
σπίτι αυτό µπορεί να πέθαναν οι γονείς κάποιου ανθρώπου.
Μέσα στο σπίτι αυτό µεγαλώνουν τα παιδιά µιάς οικογένειας. ∆εν
είναι δυνατόν να λέµε ότι «ξέρεις, για να το γλιτώσεις από τον
πλειστηριασµό, θα πρέπει σε ένα µάξιµουµ διάστηµα είκοσι ετών
να καταβάλεις το 85% της εµπορικής αξίας». Πού το λέτε αυτό;
Μα, το λέτε σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν µπορούν να πληρώσουν
τη µηνιαία τους χαµηλή δόση. Τους λέτε να αποπληρώσουν το
85% της εµπορικής αξίας; Πείτε τους «δεν προστατεύουµε την
κύρια κατοικία και µπορεί να εκπλειστηριάζεται». Εµείς λέµε ότι
δεν µπορεί. Υπάρχει µία θεµελιώδης διαφορά µας εδώ. Εµείς θα
κάνουµε προτάσεις, αφού καταθέσαµε αυτή την, επί της αρχής
µας, αντίθεση, για να γίνει καλύτερο το άρθρο αυτό και θα πρέπει να τις ακούσετε µε ευήκοον ους.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας τούτο. Είχατε µία ευκαιρία να κάνετε µία πραγµατική σεισάχθεια, να δώσετε στον ελληνικό λαό µια πραγµατική σεισάχθεια. ∆εν το κάνατε. Το
νοµοσχέδιο είναι άτολµο, κινείται, όµως, προς θετική κατεύθυνση
και γι’ αυτό εµείς θα σας δώσουµε την ψήφο µας επί της αρχής.
Γιατί έχουµε πειστεί, από έναν φιλοσοφικό όρο αριστοτέλειας
προέλευσης, και γι’ αυτό τελικά αποφασίσαµε να ψηφίσουµε επί
της αρχής. Ο όρος αυτός, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που ξέρω ότι
σας αρέσει η αρχαία ελληνική γραµµατεία και δη η αρχαιοελληνική φιλοσοφία, είναι ο όρος «εντελέχεια». Εν-τέλος-έχω, δηλαδή
έχω ένα σκοπό.
∆ιερωτώµεθα, λοιπόν: Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος νοµοσχεδίου; Να δώσει µία ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους υπερχρεωµένους, να τους βγάλει από το κοινωνικό περιθώριο, να
προσπαθήσει να τους κάνει ενεργούς οικονοµικά πολίτες, να
τους κάνει οικονοµικές µονάδες που θα ενεργοποιηθούν για το
καλό της κοινωνίας, να τους δώσει απλώς προσδοκία µιας καλύτερης ζωής. Γι’ αυτό και θα το υπερψηφίσουµε, ακολουθώντας
αυτό που είπε ο εισηγητής µας, κ. Μαρκάκης, έστω και ένας ή
εκατοντάδες µόνο άνθρωποι να ωφεληθούν απ’ αυτό το νοµοθέτηµα, αξίζει και εµείς να δώσουµε τη θετική µας ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όντως επικροτώ την
έννοια της αριστοτελικής εντελέχειας, που είπατε. Σας θυµίζω
ότι είναι ο λατινικός όρος ratio του νόµου. Και φυσικά άξιζε η
εντελέχεια και η ratio του νόµου την υπερψήφισή σας επί της
αρχής.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης
Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπω πολλές παρατηρήσεις από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ για το νοµοσχέδιο, αλλά τελικά µε το
σκεπτικό που άκουσα προηγουµένως και το οποίο µε εντυπωσίασε πραγµατικά...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Του Αριστοτέλη ήταν. Εσείς είστε
µε τον Πλάτωνα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν είναι του Αριστοτέλη. Ο κ.
Ροντούλης είπε ότι έστω και ένας να ωφεληθεί από το νοµοσχέδιο, εµείς θα το υπερψηφίσουµε. Ε, σας διαβεβαιώ, κύριε Ροντούλη, δεν θα υπάρξει ούτε ένας, διότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν
πρόκειται, κύριοι και κυρίες, να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε δανειολήπτη, ο οποίος έχει περιέλθει σε αδυναµία πλέον να απο-

πληρώσει τα χρέη του.
Αυτό το νοµοσχέδιο για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις –
δεν ξέρω αν δεν τις παρακολουθούµε τις εξελίξεις, και µου κάνει
εντύπωση, γιατί είστε κόµµατα που έχετε κυβερνήσει, ξέρετε τα
γεγονότα και ξέρετε τι συµβαίνει στις τράπεζες- δεν ενοχλεί διόλου τις τράπεζες. Και σας διαβεβαιώ ότι οποιοσδήποτε οφειλέτης, ο οποίος έχει περιέλθει σε πραγµατική αδυναµία και έχει
µεγάλη δυσκολία, χτυπήσει την πόρτα µιας τράπεζας, ίσως τύχει
ευνοϊκότερων ρυθµίσεων απ’ αυτές που εµπεριέχει εδώ το νοµοσχέδιο, προκειµένου η τράπεζα να εισπράξει κάποια πράγµατα.
Και λυπάµαι που δεν είναι η κυρία Υπουργός εδώ. Μπορεί να
έχει κάποια απασχόληση, αλλά νοµίζω ότι καλό θα είναι να
ακούει αυτή τη συζήτηση. Μπορεί να θεωρεί ίσως υπερβολικές
τις παρατηρήσεις κάποιων, αλλά και από τις υπερβολικές παρατηρήσεις κάτι µπορεί κανείς να αποκοµίσει.
Και οι τράπεζες ακόµα κάνουν τώρα ρυθµίσεις, οι οποίες είναι
ευνοϊκότερες απ’ αυτές που εµπεριέχει το νοµοσχέδιο, σε οφειλέτες. Η µόνη περίπτωση που ένας οφειλέτης που θα µπορούσε
να πάει στην τράπεζα για να κάνει χρήση αυτών των διατάξεων,
θα ήταν αν τουλάχιστον είχε την ωφέλεια ότι θα τέλειωνε µε τον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ» µετά από την αποπληρωµή της οφειλής του από τη
γραφειοκρατία και τις ατέρµονες διαδικασίες που περιλαµβάνει
το νοµοσχέδιο. Και όµως, ούτε και αυτό δεν επιτυγχάνει. ∆ιότι
κανονικά, ακόµη και εάν κατορθώσει να βγει σώος από αυτόν τον
µαραθώνιο των διαδικασιών, των εγγράφων, των δικηγόρων, των
διευθετήσεων, των αναµορφώσεων, των σχεδίων και απ’ όλα
αυτά τα πράγµατα -τα οποία ο άνθρωπος θέλει έναν επαγγελµατικό µηχανισµό για να τα εξυπηρετήσει- ακόµη και εάν τα
έκανε όλα αυτά, ακόµη και εάν πήγαινε στο ειρηνοδικείο, ακόµη
και εάν έβγαζε µία απόφαση το Ειρηνοδικείο –πότε θα τη βγάλει, αν έχουµε και προσέλευση λόγω του νοµοσχεδίου;- ακόµη
και τότε, δεν έχει ούτε την ωφέλεια ότι δεν θα εγγραφεί στον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ».
Μπορείτε να µου πείτε, κύριοι; Γιατί εδώ να συζητάµε επί
πραγµατικής βάσεως. Πόσοι είναι οι εγγεγραµµένοι στη µαύρη
λίστα του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»; Μιλάµε για το 1/3 της Ελλάδος που δραστηριοποιείται οικονοµικά; Μιλάµε για το 1/2; Μιλάµε για τα 2/3;
Πού βαδίζουµε; Τι είναι, µυστικά και απόρρητα αυτά του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»; ∆ηλαδή, έχουµε εδώ ένα διατραπεζικό όργανο, µία διατραπεζική ανώνυµη εταιρεία, η οποία είναι κράτος εν κράτει; ∆εν
µπορεί ούτε η Βουλή να την ελέγξει; ∆εν απολογείται πουθενά;
∆εν δίνει στοιχεία; Και ποια στοιχεία; Τα ξέρουµε όλοι στην
αγορά. Με ένα πλήκτρο µπαίνουν µέσα και τα έχουν µάθει όλοι.
Γίνονται εκβιασµοί µε βάση τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και παίζονται παιχνίδια µε αυτόν το βρώµικο µηχανισµό, ο οποίος διαµορφώθηκε
από τις τράπεζες και τον οποίον στηρίζουν, απ’ ό,τι βλέπω εδώ
πέρα, τα λεγόµενα κόµµατα εξουσίας.
Γιατί στηρίζετε, κύριοι, αυτόν το µηχανισµό; Από πού και ως
πού έχετε τη δυνατότητα να καταστρέφετε κόσµο κυριολεκτικά;
Τι είναι αυτές οι τράπεζες; Κράτος εν κράτει; Τους δώσατε 28
δισεκατοµµύρια και άλλες πρόσθετες εγγυήσεις, κάτι που καταγγέλλατε προεκλογικά. Ερχόσαστε και δίνετε από το χρηµατοδοτικό µηχανισµό Ευρωπαϊκής Ένωσης -∆ΝΤ, 10
δισεκατοµµύρια, 10% στις τράπεζες.
∆ίνετε συνέχεια στις τράπεζες ενώ συµπιέζετε τον ελληνικό
λαό. Βάλτε τον κάτω και πατήστε τον. ∆εν πειράζει. Αρκεί οι τράπεζες να είναι ψηλά. Γιατί αυτή η προνοµιακή δανειοδότηση των
τραπεζών µε 1% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; ∆εν ενοχλείστε από αυτή την πρόκληση, από αυτή τη ληστεία; Το θεωρείτε δίκαιο και θεµιτό να ληστεύεται το ελληνικό κράτος;
Έχουµε µπει σε µια απίστευτη πρέσα και οι τράπεζες δανειοδοτούνται αθρόα, άνευ ορίων και όρων ρευστότητας. Γιατί να συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα; Πώς όταν θα σας καταγγείλει
κάποιος ότι είστε όργανα των τραπεζών και ότι παίζετε το παιχνίδι τους, θα βρίσκεται εν αδίκω; Υπάρχει σήµερα δανεισµός µε
1%; Αν το ελληνικό κράτος δανείζονταν µε 0% θα το καταλάβαινα
η τράπεζα να δανείζεται µε 1%. Αλλά όταν το ελληνικό δηµόσιο
ληστεύεται µε επιτόκια που πετάνε στα ύψη και µε πανύψηλα
spreads, γιατί υποτίθεται ότι ο δανεισµός του είναι επισφαλής
και εποµένως τα οµόλογά του είναι σκουπίδια, πώς είναι δυνατόν
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αυτά τα σκουπίδια να γίνονται αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως φερέγγυο ενέχυρο προκειµένου να δανείζει
τις τράπεζες µε 1%. Εξηγήστε µου αυτά τα θαυµατουργά που
συµβαίνουν και πείτε µου ύστερα ότι δεν είναι αυτή η Ευρώπη
των τραπεζιτών και οι κυβερνήσεις που παίζουν το παιχνίδι των
τραπεζιτών σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
∆υστυχώς, η χώρα έχει καταντήσει νεοαποικία των υπαλλήλων
της τρόικα. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στα Υπουργεία µε τους
γιάπης ελεγκτές. Το κράτος έχει γίνει εισπρακτική εταιρεία, η
οποία µαζεύει από τον ελληνικό λαό φόρους για να πληρώνει τόκους και χρεολύσια. Το κράτος έχει γίνει ανώνυµη εταιρεία όσον
αφορά την παράδοσή τους στις ελεγκτικές πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν υποτίθεται να µας αναµορφώσουν
παραγωγικά και ανταγωνιστικά, προκειµένου υποτίθεται να ανοιχθούν οι λεωφόροι του µέλλοντος. Αυτή τη στιγµή ο ελληνικός
λαός καταληστεύεται και λεηλατείται κυριολεκτικά.
Αυτή την ώρα γίνεται µια εκστρατεία δυσφήµισης επαγγελµατιών φορτηγών από τα µέσα ενηµέρωσης και από τον κατεστηµένο κόσµο και ο λόγος είναι να παραδοθούν ο αέρας, τα λιµάνια
και οι δρόµοι στις µεγάλες εταιρείες και ιδιαίτερα στις πολυεθνικές, στο όνοµα της απελευθέρωσης των αγορών. Κοιτάξτε τι
τοπίο έχουν διαµορφώσει στην Ελλάδα. Όλες οι τιµές πετάνε
στα ύψη. Απελευθερωµένη είναι η τραπεζική αγορά. ∆είτε πού
βρίσκονται τα επιτόκια αυτή τη στιγµή. Με 1% δανείζονται, αλλά
τα επιτόκια που δανείζουν υπερβαίνουν το διψήφιο νούµερο.
Υπάρχει καρτέλ πέντε τραπεζών.
Αυτή την ώρα η χώρα έχει διέξοδο και µπορεί να ακολουθήσει
διαφορετικό δρόµο. ∆εν είναι µονόδροµος αυτά που γίνονται µε
την παράδοση µας στο µνηµόνιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στο ∆ΝΤ. ∆είτε την ιστορία. ∆ιάβαζα στην κυριακάτικη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» συνέντευξη των επικεφαλής της τρόικα που έλεγαν ότι
τα µέτρα είναι άνευ προηγουµένου για όλο τον πλανήτη. Όπως
έλεγε ο Βέλγος επικεφαλής της Κοµισιόν της τρόικα αυτά τα
µέτρα δεν έχουν εφαρµοστεί σε καµµία χώρα όσον αφορά τη
σκληρότητα και το βάθος της αντιλαϊκότητάς τους. Ο ίδιος είπε
ότι η ύφεση θα βαθαίνει το επόµενο διάστηµα για ένα χρόνο τουλάχιστον και ότι µετά θα δούµε ανάκαµψη. Αυτοί διοικούν αυτή
την ώρα τη χώρα. Η χώρα βουλιάζει συνεχώς.
∆ιέξοδος υπάρχει. ∆εν είναι τα µνηµόνια και η ληστεία που γίνεται σε βάρος του ελληνικού λαού και σε βάρος του ελληνικού
πλούτου. Η διέξοδος είναι να απεµπλακούµε άµεσα από το µνηµόνιο και από το µηχανισµό χρηµατοδότησης που υποτίθεται ότι
σώζει τη χώρα ενώ την καταστρέφει. Να προχωρήσουµε σε ριζική επαναδιαπραγµάτευση του χρέους για µια άλλη ρύθµισή
του. Να πάµε ταυτόχρονα σε µια ρύθµιση του ιδιωτικού χρέους
ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και για τις πιο µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις και τους µικροµεσαίους αγρότες. Αυτή
η ρύθµιση θα είναι δραστική µείωση του χρέους, µείωση των επιτοκίων, νέοι ευνοϊκότεροι όροι, έως και απαλλαγή από τα χρέη
σειράς κατηγοριών που δεν µπορούν να πληρώσουν.
Για να γίνουν τα δύο προηγούµενα και για να γίνουν όλα αυτά
αφετηρία για µια ριζοσπαστική και προοδευτική πορεία της
χώρας πρέπει να γίνει άµεση εδώ και τώρα εθνικοποίηση των
τραπεζών. ∆εν µπορείτε να πάτε να κάνετε ρυθµίσεις µε ιδιωτικές τράπεζες. ∆ιαβάζω αυτά τα κωµικά που λέτε µέσα στο νοµοσχέδιο, αυτός που έχει έξι µήνες στεγαστικό δάνειο θα τα
αποπληρώνει κανονικά µέχρι τη δικάσιµο και ταυτόχρονα πρέπει
να αποδείξει οριστική αδυναµία πληρωµών. Μα, είναι δυνατόν;
Πώς θα έχει οριστική αδυναµία πληρωµών και θα πληρώνει κανονικά τις δόσεις; Αυτό το νοµοσχέδιο προσπαθεί να συµβιβάσει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα συµφέροντα των
τραπεζών και να κλείσει το µάτι στους δανειολήπτες σε ένα τρίγωνο που οι ρυθµίσεις του έχουν αντιφατικότητα και δεν οδηγούν πουθενά παρά µόνο σε ένα: οι τράπεζες πάνω από όλα.
Εποµένως διέξοδοι υπάρχουν. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν,
αλλά αυτές προϋποθέτουν σύγκρουση και ρήξη µε πελώρια συµφέροντα και µε ένα ολόκληρο σύστηµα αξιών πολιτικής, λογικής
και αντιλήψεων. Αυτά θα τα κάνει ο ελληνικός λαός, αυτή τη
ρήξη, αυτή τη σύγκρουση. Αργά ή γρήγορα θα έρθει αυτή η ώρα
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και ο ελληνικός θα τιµωρήσει το δικοµµατισµό, θα τον οδηγήσει
σε ήττα και θα αναδείξει δυνάµεις που θα µπορέσουν να ανοίξουν καινούργιους προοδευτικούς σοσιαλιστικούς δρόµους για
τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος Βουλευτής Αχαΐας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία να συζητήσουµε µία σηµαντική
νοµοθετική πρωτοβουλία, που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Πολίτες αδύναµους, πολίτες που έχουν
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Λαφαζάνη, δεν αφορά ούτε την
πλουτοκρατία ούτε το µεγάλο κεφάλαιο. Και το ξέρετε πάρα
πολύ καλά. Γι’ αυτό για δεκαπέντε ολόκληρα λεπτά δεν αναφερθήκατε καν στο νοµοσχέδιο, παρά µας αναφέρατε το τι συµβαίνει µε την τρόικα, µε τα καρτέλ κ.λπ.. Θεωρώ ότι έχουµε πολλές
ευκαιρίες να τα συζητήσουµε αυτά τα πράγµατα. Γι’ αυτό µπαίνουν τα εξειδικευµένα νοµοσχέδια, για να πάρει ο καθένας συγκεκριµένη πολιτική θέση. Και εσείς δεν πήρατε τέτοια θέση επί
του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο
που δίνει προοπτική απεγκλωβισµού των υπερχρεωµένων καταναλωτών και επαγγελµατιών και τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν µια νέα πορεία, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του
παρελθόντος.
Όλοι ενθυµείστε τις θέσεις του σηµερινού Πρωθυπουργού του
Γιώργου Παπανδρέου, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στην αντιπολίτευση.
Όλοι θα ενθυµείστε την πρόταση νόµου που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την προστασία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Τότε, συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, µας λοιδορούσατε.
Μας λέγατε ότι αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται. Μας λέγατε ότι
αυτά τα πράγµατα δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν µέσα σε
αυτή την οικονοµική και πολιτική συγκυρία. Και το λέγατε αυτό,
γιατί στον πυρήνα της πολιτικής σας δεν υπάρχει, αυτό που εµείς
λέµε «δίχτυ κοινωνικής προστασίας».
Άκουσα τον συµπατριώτη µου, κ. Μπεκίρη, να αναφέρει έξι σηµαντικές επιφυλάξεις για το νοµοσχέδιο. Μα, αυτές οι επιφυλάξεις αφορούν την ουσία του νοµοσχεδίου. Και εδώ πραγµατικά
βλέπουµε τον πολιτικό ακροβατισµό της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆ηλαδή, ψηφίζει νοµοσχέδια, ενώ διαφωνεί µε την ουσία των νοµοσχεδίων. Αντίθετα δεν ψηφίζει νοµοσχέδια, ενώ ψηφίζει
σηµαντικά άρθρα των νοµοσχεδίων. Επί της αρχής, δηλαδή,
απορρίπτει το νοµοσχέδιο, επί των άρθρων ψηφίζει σηµαντικά
άρθρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα το ΠΑΣΟΚ να
λύσει ένα σοβαρό και υπαρκτό κοινωνικό πρόβληµα, που ταλαιπωρεί τους αδύναµους οικονοµικά πολίτες. Στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες που ζούµε, η πολιτεία έχει ακόµα µεγαλύτερο
χρέος να στηρίξει τους αδύναµους συµπολίτες µας, να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγει την επανένταξη και τη συµµετοχή τους στην οικονοµική και κοινωνική
δραστηριότητα.
Σήµερα το ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση συνεπής στις προεκλογικές της δεσµεύσεις δίνει ουσιαστικά στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µια δεύτερη ευκαιρία. Κάνουµε ένα µεγάλο βήµα µπροστά.
Για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία δίνει στους υπερχρεωµένους πολίτες τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην παραγωγική
διαδικασία χωρίς δυσβάσταχτα βάρη χρεών, που τους περιθωριοποίησαν οικονοµικά και κοινωνικά.
∆ίνουµε στους συνανθρώπους µας τη δυνατότητα για µια νέα
αρχή. Στηρίζουµε αυτούς που έχουν ανάγκη και όχι αυτούς, που
είναι κατ’ επάγγελµα δανειολήπτες. Βάζουµε και εδώ κανόνες
και καθιερώνουµε ασφαλιστικές δικλίδες, τέτοιες ώστε να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση αυτών των ευνοϊκών ρυθµίσεων, ώστε,
εν τέλει, να ωφεληθούν αυτοί οι συµπολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε πραγµατική οικονοµική αδυναµία.
Στο σηµείο θα ήθελα να κάνω τρεις, τέσσερις επισηµάνσεις.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες των δικαστικών υποθέσεων, πολύ σωστά µέσα από το νοµοσχέδιο δηµιουργούνται ογδόντα θέσεις ειρηνοδικών. Το ζήτηµα είναι ότι
πρέπει να προχωρήσουµε, πολύ γρήγορα, στην πρόσληψη
αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να έχουµε τη µέγιστη δυνατή
αποτελεσµατικότητα αυτού του νοµοσχεδίου.
Μια δεύτερη επισήµανση είναι αυτή η οποία βγήκε µέσα από
το διάλογο µε τους συµπολίτες. Ξέρετε, αυτή η διαβούλευση
φέρνει πολύ θετικά αποτελέσµατα. Είναι πολύ σηµαντικό αρκετοί
συµπολίτες να ξέρουν τι ψηφίζουµε και τι συζητάµε µέσα στη
Βουλή.
Έτσι, λοιπόν, έχει µπει ένα θέµα που λέει, να εξαιρεθούν µε
την εκποίηση –όπως µε την πρώτη κατοικία- αυτοκίνητα, τα οποία
είναι παλιάς τεχνολογίας ή δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, δηλαδή µπορεί να κοστίζουν τρεις ή τέσσερις
χιλιάδες ευρώ. Για µια φτωχή οικογένεια, όµως, αυτό το µεταφορικό µέσο µπορεί να είναι σωτήριο. Λέω, λοιπόν, εάν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα, να το δείτε.
Η τρίτη επισήµανση έχει να κάνει µε τις ίδιες τις τράπεζες. Εδώ
πρέπει να είµαστε σαφείς. Οι τράπεζες πρέπει πλέον να σταµατήσουν τα παιχνίδια τους. ∆εν πρέπει να δηµιουργούν προβλήµατα και προσκόµµατα στους οφειλέτες, που πάνε να
διακανονίσουν τα χρέη τους. Θα πρέπει εδώ να γίνει αυστηρότατος έλεγχος.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι σηµαντικό αυτό το νοµοσχέδιο για τις ζωές των συνανθρώπων µας και των οικογενειών
τους. Η εισοδηµατική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια, οι επιθετικές πρακτικές πιστώσεων, οι ατυχείς προγραµµατισµοί, αλλά και
απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών, συνέβαλλαν
στην αυξανόµενη υπερχρέωση των νοικοκυριών, οδηγώντας σε
κατεστραµµένες οικογένειες, σε οικογένειες σε απόγνωση.
Η δυνατότητα που δίνουµε της ρύθµισης των χρεών, είναι µια
πολιτική επιλογή, αφού απαλλάσσει ανθρώπους που αποδεδειγµένα δεν µπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Μια τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει, όµως, να εξυπηρετεί και ευρύτερα το
γενικό συµφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν ουσιαστικά,
µέσω των εν λόγω διαδικασιών, την αγοραστική τους δύναµη,
προάγοντας την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Υλοποιούµε βήµα προς βήµα την ανασύσταση του κοινωνικού
κράτους δικαίου, που επιτάσσει να µην εγκαταλείπεται ο πολίτης στην τύχη του χωρίς προοπτική, χωρίς ελπίδα, χωρίς µέλλον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Οικονόµου για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι περισσότερο από
κάθε άλλη φορά αναγκαίο να αναζητήσουµε παντού εκείνα τα
σηµεία της ρήξης –και θα συµφωνήσω µε τους συναδέλφους,
που το τονίζουν αυτό- και των αλλαγών. Των αλλαγών που συνδυάζουν την προσµονή µε την ισορροπία και εκείνα τα σηµεία
ισορροπίας µεταξύ του εφικτού, του ορθολογικού και του κοινωνικά δίκαιου, που έχει ανάγκη η κοινωνία µας και οι πολίτες.
Όσο προφανές και εάν είναι το σηµερινό νοµοσχέδιο που έρχεται σε µια αρκετά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο µας, άλλο
τόσο προφανής είναι η αναγκαιότητα και η χρησιµότητά του. Χιλιάδες συµπολίτες µας καλούνται καθηµερινά σε ασκήσεις επιβίωσης, ισορροπώντας ανάµεσα στους εισοδηµατικούς
περιορισµούς από τη µια και τις δανειακές τους οφειλές από την
άλλη.
Είµαστε αντιµέτωποι, λοιπόν, µε µια πραγµατικότητα, που τα
τελευταία χρόνια έχει ενταθεί και ποιοτικά και ποσοτικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δανειακές οφειλές προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αγγίζουν, σύµφωνα µε ορισµένες εκθέσεις, τα 100
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα το 10% των οφειλετών

παρουσιάζει πλήρη αδυναµία εξυπηρέτησης των δανείων.
Το να προσπαθήσει κανείς να περιγράψει τις επιπτώσεις που
έχει αυτή η κατάσταση στη ζωή των οφειλετών, νοµίζω ότι δεν
έχει κανένα νόηµα. Είναι από τις φορές που οι λέξεις, δεν αρκούν για να περιγράψουν το διαρκή φόβο και την αγωνία, τα αξεπέραστα ψυχολογικά και ηθικά εµπόδια, που βιώνουν οι
οφειλέτες.
∆ουλειά µας, όµως, δεν είναι να βρίσκουµε τις κατάλληλες λέξεις, ούτε να περιγράψουµε την καθηµερινή τους βιοπάλη ούτε
να εξαντλούµαστε σε αντιπολιτευτικές κορώνες για το δήθεν και
να χαϊδεύουµε τα αυτιά τους. ∆ουλειά µας είναι να προσφέρουµε
λύσεις, διεξόδους σε ένα τµήµα του πληθυσµού, που ζει εγκλωβισµένο στο περιθώριο. Πρόκειται ασφαλώς για την εικόνα της
κοινωνίας που θέλουµε και πρέπει να αλλάξουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ελληνική πρωτοπορία
η αδυναµία ορισµένων οφειλετών να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, ούτε ο τρόπος λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος, που πιάστηκε πολλές φορές να
συµπεριφέρεται κοινωνικά ανεύθυνα, µετακυλίοντας το ρίσκο
στον καταναλωτή µέσω των εξασφαλίσεων που του παρείχαν τα
υψηλότερα επιτόκια στην Ευρώπη.
Είναι, όµως, δική µας ευθύνη το γεγονός ότι χρόνια τώρα δεν
καταφέραµε να φτιάξουµε τις ασφαλιστικές δικλίδες για ένα τραπεζικό σύστηµα υπεύθυνο, για µια καταναλωτική συµπεριφορά
και δανειοληπτική πρακτική, επίσης, υπεύθυνη. Είναι δική µας ευθύνη που δεν βρήκαµε ως σήµερα εκείνο το δίκαιο σηµείο ισορροπίας ανάµεσα στην υποχρέωση και τη δυνατότητα µιας
δεύτερης ευκαιρίας, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις ευκαιρίες
που έχει δώσει το πολιτικό σύστηµα στο τραπεζικό σύστηµα εν
γένει.
Το παρόν νοµοσχέδιο ακουµπά στον ίδιο πυρήνα του κράτους
δικαίου. Σαφέστατα µιλάµε για µια τοµή. Τα χιλιάδες µηνύµατα,
τόσο από την πρώτη µέρα που τέθηκε στο προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ, όσο και µέσα από τη διαβούλευση τους
µήνες που ακολούθησαν, καταδεικνύει τις πραγµατικές του διαστάσεις. Είναι ένα νοµοσχέδιο που θέτει όρια και κανόνες σε
όλους τους εµπλεκοµένους. ∆ηµιουργεί ένα πλαίσιο όπου καλούνται οι τράπεζες να δανειοδοτούν µε πολύ µεγαλύτερη σωφροσύνη και οι πολίτες, µε πολύ µεγαλύτερη σκέψη, να
προσφεύγουν στο δανεισµό.
Είναι γνωστές σε όλους µας οι περιπτώσεις αλόγιστης δανειοδότησης στο παρελθόν. Οι πιστωτικές κάρτες έγιναν συχνά η
ταυτότητά µας. Νοηµατοδότησαν ένα συγκεκριµένο κοινωνικό
πρότυπο που καλλιεργήθηκε επιµόνως και εντέχνως από το τραπεζικό σύστηµα. ∆εν είναι τυχαίο ότι, σύµφωνα µε κάποιες έρευνες, δύο στους τρεις πολίτες µε δανειακές υποχρεώσεις ήταν
ταυτόχρονα και κάτοχοι πιστωτικών καρτών. Αυτός ο άκρατος
δανεισµός οδήγησε χιλιάδες συµπολίτες µας στα όρια της καταστροφής.
Σήµερα δίνουµε διαπραγµατευτική ισχύ στον πολίτη που προσέρχεται στην τράπεζα και διαπραγµατεύεται τις οφειλές του,
τις οφειλές εκείνες που αδυνατεί πλέον, µόνιµα και χωρίς δόλο,
να εξυπηρετήσει. Φέρνουµε στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων
και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που διαπιστώνουν
ότι ο πολίτης δεν είναι απροστάτευτος, ότι δεν µπορούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, απέναντι, µάλιστα, σε ανθρώπους που,
εκ των πραγµάτων, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Καλλιεργούµε έτσι µια νέα συνείδηση αµφότερα επωφελών
διαπραγµατεύσεων για δανειστές και δανειζόµενους και αυτό µε
πρακτικά αποτελέσµατα, τόσο για τις τράπεζες που µπορεί να
προσδοκούν στο να πάρουν πίσω το µέρος των οφειλών, όσο και
για τους δανειζόµενους που µέσα από µια διαδικασία υπευθυνότητας µπορεί να ελπίζουν βάσιµα σε µια δεύτερη ευκαιρία.
Ταυτόχρονα, λαµβάνεται µέριµνα και για εκείνες τις πολύ ειδικές κατηγορίες των συµπολιτών µας µε πολύ σοβαρά προβλήµατα υγείας ή χρόνιας ανεργίας, όπου η δικαιοσύνη αποφασίζει
για την απαλλαγή ή όχι από τις οφειλές τους.
Εξασφαλίζουµε, επίσης, µε το παρόν νοµοθέτηµα την προστασία της πρώτης κατοικίας, εγγύηση µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για κάθε συµπολίτη µας. Είναι ένας βασικός και
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σταθερός πολιτικός άξονας του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα µεταρρύθµιση είναι
µια µάχη απέναντι σε µια συντηρητική και αυταρχική ως ένα
βαθµό αντίληψη του χθες, όπου σε µια διαµάχη υπάρχει ο απόλυτα νικητής και ο απόλυτα χαµένος. Όµως, αυτή η αντίληψη δεν
αρµόζει στις δικές µας αρχές και αξίες.
Οφείλουµε να χτίσουµε συνεργασίες µέσα στην κοινωνία, να
αναγνωρίσουµε τα λάθη και να δίνουµε δεύτερη ευκαιρία σε
εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναµίας. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι είναι
εις βάρος όλων µας µια κοινωνία που δηµιουργεί και µεγεθύνει
τα περιθώρια και τους αποκλεισµούς, χωρίς κανόνες δικαίου και
µηχανισµούς επανένταξης, µε µόνο κανόνα το νόµο του ισχυρού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι τολµηρό γιατί επιλέγει να δηµιουργήσει στήριγµα σε χιλιάδες συµπολίτες µας µε ουσιαστικά οικονοµικά προβλήµατα.
Είναι, επίσης, τολµηρό και για δύο ακόµη λόγους. Πρώτον,
γιατί επιτέλους ασχολούµαστε µε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα που
κατένεµε ανορθολογικά και άδικα τον όποιο πλούτο και είναι, επίσης, τολµηρό γιατί εγκαθιστά µια εντελώς άλλη νοοτροπία υπευθυνότητας, τόσο για τον πολίτη όσο και για το τραπεζικό
σύστηµα.
Γι’ αυτό επαναλαµβάνω και καταλήγω, σήµερα είναι που πρέπει να αναζητήσουµε παντού αυτά τα νέα σηµεία ισορροπίας µεταξύ του εφικτού, του ορθολογικού και του κοινωνικά δίκαιου µε
θαρραλέα βήµατα και ευρύτερη διάθεση για αλλαγές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το συνάδελφο κ. Αθανάσιο Οικονόµου από τα Γιάννενα.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο Βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ
κ. ∆ηµήτριος Παπουτσής και ακολουθεί ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης µετά από επτά λεπτά.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για ένα, πράγµατι, ιδιαίτερα κρίσιµο και πάρα πολύ
σηµαντικό σχέδιο νόµου -και να είστε βέβαιοι πως θα αποδειχθεί
πολύ σύντοµα αυτό που λέµε- το οποίο αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προεκλογικές µας δεσµεύσεις. Θα θυµίσω ότι
αυτές έγιναν και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Αφορά την προστασία των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων.
Το είχαµε υποσχεθεί. Το οφείλαµε σε όλους τους πολίτες, οι
οποίοι εµπίπτουν στις ρυθµίσεις αυτές και είναι, δυστυχώς, στις
µέρες µας πάρα πολλοί.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου απασχόλησε ιδιαίτερα την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και τις ηγεσίες όλων των εµπλεκοµένων Υπουργείων
εδώ και πάρα πολλούς µήνες, όπως είναι και το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.
Αποτελεί προϊόν εργώδους προετοιµασίας και διαβούλευσης,
τόσο µε τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και µε τις χιλιάδες
των πολιτών µέσω του διαδικτύου, αλλά και των φορέων που
έλαβαν µέρος σε αυτή τη δηµόσια διαβούλευση.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αφορά αρκετές εκατοντάδες
χιλιάδες συµπολιτών µας, οι οποίοι για διαφόρους λόγους βρέθηκαν υπερχρεωµένοι σε µια εποχή ήδη σκληρή για τους οικονοµικά αδυνάτους, αλλά και όχι µόνο.
Το φαινόµενο της αδυναµίας αποπληρωµής δανειακών υποχρεώσεων έχει λάβει σήµερα διαστάσεις χιονοστιβάδας. Έχει
υπολογιστεί ότι µέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
των νοικοκυριών για καταναλωτικά δάνεια προς τις τράπεζες
έχουν αυξηθεί κατά 70%, ενώ για τα στεγαστικά δάνεια οι ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν αυξηθεί κατά 54%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα, λοιπόν, για
το πώς θα βοηθήσουµε εκείνα τα κοινωνικά στρώµατα, τα οποία
δεν έχουν καµµία ελπίδα για το µέλλον χωρίς την παρούσα νοµοθετική ρύθµιση. Μεριµνούµε για πολίτες, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε ένα φαύλο κύκλο αυξηµένης οικονοµικής
ανασφάλειας και δεν µπορούν να εξέλθουν από αυτόν παρά
µόνο µε κρατική πρόβλεψη και φροντίδα, κάτι που προφανώς κά-
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νουµε µε την παρούσα νοµοθετική ρύθµιση.
Οι λόγοι για τους οποίους περιήλθαν σε αυτή την κατάσταση
είναι πολλοί. Οι περισσότεροι είναι γνωστοί ευρέως. Οι λόγοι που
µπορούν να οδηγήσουν µια οικογένεια, έναν επαγγελµατία, έναν
πολίτη στην υπερχρέωση έναντι των πιστωτών τους, δεν οφείλονται µόνο σε κακό προγραµµατισµό από την πλευρά των πρώτων.
Θα θυµίσω την επιπόλαιη και ιδιαιτέρως επιθετική στρατηγική
των πιστωτικών ιδρυµάτων, κυρίως την τελευταία δεκαετία, τα
οποία σχεδόν εξανάγκαζαν τους πάντες, κάνοντας καθηµερινή
πλύση εγκεφάλου µέσω παραπλανητικών διαφηµίσεων, στη
λήψη δανείων, ανεξαρτήτως εισοδηµάτων και οικονοµικών προοπτικών. Θα θυµάστε όλοι σχετικές διαφηµίσεις για διακοποδάνεια, εορτοδάνεια και άλλες συναφείς προτροπές.
Όλοι τότε µιλούσαν για την αναγκαιότητα της απελευθέρωσης
της αγοράς των δανείων, αλλά κανείς για την αναγκαιότητα του
υπεύθυνου και αυστηρά αναγκαίου δανεισµού. Οι φωνές αυτών
που συµβούλευαν προς την κατεύθυνση δέσµης µέτρων που
έπρεπε να ληφθούν -έτσι ώστε να προλάβουµε την κατάχρηση,
η οποία µαθηµατικά οδηγούσε στην οικονοµική εξαθλίωση- αποσιωπήθηκαν, σε κάποιες περιπτώσεις λοιδορήθηκαν, επίσης. Και
σε αυτό βεβαίως φέρουµε όλοι µας ανάλογα την ευθύνη, άλλος
προφανώς σε µικρότερο και άλλος σε µεγαλύτερο βαθµό. Αποφασιστικά συνέβαλαν, επίσης, σε αυτό, και από το 2007 και πέρα,
η διαφαινόµενη οικονοµική κρίση και η συνεπακόλουθη αύξηση
των επιτοκίων.
Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσµα την αναπόφευκτη άνοδο
της ανεργίας, ενός φαινοµένου το οποίο σε πολλές περιπτώσεις
έπληξε και αυτούς που είχαν προγραµµατίσει τις ανάγκες τους
µέσω του δανεισµού. Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, συνέβαλαν σε
µεγάλο βαθµό στη δηµιουργία πολιτών υπερχρεωµένων, περιθωριοποιηµένων και το κυριότερο, χωρίς καµµία ελπίδα αποπληρωµής των χρεών τους.
Εδώ έγκειται και το στοίχηµα που έχουµε βάλει µε τον εαυτό
µας ως Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Εν µέσω κρίσης, εν µέσω µιας
ιδιαίτερης βεβαρηµένης οικονοµικής συγκυρίας, η οποία µας
κληροδοτήθηκε από την απελθούσα προηγούµενη κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας, καθήκον µας, αλλά και επιταγή αυτών
που µας εµπιστεύτηκαν, είναι να στηρίξουµε αυτούς που µας
έχουν πραγµατικά ανάγκη, αυτούς που προσβλέπουν στις πρωτοβουλίες µιας αληθινά συντεταγµένης πολιτείας και ενός κράτους δικαίου. Καθήκον µας είναι να εναρµονιστούµε µε τις
επιταγές, λοιπόν, ενός σύγχρονου κράτους, ενός κοινωνικού
κράτους δικαίου, ακολουθώντας την ιδεολογική µας παράδοση
για πρωτοβουλίες, οι οποίες θα ανακουφίζουν τα κοινωνικά και
οικονοµικά στρώµατα που έχουν, πράγµατι, τις µεγαλύτερες
ανάγκες.
Αρωγός µας είναι η µεγάλη διεθνής εµπειρία που υπάρχει
ασφαλώς στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Άλλωστε, όταν εµείς εισερχόµασταν σα χώρα, σαν κοινωνία, σαν οικονοµία στη διαδικασία
αυτού του ανεξέλεγκτου δανεισµού, άλλες χώρες ήδη σχεδίαζαν τους τρόπους µε τους οποίους θα καταπολεµούσαν τις αρνητικές συνέπειές τους.
Ακολουθώντας, λοιπόν, την ευρωπαϊκή εµπειρία, νοµοθετούµε
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να δώσουµε την ευκαιρία στο υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει την οικονοµική του ελευθερία. ∆εν χαρίζουµε χρέη σε κανέναν -όπως σε αυτή την
περίπτωση δεν αξίζει σε όσους, πράγµατι, δεν έχουν τις δίκαιες
προϋποθέσεις- ο οποίος δεν θέλει να συµµορφωθεί µε τη νέα οικονοµική πραγµατικότητα. Άλλωστε, έχει διαπιστωθεί ότι και τα
πιστωτικά ιδρύµατα βγαίνουν ωφεληµένα, όχι όµως µε το σκανδαλώδη τρόπο, όπως περιεγράφη προηγουµένως από µερίδα
των παρατάξεων µέσα στη Βουλή.
Θα χαρακτήριζα λοιπόν, όπως και συµφωνούµε οι περισσότεροι στην Αίθουσα, αυτήν τη νοµοθετική µας πρωτοβουλία, πράγµατι, σαν µία σύγχρονη σεισάχθεια.
Ανεκδοτολογικά, θα θυµίσω ότι όταν ο αρχαίος σοφός και πολιτικός άνδρας Σόλων είχε θεσπίσει αυτήν την περίφηµη δέσµη
µέτρων ανακούφισης των ασθενεστέρων, πολλοί προειδοποιηµένοι φίλοι του –όπως λέει η ιστορία- πήγαν και δανείστηκαν
χωρίς µέτρο, γιατί γνώριζαν, εκ των προτέρων, ότι δεν θα χρεια-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ζόταν να επιστρέψουν αυτά τα οποία δανείστηκαν.
Εν προκειµένω, στην περίπτωση µας, ούτε και αυτού του είδους οι συνειρµοί µπορούν να γίνουν δεκτοί και να τους επικαλείται κάποιος. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, προβλέπουµε ότι όλη η
διαδικασία εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις της µη δόλιας
αδυναµίας πληρωµής. Ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη
µπορεί να γίνει µόνο µία φορά στη ζωή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου
ρυθµίζονται όλα τα χρέη προς τις τράπεζες, που αφορούν καταναλωτικά, στεγαστικά επαγγελµατικά και λοιπά δάνεια, αλλά και
χρέη από οποιαδήποτε αιτία προς οιονδήποτε τρίτο, µε αυστηρά,
περιοριστικώς µόνο προβλεπόµενες κάποιες εξαιρέσεις. Μπορεί
να υπαχθούν, λοιπόν, όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές,
επαγγελµατίες.
Και εδώ, θα πρέπει να αντιλέξω στις επιφυλάξεις από την
πλευρά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΛΑΟΣ ότι δεν
υπάρχει το ζήτηµα έτσι όπως τίθεται από την πλευρά του, σε
σχέση µε την εφαρµογή των προϋποθέσεων και για τα εµπορικά
πρόσωπα, διαφορετικά θα είχαµε αλλοίωση του δογµατικού χαρακτήρα του Πτωχευτικού ∆ικαίου, κάτι που είναι θεµελιώδες,
θα έλεγα, στοιχείο του δικαιοπολιτικού µας συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν συντοµία, προκειµένου να καταλήξω, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου για λίγο µόνο ακόµη να αναφερθώ.
Είναι καθήκον λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της κυβερνητικής αριστεράς να µεριµνά όχι µόνο, παρά και για τους
πολίτες, οι οποίοι, πράγµατι, δεν είναι τυχεροί, δεν είναι και δεν
µπορούν να είναι συνεπείς γιατί δεν είναι καλά αµειβόµενοι και
επιπροσθέτως δεν έχουν και το προσόν του αυτοπεριορισµού.
Μία σοσιαλιστική κυβέρνηση λοιπόν, οφείλει να βοηθά και αυτούς που δεν έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Οφείλουµε να υπερβούµε το νόµο της ζούγκλας, της ασύδοτης αγοράς, του αυστηρά µονεταριστικού, µηδαµινού κοινωνικού κράτους, που θέλει τους ατυχέστερους των συµπολιτών µας
να κοιµούνται σε παγκάκια. Το οφείλουµε στην παράδοση µας,
του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτούς και για άλλους λόγους που είναι αυτονόητοι και έχουν ειπωθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου, σας καλώ να το κάνετε και εσείς.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την οικογένεια µου, τη σύζυγο µου και τα δύο παιδιά που παρακολουθούν
αυτήν τη στιγµή την τοποθέτησή µου από τα θεωρεία της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε ∆ηµήτρη Παπουτσή. Ωραία και η συγκίνηση που βάλατε.
Ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του
ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο. Έγινε και φίλος µου για την ολύµπια ηρεµία που έχει όταν µιλάει. Να δούµε πώς θα τα πάει µε το χρόνο.
Έχετε το λόγο, κύριε Παρασύρη.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο µε αγωνία ζητούσε η κοινωνία εδώ και µήνες και ιδιαίτερα
οι οµάδες αυτές του πληθυσµού που χειµάζονται τούτη την περίοδο από την κρίση.
Οφείλω, εποµένως, να δώσω τα ειλικρινή µου συγχαρητήρια
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη µεγάλη προσπάθεια
που κατέβαλε, γι’ αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία, ξεπερνώντας µύρια εµπόδια µέχρι να τη φέρει στη Βουλή προς συζήτηση.
Παράλληλα ωστόσο, οφείλω να αναρωτηθώ γιατί συνάντησε η
Υπουργός τόσα εµπόδια. Μήπως είναι αναληθές ότι η υπερχρέωση των νοικοκυριών προσλαµβάνει σε ορισµένα στρώµατα του
πληθυσµού δραµατικές διαστάσεις και αναδεικνύεται σε ένα από
τα πλέον οξυµένα κοινωνικά προβλήµατα; Πώς εξηγείται άραγε
το γεγονός ότι σε ποσοστό πάνω από 47% τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν συνολικό οφειλόµενο ποσό, µεγαλύτερο από το µηνιαίο διαθέσιµο εισόδηµα τους; Μήπως είναι αναληθές ότι σε
αντίθεση µε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη χώρα µας απουσιάζουν θεσµοί και υποδοµές που παρέχουν συµβουλευτική ή

άλλη βοήθεια για την πρόληψη και αντιµετώπιση της υπερχρέωσης ή και την προοπτική απεγκλωβισµού απ’ αυτήν; Μήπως, εν
τέλει, είναι λάθος ότι στη χώρα µας ουσιαστικά δεν υπάρχει νοµοθετική δυνατότητα πτώχευσης του φυσικού προσώπου, που
άλλωστε ισχύει στην µεγάλη πλειοψηφία των ανεπτυγµένων
χωρών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο ήταν µία
από τις βασικές δεσµεύσεις της σηµερινής Κυβέρνησης και καθυστέρησε να κατατεθεί, λόγω των πιέσεων που άσκησε το εσωτερικό και το εξωτερικό τραπεζικό κατεστηµένο. ∆ιότι, ενώ το
νοµοσχέδιο ήταν έτοιµο για κατάθεση εξαιτίας της δεινής οικονοµικής θέσης της χώρας µας, στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάνοντας µε τη σειρά της, της δικές της
επισηµάνσεις και επιτέλους φτάσαµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, το οποίο αποτελεί ανάσα για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Πριν πάει, δε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είχε τεθεί υπό τα πυρά των εγχώριων τραπεζών και µίας µερίδας του εγχώριου οικονοµικού κατεστηµένου.
∆εν ξέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν µε γελάει η µνήµη
µου, αλλά αν ανατρέξουµε δύο, τρία χρόνια πριν θα θυµηθούµε
ότι το τραπεζικό σύστηµα ήταν αυτό που δελέαζε µε εύκολο δανεισµό όλων των µορφών τα νοικοκυριά, προσφέροντας έναν εικονικό, προσωρινό και κυρίως πλαστικό δανεισµό, µία επίπλαστη
ευηµερία στηριγµένη στα δανεικά.
Η τεχνητή ευδαιµονία του πλαστικού χρήµατος και του υπερδανεισµού, καλλιεργήθηκε µέσα από ένα πογκρόµ δελεαστικών
δανειοπροσφορών, συστηµατικών τηλεφωνικών ενοχλήσεων των
καταναλωτών, µέσα από µία συνολική προβολή των δανείων ως
απαραίτητου εξαρτήµατος της σύγχρονης πραγµατικότητας.
Έτσι, φτάσαµε στο σηµείο, να καταλυθεί ολοσχερώς η κουλτούρα της αποταµίευσης, η οποία µας βοήθησε στο παρελθόν
να ξεπεράσουµε τη δηµοσιονοµική κρίση του ’93-’94, διότι τότε
το επίπεδο της αποταµίευσης βρισκόταν στο 21% του ΑΕΠ, ενώ
σήµερα έχει πέσει κάτω από το 8%. Και είναι ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταλύθηκε η νοοτροπία της χρυσής εφεδρείας των νοικοκυριών για ώρες ανάγκης, για χάρη της κατανάλωσης εισαγόµενων αγαθών. Το όλο σύστηµα όµως υπερδανεισµού και της
τεχνητής ευδαιµονίας, παρήγαγε µεν µία ισχυρή νοµιµοποιητική
βάση, για τους κυβερνώντες, δεν είχε όµως, ανάλογο αντίκρισµα
σε µία σθεναρή παραγωγική βάση, η οποία θα µπορούσε να
εξουδετερώσει, µέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία, τις επιπτώσεις υπερκατανάλωσης.
Αυτό επίσης, επιβάρυνε τα µέγιστα, το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Μην ξεχνάµε ότι το ’93 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρισκόταν στο -0,2% του ΑΕΠ και σήµερα ξεπερνάει
το -14%. Είναι προφανές ότι από µία χρονική στιγµή και µετά οι
ελληνικές τράπεζες άρδευαν εύκολο χρήµα από το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και το πλάσαραν επικερδώς στην ελληνική αγορά.
∆ηµιουργήσαµε ουσιαστικά µία ανάπτυξη, η οποία στηρίχθηκε
σχεδόν αποκλειστικά στην κατανάλωση, ανακυκλώνοντας κεφάλαια σε ένα φαύλο οικονοµικό κύκλο, µε ισχυρές ενέσεις εξωτερικού δανεισµού. Και αυτή είναι µία πραγµατικότητα που η
πολιτική τάξη, έχει τη µέγιστη ευθύνη και είναι καλό έστω και
τώρα να την παραδέχεται. Ο υπερδανεισµός, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όπως ανέφερε και ο εισηγητής επί του νοµοσχεδίου,
κ. Ροµπόπουλος, παραπέµπει στο γεγονός ότι οι πολίτες αναγκάστηκαν να υποκαταστήσουν τη µείωση του πραγµατικού τους
εισοδήµατος µε δάνεια και πιστωτικές κάρτες από τις τράπεζες.
Σήµερα όµως, οι περισσότεροι Έλληνες είναι έτοιµοι να κάνουν θυσίες, να παραχωρήσουν ένα µερίδιο της ευηµερίας τους,
να παραχωρήσουν ένα µέρισµα του κόπου τους, για να σωθεί η
χώρα. ∆εν ξέρουν όµως, πώς θα ξεφύγουν από το βραχνά των
τραπεζών, οι οποίες τους πιέζουν µε κάθε τρόπο να αποπληρώσουν τα δάνεια που κάποτε µε ευκολία τους παραχωρήθηκαν.
Σ’ αυτή τη δύσκολη στιγµή έρχεται το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης να προσφέρει µία ανάσα σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες,
που παρακολουθούν επί µήνες άναυδοι αυτά που περνάει η
χώρα.
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Το νοµοσχέδιο λοιπόν που συζητάµε, έχει µία συγκεκριµένη
πολιτική φιλοσοφία, έχει µία συγκεκριµένη κοινωνική προοπτική,
εντάσσεται κατά την άποψη µου στην υποχρέωση που έχει η Κυβέρνηση να επανασυνδέσει την πολιτική της στρατηγική µε την
ελπίδα και την προοπτική, την υποχρέωση να σχεδιάσει ένα
µείγµα πολιτικής, που θα θέτει εµφανείς φραγµούς στις ακραίες
νεοφιλελεύθερες συνταγές και θα προωθεί συνθήκες κοινωνικής
συνοχής και συναίνεσης.
Ως εκ τούτου το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα από τα πλέον σηµαντικά που καταθέτει η σηµερινή Κυβέρνηση. Χωρίς να θεωρώ
απαραίτητο να υπεισέλθω στις λεπτοµέρειες, κατά την άποψη
µου, διαθέτει τρεις τουλάχιστον διακριτούς στόχους, τους οποίους θα αναφέρω πολύ συνοπτικά.
Ο πρώτος στόχος του νοµοσχεδίου, είναι να βοηθηθούν οι καταναλωτές που, εξαιτίας κάποιων δυσάρεστων απρόβλεπτων γεγονότων ή ατυχών επιλογών, αλλά κυρίως λόγω της κακής
συγκυρίας, κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, να µείνουν χωρίς κατοικία να έχουν προβλήµατα µε τη δικαιοσύνη, να
ταλαιπωρούνται και να βρίσκονται σε αδιέξοδο µε αποτέλεσµα
τον οικονοµικό και γενικό τους αποκλεισµό.
Ακολουθώντας το παράδειγµα πολλών χωρών µε το σχέδιο
νόµου καθιερώνεται και στη χώρα µας η δυνατότητα της πτώχευσης του ιδιώτη, όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για
την ικανοποίησή τους και δεν επαρκούν προς τούτο ούτε τα τρέχοντα και προσδοκώµενα εισοδήµατα του.
Ιδιαίτερη µνεία χρήζει επιπρόσθετα η πρόβλεψη του νοµοσχεδίου από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας των οφειλετών, να εξαιρείται η πρώτη κατοικία.
Ο πρώτος στόχος του νοµοσχεδίου εξυπηρετεί κατά την
άποψη µου στο σύνολο του και µία άλλη πολύ σηµαντική διάσταση, την οποία εύκολα παραµερίζουµε ενώ είναι εξέχουσας
σηµασίας.
Αντιµετωπίζει το φαινόµενο της ψυχολογικής απόγνωσης, που
οδηγεί το τελευταίο διάστηµα όλο και περισσότερους οφειλέτες
στην αυτοκτονία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το τελευταίο διάστηµα µόνο στο Ηράκλειο της Κρήτης έχουµε δεκατέσσερις αυτοκτονίες για λόγους οικονοµικού αδιεξόδου.
Ο δεύτερος στόχος είναι να πιεστούν τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα να προχωρήσουν σε υπεύθυνη δανειοδότηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ο τρίτος στόχος αναφέρεται στο όφελος των ίδιων των
τραπεζών –µε συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω
τριάντα δευτερόλεπτα- οι οποίες πλέον έχουν τη δυνατότητα να
εισπράξουν οµαλά τις οφειλές δανείων, χωρίς να διακατέχονται
από το άµεσο άγχος ότι θα χάσουν χρήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
ανταποκρίνεται αναντίρρητα στις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας, που δίνει πάντοτε µια δεύτερη ευκαιρία
στους αδύναµους πολίτες, εξασφαλίζοντας µια προοπτική απεγκλωβισµού από τα χρέη τους. Αυτή η προοπτική προάγει την
οικονοµική δραστηριότητα και εξυπηρετεί το ευρύτερο δηµόσιο
συµφέρον, απελευθερώνοντας ανεκτίµητες δυνάµεις προς όφελος όλων.
Εν τούτοις, θα ήθελα να επισηµάνω κλείνοντας ότι οι φύλακες
πρέπει να έχουν γνώση και να βρίσκονται σε επιφυλακή. ∆ιότι
πολλές φορές οι τράπεζες, µέσα από τα νοµικά τους τµήµατα,
µεταφράζουν τα νοµοσχέδια κατά το δοκούν. Και, επιτέλους,
οφείλουµε να δώσουµε ένα µήνυµα ότι οι τράπεζες πρέπει, κάποια στιγµή, να εφαρµόζουν και να υλοποιούν τους νόµους, έτσι
όπως τους ψηφίζουµε µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα και όχι όπως
τους συµφέρει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μπράβο, κύριε Παρασύρη, και για τους χρόνους και για το στυλ.
Η κ. Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής ∆ράµας, έχει το λόγο. Τέτοια ώρα ορθική θα σας πω, κυρία Κεφαλίδου και χαιρόµαστε
πολύ που σας έχουµε.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε το λόγο για
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επτά λεπτά και εσείς.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φαινόµενο της υπερχρέωσης φυσικών προσώπων
αναδεικνύεται σε ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα
της χώρας µας. Είναι γεγονός ότι χτύπησε µε µορφή χιονοστιβάδας την πόρτα του διπλανού σπιτιού, του καθενός µας και
οδήγησε σε αδιέξοδο ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας µας.
Προφανώς περισσότερο χτύπησε τους αδύναµους, τα µικρά και
µεσαία νοικοκυριά.
∆εν µπορούµε και δεν έχουµε το δικαίωµα να κλείσουµε τα
µάτια σε ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα. ∆εν έχουµε δικαίωµα να
κωφεύσουµε στις φωνές απελπισίας απλών ανθρώπων, που βρέθηκαν σε οικονοµικό αδιέξοδο και πνίγονται στα χρέη. Έχουµε
υποχρέωση να τους στηρίξουµε µε καίριες ρυθµιστικές παρεµβάσεις, να τους δώσουµε κατεύθυνση, να τους δώσουµε µέθοδο
και πίστωση χρόνου, ώστε να πάρουν µια ανάσα, να σταθούν στα
πόδια τους και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.
Οι υπερχρεωµένοι δεν είναι σώνει και καλά ούτε άσωτοι ούτε
µαύρα πρόβατα. Ίσως, σε πολλές περιπτώσεις να έφταιξαν πολύ
και οι ίδιοι. Σε εξίσου πολλές περιπτώσεις, όµως, έπεσαν θύµατα
της συνωµοσίας του µάρκετινγκ και δεν κατάφεραν να αντισταθούν στον καταναλωτισµό και τις εύηχες υποσχέσεις. Συχνότατα,
βέβαια, υπέστησαν και απώλεια εισοδήµατος λόγω της κρίσης ή
έπεσαν θύµατα της στρεβλής συµπεριφοράς των τραπεζών και
της ελλιπούς προστασίας του καταναλωτή εκ µέρους της πολιτείας.
Όποιοι και αν είναι οι λόγοι, όµως, σήµερα έχουµε στα χέρια
µας µια κατάσταση εκρηκτική, που απαιτεί άµεση αντιµετώπιση.
Όσο αφήνουµε τους συµπολίτες µας να πνίγονται στην καθηµερινή αγωνία για τη συντήρηση της οικογένειάς τους, εξαιτίας
χρεών στις τράπεζες, σπαταλούµε κοινωνικά αποθέµατα και λιγοστεύουµε τις πιθανότητες να βγούµε πιο γρήγορα και σε καλύτερη κατάσταση από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
έχει ως στόχο να απαλλάξει από τα χρέη υπερχρεωµένους πολίτες µε σαφείς προϋποθέσεις, να δώσει τη δυνατότητα για ένα
νέο οικονοµικό και κοινωνικό ξεκίνηµα πάνω σε υγιείς βάσεις και,
τέλος, να καλύψει το νοµοθετικό κενό που υπήρχε για την προστασία του πολίτη καταναλωτή από την υπερχρέωση.
Τα µέτρα προστασίας του καταναλωτή απέναντι στα πιστωτικά
ιδρύµατα, ώστε να µπορέσει να καθοδηγηθεί και ο πολίτης να
διαχειρίζεται µε σύνεση τα οικονοµικά του, υπήρξαν από ανύπαρκτα έως υποτυπώδη. Σας θυµίζω τον αγώνα των τραπεζών
για το ποια θα µπορέσει να µοιράσει περισσότερα δάνεια, τα περίφηµα εορτοδάνεια, δάνεια για διακοπές, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, προ εγκεκριµένα δάνεια, δάνεια, δάνεια, δάνεια,
δάνεια… Όλοι σε έσπρωχναν για να πάρεις δάνειο και κανένας
δεν ρωτούσε πώς θα µπορέσεις να ανταποκριθείς. Οι πιστωτικές
κάρτες, ο δούρειος ίππος του απεχθέστερου δανεισµού, εκδίδονταν µε συνοπτικές διαδικασίες από γυµναστήρια, σούπερ
µάρκετ. Τα θυµάστε όλοι.
Οι τράπεζες είχαν βάλει, λοιπόν, στο full τις µηχανές τους για
να αυξήσουν τα κέρδη τους και σχεδόν τα κατάφεραν. Κανένας
απ’ όλους αυτούς δεν αναρωτήθηκε, τότε, µήπως µε τις πρακτικές αυτές έσπρωχνε τους καταναλωτές σε έναν ολέθριο δρόµο.
Κανείς δεν σκέφτηκε πέρα από το δικό του bonus. Κανείς δεν
είδε στους χαµογελαστούς δανειολήπτες τους µελλοντικούς
υπερχρεωµένους οφειλέτες µε τις κατεστραµµένες οικογένειες
και ζωές.
Θα µπορούσαν να ειπωθούν πολλά για την περίφηµη κοινωνική ευθύνη των τραπεζών. Το µείζον θέµα, όµως, είναι ότι ούτε
η ελληνική πολιτεία δεν προβληµατίστηκε για όσα έβλεπε. Στο
βωµό µιας εύκολης και σαθρής –αν θέλετε- ανάπτυξης δηµιούργησε µια γενιά υπερκαταναλωτών και µια γενιά κακοπληρωτών.
Σήµερα το πρόβληµα δεν µπορεί να περιµένει άλλο. Η κρίση καθιστά ακόµη πιο επιτακτική την αντιµετώπισή του.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα είναι ένα σχέδιο στρατηγικό, που καθορίζει τα βήµατα για την αποπληρωµή ή και για
την απαλλαγή του καταναλωτή από τα συσσωρευµένα χρέη του.
Αφετηρία του είναι εκείνοι που έχουν χάσει τον έλεγχο των οικονοµικών τους και δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις δανεια-
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κές υποχρεώσεις τους. Τους δίνει την προοπτική να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να αποκτήσουν νοοτροπία υπεύθυνου καταναλωτή, που προγραµµατίζει σωστά τις ανάγκες του,
ακολουθεί ένα συγκεκριµένο προϋπολογισµό και ξεπληρώνει µε
συνέπεια τα χρέη του.
Οι παρεµβάσεις στις ρυθµίσεις των οφειλών είναι απόλυτα
στοχευµένες. Η φιλοσοφία και η λογική του νοµοσχεδίου είναι
ότι κανείς δεν έχει να κερδίσει κρατώντας σε οµηρία ανθρώπους,
χωρίς την προοπτική εξόδου από την υπερχρέωση.
Ενδεικτικά θα σας πω ορισµένα από τα πολύ θετικά στοιχεία
του νοµοσχεδίου. Οι υπερχρεωµένοι πολίτες, λοιπόν, που βρίσκονται σε µόνιµη αδυναµία εξυπηρέτησης, µπορούν να απαλλαγούν από τα χρέη τους, αν µέσα σε τέσσερα χρόνια τηρούν
τις υποχρεώσεις που το δικαστήριο -και στη συγκεκριµένη περίπτωση το ειρηνοδικείο- θέτει, εξοφλώντας ένα µέρος τους. Αυτό
το νοµοσχέδιο αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή καταναλωτές, επαγγελµατίες, εκτός των εµπόρων που έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία της πτώχευσης.
Ρυθµίζει χρέη τόσο προς τις τράπεζες –καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελµατικά- όσο και προς τρίτους. Η ρύθµιση οφειλών
γίνεται µε µηνιαία καταβολή µέρους του εισοδήµατος του οφειλέτη, πάντα µε ένα ποσό που καθορίζεται από το δικαστήριο,
αλλά έχοντας υπ’ όψιν και το εισόδηµα και τις πραγµατικές δυνατότητες του οφειλέτη.
Ρευστοποιείται η περιουσία του οφειλέτη, µε εξαίρεση την
κύρια κατοικία του, έτσι ώστε να προστατευτεί η οικογένεια,
αλλά από την άλλη πλευρά να µη θιγούν τα συµφέροντα των πιστωτών και ιδίως, των τραπεζών από τα εξασφαλισµένα µε υποθήκη στεγαστικά δάνεια.
∆ίνεται η δυνατότητα αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, όταν υπαχθεί στη ρύθµιση.
Και φυσικά, το βασικό είναι ότι υποχρεώνει και τα δύο µέρη,
οφειλέτες και πιστωτές, να επιδιώξουν µια συµβιβαστική λύση,
δίνοντας τη διαπραγµατευτική δύναµη στους χρεωµένους καταναλωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο, πέραν
των άλλων, υλοποιεί το κοινωνικό κράτος, προβλέποντας προστατευτικές ρυθµίσεις και µη εγκαταλείποντας τον πολίτη σε µια
δύσκολη και αδιέξοδη κατάσταση, από τη οποία κανείς δεν ωφελείται. Παρέχει στους οφειλέτες εφικτή προοπτική απεγκλωβισµού και έτσι βοηθάει τη λειτουργία της αγοράς, αφού οι
καταναλωτές συµµετέχουν και πάλι προάγοντας την οικονοµική
δραστηριότητα. Προστατεύει την κύρια κατοικία των οφειλετών.
Εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και ενισχύει τη ρευστότητα
στην αγορά.
Το νοµοσχέδιο αυτό εντάσσεται σε µια σειρά µέτρων για την
αντιµετώπιση της κρίσης και συνιστά απολύτως αναγκαία τοµή,
αποφασιστική και καινοτόµο παρέµβαση για την αναθέρµανση
της οικονοµίας και για την ενίσχυση της ρευστότητας στην
αγορά. Ταυτόχρονα, σκιαγραφεί τη θέση µιας κοινωνικά ευαίσθητης πολιτείας, που αναλαµβάνει τις ευθύνες της και ζητά από
τα πιστωτικά ιδρύµατα να αναγνωρίσουν το µερίδιο κοινωνικής
ευθύνης που τους αναλογεί. Έρχεται, τέλος, να υλοποιήσει µια
θεµελιώδη υποχρέωση όσων ασκούν εξουσία: Να θυµούνται ότι
κυβερνούν ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε πολύ, κυρία Χαρά Κεφαλίδου.
Μετά το ΠΑΣΟΚ η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στο πρόσωπο
του Βουλευτή της Β’ Αθήνας κ. Κωστή Χατζηδάκη. Η άλλη
άποψη, φαντάζοµαι.
Έχετε το λόγο, αγαπητέ συνάδελφε, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εµείς ψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε, σε αντίθεση µε το ΠΑΣΟΚ που τα
προηγούµενα χρόνια αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Νέας ∆ηµοκρατίας τις είχε καταψηφίσει, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα
τη ρύθµιση σε σχέση µε τη µη κατάσχεση της πρώτης κατοικίας.
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε ενστάσεις για αυτό
το νοµοσχέδιο.

Είναι άλλωστε ένα νοµοσχέδιο που πέρασε από σαράντα κύµατα µε διαφωνίες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
αλλά και µε ενδοκυβερνητικές διαφωνίες που καθυστέρησαν την
κατάθεσή του, παρ’ ότι είχε προαναγγελθεί από το περασµένο
φθινόπωρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Βασικές ενστάσεις µας είναι, παραδείγµατος χάριν, οι ρυθµίσεις που προβλέπονται για τα ειρηνοδικεία που τις θεωρούµε
ατελέσφορες, οι προβλέψεις για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό,
οι οποίες οδηγούν σε µία πανσπερµία οργάνων και νοµίζω και σε
µία σύγχυση τελικά ως προς τη διαδικασία, η οποία θα ακολουθηθεί.
Η βασική µας ένσταση, όµως, συνίσταται στο εξής: Η Κυβέρνηση ακόµη και πριν από τις εκλογές, όταν ήταν ακόµα στην Αντιπολίτευση, έχει επενδύσει σε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία
-είχε ξεκινήσει ως πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση
και τώρα έρχεται ως νοµοσχέδιο- για να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι περίπου σχεδόν όλοι αυτοί που χρωστάνε στις τράπεζες και αισθάνονται µόνοι τους υπερχρεωµένοι, τώρα θα
γλιτώσουν από τα χρέη τους. Με τη βοήθεια και ορισµένων λαϊκίστικών µέσων ενηµέρωσης, µάλιστα, αυτή η εντύπωση είναι
εξαιρετικά διαδεδοµένη. Όµως, είναι βέβαιο ότι απέχει από την
πραγµατικότητα.
Υπάρχουν συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου που προφανώς δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Θα πρέπει κάποιος για να υπαχθεί στις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου -και
αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες- να έχει µόνιµη και βεβαιωµένη από το δικαστήριο αδυναµία πληρωµής και επίσης,
πριν από την υπαγωγή του στις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου θα πρέπει να του έχει ρευστοποιηθεί η περιουσία, εξαιρουµένης της πρώτης κατοικίας.
Αυτά τα τονίζω για να κάνουµε όλοι µας έντιµους λογαριασµούς µε τους πολίτες. Γιατί κινδυνεύουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κινδυνεύετε εσείς, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας,
µέσα σε δύο-τρεις µήνες, όταν όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα θέλουν
να υπαχθούν στις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου, να υπάρξει
ένα κύµα λαϊκής οργής, το οποίο κατά βάση εσείς θα το πληρώσετε.
Εµείς θέλουµε από τώρα να διαχωρίσουµε τη θέση µας. Βεβαίως, πρέπει να υπάρξει µία πρωτοβουλία, την ψηφίζουµε επί
της αρχής, αλλά δεν έχει –και ορθώς δεν έχει- τις διαστάσεις που
επικοινωνιακά, µε έναν έντεχνο τρόπο αφήνετε να εννοηθεί πως
αυτή εδώ η πρωτοβουλία έχει. Στέκοµαι, λοιπόν, σ’ αυτό, γιατί
το θεωρώ πάρα πολύ βασικό.
∆υστυχώς, όµως, θέλω να παρατηρήσω πως αυτή η προσέγγιση, η επικοινωνιακή, δηλαδή, διαχείριση των πραγµάτων είναι
µία προσέγγιση που σε πολλά σηµεία βλέπουµε να ακολουθεί η
Κυβέρνηση, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Οικονοµίας. Κατ’ επανάληψη, διατυπώνονται από την Υπουργό διάφορες θέσεις και
εξαγγέλλονται διάφορα µέτρα, τα οποία στην πραγµατικότητα
απέχουν απ’ αυτό που πραγµατικά είναι. Τι θέλω να πω. Ενώ λέτε
θα στηρίξουµε τα νοικοκυριά, θα στηρίξουµε τις επιχειρήσεις, θα
ενισχύσουµε τη ρευστότητα, θα προχωρήσουµε µε τις επενδύσεις, τι συµβαίνει;
Το κράτος είναι ο πρώτος µπαταξής. Το κράτος δεν ξεπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στις επιχειρήσεις, γιατί θέλει να
δείξει µε κάθε τρόπο ότι το έλλειµµα τιθασεύεται. Το κράτος δεν
επιστρέφει το ΦΠΑ, το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας στις επιχειρήσεις, ενώ κατά τα λοιπά είναι συµπαραστάτης τους µε διάφορες πρωτοβουλίες. Το κράτος είναι αυτό το οποίο δεν προχωρεί
το ΕΣΠΑ.
Πολλά προγράµµατα που τα χειρίστηκα εγώ ο ίδιος προσωπικά είναι σχεδόν εκεί που τα παράτησα. Το «Εξοικονόµηση Κατ’
Οίκον» της ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων δηλαδή, είναι
σχεδόν στο ίδιο σηµείο µε το Σεπτέµβριο του 2009. Έχετε χαθεί
στις διαδικασίες. Έχετε χαθεί µέσα στη γραφειοκρατία χωρίς να
έχετε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Το ίδιο συµβαίνει µε τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. ∆εν είναι τυχαίο, σήµερα το µετέδωσαν τα τηλεοπτικά κανάλια ότι η τρόικα πια κάνει συγκεκριµένες
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παρατηρήσεις για την καθυστέρηση του ΕΣΠΑ.
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Θυµηθείτε τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης σε σχέση µε την έµφαση που θα δινόταν
στις επενδύσεις και µε τα επιπλέον χρήµατα, προκειµένου να κινηθεί η οικονοµία. Στο πρώτο εξάµηνο του 2010 το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι 40%
κάτω σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2009, 40% κάτω δεν
είναι λίγο. Υπάρχει µία τεράστια απόσταση ανάµεσα στα λόγια
και στα έργα.
Αν το 40% σας φαίνεται πολύ, να πάω στο ΤΕΜΠΜΕ, Ταµείο
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Είναι δεκαέξι φορές κάτω στο πρώτο εξάµηνο του 2010, σε σχέση µε το
πρώτο εξάµηνο του 2009. ∆εν είπα 16%, είπα δεκαέξι φορές
κάτω. Αυτό το πράγµα και ο πιο καχύποπτος Έλληνας πολίτης
απέναντι στην Κυβέρνηση δεν µπορούσε πραγµατικά να το φανταστεί. Ιδιαίτερα, όταν είχε προηγηθεί µία άδικη κριτική εις
βάρος µας για το ότι εµείς πραγµατικά είχαµε τρέξει πάρα πολύ
γρήγορα και είχαµε δώσει µέσω του ΤΕΜΠΜΕ εγγυήσεις µόνο
στο πρώτο εξάµηνο του 2009 για σαράντα χιλιάδες δάνεια.
Το ίδιο συµβαίνει µε τις τιµές. Πάλι σήµερα είχαµε παρατηρήσεις από την πλευρά των ελεγκτών της τρόικας. Εδώ, είµαστε
πρωταθλήτρια πια χώρα σε σχέση µε την αύξηση των τιµών.
Πέρσι ο τιµάριθµος ήταν κάτω από το 1% αυτήν την περίοδο.
Φέτος είναι 5,5%. Και τι φαινόµενο έχουµε;
Από τη µία πλευρά, το Υπουργείο Οικονοµικών να επιρρίπτει
τις ευθύνες στο Υπουργείο Οικονοµίας για τα διαρθρωτικά προβλήµατα της αγοράς, από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονοµίας να επιρρίπτει τις ευθύνες στο Υπουργείο Οικονοµικών
φόροι κ.λπ.. Εντάξει οι ενδοκυβερνητικές τριβές.
Ένα πράγµα, όµως, θέλω να ρωτήσω. Τόσο το Υπουργείο Οικονοµίας, όσο και το Υπουργείο Οικονοµικών, δεν συνέβαλαν στη
σύνταξη του µνηµονίου; Τότε, πριν από δύο µήνες δηλαδή, δεν
λέγατε όλοι µαζί και οι µεν και οι δε, ότι ο τιµάριθµος δεν θα ξεπεράσει το 2%; Τι συνέβη και είναι 5,5%; Τόσο σοβαρούς υπολογισµούς κάνατε;
Υπάρχει, λοιπόν, µία πολύ µεγάλη απόσταση ανάµεσα στην
επικοινωνία και στην ουσία. Επειδή ζούµε σε εξαιρετικές συνθήκες και πρέπει όλοι να βάλουµε τα δυνατά µας και πιο πολύ
εσείς, η µεγαλύτερη πρόκληση που έχετε να αντιµετωπίσετε
είναι η επιστροφή στην ουσία. Αφήστε την επικοινωνία. Στο
τέλος, θα κριθείτε από το έργο σας. Όποια επικοινωνιακή προσπάθεια και να κάνετε, δεν πρόκειται να πετύχει, εάν δεν κάνετε
πέντε συγκεκριµένα και µετρήσιµα πράγµατα.
Εκεί, λοιπόν, δώστε την προσοχή σας. Σε αυτήν την προσπάθεια –αν την κάνετε- θα σας στηρίξουµε. Την επικοινωνιακή επιχείρηση, στην οποία έχετε αναλωθεί, δεν τη στηρίζουµε
προφανώς. Θα είµαστε απέναντι και θα την αποκαλύπτουµε κάθε
µέρα στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα σε δύο-τρία σηµεία που ο αγαπητός συνάδελφος ο
κ. Χατζηδάκης έχει θέσει, να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνούµε, αγαπητέ συνάδελφε, ότι το ΕΣΠΑ το παραλάβαµε στο 2,76% και 30
Ιουνίου έχει κλείσει στο 8%.
∆εν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι εσείς είχατε ένα
πρόγραµµα το «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον» µε µία πολιτική συµφωνία µε τους περιφερειάρχες των περιφερειών του στόχου 1 να
µεταφέρουν πόρους, για να γίνει το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ
Κατ’ Οίκον». Εµείς το προχωρούµε σε µία εντελώς διαφορετική
βάση. Σε µία βάση που πραγµατικά θα δώσει την τόνωση σε
όλους αυτούς που το περίµεναν τόσα χρόνια.
Επίσης, πρέπει να πω ότι «ναι» µπορεί να είναι το ποσοστό
απορρόφησης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µικρότερο από το 2009, µην µας διαφεύγει, όµως, το γεγονός ότι το
2009 είναι ένας χρόνος που έκλεινε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-
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ριξης.
Άρα όλα τα έργα τα οποία ήταν να πληρωθούν, πληρωνόταν
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2009. Το δεύτερο εξάµηνο του
2010 να είστε σίγουρος και βέβαιος ότι η απορρόφηση θα είναι
πολύ µεγαλύτερη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ.
Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς
υπάρχουν σήµερα πολλοί συνάνθρωποί µας που έχουν υποστεί
-και συνεχίζουν να υφίστανται- καταστροφικές συνέπειες λόγω
της υπερχρέωσης της οικογένειάς τους.
Η αυξανόµενη υπερχρέωση των νοικοκυριών προήλθε από την
παγκόσµια οικονοµική κρίση που έφερε απρόβλεπτες αλλαγές
στη ζωή των ανθρώπων, από την ύφεση που µαστίζει την ελληνική οικονοµία, από τη µείωση των εισοδηµάτων, από τα υψηλά
επιτόκια των τραπεζών -ιδίως στις κάρτες- από τις επιθετικές
πρακτικές προώθησης των δανείων και των καρτών, από τα
λάθος καταναλωτικά πρότυπα που έχουν φέρει σε δεινή οικονοµική θέση πολλές οικογένειες.
Οι υπερχρεωµένοι συµπολίτες µας σήµερα περιθωριοποιούνται, καθώς αδυνατούν να συµµετέχουν στην οικονοµική και κοινωνική ζωή και να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες σχεδιασµού του
οικογενειακού τους βίου. Η υπερχρέωση αποτελεί µείζον κοινωνικό ζήτηµα και ως σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου έχουµε
καθήκον να το αντιµετωπίσουµε.
Με το παρόν σχέδιο νόµου δίνουµε µια ρεαλιστική προοπτική
απεγκλωβισµού από τα χρέη σε όλους τους υπερχρεωµένους
πολίτες. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ από τότε που ήταν Αντιπολίτευση
είχε καταθέσει πρόταση νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, ενώ το παρόν νοµοσχέδιο είχε τεθεί σε πολύµηνη διαβούλευση και έλαβε και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο προτείνονται ρυθµίσεις που εφαρµόζονται ήδη σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είναι κοινωνικά
δίκαιες, καθώς δεν εγκαταλείπουν τον υπερχρεωµένο οφειλέτη
στην τύχη του, αλλά του δίνουν τη δυνατότητα να ρυθµίσει τις
οφειλές του ανάλογα τις δυνατότητές του και οι πιστωτές καλύπτουν µέρος των απαιτήσεών τους που σε άλλη περίπτωση δεν
θα εισέπρατταν.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ρυθµίζονται τα χρέη φυσικών προσώπων που δεν έχουν πτωχεύσει, αλλά βρίσκονται χωρίς
δόλο σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών τους. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει
πλήρως τον έλεγχο των οικονοµικών τους υποθέσεων και δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν.
Σε αυτόν τον υπερχρεωµένο οφειλέτη δίνεται η προοπτική µε
το σηµερινό νοµοσχέδιο να απαλλαγεί από ένα µέρος των χρεών
του αν για τέσσερα χρόνια τηρεί µε συνέπεια τις υποχρεώσεις
που θα του θέσει το δικαστήριο, εξοφλώντας µέρος αυτών. Ουσιαστικά υποχρεώνει τον µεν υπερχρεωµένο οφειλέτη να µάθει
να προγραµµατίζει σωστά τις ανάγκες του, να ακολουθεί µε προσήλωση ένα συγκεκριµένο προϋπολογισµό και να πληρώνει µε
συνέπεια τα χρέη του. Το δε πιστωτή να αποδεχθεί µια ρύθµιση
που καθορίζεται από δικαστική απόφαση για να µπορέσει να εισπράξει µέρος των απαιτήσεών του.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονίσουµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό
αποτελεί µια διέξοδο και για τους οφειλέτες και για τους πιστωτές. Πιστεύω ότι οι οφειλέτες -που δεν έχουν δόλο βέβαια και
βρέθηκαν από τη µια µέρα στην άλλη σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση- θα σπεύσουν να κάνουν χρήση του νόµου για να απεγκλωβιστούν από την υπερχρέωση και τη διαιώνιση του χρέους
τους και θα επιδείξουν προθυµία πληρωµής ανταποκρινόµενοι
στις υποχρεώσεις τους.
Στις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου υπάγονται όλα τα φυσικά
πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελµατίες, µε εξαίρεση τους
εµπόρους οι οποίοι όµως έχουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία
τη δυνατότητα να προσφύγουν στην διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Με το σχέδιο νόµου ρυθµίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελµατικά- καθώς και όλα τα
χρέη προς τρίτους µε εξαίρεση τις οφειλές από αδικοπραξία που
διαπράχθηκε µε δόλο, τα διοικητικά πρόστιµα, τις χρηµατικές
ποινές, τις οφειλές από φόρους και τα τέλη προς το δηµόσιο και
τις εισφορές προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άλλωστε, αυτά τα τελευταία χρέη ήδη, µε νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες, τα έχουµε ρυθµίσει. Οφειλέτης, του οποίου οφειλές
ρυθµίζονται, αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε
µήνα και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών ένα µέρος του εισοδήµατός του στους πιστωτές.
Το ποσό που θα καταβάλλει καθορίζεται από το δικαστήριο µε
βάση το εισόδηµα του και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιωτικές
ανάγκες του ίδιου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειας του. Το µέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης
εξαρτάται λοιπόν από το εισόδηµα που διαθέτει και τις πραγµατικές του δυνατότητες.
∆εν ορίζεται στο σχέδιο νόµου κάποιο ελάχιστο ποσό χρέους
που θα πρέπει να εξοφλήσει. Το δικαστήριο επίσης µπορεί ακόµα
και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλλει µηνιαία ένα ορισµένο ποσό, όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσµενή θέση –παραδείγµατος χάριν, λόγω ανεργίας,
προβληµάτων υγείας- επανεξετάζοντας όµως, κάθε φορά την κατάστασή του µετά από έξι περίπου µήνες.
Κύριε Υφυπουργέ, το σχέδιο νόµου είναι σωστό. Επιτρέψτε
µου όµως να επισηµάνω ότι κατά τη γνώµη µου, δεν συµπεριλαµβάνονται, πολλοί συµπολίτες µας που έχουν µεν χρέη, αλλά
δυσκολεύονται να τα εξυπηρετήσουν και να τα βγάλουν πέρα µε
τις καθηµερινές τους υποχρεώσεις.
Το νοµοσχέδιο αυτό συµπεριλαµβάνει αυτούς τους οφειλέτες
που έχουν χάσει πλήρως τον έλεγχο των οικονοµικών τους υποθέσεων -χωρίς δόλο βέβαια- και δεν µπορούν καθόλου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Όµως, και αυτή η µεσαία
κατηγορία πολιτών, που είναι συνήθως η µέση ελληνική οικογένεια πρέπει να τύχει περισσότερο της προσοχής µας. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει βεβαίως να κάνουν ρυθµίσεις, όµως, τις
ρυθµίσεις αυτές δεν τις κάνουν όλες οι τράπεζες, και δεν τις κάνουν για όλους τους οφειλέτες, παρ’ όλο που τις έχουµε στηρίξει επανειληµµένως.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να δείτε και αυτήν την κατηγορία των
συµπολιτών µας, και να συνδράµετε ενδεχοµένως, µε νέα νοµοθετική πρωτοβουλία για να µη χειροτερεύσει ακόµη περισσότερο
η θέση τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δώσουµε περισσότερο
βάρος στην ανάπτυξη –βλέπω και τον κύριο Πρόεδρο που και
προχθές το επισήµανε- στην προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό, στην υποβοήθηση των Ελλήνων επενδυτών µε την απλοποίηση του νοµικού πλαισίου και των γραφειοκρατικών
διαδικασιών, ώστε να στηριχθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δηµιουργηθούν και νέες.
Ψηφίζω βέβαια, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, διότι θα βοηθήσει πολίτες οι οποίοι έχουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα
να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν µια νέα αρχή.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Σκραφνάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στη χώρα µας, ιδιαίτερα µετά την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, επιδόθηκε σε έναν αγώνα
άκρατου ανταγωνισµού, κατάρρευσης των ρεκόρ κέρδους.
Τα τριψήφια νούµερα κέρδους της πρώτης εκατοντάδας φάνταζαν ως αποτυχία και έκαναν τον ανταγωνισµό ακόµα µεγαλύτερο. Νέα τραπεζικά προϊόντα µας βοµβάρδιζαν διαρκώς διά

µέσου των τηλεφωνικών συσκευών και µας προσέφεραν στέγη,
διακοπές, χαρούµενες γιορτές, αυτοκίνητα, σκάφη, περίθαλψη,
συντάξεις, εύκολα και γρήγορα.
Τα νέα εργαλεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ενίσχυσαν την κίνηση των τραπεζών, ενθάρρυναν τους καταναλωτές
στην εύκολη και ανέµελη πρόσβαση στην πίστωση, έδωσαν χρυσές αµοιβές στα στελέχη των τραπεζών, διαµόρφωσαν εικονικούς ισολογισµούς χωρίς κανένα έλεγχο του κεντρικού
τραπεζικού συστήµατος και χωρίς τη λήψη µέτρων προστασίας
του καταναλωτή από µέρους της πολιτείας.
Οι ελληνικές τράπεζες στηρίχθηκαν στα υψηλότατα επιτόκια
της καταναλωτικής πίστης, τα οποία κάλυπταν τις επισφάλειες
που δηµιουργούσαν οι καταναλωτικοί δανεισµοί και κανένας δεν
ενδιαφέρθηκε για τη συνεχώς διογκώµενη υπερχρέωση των νοικοκυριών.
∆υστυχώς, η πολιτεία δεν έδειξε µέχρι σήµερα το ανάλογο ενδιαφέρον και δεν έχει πάρει τα αντίστοιχα µέτρα για την προστασία των πολιτών. Προστασία που πρέπει να εκδηλώνεται κατ’
αρχάς στον τοµέα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και µετά
στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής υποστήριξης των
καταναλωτών.
Χρειάζεται να τοποθετήσουµε στο επίκεντρο τον καταναλωτή,
να αλλάξουµε προσέγγιση. Οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε την
υπερχρέωση των νοικοκυριών άµεσα και να δώσουµε µια δεύτερη ευκαιρία σε όλους όσους έχουν περιέλθει σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών.
Με το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα καθιερώνεται ουσιαστικά και στη χώρα µας η δυνατότητα του πολίτη, του φυσικού προσώπου, να απαλλάσσεται από τα χρέη του, όταν δεν έχει
περιουσιακά στοιχεία και δεν έχει τη δυνατότητα µε τα τρέχοντα
ή προσδοκώµενα εισοδήµατά του να πληρώσει τα χρέη του. Στις
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα,
καταναλωτές και επαγγελµατίες, µε εξαίρεση τους εµπόρους για
τους οποίους ισχύουν οι υφιστάµενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα.
Αντικείµενο των ρυθµίσεων είναι το σύνολο των χρεών προς
τις τράπεζες, καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, µε εξαίρεση
οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά
πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς
το δηµόσιο και εισφορές προς του οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης. Το δικαστήριο σε βαθµό ειρηνοδικείου καθορίζει µε
βάση τα εισοδήµατα του οφειλέτη το ποσό της µηνιαίας καταβολής, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιωτικές ανάγκες του ιδίου και
των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του.
Το µέρος του χρέους που θα εξοφληθεί εξαρτάται από το εισόδηµα του οφειλέτη και τις τραπεζικές του δυνατότητες. Μπορεί µάλιστα να επέλθει και απαλλαγή των µηνιαίων καταβολών,
όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα υγείας ή ανεργίας και να
επανεξετάζεται η κατάσταση µετά από διάστηµα έξι µηνών περίπου.
Με το σχέδιο νόµου προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης
της οικογένειας του οφειλέτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να
εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιµη περιουσία του την κύρια κατοικία του και να ρυθµίσει µε ευνοϊκό επιτόκιο και µε περίοδο χάριτος τις οφειλές του, που αντιστοιχούν στο 85% της εµπορικής
αξίας της κατοικίας του για χρονικό διάστηµα που µπορεί να φτάσει µέχρι είκοσι έτη.
Καθιερώνεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός πριν από το δικαστικό και ο οφειλέτης θα έχει συµπαραστάτη του τον Συνήγορο του Καταναλωτή, την Ένωση Καταναλωτών ή άλλο δηµόσιο
φορέα που συνδράµει καταναλωτές, εκτός από την επιλογή του
δικού του δικηγόρου. Ουσιαστικά ενδυναµώνεται η διαπραγµατευτική δυνατότητα των οφειλετών απέναντι στους πιστωτές και
δηµιουργούνται κίνητρα για τη συµβατική διευθέτηση των οφειλών και στις δύο πλευρές. Για παράδειγµα, οι οφειλέτες µπορούν
να επιτύχουν πιο ευέλικτες ρυθµίσεις, να µειώσουν το κόστος
διαδικασίας, να αποφύγουν τα µειονεκτήµατα και τους κινδύνους
της δικαστικής ρύθµισης και οι πιστωτές να πετύχουν εξυπηρέτηση µεγαλύτερου ποσοστού χρέους, ταχύτερη έναρξη της αποπληρωµής, εξασφαλίσεις από τρίτα πρόσωπα. Με το σχέδιο
νόµου λαµβάνονται σηµαντικά µέτρα µέριµνας για τον οφειλέτη
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µε σκοπό τη φυσική επανένταξή του στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και προστασίας των πιστωτών από καταχρήσεις σε βάρος τους, µε σοβαρές κυρώσεις και συνέπειες
προς τους ανειλικρινείς οφειλέτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε και θα θεσµοθετήσουµε τις διατάξεις εκείνες που θα καλύψουν τα υπαρκτά κενά της νοµοθεσίας µας για την προστασία του καταναλωτή
και την υπερχρέωση, του καταναλωτή που εγκλωβίστηκε από την
επιθετική πολιτική κυρίως του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
και φορτώθηκε µε χρέη που αδυνατεί να εξοφλήσει, του καταναλωτή που παρασύρθηκε από τις σειρήνες της καταναλωτικής
διαφήµισης και πίστεψε άκριτα και ανέµελα ότι µπορεί να απολαύσει το παρόν χωρίς να σκέφτεται το µέλλον.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκπληρώνει σήµερα µια προεκλογική δέσµευση του κινήµατός µας µε αποφασιστικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, προστατεύοντας του εγκλωβισµένους
συµπολίτες µας που προέρχονται κυρίως από τα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα. Για να δώσουµε ελπίδα, για να
στηρίξουµε αυτούς που οφείλουν, που βρίσκονται σε απόγνωση,
που είναι πάρα πολλοί αυτοί που οφείλουν και ανήκουν ως επί
το πλείστον στα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα
υπερψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Σάββας
Εµινίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Καβάλας.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, διανύουµε µια δύσκολη οικονοµική κατάσταση περνώντας οικονοµική κρίση και όχι µόνο, αλλά και
πολιτική η οποία γίνεται και κρίση πολιτισµική, πολιτικού πολιτισµού, αλλά και πολιτικής ηθικής. Βέβαια, αντιλαµβανόµαστε όλοι
ότι δεν φτάσαµε τυχαία εδώ µετά από πεντέµισι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία του κ. Καραµανλή.
Σήµερα, είµαστε υποχρεωµένοι να πάρουµε µέτρα για τον πολίτη, όπως µε το νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε.
Η Υπουργός και οι συνεργάτες της άοκνα µελέτησαν το σχέδιο νόµου, προκειµένου να ανακουφίσουν τους µη προνοµιούχους Έλληνες, όπου από το 2008, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν
αντιπολίτευση, ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε µιλήσει στη Βουλή για συνολική νοµοθετική ρύθµιση
για τις οφειλές των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και καταναλωτών και παρουσίασε πρόταση νόµου όπου κατατέθηκε τον Ιούλιο
του 2009 στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ. Μετά τις εκλογές του Οκτώβρη αµέσως το σχέδιο νόµου
τέθηκε από το Υπουργείο σε δηµόσια διαβούλευση και τότε το
Υπουργείο ζήτησε και επίσηµα την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έστειλε την απάντησή της τον Απρίλη.
Η δραµατική κατάσταση, λοιπόν, στην οποία είχαν περιέλθει
λόγω υπερχρέωσης χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά επιδεινώθηκε
και έγινε ακόµη πιο δύσκολη λόγω της οικονοµικής κρίσης. Είναι
επιτακτική ανάγκη να αντιµετωπίσουµε αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα τώρα. Η έλλειψη θεσµικού πλαισίου προστασίας
των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και συµβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών, σε αντίθεση µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το θέµα αντιµετωπίστηκε θεσµικά τις
δεκαετίες του 1980 και 1990, διόγκωσε υπέρµετρα το φαινόµενο
στη χώρα µας, µε αποτέλεσµα σήµερα να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Σε αυτό συνετέλεσε και η επιθετική πολιτική των τραπεζών τα προηγούµενα χρόνια που µοίραζαν δάνεια, πιστωτικές
κάρτες µε υψηλά επιτόκια σε πολίτες που δεν έπρεπε να τα λαµβάνουν βάσει των εισοδηµάτων τους.
Οι διαδικασίες και οι θεσµοί που εισάγει το σχέδιο νόµου
έχουν διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να βοηθήσουν τα νοικοκυριά
που, εξαιτίας κάποιων απρόβλεπτων γεγονότων ή λόγω κάποιων
άτυχων επιλογών, κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους
και να µείνουν χωρίς πρώτη κατοικία και να οδηγηθούν σε οικονοµικό και κοινωνικό αποκλεισµό.
Ο δεύτερος στόχος είναι να προστατευθούν οι καταναλωτές
από την υπερχρέωση και να υποχρεωθούν επιτέλους οι τράπεζες
να προχωρήσουν σε υπεύθυνη δανειοδότηση, λαµβάνοντας υπ’
όψιν κατά τη χορήγηση των πιστώσεων τις δυνατότητες του κα-
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ταναλωτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
Ο κίνδυνος απαλοιφής χρεών θα θέσει τις τράπεζες προ των
ευθυνών τους, ώστε να υπάρχει πρόληψη υπερχρέωσης και να
σταµατήσουν οι παραπλανητικές διαφηµίσεις στην τηλεόραση
µε τα µικρά γράµµατα που περνάνε τόσο γρήγορα από την
οθόνη, ώστε να µην µπορεί να τα διαβάσει κανείς -δεν προλαβαίνει άλλωστε- καθώς και τα τηλεφωνήµατα στα σπίτια που µοιράζουν προεγκριµένες πιστωτικές κάρτες.
Με το νοµοσχέδιο εισάγεται το πτωχευτικό δίκαιο και στα νοικοκυριά κατά το πρότυπο που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Ένωση και καθιερώνεται και στη χώρα µας η δυνατότητα, επιτέλους, του φυσικού προσώπου να απαλλάσσεται από τα χρέη του,
όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίησή
τους και δεν επαρκούν τα εισοδήµατά τους. Η διαδικασία του
διακανονισµού των χρεών προβλέπει για πολίτες που αποδεδειγµένα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές τους.
Στη συνέχεια προβλέπει προσπάθεια δικαστικού συµβιβασµού
και αν αυτό δεν κατέστη δυνατό, δικαστική ρύθµιση των οφειλών
µε υποχρέωση του οφειλέτη προκειµένου να κατακτήσει την
απαλλαγή των χρεών του, τη µηνιαία καταβολή για τέσσερα χρόνια µέρους του εισοδήµατός του στους πιστωτές. Η σηµαντικότερη ρύθµιση είναι η δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας
του οφειλέτη από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας
του, ενώ προβλέπεται µετά τη δηµοσίευση του νόµου περίοδος
απαγόρευσης πλειστηριασµών και αναγκαστικών εκτελέσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου δίνει µια
προοπτική απεγκλωβισµού όλων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών από το πολύ µεγάλο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει
σήµερα. Τα στεγαστικά δάνεια πραγµατικά πολύ σωστά πράξατε, κύριε Υπουργέ, και παρέµειναν στη ρύθµιση παρά την απαίτηση των τραπεζών να εξαιρεθούν, ενώ καταργήθηκε το 10% ως
αρχικά ελάχιστο ποσοστό χρεών, που θα έπρεπε να εξοφληθεί
προκειµένου ο οφειλέτης να πετύχει την απαλλαγή από τα χρέη.
Εδώ µια συµβουλή προς την Αριστερά. ∆εν βοηθάτε, συνάδελφοι, τους Έλληνες πολίτες όταν είστε αρνητικοί σε όλα και
ιδιαίτερα όταν όλα τα φτωχά νοικοκυριά περιµένουν πώς και πώς
την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Στην Καβάλα να τα πείτε.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Βεβαίως, σε όλο τον κόσµο, συνάδελφε.
Γιατί πραγµατικά η άρνηση έχει και όρια.
Φυσικά, ψηφίζω το νοµοσχέδιο που αποτελεί µια ακόµα µεγάλη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και βάζει στο
επίκεντρο τον πολίτη. Για µένα αλλά και για όλους εµάς στο
ΠΑΣΟΚ η προστασία του πολίτη δεν µπορεί να αποτελεί προαίρεση αλλά είναι καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε το συνάδελφο κ. Εµινίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Καράογλου Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται στη Βουλή για συζήτηση µετά από παρατεταµένες καθυστερήσεις δέκα σχεδόν
µηνών. Είναι ένα νοµοσχέδιο που το ακούγαµε τότε στις εξαγγελίες σας ως Αντιπολίτευση από τις αρχές του 2009 όσο και στο
περιβόητο πρόγραµµα των εκατό πρώτων ηµερών διακυβέρνησης. Και δυστυχώς φτάσαµε σήµερα τέλη Ιουλίου του 2010, δηλαδή περίπου τριακόσιες µέρες µετά τις εκλογές της 4ης
Οκτωβρίου 2009 να συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που θα ισχύσει
όχι άµεσα, δηλαδή µε την ψήφιση και δηµοσίευσή του, αλλά στο
τέλος του έτους. Με τον τρόπο αυτό για µια ακόµη φορά επιβεβαιώνετε στο λαό το γνωστό σας σλόγκαν «ώρα ΠΑΣΟΚ».
Ωστόσο, δεν µπορούµε να κατηγορήσουµε την Κυβέρνηση της
χώρας ότι κωλυσιεργούσε, ότι αδιαφόρησε, ότι δεν έλαβε τα κατάλληλα µέτρα. Αντίθετα πριν από την κατάθεση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εργαζόταν
συστηµατικά για να προετοιµάσει το κατάλληλο έδαφος και λάµβανε µια σειρά από µέτρα, κατέθεσε και ψήφισε νοµοσχέδια προποµπούς του σηµερινού νοµοσχεδίου για τη ρύθµιση των
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Ενδεικτικά αναφέρω µόνο νοµοσχέδια όπως το φορολογικό νοµοσχέδιο, το
ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
που µοναδικό αποτέλεσµα –γιατί αν αναφερθώ στους σκοπούς ή
ασκήσω κριτική στους στόχους των προαναφερθέντων νοµοσχεδίων, µπορεί να θεωρήσετε ότι µεροληπτώ- είχαν την οικονοµική εξαθλίωση εκατοντάδων πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, τη στιγµή που έχετε ξεκινήσει ένα µπαράζ µειώσεων σε µισθούς και συντάξεις, τη στιγµή που έχετε απελευθερώσει τις απολύσεις, τη στιγµή που έχετε εκµηδενίσει µε την
απόλυτη σοσιαλιστική πολιτική που σας χαρακτηρίζει τις αποζηµιώσεις, την προστασία και τα κεκτηµένα κάποτε εργασιακά δικαιώµατα, ως φυσικό αποτέλεσµα όλων των προαναφερθέντων
φέρνετε τώρα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών των πολιτών της χώρας που εσείς
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχετε εξωθήσει στην ανέχεια. Με την
πολιτική που ακολουθείτε στις πλάτες του µνηµονίου και της
τρόικας έχετε εκθέσει εκατοντάδες ελληνικά νοικοκυριά και
έχετε τινάξει στον αέρα κυριολεκτικά οικογενειακούς οικονοµικούς προϋπολογισµούς. ∆εν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις
συµπολιτών µας που έρχονται και καταθέτουν τα προσωπικά
τους βιώµατα. Πρόκειται για συµπολίτες µας που έχουν βρεθεί
µέσα σε λίγους µόνο µήνες χωρίς δουλειά, που έχουν απολυθεί
µετά από είκοσι και τριάντα χρόνια δουλειάς, λίγο πριν βγουν
στη σύνταξη, για ανθρώπους αξιοπρεπείς, οικογενειάρχες που
έχουν πάρει δάνεια, που έχουν παιδιά να σπουδάσουν και δυστυχώς πρέπει να τα στηρίξουν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα
αυτή.
Πολλοί σήµερα σκέφτονται ότι αν γνώριζαν πόσο τραγικά θα
άλλαζαν οι ζωές τους τους τελευταίους µήνες, δεν θα προχωρούσαν στην έκδοση δανείου για την αγορά πρώτης κατοικίας,
δεν θα ανοίγονταν επαγγελµατικά για ένα καλύτερο αύριο όπως
το είχαν οραµατιστεί για τις οικογένειές τους. Και σήµερα βρίσκονται σε απόγνωση παγιδευµένοι στην οικονοµική πολιτική
που ακολουθείτε, στα αντιαναπτυξιακά σας µέτρα, στα µέτρα
της απόλυτης οικονοµικής ύφεσης. Οι πολίτες αυτοί βλέπουν τις
ζωές τους να µπαίνουν στο περιθώριο, µην µπορώντας ουσιαστικά να αντιδράσουν στα δρακόντεια µέτρα που λαµβάνει η Κυβέρνηση σε κάθε επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε καταστήσει την υποχρέωση δόκιµο
τύπο. Όταν οι φόροι έµµεσοι και άµεσοι συνεχώς αυξάνουν, όταν
το ΦΠΑ έχει φτάσει στο 23%, όταν έχετε νοµιµοποιήσει τη µείωση των µισθών, την ακύρωση των επιδοµάτων, τότε ναι, κύριε
Υπουργέ, η αγοραστική δύναµη του πολίτη εξανεµίζεται και µαζί
µε αυτή η επιχειρηµατικότητα και ανάπτυξη. Όταν κλείνουν οι
επιχειρήσεις, µειώνονται οι θέσεις εργασίας, αυξάνονται οι άνεργοι, µειώνονται τα εισοδήµατα των νοικοκυριών, αυξάνονται οι
πιθανότητες των υπερχρεωµένων νοικοκυριών να αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν. ∆εν χρειάζονται ιδιαίτερη σοφία κάποιοι πολίτες
για να καταλήξουν στο συµπέρασµα. Απλά χρειάζεται κοινή λογική.
Εσείς βέβαια -ουτοπικά θα έλεγα- στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 για τη δικαστική ρύθµιση των χρεών αναφέρετε ότι ο
οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου
ρύθµισης σε κατάλληλη εργασία ή αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας.
∆ιατυµπανίζετε ότι θα προστατεύσετε τον πολίτη από την πτώχευση, αλλά νοµίζω ότι στην παρούσα φάση είστε πλέον εκτεθειµένοι και αναξιόπιστοι απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν έχετε
καταπατήσει και αναιρέσει όλες τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις, όταν προεκλογικά υποσχεθήκατε στους πολίτες ότι θα τους
χαρίσετε τα χρέη και τώρα απλά έρχεστε και προτείνετε µια διαχείριση του χρέους.
Εάν µελετήσει κανείς διεξοδικά το νοµοσχέδιο, εύκολα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν στηρίζετε επί της ουσίας ένα
υπερχρεωµένο νοικοκυριό, ότι δεν θέτετε τις βάσεις για να βγει
από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται για να µπορέσει να ανακάµψει επαγγελµατικά και κατ’ επέκταση οικονοµικά. Και ξέρετε
γιατί; Γιατί αυτό προϋποθέτει σχέδιο ανάπτυξης και δυστυχώς η
λέξη «ανάπτυξη» είναι µια λέξη εντελώς ξένη µε το λεξιλόγιό σας
και την ως τώρα ακολουθούµενη κυβερνητική πολιτική σας. Με

το νοµοσχέδιο αυτό απλώς αναλύετε τους όρους κάτω από τους
οποίους θα ρυθµιστεί η αποπληρωµή των χρεών. Κάνετε λόγο
για ρυθµίσεις καταβολής δόσεων τετραετούς διάρκειας και αποπληρωµής του 10% των χρεών και αφήνετε στα ψιλά γράµµατα
τα σηµεία που αφορούν την εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη.
Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία έθετε τις βάσεις για την προστασία
του καταναλωτή µε το πρόγραµµα στήριξης των τραπεζικών
ιδρυµάτων, µε τη θέσπιση ειδικής διάταξης για την προφύλαξη
και µη κατάσχεση της πρώτης κατοικίας για χρέη έως το ποσό
των 20.000 ευρώ, εσείς ως Αντιπολίτευση απλώς φέρνατε αντιρρήσεις χωρίς να έχετε κάτι να προτείνετε, κάτι που επιβεβαιώνεται µήνες µετά µε το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικό ερώτηµα παραµένει
ανοικτό. Τι µέτρα θα λάβει επιτέλους αυτή η Κυβέρνηση για την
επόµενη µέρα; Ακόµα και αν υποθέσουµε ότι ένα νοικοκυριό βοηθιέται για τη ρύθµιση των οφειλών του, είναι αυτό αρκετό; Ποια
θα είναι η επόµενη µέρα για µια οικογένεια όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη και παραγωγή στη χώρα, όταν ο σύζυγος απολυµένος
µετά από είκοσι ή περισσότερα χρόνια δουλειάς δεν µπορεί να
βρει εργασία, όταν η σύζυγος προσπαθεί αλλά εξακολουθεί να
παραµένει άνεργη, όταν τα καθηµερινά προβλήµατα για τα προς
το ζην της οικογένειας συνεχίζουν να τρέχουν; Πόσο καιρό µπορεί να αντέξει µια οικογένεια όταν δεν υπάρχει στήριξη από την
πολιτεία για το µέλλον της;
Αυτό λοιπόν είναι το µεγάλο ζητούµενο, να υπάρξει ανάπτυξη
στη χώρα µας, να προσελκύσουµε νέες ελληνικές ή ξένες µεγάλες επενδύσεις, να δώσουµε δουλειά στους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους συµπατριώτες µας, να τους ξαναδώσουµε το
χαµόγελο, την προοπτική, την ελπίδα που τόσο πολύ περιµένουν.
∆ιαφορετικά αν συνεχίσετε έτσι, θα επαληθεύσετε για µια ακόµη
φορά το ιστορικό ρηθέν που έχει πει προ πολλών ετών ένας
σοφός πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. Είχε πει λοιπόν αυτός ο µεγάλος αυτός Γάλλος
πολιτικός «Οι σοσιαλιστές αγαπούν τόσο πολύ τους φτωχούς,
έτσι ώστε δηµιουργούν και άλλους φτωχούς». Και δυστυχώς,
αυτό κάνει και η δική σας Κυβέρνηση, η σοσιαλιστική Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Στρατάκης έχει
το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να πω στον µόλις κατελθόντα συνάδελφο της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι η καθυστέρηση, για την οποία µας κατηγορεί, δεν
ήταν δική µας. Εµείς ως Αντιπολίτευση αυτό το νοµοσχέδιο το
καταθέσαµε δύο φορές, αλλά το αρνήθηκε η Νέα ∆ηµοκρατία.
Είναι παρήγορο το γεγονός ότι τώρα ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση το αποδέχεται, γιατί αντιλαµβάνεται ότι είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Και βεβαίως όταν µιλάµε για ανάπτυξη θα
πρέπει όλοι να θυµηθούµε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία παρέλαβε µια
ανάπτυξη της τάξεως του 5% και όταν έφυγε η ανάπτυξη είχε
αρνητικό πρόσηµο. Αυτό σηµαίνει ότι εκείνοι που δεν συνέβαλλαν στο να υπάρξει ανάπτυξη ήταν η προηγούµενη Κυβέρνηση.
Και µάλιστα η ανάπτυξη την οποία επέβαλε η Νέα ∆ηµοκρατία
ήταν µια ανάπτυξη που βασιζόταν κυρίως στην κατανάλωση. Επί
των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας υπήρχε αυτή η µεγάλη ασυδοσία σε ό,τι αφορά στην πληθώρα των δανείων καταναλωτικών
και µη, δανείων χωρίς κανένα περιορισµό. Έτσι φτάσαµε στην
υπερχρέωση των νοικοκυριών.
Και βεβαίως ένα µεγάλο µέρος των χρεών οφείλεται στα πολύ
αυξηµένα επιτόκια της περιόδου 1990-1993 που δηµιούργησαν
για πολλές περιπτώσεις, ιδίως αγροτών, υπέρογκα χρέη. Άρα
καλό είναι να θυµόµαστε τι έχει συµβεί σ’ αυτόν τον τόπο και
ποιοι καταβάλλουν προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήµατα.
Κανείς δεν λέει ότι µε τις επιλογές του µπορεί να λυθούν όλα τα
προβλήµατα. Εκείνο όµως για το οποίο κρινόµαστε από τον ελληνικό λαό είναι το ότι καταβάλλουµε προσπάθειες να συνεισφέρουµε στο ξεπέρασµα των προβληµάτων.
Εµείς όντως φέραµε αυτό το νοµοσχέδιο ως πρόταση νόµου
όταν ήµασταν στην Αντιπολίτευση, αλλά δεν έγινε δεκτό από τη
Νέα ∆ηµοκρατία. Και πρέπει να πω ότι δεν εξυπηρετούµε καµµία
επικοινωνιακή τακτική. Απλούστατα θέλαµε σ’ αυτό το σχέδιο
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νόµου που το µελετήσαµε πολύ να µην υπάρχουν αντιδράσεις
και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι αυτοί που
χρωστάνε να πάνε σε εξωδικαστικούς συµβιβασµούς. ∆ηλαδή να
υποχρεώσουµε τις τράπεζες να κινηθούν προς µια κατεύθυνση
που και τις ίδιες ενδεχοµένως εξυπηρετεί, αλλά πιο πολύ εξυπηρετεί τους πολίτες. Με αυτή την έννοια ο νόµος είναι άµεσα
εφαρµόσιµος και όχι µετά από έξι µήνες που µας λέτε. Θα πάµε
στους έξι µήνες αν δεν πετύχουµε τους εξωδικαστικούς συµβιβασµούς. Έχει γίνει κατανοητό από τις τράπεζες ότι αυτή η διαδικασία τις συµφέρει και εκείνες ιδιαίτερα, όταν οι απαιτήσεις
είναι επισφαλείς, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις δανείων και πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων.
Βέβαια συµπίπτει το νοµοσχέδιο µε µια αποτίµηση της δυνατότητας των τραπεζών. Τα στρες τεστ απέδειξαν ότι οι τράπεζες
έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σ’ αυτή τη διαδικασία µε
εξαίρεση την Αγροτική Τράπεζα. Εκεί η όποια ζηµιά παρουσιάστηκε το 2009 επί Νέας ∆ηµοκρατίας οφείλεται στην λογική της
τότε διοίκησης, στο πού έπρεπε να δίνει δάνεια και στο πώς
έπρεπε να διαµορφώσει µια νέα κατάσταση για να µην φτάσουµε εδώ που είµαστε σήµερα. ∆ιότι δεν επιβαρύνουν τις τράπεζες οι ρυθµίσεις που αφορούν επισφαλείς απαιτήσεις.
Αντίθετα ξεκαθαρίζουν κάποια πράγµατα.
Εµείς πιστεύουµε ότι το νοµοσχέδιο θα λειτουργήσει θετικά.
Μπορεί να µη λύσει όλα τα προβλήµατα, αλλά εκείνο που έχει
σηµασία είναι ότι µπαίνει µια αρχή και ένα µεγάλο ποσοστό των
παραγωγικών δυνάµεων του τόπου, άνθρωποι που δεν µπορούσαν να µπουν στις τράπεζες γιατί είχαν τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», θα ξαναµπούν στο παιχνίδι της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι
το σηµαντικό που εµείς θέλουµε να εξυπηρετήσουµε µέσα απ’
αυτό το σχέδιο νόµου. Να είστε σίγουροι ότι θα επιτευχθεί σε
ικανοποιητικό βαθµό, γιατί όλοι που έχουν µια λογική ρίσκου στις
επιδιώξεις τους είναι αυτοί που στις περισσότερες περιπτώσεις
πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Θέλουµε να βοηθήσουµε ανθρώπους που έχουν το παράπονο ότι για µια στραβοτιµονιά στη διάρκεια της ζωής τους δεν µπορούν να
απαλλάξουν τα παιδιά τους από ένα χρέος που έχουν δηµιουργήσει. Ερχόµαστε τώρα να ξεπεράσουµε αυτό το πρόβληµα είτε
µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό είτε µε τη δικαστική διαδικασία
που θέλουµε να είναι όσο το δυνατόν σύντοµη και για αυτό αυξάνονται οι θέσεις των ειρηνοδικών ώστε να διεκπεραιωθούν ταχέως αυτές οι διαδικασίες.
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Να είστε σίγουροι ότι το νοµοσχέδιο θα λειτουργήσει θετικά
και µάλιστα σε µια περίοδο που πρέπει να δώσουµε έναν καινούργιο προσανατολισµό στην ανάπτυξη. Αυτό προσπαθεί να
κάνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε τις πρωτοβουλίες που παίρνει
σήµερα, γιατί τα βήµατα που έχουν γίνει, για τα οποία µας κατηγορείτε, εµείς θεωρούµε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
είτε για την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά είτε µε το φορολογικό που αποκαθιστούµε την δικαιοσύνη στην οικονοµία και
στην κοινωνία στα δρώµενα της χώρας µας. Αυτό λοιπόν, είναι το
επόµενο βήµα που έπρεπε να γίνει και µε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είµαστε υποχρεωµένοι να την
έχουµε γιατί από εκεί ελέγχονται οι τράπεζες. Για αυτό θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο ήρθε στην κατάλληλη στιγµή, ότι θα
λύσει προβλήµατα, ότι θα συµβάλει στην ανάπτυξη και κυρίως
ότι θα δηµιουργήσει ένα περιβάλλον που έχει ανάγκη ο τόπος
και που µόνο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ µπορούν να δηµιουργήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Για τη
ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών
προσώπων» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 0.03’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων».
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