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ΘΕΡΟΥΣ 2010
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 (πρωί)
Αθήνα, σήµερα στις 28 Ιουλίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.08’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση)
για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής
κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 27.7.2010
εξουσιοδότηση του Α’ Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα Πρακτικά της Ζ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 27
Ιουλίου 2010, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµων: α) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και β) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 29 Ιουλίου 2010.
«ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρα 29 παράγραφος 1, 130 παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 14/26.7.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σάββα Εµινίδη
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την αξιοποίηση των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 15/26.7.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατασκευή
πολυιατρείου ΙΚΑ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 18/26.7.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στα Σούπερ
Μάρκετ «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 19/26.7.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη προς
τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφαλείας και υγιεινής σε διαµερίσµατα των Αθηνών που
διαµένει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 17/26.7.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τον
έλεγχο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από πολυεθνικές εταιρείες κ.λπ.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του
νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες σε µία ενότητα.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε πει όµως ότι θα
πάρουµε πρόσθετο χρόνο για δευτερολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Οι επιµελείς Βουλευτές και εισηγητές, όπως είστε εσείς, πάντα έχουν την ανοχή του
Προεδρείου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Θωµάς Ροµπόπουλος.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου: «Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών
προσώπων» 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.
Με το σχέδιο νόµου ρυθµίζονται όλα τα χρέη προς 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 τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 1, ορίζεται ότι σε ρύθµιση και απαλλαγή υπάγονται χρηµατικές οφειλές των µη εχόντων πτωχευτική
ικανότητα φυσικών προσώπων. Και όπως είδα προηγουµένως,
εξαιρούνται οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο,
διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, οφειλές από φόρους και
τέλη προς το δηµόσιο και τους ΟΤΑ, τέλη προς νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης. Προϋπόθεση υπαγωγής είναι η επελθούσα µη δόλια,
µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών. Κάθε οφειλέτης µπορεί να αξιοποιήσει µόνο µία φορά τις ρυθµίσεις για την
απαλλαγή χρεών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
νόµου.
Στο άρθρο 2, έχουµε τη διαδικασία εξωδικαστικού συµβιβα-
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σµού. Το πρώτο στάδιο εκτυλίσσεται πριν ακόµη την υποβολή
της αίτησης και περιλαµβάνει την επιδίωξη εξωδικαστικής επίλυσης στη βάση εξυγίανσης των χρεών. Σε περίπτωση που η εν
λόγω φάση δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσµα, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση για έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3, αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση
της αίτησης είναι το ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο
οφειλέτης έχει την κατοικία του. Η διαδικασία επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, ώστε να τεκµηριωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του
νόµου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, κατάθεση αίτησης και εγγράφων, η
αίτηση πρέπει να περιέχει τρία πράγµατα: Πρώτον, κατάσταση
της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσεως εισοδηµάτων
του ίδιου και του συζύγου του. ∆εύτερον, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους. Και τρίτον, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, πώς θα πληρώσει.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, για την επίδοση της αίτησης, ο οφειλέτης επιδίδει αντίγραφα της αίτησης µε κλήση προς τους πιστωτές για να παρασταθούν στη συζήτησή της, αλλά και
πρόσκληση να λάβουν θέση επί του σχεδίου διευθέτησης των
οφειλών.
Στο άρθρο 6, έχουµε την αναστολή καταδιωκτικών µέτρων, δηλαδή µε την υποβολή της αίτησης, δεν επιφέρει αναστολή των
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Ωστόσο ο
οφειλέτης µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η χορήγηση της αναστολής συνεπάγεται την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη και δίνει τη δυνατότητα να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή
µείωση της αξίας της µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης ρύθµισης των οφειλών. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που
δεν είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα, παύουν να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς τόκους
και υπολογίζονται µε την αξία τους κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης.
Προβλέπεται ότι η αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων για
τις οφειλές από στεγαστικά δάνεια ανακαλείται αυτοδικαίως σε
περίπτωση µη καταβολής από πλευράς του οφειλέτη του ποσού
της ενήµερης τοκοχρεωλυτικής δόσης που θα όφειλε να καταβάλει από το χρονικό σηµείο κοινοποίησης της αίτησης, χωρίς
να υπολογίζονται στο ποσό αυτής προγενέστερες ληξιπρόθεσµες δόσεις από την κοινοποίηση της αίτησης.
Στο άρθρο 7, ρυθµίζεται περαιτέρω η διαδικασία του δικαστικού συµβιβασµού.
Το άρθρο 8, ρυθµίζει τη δικαστική ρύθµιση των χρεών. Αναφέρεται στη δικαστική ρύθµιση οφειλών και την απαλλαγή. Σε
περίπτωση, λοιπόν, που δεν γίνει αποδεκτό το σχέδιο εκκαθάρισης των οφειλών από τους πιστωτές, το δικαστήριο ελέγχει
πλέον την ύπαρξη τυχόν αµφισβητούµενων απαιτήσεων καθώς
και αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για τη ρύθµιση των
οφειλών.
Εφόσον, πράγµατι, δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και
εισοδήµατα του οφειλέτη για την αποπληρωµή των χρεών, το δικαστήριο προχωρά στη ρύθµιση του µέρους των οφειλών που
µπορεί να εξυπηρετηθεί και στην απαλλαγή των υπολοίπων υπό
τον όρο τήρησης της ρύθµισης. Η ικανοποίηση των πιστωτών γίνεται τόσο από τα εισοδήµατα του οφειλέτη, όσο και από την εκποίηση της περιουσίας του. Για να διασφαλιστούν οι πιστωτές
θεσπίζονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις του οφειλέτη και κατά
τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης.
Στο άρθρο 9, έχουµε τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και την προστασία της κύριας κατοικίας. Ο οφειλέτης
µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών.
Σε αυτήν την περίπτωση αναλαµβάνει την υποχρέωση πέραν της
εξυπηρέτησης της ρύθµισης των οφειλών να εξοφλήσει ποσό
οφειλών µέχρι το 85% της εµπορικής αξίας του ακινήτου. Η εξυπηρέτηση του πρόσθετου αυτού χρέους γίνεται µε επιτόκιο που
δεν υπερβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο επιτόκιο

του στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η διάρκεια
της αποπληρωµής καθορίζεται από το δικαστήριο το οποίο µπορεί να παράσχει και περίοδο χάριτος.
Στο άρθρο 10, έχουµε καθήκον ειλικρινούς δήλωσης. Η ευδοκίµηση της διαδικασίας εκτίµησης µε απαλλαγή χρεών προϋποθέτει την υποβολή από τον οφειλέτη ειλικρινών στοιχείων για τα
εισοδήµατά του. Παραβίαση των υποχρεώσεων από δόλο επιφέρει έκπτωση από τη διαδικασία ρύθµισης.
Το άρθρο 11, για την απαλλαγή από τα υπόλοιπα χρεών, προβλέπει την πιστοποίηση της απαλλαγής από το υπόλοιπο των
χρεών από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές.
Το άρθρο 12, για τα δικαιώµατα ενέγγυων πιστωτών και έναντι
εγγυητών, προβλέπει ότι η εφαρµογή της διαδικασίας ρύθµισης
µε απαλλαγή χρεών δεν απαλλάσσει τον εγγυητή ούτε τους εις
ολόκληρον υπόχρεους, οι οποίοι ωστόσο µπορούν να υπαχθούν
στην ίδια διαδικασία εφόσον πληρούν και οι ίδιοι τις προϋποθέσεις του νόµου.
Το άρθρο 13, για την τήρηση αρχείων αιτήσεων, προβλέπει τη
σύσταση αρχείου για την παρακολούθηση των αιτήσεων και την
αποτροπή καταχρήσεων, την προστασία των πιστωτών και εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου νόµου.
Το άρθρο 14, για τα ένδικα µέσα, προβλέπει ως µόνα ένδικα
µέσα κατά των αποφάσεων δικαστηρίου την έφεση και την αναίρεση.
Το άρθρο 15, για την αναλογική εφαρµογή διατάξεων, προβλέπει την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα όπου αυτή επιβάλλεται.
Σύµφωνα µε το άρθρο 16, ο χρόνος τήρησης και χρήσης δεδοµένων, η ρύθµιση χρεών µε απαλλαγή από χρέη δεν µπορεί
να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς του «Τειρεσία» για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε ετών.
Το άρθρο 17, για τη διαγραφή απαιτήσεων, ρυθµίζει φορολογικά θέµατα για τις διαγραφές απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυµάτων που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή των διατάξεων.
Τέλος το άρθρο 18, για την αύξηση θέσεων ειρηνοδικών, προβλέπει την αύξηση κατά ογδόντα των θέσεων των ειρηνοδικών,
προκειµένου να είναι σε θέση τα ειρηνοδικεία να ανταποκριθούν
την αναµενόµενη από τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου αύξηση
των υποθέσεών τους.
Επίσης έχουν κατατεθεί και δυο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά
την οργάνωση των υπηρεσιών της επιχειρησιακής µονάδας ανάπτυξης. Η δεύτερη αφορά στη ρύθµιση µε την οποία παρατείνεται ο µέγιστος χρόνος πίστωσης από έξι έτη σε δέκα υπό
προϋποθέσεις, των καταστηµάτων που λειτουργούν στις κεντρικές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Ροµπόπουλος
είχε χρονοµετρηµένη την οµιλία του.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες το βράδυ κατανόησα ότι θα συνεχίζαµε σήµερα το πρωί
µε τις δευτερολογίες. Είπατε επίσης ότι θα έχουµε και όσο χρόνο
χρειαζόµαστε προκειµένου να τοποθετηθούµε επί των άρθρων.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι απεριόριστο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Όχι απεριόριστο, όσο
χρειάζεται.
Θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, µε τις παρατηρήσεις επί των άρθρων και µετά θα πω αυτά που οφείλω να
πω σε σχέση µε όσα ακούστηκαν στην Αίθουσα αυτή χθες το
βράδυ.
Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου το άρθρο 1, σχετικά µε την
αποδεδειγµένη αδυναµία πληρωµής του οφειλέτη, δεν υπάρχουν
επαρκείς διευκρινίσεις, ούτε περιπτωσιολογικά, όπως είχε προτείνει και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ούτε βέβαια τίθενται κάποια κριτήρια. Η ΟΚΕ είχε επισηµάνει ότι θα
πρέπει να δοθεί ρητά στο δικαστή η δυνατότητα να απορρίπτει
καταχρηστικές περιπτώσεις όπως όταν η υπερχρέωση προκλή-
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θηκε από αγορά πολυτελών σκαφών ή άλλων καταναλωτικών
αγαθών πολυτελείας.
Επίσης, εξακολουθεί να υπάρχει και ένα θέµα µε τους αγρότες
το οποίο δεν διευκρινίστηκε και µάλιστα γίνεται ακόµη πιο
έντονο, δεδοµένου ότι η Αγροτική Τράπεζα µόλις προχθές δεν
κατόρθωσε να περάσει τα stress tests.
Με το άρθρο 2, σχετικά µε τη διαδικασία εξωδικαστικού συµβιβασµού, δηµιουργούνται τέσσερις κατηγορίες που κατά τη
γνώµη µου θα περιπλέξουν τα πράγµατα. Η µία είναι µέσω του
Συνηγόρου Καταναλωτή και των επιτροπών φιλικού διακανονισµού, που πλέον διορίζονται από αυτόν. Πρέπει βέβαια να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι αυτή η επιτροπή δεν έχει περιφερειακή
δικτύωση και αυτό δηµιουργεί προβλήµατα.
∆ηµιουργείται επίσης µία κατηγορία µέσω των καταναλωτικών
οργανώσεων. Θυµίζω εδώ ότι στην επιτροπή οι ίδιες οι οργανώσεις αυτές επιφυλάχθηκαν. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους είχε
πει ότι αυτές δεν έχουν ούτε το µηχανισµό ούτε τις τεχνογνωσίες που είναι απαραίτητες για να διαχειριστούν το ζήτηµα της
υποστήριξης του καταναλωτή.
∆ηµιουργείται επίσης, µια κατηγορία µέσω δικηγόρων και µία,
τελευταία, µέσω άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων, που θα
οριστούν, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Πλην της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή του Συνηγόρου Καταναλωτή, δεν προβλέπεται κάποιο κριτήριο. Κάτι πρόλαβα να δω
στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά µε την πιστοποίηση της
διαδικασίας, τις οποίες µας δώσατε πολύ αργά χθες.
Στους ειρηνοδίκες, έχουµε αναφερθεί διεξοδικά. Πρόκειται για
τα άρθρα 3, 7, 8 και 18 που σχετίζονται και µε τη δικαστική διαδικασία, όπου υπάρχει σε εµάς έντονος προβληµατισµός.
Θέλω επίσης να σας πω τι είπε στην επιτροπή µας ο εκπρόσωπος των δικαστικών. Είπε ότι η Σχολή ∆ικαστών δεν έχει µέχρι
στιγµής µαθητές ειρηνοδίκες γιατί δεν έχει γίνει σχετικός διαγωνισµός. Όταν θα γίνει ο διαγωνισµός, είπε, θα περάσουν ταχύρρυθµη εκπαίδευση για να αντιµετωπίσουν την κατάσταση.
∆ηλαδή, οι ογδόντα ειρηνοδίκες που προβλέπει το νοµοσχέδιο
θα είναι έτοιµος πολύ αργότερα, Αυτό θα καθυστερήσει σίγουρα
την εφαρµογή του νοµοσχεδίου. Είπε βέβαια η Υπουργός ότι σε
συνεννόηση µε την Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων προγραµµατίζει ταχύρρυθµα να κάνουν σεµινάρια κ.ο.κ.. Εγώ νοµίζω
ότι όλα αυτά είναι προχειρότητες.
Το άρθρο 4, είναι διαδικαστικό. Υπάρχει βέβαια το θέµα των πιστοποιητικών. Επίσης κάτι είδα µέσα στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες µας τις δώσατε –το ξαναλέω- χθες αργά το
βράδυ, οπότε είναι δύσκολο να κάνουµε την αντιπαραβολή.
Στο άρθρο 6, περί αναστολής καταδιωκτικών µέτρων, η αίτηση
δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων, αλλά καλείται ο υπερχρεωµένος οφειλέτης να καταφύγει σε ασφαλιστικά µέτρα, δηλαδή
σε έξοδα και το λέω αυτό γιατί άκουσα ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό
δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω οι οφειλέτες.
Τα άρθρα 8 και 9, σε σχέση µε την εκποίηση της περιουσίας
είναι ασαφή. Μιλάµε για εκποίηση περιουσίας. Και εδώ σηµειώνω αυτό που είπα και χθες σχετικά µε την επικοινωνιακή διαχείρηση του νοµοσχεδίου από πλευράς σας.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ορίζεται ότι η µη τήρηση των υποχρεώσεων επιτρέπει στον πιστωτή την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και για τη µοναδική
κατοικία του. Αυτό το είχε επισηµάνει και ο κ. Χατζηδάκης στην
επιτροπή, ότι στο τέλος υπό κάποιες προϋποθέσεις κινείται διαδικασία εναντίον και της µοναδικής κατοικίας. Γι’ αυτό σας είχαµε πει ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά στις προβλέψεις του
άρθρου 5 του ν.3714/2008. Έχει περιληφθεί µιά τέτοια αναφορά
στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις; ∆εν το πρόσεξα. Θα µας πείτε
µετά.
Επί των τροπολογιών τώρα.
Σε ό,τι αφορά τον οργανισµό του Υπουργείου αυτήν την περίφηµη επιχειρησιακή µονάδα ανάπτυξης. Ειλικρινά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε αυτό που
γίνεται σήµερα στη χώρα µας, σε αυτό το διοικητικό αλαλούµ.
∆ηλαδή, να έρχονται προεδρικά διατάγµατα να διορθώνονται
µε νέα προεδρικά διατάγµατα, άλλα να τα κρατάει ο Πρωθυπουργός και κάποια στιγµή να αποφασίζει να τα προχωρήσει.
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Αναφέροµαι όπως καταλάβατε στην εκχώρηση σκέλους των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας προς το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.ο.κ.. Έτσι δεν ασκείται διοίκηση.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στις κεντρικές αγορές. Θυµίζω, ότι εµείς
ως Κυβέρνηση είχαµε δροµολογήσει αντίστοιχη τροπολογία παράτασης από έξι σε δέκα χρόνια, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις,
πράγµατι, να µπορούν να έχουν µία επιλεξιµότητα στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Εσείς βέβαια, πάτε ένα βήµα παραπέρα και
βάζετε µία σειρά από προϋποθέσεις που κατά τη γνώµη µας θα
δηµιουργήσουν µάλλον προβλήµατα.
Η πρώτη προϋπόθεση είναι, η επιχείρηση να διαθέτει σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας. Ειδικά εσείς, κύριε Υπουργέ, είστε σε
θέση να ξέρετε, ότι στις προκηρύξεις των σχετικών µέτρων του
ΕΣΠΑ στα οποία θα υποβάλλουν προτάσεις οι επιχειρήσεις των
κεντρικών αγορών, µπορούν να προβλέπουν ως κριτήριο το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Πρέπει δηλαδή, σώνει και καλά
να τους υποχρεώσουµε νοµοθετικά; Είναι µέσα στα κριτήρια επιλογής των έργων. Αν δεν είναι θα µπορούσε να µπει.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η υποχρεωτική συγχώνευση των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κεντρική αγορά.
∆εν καταλαβαίνω για ποιο λόγο επιβάλλεται αυτή η συγχώνευση, ούτε ποια θα είναι τα οφέλη από µία τέτοια κίνηση. Εάν
δροµολογηθεί µία συγχώνευση και µετά αποδειχθεί ότι δεν προχωρά, θα έχει ήδη γίνει σχεδιασµός δεκαετίας και συγκεκριµένης χρηµατοδότησης µε αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση
και την κεφαλαιουχική της συγκρότηση.
Κλείνω την τοποθέτησή µου επί των άρθρων µε µία πρόταση.
Θα ήθελα να ακούσω εσάς ή την Υπουργό να µας πει ποιες είναι
οι σκέψεις της επί αυτής. Όταν µιλάµε για αποδεδειγµένη αδυναµία πληρωµής και για οφειλές που δεν αφορούν σε δάνεια για
απόκτηση πολυτελών ειδών -σας το είπα στην αρχή- δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ότι το συνολικό χρέος προς ρύθµιση δεν
µπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο µε κάποια προσαύξηση
σε ποσοστό; Τα χρέη προς ρύθµιση θα µπορούσαν να έχουν το
άνω όριο, που είχε θεσπιστεί µε το ν.3259/2004, νοµίζω ήταν το
τριπλάσιο, δείτε το και πείτε µας.
Έρχοµαι τώρα σ’ αυτά που ειπώθηκαν εχθές. ∆εν θέλω, κύριοι
συνάδελφοι, να αναφερθώ στις πολιτικές της Νέας ∆ηµοκρατίας
για την προστασία του καταναλωτή, το έκανα αναλυτικά στην
πρωτολογία µου. Το θέµα είναι να µη φτάνουµε στην υπερχρέωση και όχι να τη διαχειριζόµαστε και µάλιστα µε τόσο µεγάλη
καθυστέρηση.
Θα αναφερθώ εδώ, σε ένα λάθος που έκανε εχθές η Υπουργός. Της είπα ότι δεν έλαβε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις που κάναµε στην επιτροπή στις 8 Ιουλίου δηλαδή και µε διέψευσε. Πώς
όµως; Με τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ήρθαν µόλις χθες το
βράδυ;
Ένα δεύτερο λάθος, είναι ο επικοινωνιακός χειρισµός που είπα
και επιµένω σ’ αυτό. Αν, πραγµατικά, η Κυβέρνηση ήθελε να
δώσει λύσεις, θα είχε ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο µέσα στις
εκατό πρώτες µέρες της θητείας της. Μήπως όµως κάποιος δεν
την άφησε, µήπως η µπόρα του µνηµονίου έπρεπε να περάσει,
για να καταλήξουµε να συζητάµε ένα σχέδιο νόµου που είχατε
έτοιµο από ένα, ενάµιση χρόνο;
Και για την ιστορία, καλό θα ήταν να µας πείτε από τον Οκτώβριο, το Νοέµβριο έστω του 2009 µέχρι σήµερα, πόσοι εκπλειστηριασµοί έχουν γίνει. Πόσοι δηλαδή πολίτες θα είχαν
ωφεληθεί, έστω από τις ρυθµίσεις αυτές, εάν είχε ψηφιστεί εγκαίρως το νοµοσχέδιο;
Τώρα, µία µικρή αναφορά στην έλλειψη συνεργασίας µεταξύ
Υπουργών η οπία φάνηκε και στην περίπτωση του νοµοσχεδίου
αυτού. ∆ιάβασα στην εφηµερίδα το «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», µία
ερώτηση που υπέβαλε ένας συνταξιούχος σε µία στήλη σχετικά
µε φορολογικές απορίες. Είπε, λοιπόν, ο πολίτης αυτός ότι έχει
εισόδηµα 1150 ευρώ και ότι, έχει ήδη προβεί σε ρύθµιση των
χρεών του για πιστωτικές κάρτες και άλλα δάνεια και γι’ αυτό καταβάλλει το 85% του εισοδήµατος του στις τράπεζες. Του µένουν, λοιπόν, 172 ευρώ το µήνα, ποσό το οποίο -ας αφήσουµε
το θέµα διαβίωσης- δεν επαρκεί για να συγκεντρώσει τις αποδείξεις που χρειάζεται για το αφορολόγητο όριο. Τι πρέπει να
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κάνει λοιπόν; Ή να µην καταθέσει αποδείξεις και να επιβαρυνθεί
φορολογικά ή να καταθέσει αποδείξεις και να θεωρηθεί φοροφυγάς. ∆εν θα έπρεπε κάτι να είχατε κάνει σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό; Αν είχαν συνεργαστεί τα δύο Υπουργεία σίγουρα
κάπου θα είχατε καταλήξει.
Επειδή χθες ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγµατα για την οικονοµία, θα ήθελα να αναφερθώ στην ενδιάµεση έκθεση που υπέβαλαν στις 16 Ιουλίου τα στελέχη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου που εποπτεύουν για λογαριασµό του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου την εφαρµογή του µνηµονίου.
Τα στελέχη αυτά, εκτός από την αύξηση του ελλείµµατος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και την έλλειψη ανταγωνισµού, αναφέρουν ότι υπάρχει µεγάλη µείωση της οικονοµικής
δραστηριότητας, όπως και µεγάλη µείωση των εισοδηµάτων και
βεβαίως αύξηση του πληθωρισµού. Επειδή πιστεύω, ότι ούτε οι
ίδιοι µπορούν να κατανοήσουν πώς γίνεται να µειώνεται η ζήτηση και να ανεβαίνει τόσο ο πληθωρισµός, το ερώτηµα που τίθεται είναι: αν και τι θα µπορούσε να είχε κάνει η Κυβέρνηση γι’
αυτά.
Ως προς το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Το έλλειµµα, κύριε Υπουργέ, αυξήθηκε στα 12,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ το πρώτο πεντάµηνο του 2010, δηλαδή µία αύξηση περίπου
9,5% µε 10% σε σχέση µε το πρώτο πεντάµηνο του 2009. Ξέρετε
που οφείλεται αυτή η αύξηση; Κατά µεγάλο µέρος οφείλεται στη
µεγάλη πτώση των απολήψεων, των εισροών από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία πτώση περίπου 800
εκατοµµύρια ευρώ. Και γιατί υπάρχει αυτή η πτώση; Το ξέρετε
καλά και µπορώ να µιλώ επί ώρες για την αδυναµία σας να εισπράξετε κοινοτικά κονδύλια.
Σχετικά µε την ακρίβεια, πιστεύω ότι δεν φτάνει να δείχνετε
προς το Υπουργείο Οικονοµικών για την ακρίβεια, δηλαδή την
αύξηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα, ποτά, τσιγάρα και ούτω καθ’ εξής. Όπως πιστέυω ότι δεν
φτάνει ο κ. Παπακωνσταντίνου να απαντά ότι η αύξηση των τιµών
καυσίµων είναι µεγαλύτερη απ’ ό,τι αντιστοιχεί στην αύξηση των
φόρων. Και θα το πω. Μήπως γι’ αυτό σπεύσατε ως Υπουργείο να
εξαφανίσετε ακόµα και το εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών καυσίµων,
που είχαµε φτιάξει στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεννόηση µε
όλους τους φορείς της αγοράς, για να βλέπουµε πως διαµορφώνονται και εξελίσσονται οι τιµές στη λιανική αγορά, στην εµπορία και στην διύλιση.
Να σηµειώσω επίσης, ότι το πρόβληµα της ακρίβειας, που
σαφώς έχει διαλύσει τον οικογενειακό προγραµµατισµό, το ανέδειξαν και είκοσι έξι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ µε ερώτησή τους,
µε την οποία έθεσαν την αντιµετώπιση της ακρίβειας ως ζήτηµα
αξιοπιστίας της Κυβέρνησης έναντι των πολιτών. Και όπως αναφέρουν στο κείµενο, το σηµειώνω αυτό, πρέπει οι πολίτες να αισθανθούν προστασία για τη µείωση των εις βάρος τους
αρνητικών συνεπειών. Αυτό αναφέρουν είκοσι έξι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους.
Να σας θυµίσω επίσης, ότι το Μάιο του 2009 µας είχατε κατηγορήσει µε σφοδρότητα, ότι αυξήσαµε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα. Θυµάµαι τότε µε τα 6 λεπτά το λίτρο
αύξησης τι είχε γίνει στις τηλεοράσεις,όπου εµφανίζονταν οι τότε
τοµεάρχες του ΠΑΣΟΚ και µας κατηγορούσαν. Λέγατε τότε ότι οι
αυξήσεις αυτές -και θυµηθείτε αναλογικά τι είδους αυξήσεις
ήταν αυτές- θα έχουν ως αποτέλεσµα την αφαίµαξη του µεγαλύτερου µέρους των εισοδηµάτων των φορολογούµενων που
ανήκουν στα χαµηλά και µεσαία κλιµάκια . Σήµερα αλήθεια τι γίνεται;
Έρχοµαι τώρα στην έλλειψη ανταγωνισµού. Θέλω να σας πω
δύο κουβέντες για τη ∆ΕΗ, κάτι που είναι πολύ επίκαιρο.
Απ’ ό,τι φαίνεται, κύριε Υπουργέ, η τρόικα επιµένει στην πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ. Πριν από ένα
χρόνο, στις 5 Αυγούστου του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε
µία απόφαση και υποχρέωνε την Ελλάδα να χορηγήσει σε τρίτους τα δικαιώµατα εξόρυξης που έχει η ∆ΕΗ στο λιγνίτη. Εµείς
µε σκληρές διαπραγµατεύσεις και όχι στα λόγια καταλήξαµε
κάπου. ∆εσµευτήκαµε ότι οι προσφορές της ∆ΕΗ για νέα κοιτάσµατα θα εξετάζονται µόνο όταν δεν θα υπάρχουν άλλες αξιόπιστες προσφορές από τρίτους. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση

απέσυρε το αδικαιολόγητο µέτρο πώλησης των λιγνιτικών µονάδων σε ιδιώτες και µάλιστα στο κόστος και έκλεισε η συµφωνία.
Τώρα, έρχεται το µνηµόνιο και την ξανανοίγει. Έχω όλη την
αλληλογραφία στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται και θέλω να δω
µε πολύ µεγάλη αγωνία, τι πρόκειται να κάνετε εσείς τώρα σε
σχέση µ’ αυτήν τη διαπραγµάτευση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν παράπλευρες επιπτώσεις σε όλα αυτά.
Τώρα, σε σχέση µε τη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας, που και αυτό αναφέρθηκε από τους ελεγκτές στην ενδιάµεση έκθεση τους. Θα αναφερθώ στον αναπτυξιακό νόµο, όχι
στις καθυστερήσεις κ.λπ., αυτά πια τα έχουµε πει εκατό χιλιάδες
φορές.
Πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, ζητήσατε µε ανακοίνωσή σας από
τους επενδυτές που δεν έχουν αξιολογηθεί από την κεντρική
γνωµοδοτική επιτροπή, να προσκοµίσουν µέχρι τις 6 Σεπτεµβρίου –ακούστε µε, µέχρι τις 6 Σεπτεµβρίου- συµπληρωµατικά
στοιχεία. ∆ηλαδή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που είχαν
υποβάλει πριν από δύο, τρία χρόνια δεν ξέρω- είναι οι γνωστές
καθυστερήσεις στις οποίες έχουµε και εµείς την ευθύνη µας- και
να υποβάλλουν επίσης υπόµνηµα για την εξέλιξη του έργου, δηλαδή αν έχουν υπάρξει αποκλίσεις σε σχέση µε την αρχική αίτηση. Και λέτε, ότι αν κάποιος δεν τα καταθέσει, δεν θα µπορεί
να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 του 3299/2004.
Ζητάτε δηλαδή, χωρίς νοµική βάση -διότι για να βγάλετε µία
τέτοια εγκύκλιο, έπρεπε να είχατε ψηφίσει ειδική τροπολογία- να
σας αποδείξουν αυτά που έχουν ήδη αποδείξει. Για όνοµα του
Θεού! Πώς να µη µειωθεί η οικονοµική δραστηριότητα;
Έρχοµαι τώρα και κλείνω ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι σιγά-σιγά, τώρα
πρέπει να κλείσετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα επιταχύνω.
Έρχοµαι, λοιπόν, στη µόνιµη επωδό της Κυβέρνησης, ότι για
όλα φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία.
Στις 14 Ιανουαρίου του 2009 είχατε δώσει µία µεγάλη συνέντευξη τύπου µε θέµα τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση της
οικονοµικής κρίσης. Αφού βέβαια µας κατηγορήσατε για τα
πάντα, όπως κάνετε και τώρα και αφού είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ολοκληρωµένο και υπεύθυνο σχέδιο διάσωσης, υποδείξατε
είκοσι συγκεκριµένα σηµεία για το τι έπρεπε να είχε κάνει η Νέα
∆ηµοκρατία, για να αντιµετωπίσει την ύφεση.
Θα καταθέσω το πλήρες κείµενο στα πρακτικά.Ένα κείµενο
που αποτελεί µνηµείο λαϊκισµού και ασυνέπειας. Θα ήθελα δε να
σας παρακαλέσω να ξαναδιαβάσετε αυτά τα είκοσι σηµεία και
να µας πείτε ένα προς ένα, τι κάνετε ή έστω τι έχετε δροµολογήσει εσείς γι’ αυτά που µας κατηγορούσατε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, διαβάζοντας ένα από τα είκοσι σηµεία αυτά και πείτε µου αν έχω άδικο στην κριτική αυτή.
Σηµείο 18: «Αντί η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναγκαίες
αναδιαρθρώσεις κλάδων της οικονοµίας που µαστίζονται από
την κρίση και να βοηθήσει ουσιαστικά επιχειρήσεις ώστε να λειτουργήσουν σε βιώσιµη βάση – αναπτυξιακός νόµος- διασφαλίζοντας έτσι θέσεις εργασίας, προχωρά σε κατασπατάληση
πόρων. Το παράδειγµα της Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας,
εταιρεία του πρώην Οµίλου Λαναρά, είναι το πλέον χαρακτηριστικό», λέτε στο σηµείο αυτό. «Η Κυβέρνηση – δηλαδή η Νέα
∆ηµοκρατία- διοχέτευσε ήδη µέσω της Εθνικής και Αγροτικής
Τράπεζας 10 εκατοµµύρια ευρώ από τα 35 εκατοµµύρια που
είχε υποσχεθεί, για να σωθεί δήθεν η εταιρεία, χωρίς καµµία σοβαρή αξιολόγηση του µακροχρόνιου επιχειρηµατικού σχεδίου
της εταιρείας. Οι εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς, παντελώς απούσες, συνεχίζουν να κλείνουν τα µάτια σε παιχνίδια που
φαίνεται ότι έχουν γίνει µε τη µετοχή της εταιρείας». Είπατε τίποτα; Εσείς τι ακριβώς κάνετε µε την Κλωστο φαντουργί
αυτή;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην περίπτωση
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της Κυβέρνησης ισχύει απόλυτα αυτό που είχε πει ο Αβραάµ Λίνκολν: ισχύει: «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους για όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελος
Τζέκης.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Τζέκη;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: ∆εκαπέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εκαπέντε;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: ∆εκαπέντε, ναι, και από εκεί και µετά στην
ευχέρειά σας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χθες στη συζήτηση επί της αρχής το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας απέδειξε
ότι η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν στοχεύει να δώσει
µια δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα. Απεναντίας, δίνει µια δεύτερη ευκαιρία στους τραπεζικούς οµίλους
να εισπράξουν όσα µάλλον δεν θα µπορούσαν να εισπράξουν µε
το ισχύον νοµικό θεσµικό πλαίσιο. ∆ηλαδή ο βασικός στόχος
είναι να ικανοποιηθούν οι τράπεζες, έστω και µερικά, από επισφαλείς απαιτήσεις, που -όπως είπα- δεν θα µπορούσαν να τα
εισπράξουν και άλλωστε, αυτό ειπώθηκε και από την κυρία
Υπουργό.
Τα υπερχρεωµένα από δάνεια φυσικά πρόσωπα θα βρεθούν,
κατά τη θέση και άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, σε πολύ δυσκολότερη θέση από εκείνη που ευρίσκοντο πριν
από την εισαγωγή, συζήτηση, αλλά και την ψήφιση του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Αναφερθήκαµε χθες σε ορισµένα µόνο παραδείγµατα. Συγκεκριµένα, οι τράπεζες αποκτούν ανέξοδα, πλέον, κατά παρέκκλιση
του φορολογικού απορρήτου, πλήρη πρόσβαση στα εισοδήµατα
και στην περιουσιακή κατάσταση όχι µόνο του οφειλέτη, αλλά
και του ή της συζύγου του, όπως αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και 3, το άρθρο 13 παράγραφος 1. Και µάλιστα, λέει, ότι όλοι, οι εργοδότες, οι
υπηρεσίες, ο έφορος, πρέπει να δίνουν στοιχεία σε αυτόν ο
οποίος θα τα ζητήσει. Και εδώ υπάρχουν και τα προσωπικά δεδοµένα. ∆ηλαδή, για να ωφεληθούν οι τράπεζες πρέπει όλα αυτά
να βγουν στην επιφάνεια.
Αλλά θα µου πείτε ποια προσωπικά δεδοµένα, όταν υπάρχει
νόµος που λέει ότι οι τράπεζες µπορούν να συµβάλλονται µε
εταιρείες, να δίνουν εκεί τα προσωπικά δεδοµένα οφειλετών
προς τις τράπεζες και αυτές οι εταιρείες εκβιαστικά, πιεστικά να
ασκούν µία ασφυκτική πίεση σε έναν οφειλέτη, σε µια οικογένεια,
για να µπορέσει να εισπράξει η τράπεζα τα λεφτά της; ∆ηλαδή,
ο ωµός εκβιασµός που γίνεται µέσω τρίτων, που πολλές φορές
έχει και απρόοπτα.
∆εύτερον, επιτρέπει στις τράπεζες να βάζουν χέρι στα εισοδήµατα και στην περιουσία –όπως είπα- του συζύγου του οφειλέτη τους, άρθρο 4 παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο
8 παράγραφος 2, κυρίως.
Εάν δεν υπήρχε αυτή η διάταξη, κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε
να γίνει µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, εκτός εάν ο σύζυγος
έµπαινε εγγυητής ή ήταν συνοφειλέτης. Άρα, δηλαδή, διευρύνεται, πλέον, το περιουσιακό στοιχείο για να βάλει το χέρι εκεί µέσα
ο κάθε πιστωτής, η κάθε τράπεζα. Παίρνει δηλαδή και από φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι συµβεβληµένο µε την τράπεζα.
Τρίτον, για την εξασφάλιση των απαιτήσεών τους οι τράπεζες
θα βάλουν χέρι και στο µισθό του οφειλέτη τους ή στο µεγαλύτερο µέρος του συνόλου τους. Γνωρίζουµε ότι µε το ν.3714/2008
προβλέπεται ακατάσχετο ύψος 1.000 ευρώ από το µισθό. Τώρα,
µε τη ρύθµιση, άρθρο 8 παράγραφος 2, οι τράπεζες, µε τη δικαστική ρύθµιση χρεών, υποχρεώνουν τον οφειλέτη τους να τους
δίνει, χωρίς οι ίδιες να προβαίνουν σε διαδικασίες αναγκαστικής
εκτέλεσης, ένα σηµαντικό µέρος του µισθού του, για την κάλυψη
των χρεών του και την υπαγωγή του στη ρύθµιση. Και αυτό βέβαια, αναπροσαρµόζεται, λέτε µέσα, για να µη χάνουν οι τράπεζες και σύµφωνα µε τον πληθωρισµό. Και πάρτε υπ’ όψιν, βέβαια,
µε τα µέτρα που πήρατε, σε τι ύψος έχει µειωθεί ο µισθός. Άρα,
δηλαδή, παίρνετε υπ’ όψιν και αφαίρεση 6% από τη δόση που θα
είναι. ∆ηλαδή, θα τον αυξάνει. Θα µειώνεται ακόµη περισσότερο
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ο µισθός που θα µένει.
Τέταρτον, για την εξασφάλιση των απαιτήσεών τους οι τράπεζες βάζουν χέρι, χωρίς καµµία άλλη διαδικασία και σε περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν στον οφειλέτη και λόγω
θανάτου, δηλαδή από κάποια κληρονοµιά, κατά τη διάρκεια της
περιόδου ρύθµισης και δεν είχαν µπει ως εξασφάλιση για τα χρέη
και πρέπει να δώσει τη µισή αξία στις τράπεζες, άρθρο 8 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο. ∆ηλαδή, χωρίς τη ρύθµιση αυτή,
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν
προγενέστερα δάνεια, γιατί αποκτήθηκαν µεταγενέστερα. Θα
έπρεπε δηλαδή, κανονικά οι τράπεζες να κινήσουν διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης. Τους βγάζετε κι αυτό από τη µέση και
απλώνουν βαθιά το χέρι.
Σε µια προσπάθεια, επίσης, 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 αδυνατούν να καταβάλουν, γι’ αυτό άλλωστε
προσφεύγουν στη ρύθµιση, µε βάση τη συµφωνηθείσα σύµβαση
του στεγαστικού δανείου. Γιατί στο πλαίσιο της ρύθµισης του άρθρου 9 παράγραφος 2, θα κληθεί από το δικαστήριο να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 85% της εµπορικής αξίας του
σπιτιού, όπως θα προσδιοριστεί από το δικαστήριο, ποσό που
ενδέχεται να είναι µεγαλύτερο από το δάνειο που πήρε πριν από
χρόνια και αδυνατεί να καταβάλει, γι’ αυτό και προσφεύγει στη
ρύθµιση. ∆ηλαδή, ο ισχυρισµός ότι αυτή η περίφηµη διάταξη διασώζει την πρώτη κατοικία, είναι µια σκέτη παγίδα.
Και άλλωστε, στην αιτιολογική έκθεση των νοµοτεχνικών βελτιώσεων λέτε το εξής για το άρθρο 9: «Άλλωστε η λύση αυτή δεν
αδικεί τους πιστωτές, καθώς προϋποθέτει πάντα την ανάληψη
ενός πρόσθετου χρέους µέχρι το 85% της εµπορικής αξίας του
ακινήτου και συνεπώς η προστασία µιας υψηλότερης σε αξία κατοικίας, συνεπάγεται και την ανάληψη υψηλότερου χρέους».
Εσείς τα λέτε αυτά και επιβεβαιώνετε την ορθότητα της θέσης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ότι εδώ δεν σώνεται
καµµιά πρώτη κατοικία.
Έτσι, λοιπόν, το σχέδιο νόµου, κυρίες και κυρία Βουλευτές,
ικανοποιεί απαιτήσεις των τραπεζών που διαφορετικά δεν θα
µπορούσαν να εισπραχθούν, εφόσον δεν θα εξασφαλιζόταν µε
εµπράγµατη ασφάλεια. Και αυτό γίνεται µε µια προσπάθεια από
την Κυβέρνηση να τους ωφελήσει και µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς
όρους, σε βάρος βέβαια των οφειλετών.
Και αναφέροµαι ειδικότερα. Μέσα από τη διαδικασία του εξώδικου συµβιβασµού δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες, αξιοποιώντας τη διαπραγµατευτική τους ισχύ και µε την απειλή του
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ», να εξαναγκάσουν τους οφειλέτες σε συµβιβαστική
λύση, που θα τους επιτρέπει να ικανοποιήσουν µέρος εντελώς
επισφαλών απαιτήσεών τους, όπως αναφέρει το άρθρο 2.
Ακόµη και στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη ρύθµιση των
οφειλών του άρθρου 3 και επόµενα, η υποβολή σχετικής αίτησης, δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη –άρθρο 6 παράγραφος 1- παρά µόνο
δυνητικά και αν το αποφασίσει το δικαστήριο. ∆εν σταµατάει,
δηλαδή. ∆υνητικά και αν το αποφασίσει το δικαστήριο. Εάν δεν
το αποφασίσει το δικαστήριο, κανονικά προχωράνε τα πράγµατα.
Επίσης, το δικαστήριο, µε αίτηση της δανείστριας τράπεζας η
οποία έχει συµφέρον, µπορεί να διατάσσει όποιο µέτρο κρίνει
αναγκαίο, για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας, άρθρο
6 παράγραφος 2.
Ακόµα και µε την υποβολή από τον οφειλέτη της σχετικής αίτησης ρύθµισης των χρεών του από το δικαστήριο, οι οφειλές
από τα στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν να εκτοκίζονται. Και όχι
µόνο αυτό, αλλά τυχόν κατάσχεση σπιτιού, που έχει αρχίσει κι
έχει ανασταλεί µε απόφαση του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση
που υποβάλει σύµφωνα µε το άρθρο 4, µπορεί να συνεχιστεί αν
ο οφειλέτης δεν καταβάλει το ποσό τοκοχρεολυτικής δόσης που
θα όφειλε να καταβάλει από τη στιγµή που επιδίδει την αίτησή
του και στους πιστωτές του.
Υποτίθεται, όµως, κύριοι Βουλευτές, ότι ο οφειλέτης υποβάλλεται στη ρύθµιση γιατί ακριβώς αδυνατεί να πληρώσει τη δόση
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

του στεγαστικού δανείου.
Μάλιστα, στην αλλαγή που κάνατε στο άρθρο 6, παράγραφος
3, οι απαιτήσεις των πιστωτών, που είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτιάσεως.
Αυτό δεν υπήρχε.
Παράγραφος 4: ∆υνητική παρέµβαση του δικαστηρίου. Μπορεί να χορηγήσει, λέει, την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων
εάν η σύµβαση του δανείου δεν έχει καταγγελθεί ή δεν εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές. Μα ποιος οφειλέτης δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές; ∆ηλαδή, στην ουσία κάνετε αυτό που
θέλουν οι τράπεζες και τινάζετε στον αέρα αυτήν τη ρύθµιση.
Ο οφειλέτης προκειµένου να υπαχθεί και να συνεχίσει να υπάγεται στη ρύθµιση, υποχρεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης να εργάζεται, να αποδέχεται όποια δουλειά του
προτείνεται, µε το προϊόν της οποίας θα αποπληρώνει τα χρέη
του στις τράπεζες όπως θα ρυθµιστούν. Άρθρο 8, παράγραφος
3. Μάλιστα, η πιστοποίηση θα γίνεται µέσω του ΟΑΕ. Και δεν πρέπει να απορρίψει και καµµία δουλειά που θα του βρουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορεί, δηλαδή, σε κάποιον ο οποίος έχει διδακτορικό, έχει
µεταπτυχιακό, και µπορεί να απασχοληθεί σε συγκεκριµένη εργασία και δεν µπορεί να βρει ή τον έχουν απολύσει, να έρθει ο
ΟΑΕ∆ και του πει, πήγαινε να γίνεις οδοκαθαριστής. Όχι ότι η
δουλειά του οδοκαθαριστή δεν είναι έντιµη και τίµια ή ότι είναι
παρακατιανή. Όταν, όµως, έχεις δώσει τόσα πολλά χρόνια σε µία
συγκεκριµένη ειδικότητα, πώς λες σε αυτόν, πήγαινε εκεί προκειµένου να πληρώσεις τα χρέη των τραπεζών;
Επίσης, αν υπάρχουν ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία ο
οφειλέτης στερείται της διαχείρισής τους, η οποία ανατίθεται σε
εκκαθαριστή που κατ’ εµάς θα είναι ο εκλεκτός της τράπεζας του
οφειλέτη. Είναι, δηλαδή, πρόσωπο εµπιστοσύνης των πιστωτών.
Παρά τη ρύθµιση των χρεών του οφειλέτη µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το νοµοσχέδιο, τα δικαιώµατα των πιστωτών
τραπεζών έναντι τυχόν συνοφειλετών ή τυχόν εγγυητή του οφειλέτη, παραµένουν στο ακέραιο και στο ύψος που υπήρχαν πριν
από τη ρύθµιση. ∆ηλαδή, οι τράπεζες είναι πλήρως εξασφαλισµένες. ∆εν απαλλάσσονται οι εγγυητές και οι συνοφειλέτες.
Άρθρο 12.
Όσον αφορά τα άρθρα που αναφέρονται για το διορισµό στα
ειρηνοδικεία: Κοιτάξτε, είναι αυτό που ειπώθηκε από τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πρέπει, όµως, να λάβουµε
υπ’ όψιν ότι είναι πολλές οι ανάγκες του δικαστικού κλάδου, γιατί
είναι λίγες οι θέσεις κάθε χρόνο µέσω της δικαστικής σχολής. Κι
εδώ πρέπει να δούµε συνολικότερα το ζήτηµα του δικαστικού
κλάδου, τις ανάγκες που υπάρχουν για διορισµό, γιατί πραγµατικά οι καθυστερήσεις, σε πολλές περιπτώσεις, είναι µεγάλες και
σε βάρος όλων όσων προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Άρα, δεν
µπορούµε να το δούµε ξεκοµµένο από το συνολικότερο πρόβληµα του δικαστικού κλάδου.
Έρχοµαι στις δύο τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιχειρησιακή µονάδα ανάπτυξης: Η νοµοτεχνική βελτίωση
που µας δόθηκε χθες είναι φωτογραφική κατά παρέκκλιση κάθε
νοµοθεσίας. Μάλιστα, εδώ µας λέτε ότι θα ισχύσει πλέον και η
επιτροπή η οποία θα εξετάζει προφορικά. Μα δεν ήσασταν εσείς
–ως Κυβέρνηση- που σε αντίστοιχο νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας
εδώ πολιτικά είχατε ξεσηκώσει το ζήτηµα ότι είναι φωτογραφικός, ότι παίρνουν όποιον θέλουν; Εσείς τι θα κάνετε;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Τζέκη, είναι µετατάξεις, είναι αποσπάσεις.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Αυτό τι σηµαίνει; Αν κάνουν οι τριακόσιοι
µετάταξη, να έλθουν εδώ, η επιλογή θα γίνει µέσα από επιτροπή.
Και µε όλα όσα λέτε, οι διατάξεις είναι φωτογραφικές. Μάλιστα,
αναφέρεστε και µε προεδρικό διάταγµα…
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Τζέκη, πώς αλλιώς θα την κάνατε;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Θα λέγαµε, µέσω ΑΣΕΠ θα πάνε εκεί…

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Το ΑΣΕΠ…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ναι, µέσω ΑΣΕΠ θα πάνε εκεί για να έρθουν ύστερα σε εσάς. Γιατί όχι; Ναι, θα πάρετε κριτήρια µέσω
του ΑΣΕΠ, διότι εδώ οι επιτροπές είναι φωτογραφία.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Το να στείλουµε κάποιον στη Θεσσαλονίκη ως υπάλληλο;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Είναι φωτογραφία. Είναι φωτογραφία
αυτά τα οποία κάνετε. Και προφορικές κιόλας. Εδώ δεν είχατε
ξιφουλκήσει κατά του σχεδίου που είχε κατεβάσει η Νέα ∆ηµοκρατία; Τα ίδια κάνετε κι εσείς. Και σας λέω: Με προεδρικά διατάγµατα και µε υπουργική απόφαση θα κανονιστούν ακόµα
σηµαντικότερα ζητήµατα γι’ αυτήν την επιχειρησιακή µονάδα
ανάπτυξης, χωρίς η Βουλή να έχει πάρει υπ’ όψιν τίποτα.
Για τη δεύτερη τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, για τις λαχαναγορές Αθηνών – Θεσσαλονίκης…
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όχι, κυρία Υπουργέ, µετά, για να µπορέσω να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Εδώ πρόκειται πλέον για την προσπάθεια
που κάνει η Κυβέρνηση µέσω συγχωνεύσεων, σε διάφορους κλάδους, να κάνει συγκέντρωση. ∆ηλαδή, να βγάλει από τη µέση τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και να δηµιουργήσει στις κεντρικές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης µεγάλες επιχειρήσεις
που αυτές θα καθορίζουν και τα της λειτουργίας των δύο αγορών. Είναι, δηλαδή, συγκεκριµένες ρυθµίσεις, που πραγµατικά
ευνοούν τη συγκεντροποίηση και σε αυτόν το χώρο. Και είµαστε
αντίθετοι και στις δύο.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε τα εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, κύριε Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Χθες ακούσαµε την κυρία Υπουργό να λέει
ότι έγινε απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 χωρίς να υπάρχει κανένας κανόνας. Αποδείξαµε, βέβαια, εµείς κατ’ επανάληψη ότι οι κανόνες
έχουν µπει. Και ήταν η καταστατική Συνθήκη του Μάαστριχτ που
ψήφισαν τότε όλες οι πτέρυγες, εκτός του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. ∆εν µπορεί να µπει κανένας άλλος κανόνας,
παρά οι κανόνες εκείνοι που επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση
των κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό γίνεται µε συγκεκριµένους κανόνες. Και µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων γίνονται αυτά τα οποία βλέπουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Είπε η κυρία Υπουργός –και κλείνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους
δικαίου παίρνουµε αυτά τα µέτρα. Και αποδείξαµε και χθες και
σήµερα ότι δεν υπάρχουν κανόνες δικαίου µέσα σε αυτό το σύστηµα που θα υπηρετήσουν και τα συµφέροντα των τραπεζών
και των οφειλετών. Αποδείξαµε, δηλαδή, µε τα όσα είπαµε και
σήµερα ότι είναι έντονα ταξικός ο χαρακτήρας του κράτους, υπηρετώντας συγκεκριµένες πολιτικές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κύριε Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Άρα, σε αυτό το ζήτηµα η Κυβέρνηση,
όπως παλαιότερα και οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας,
εµπαίζουν το λαό.
Κατατέθηκαν χθες δύο φορές –και από εµένα και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο- συγκεκριµένες προτάσεις. Γιατί δεν
λέτε κάτι απέναντι σε αυτές τις προτάσεις; ∆εν είναι προτάσεις
– ανατροπή του συστήµατος. Είναι προτάσεις που µπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του συστήµατος εάν και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση να ωφελήσεις τον οφειλέτη.
Αυτά δεν τα λέτε, δεν παίρνετε θέση, γιατί έχετε κατά νου να
υπηρετήσετε –όπως και οι προηγούµενοι- τα συµφέροντα των
τραπεζικών οµίλων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Τζέκη, εσείς εί-
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πατε να µη δευτερολογήσετε χθες γιατί ήταν αργά, αλλά εσείς
πήγατε στο σπίτι και γράψατε περισσότερα.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και τη δευτερολογία
γράψατε και την τριτολογία. Τα πάντα.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Είπα αυτά που ήθελα να πω και χθες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Υπουργέ, θέλετε να δώσετε τώρα τη διευκρίνιση;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω σχετικά µε την τροπολογία για την υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τζέκη, τα εξής: Αυτή είναι υπηρεσία –δεν ξέρω
αν το έχετε κατανοήσει διαφορετικά- του ίδιου του Υπουργείου.
Είναι αποκεντρωµένη υπηρεσία του ίδιου του Υπουργείου. Θα
µεταταγούν υπάλληλοι από το Υπουργείο µας να στελεχώσουν
αυτήν την υπηρεσία. Και γι’ αυτό έχει συγκεκριµένες διαδικασίες
που προβλέπονται. ∆εν είναι ούτε για προσλήψεις απέξω ούτε
τίποτα από όλα αυτά που είπατε. Είναι µία εσωτερική διαδικασία…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Μα µιλάτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Τζέκη, δεν δεχθήκατε διακοπή για να κάνει τη διευκρίνιση η κυρία Υπουργός.
Μη διακόπτετε παρακαλώ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Με συγχωρείτε.
…το να στείλει κανένας έναν υπάλληλο του Υπουργείου στη
Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να γίνει γρήγορα για να µπορεί να στελεχωθεί. Γι’ αυτό έχουµε αυτήν τη διαδικασία. ∆εν είναι γενικές
µετατάξεις σε όλο το δηµόσιο από το ένα Υπουργείο στο άλλο
που να έχουν περισσότερα οφέλη και εποµένως να πρέπει να
υπάρχουν ειδικές διαδικασίες. Μιλάµε για µία αποκεντρωµένη
υπηρεσία του ίδιου του Υπουργείου, ακριβώς για να υλοποιήσουµε τη δέσµευσή µας, οι κάτοικοι και οι επιχειρηµατίες της βορείου Ελλάδος να µην αναγκάζονται να έρχονται στην Αθήνα για
να µπορούν να έχουν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από
το Υπουργείο το δικό µας στην Αθήνα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης.
Εσάς, κύριε Μαρκάκη, θα σας φτάσουν τα δέκα λεπτά;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Μη στεναχωριέστε, κύριε Πρόεδρε.
Σιγά-σιγά θα τελειώσω και εγώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όλο σιγά-σιγά πάµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να ισχύσουν τα ίδια ακριβώς και για
το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, ο κ.
Μαρκάκης έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί αυτό που τον ρώτησα. ∆εν χρειάζεται συνηγόρους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο κ. Μαρκάκης έχει την ευγένεια.
Εγώ δεν την έχω την ευγένεια. Να ισχύσουν τα ίδια και για το
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα δεν κατάλαβα.
Υπήρξε κανένα πρόβληµα; Για ποιο πράγµα µιλάτε, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γι’ αυτό που καταλαβαίνετε µιλάω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ρώτησα τον κ. Μαρκάκη –όπως ρώτησα και προηγούµενα- πόσο χρόνο χρειάζεται
για να ολοκληρώσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι. Και για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό να ισχύουν τα ίδια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα όσο θέλει θα µιλήσει στο πλαίσιο αυτών που έχουµε συµφωνήσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει. Ωραία τότε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Την δική σας την
έξαρση δεν κατάλαβα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ δεν καταλαβαίνω τις δικές σας
τοποθετήσεις, όταν ανεβαίνουν στο Βήµα συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχετε δει καµµιά διά-
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κριση;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βέβαια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να µου την εντοπίζετε
να τη βρίσκω και εγώ γιατί δεν την έχω καταλάβει.
Κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σίγουρο ότι οι οµιλητές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού είναι και περιεκτικοί και ουσιαστικοί και κάνουν πάντοτε
προτάσεις για να βελτιώσουν τα νοµοσχέδια.
Κυρία Υπουργέ, µια και µιλήσαµε για τις τροπολογίες θα ξεκινήσω από εκεί. Έχετε την τροπολογία για την υπηρεσία επιχειρησιακής µονάδος ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Εµείς
κατανοούµε το θέµα. Υπάρχει όµως, ένα πρόβληµα: Είπατε ότι
θα κάνετε µετατάξεις. Έχετε όµως, µια αντίφαση: Λέτε ότι µπορούν να προσληφθούν µε σύµβαση και κάτω λέτε ότι θα κάνετε
µετατάξεις. Αν βγάλετε την παράγραφο που λέει: «Συνιστώνται
θέσεις τακτικού προσωπικού και υπαλλήλων που µπορούν να
προσληφθούν µε σύµβαση», αυτό εµείς θα το ψηφίσουµε. Πρέπει όµως, να βγάλετε αυτόν τον όρο. Αν δεν τον βγάλετε φυσικά
δεν ισχύει αυτό που λέτε, ότι θα κάνετε µόνο µετατάξεις. Θα κάνετε και προσλήψεις.
Στη δεύτερη τροπολογία –για να τελειώσουµε µε αυτό- εµείς
είµαστε υπέρ της παράτασης των συµβάσεων στην αγορά της
Θεσσαλονίκης και δίνουµε θετική ψήφο.
Κυρία Υπουργέ, αναφορικά µε το νοµοσχέδιο, τις γενικές παρατηρήσεις µας τις κάναµε στη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Η βασική µας προτεραιότητα είναι να ενισχυθούν οι
δανειολήπτες, οι καταναλωτές που δεν φταίνε –αναφέραµε αναλυτικά τους λόγους- ή εν πάση περιπτώσει έχουν ένα πολύ µικρό
µερίδιο ευθύνης.
Η βασική µας διαφορά στο νοµοσχέδιο ήταν στο άρθρο 2, δηλαδή, στην εξωδικαστική διαδικασία όπου εµείς είχαµε προτείνει τη θέσπιση του Συνηγόρου του ∆ανειολήπτη σαν ανεξάρτητη
αρχή. Αυτό το κάναµε για να ενισχύσουµε τη θέση του δανειολήπτη έναντι µιας ισχυρής και νοµικά δυνατής υποστήριξης της
τράπεζας.
Η πρότασή µας αυτή ενισχύθηκε όταν στην επιτροπή ήρθαν οι
ενώσεις καταναλωτών, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, το ΕΚΠΟΙΖΩ,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ανειοληπτών και φάνηκε εκεί ότι δεν
είχαν τη δυνατότητα, παρ’ όλη τη θέλησή τους και την εθελοντική τους προσφορά, να αντιµετωπίσουν και µε την αυξηµένη
ζήτηση που θα δηµιουργηθεί στην αρχή να συνδράµουν και αυτοί
µε εξειδικευµένα άτοµα και να βοηθήσουν τους δανειολήπτες.
Αυτοί οι σύλλογοι απ’ ό,τι φάνηκε, µάλλον οικονοµική βοήθεια
ήθελα από το Υπουργείο για να µπορέσουν να επιβιώσουν, παρά
να µπορέσουν να βοηθήσουν τους δανειολήπτες. Βέβαια, είπατε
ότι µε κοινή υπουργική απόφαση θα ορίζατε άλλους δηµόσιους
φορείς ή ιδιωτικούς.
Εµείς σας προτείναµε στην επιτροπή να αναφέρεται στην
κοινή υπουργική απόφαση, όχι µόνο διάφορους φορείς, αλλά και
τι προσόντα και τι κύρος έπρεπε να έχουν αυτοί οι συνήγοροι
των δανειοληπτών.
Αυτή η πρόταση που κάναµε, κυρία Υπουργέ, βλέπουµε ότι
έγινε δεκτή στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Και συµφωνούµε απόλυτα, λέγοντας ότι θα υπογράψετε µια κοινή υπουργική απόφαση
µε την οποία θα εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης των
φορέων αυτών προς τους οφειλέτες, θα αναφέρει τα προσόντα,
την εκπαίδευση και την ικανότητα που πρέπει να έχουν αυτά τα
πρόσωπα. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ενηµερώνουν τους
δανειολήπτες και για τους κινδύνους που έχουν αν πάνε σε µια
ρύθµιση. ∆ιότι, όπως σας είπα και χθες, υπάρχει η δυνατότητα να
κάνουν τη ρύθµιση, αλλά από τη στιγµή που θα µπουν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» µπορεί να µην την επιλέξουν τη ρύθµιση, γιατί οι συνέπειες από τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» µπορεί να είναι πιο επιβαρυντικές –αν
το κρίνουν αυτοί- από τη ρύθµιση ενός δανεισµού που έχουν σε
εκκρεµότητα.
Για το λόγο αυτό, εµείς ξεπερνάµε τις δυσκολίες που έχουµε
για το άρθρο αυτό και το υπερψηφίζουµε, κυρία Υπουργέ, διότι
πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο –δεν είναι βέβαια πρόταση
δική µας να γίνει ο Συνήγορος Του Καταναλωτή- θα δηµιουργηθεί και θα υπάρχει ένα δίκτυο εξειδικευµένων ατόµων το οποίο θα
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µπορέσει να βοηθήσει- όχι µόνο σε αυτήν την περίπτωση αλλά
και σε άλλες περιπτώσεις- τους καταναλωτές όποτε έχουν προβλήµατα.
Θα ήθελα όµως, να δείτε πάλι στο άρθρο 2 παράγραφο 1 που
λέτε ότι γίνεται προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε όλους τους πιστωτές. Και αν πετύχει η σύµφωνη γνώµη
όλων των πιστωτών, εξωδικαστικός συµβιβασµός, τότε συντάσσεται πρακτικό για τον ειρηνοδίκη. ∆ηλαδή, δεν µπορεί να γίνεται συµβιβασµός µε µερικούς πιστωτές και µε όσους δεν
επιτευχθεί συµβιβασµός να πάει µε τους υπόλοιπους στο δικαστήριο;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Το εξετάσαµε δυστυχώς και δεν γίνεται.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Εντάξει εγώ το πρότεινα να το δείτε.
∆εν έχω αντίρρηση. Νοµίζω όµως, ότι θα διευκόλυνε και µερικούς από αυτούς.
Στο άρθρο 1 τώρα, έχουµε τις διαφωνίες µας -τις διατυπώσαµε
και χθες, τις είπε και ο κ. Ροντούλης– σχετικά µε τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. ∆ηλαδή, ένας έµπορος που έχει ιδιωτικά χρέη που δεν συναρτώνται µε την άσκηση
της επιχείρησής του, δηλαδή έχει ένα καταναλωτικό δάνειο, µια
πιστωτική κάρτα, νοµίζουµε ότι µπορεί να µπει σε αυτήν τη ρύθµιση και εσείς τον αποκλείετε. Αυτό είναι µια αδικία η οποία δεν
έχει σχέση µε την εµπορική του δραστηριότητα, έχει µε την προσωπική του, την οικογενειακή και θα µπορούσε να υπαχθεί στις
ρυθµίσεις αυτού του νόµου.
Επίσης, κάτι δεν πάει καλά, κυρία Υπουργέ, µε τις χρονολογίες. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 λέτε ότι δεν επιτρέπεται ρύθµιση για οφειλές που αναλήφθηκαν ένα έτος από την κατάθεση,
την αίτηση στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου –τότε δηλαδή, που
πάει στο δικαστήριο- όµως για να πας στη δικαστική διαδικασία
πρέπει να εξαντλήσεις την εξωδικαστική, τους έξι µήνες.
Κατ’ αρχάς, δεν διευκρινίζεται, ποια ενέργεια είναι αυτή που
κάνει έναρξη της εξωδικαστικής διαδικασίας. Πρέπει να κάνει κάποια αίτηση; Όταν θα πάει στο Συνήγορο θα κάνουν κάποια ενέργεια που θα αρχίσει να µετράει η προθεσµία; Νοµίζω ότι αυτό θα
πρέπει να διευκρινιστεί.
Επιπλέον, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, εκεί που είχατε τέσσερις µήνες και το κάνατε πέντε, για να κάνει κάποιος αίτηση στο
δικαστήριο χρειάζονται πέντε µήνες από την ισχύ του νόµου. ∆εν
ισχύει το εξάµηνο της εξωδικαστικής;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ξεκινάει 1η Σεπτέµβρη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Αν θέλετε να το διευκρινίσετε. Ίσως
εγώ δεν το κατάλαβα. ∆ηλαδή, σήµερα ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, 1η Σεπτεµβρίου αρχίζει, περνάει ένα εξάµηνο και µετά; Αν
θέλετε να το διευκρινίσετε για να µην υπάρχει παρανόηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επιτρέπεται να γίνει
διακοπή για να γίνει διευκρίνιση από την κυρία Υπουργό, κύριε
Μαρκάκη;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Αν θέλει νοµίζω ότι µπορεί να κάνει µια
συνολική τοποθέτηση.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα το διευκρινίσω µετά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Εγώ επισηµαίνω το θέµα. Παρακαλώ
να το διευκρινίσετε, όχι µόνο για προσωπική µου χρήση, αλλά
και για τους δανειολήπτες.
Στην παράγραφο 2, συµφωνώ µε τον εισηγητή -αν και σήµερα
δεν τον άκουσα τον κ. Ροµπόπουλο να επιµένει- ότι πρέπει να
µπουν και οι λοιπές οφειλές σε αυτό το νοµοσχέδιο. Να µην εξαιρεθούν δηλαδή, τα χρέη για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού και Β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και τους οργανισµούς κοινής ωφέλειας, ακόµη
και για τα χρέη στις εφορίες και χωρίς στα χρέη να περιλαµβάνονται τα πρόστιµα και οι ποινές. Θα µπορούσε δηλαδή να γίνει
ένας συνολικός διακανονισµός όλων των οφειλών, όχι µόνο
αυτών που είναι στις τράπεζες.
Στο άρθρο 3, συµφωνούµε µε τον ορισµό του ειρηνοδικείου.
Όµως, κυρία Υπουργέ, ήσασταν στην επιτροπή, όπου ήρθαν οι
εκπρόσωποι, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστές. Περιέγραψε µε µελανά χρώµατα ο σύλλογος των δικαστικών υπαλλή-

λων τα χάλια που έχουν τα ειρηνοδικεία. Και αµφιβάλλω για την
υλοποίηση όλου του νοµοσχεδίου, αν πάµε σε µία διαδικασία
όπου τα δικαστήρια δεν είναι δυνατόν να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους. ∆εν έχουν υποδοµές, δεν έχουν προσωπικό,
δεν έχουν τεχνολογία και θέλουν ριζικές αλλαγές, γιατί έτσι θα
ποντάρουµε σε κουτσά άλογα.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, για την έναρξη διαδικασίας που
θέλει αίτηση στη γραµµατεία, εδώ, πρέπει να πάνε πιο οργανωµένα οι δανειολήπτες, διότι ξέρετε ότι θα πέσουν όλοι µαζί, και
αυτοί που δικαιούνται ρύθµιση και αυτοί που δεν δικαιούνται στο
τέλος και πρέπει να µπει µια ειδική διαδικτυακή διεύθυνση, ηλεκτρονικά δηλαδή, που θα έχει όλα τα στοιχεία της ρύθµισης,
ώστε να είναι αυτά διαθέσιµα όχι µόνο για το ειρηνοδικείο, αλλά
και για όλους τους πιστωτές.
Επιπλέον, διαφωνούµε στη διαδικασία που λέτε ότι πρέπει να
µπουν τα εισοδήµατα της συζύγου. Εδώ, υπάρχει περίπτωση να
προσκρούσουµε στα προσωπικά δεδοµένα. Εν πάση περιπτώσει,
δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσουµε το σύζυγο ή τη σύζυγο ενός
οφειλέτη να συµµετέχει, διότι θα µπούµε έτσι και σε προσωπικές διαφορές, πράγµα που δεν είναι και η πρόθεση του νοµοθέτη.
Στο άρθρο 5, υπάρχει το ερώτηµα γιατί ο οφειλέτης πρέπει να
επιδώσει µε δικαστικό κλητήρα στους πιστωτές του τα αντίγραφα. Νοµίζω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει λεφτά, είναι καταχρεωµένος, δεν έχει τέτοια ευχέρεια οικονοµική για να
µπορέσει να πληρώσει και τους δικαστικούς κλητήρες. Και αυτό
θα µπορούσε να το κάνει η γραµµατεία του ειρηνοδικείου µέσω
του ηλεκτρονικού δικτύου.
Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, σας το είπε και ο κ. Πλεύρης
χθες. Πιστεύουµε ότι ο οφειλέτης αναγκάζεται να κάνει αίτηση
για αναστολή των µέσων αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν αυτό θα
µπορούσε να γίνει αυτοµάτως από τη στιγµή που αρχίζει και
µπαίνει µε τη διαδικασία, έστω την εξωδικαστική, σε µία διαδικασία ρύθµισης, αφού στο τέλος του χορηγείται η αναστολή και
έτσι έχουµε και µία επιβάρυνση του οφειλέτη και του καταναλωτή, αλλά και µία επιβάρυνση των δικαστηρίων.
Το άρθρο 7, έχει στην ουσία τη διαδικασία µεσολάβησης του
δικαστηρίου. ∆ηλαδή, ό,τι θα έκαναν στην εξωδικαστική διαδικασία, αυτήν τη διαδικασία την περιγράφετε στο άρθρο 7. Νοµίζω ότι θα µπορούσε να αποφευχθεί, αν γίνει, πράγµατι, σοβαρή
η εξωδικαστική διαδικασία και αυτό που περιγράφεται στο άρθρο
7 περιγραφεί και στην εξωδικαστική διαδικασία, για να είναι πιο
ουσιαστική και πιο ξεκαθαρισµένη.
Στο άρθρο 8, αυτό που προτείναµε έγινε δεκτό, δηλαδή περιορίσατε τα δύο χρόνια για καινούργια αίτηση σε ένα χρόνο.
Στην παράγραφο 2, εκεί που λέει για τις βιοτικές ανάγκες, που
σταθµίζονται για να καθοριστεί το µηνιαίο ποσό, θα µπορούσε
και ενδεικτικά να αναφερθούν, όπως είπαν και άλλοι εισηγητές,
οι οφειλές που έχει για την εφορία και στα άλλα ασφαλιστικά ταµεία. Αν δεν µπορέσετε να το βάλετε στη ρύθµιση των συνολικών υποχρεώσεων και των ρυθµίσεων που γίνονται, τουλάχιστον
να µπει ότι ό,τι οφειλές έχει στην εφορία και στα ασφαλιστικά
ταµεία, είναι απαραίτητο να θεωρηθούν βιοτικές ανάγκες, για να
µπορέσει µε αυτό που του µένει να ζήσει. Έτσι, εξασφαλίζετε και
τον πόρο για τα ασφαλιστικά ταµεία και για την εφορία.
Τέλος, εκφράσαµε την απορία πού θα βρει ένας άνεργος ανάλογη εργασία. Και αυτό το βελτιώσατε –δεν ξέρω αν το λύσατεµε την εγγραφή στον ΟΑΕ∆. Εµείς πιστεύουµε ότι αυτοί οι οποίοι
χρωστάνε και πρέπει να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για
να τους δώσετε, όπως λέτε, µία δεύτερη ευκαιρία, δεν πρέπει
µόνο να πάνε στον ΟΑΕ∆. Πρέπει να υποχρεώσετε δηµόσιους
οργανισµούς σαν εθελοντική εργασία, να τους προσλαµβάνουν,
να τους δίνουν ένα µισθό. Αντί να παίρνουν άλλα πρόσωπα, να
προηγούνται αυτοί, ώστε να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να
έχουν ένα εισόδηµα, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους,
γιατί µέσω του ΟΑΕ∆ µάλλον θα χαθούν.
Στο άρθρο 9, εµάς µας γεννά µεγάλη απορία ο προσδιορισµός
του 85% της εµπορικής αξίας του ακινήτου, όταν ξέρουµε σήµερα τι εστί εµπορική αξία ενός ακινήτου. ∆ιότι η εµπορική αξία
την οποία µάλιστα την καθορίζει το δικαστήριο, είναι µία κυµαινόµενη αξία στις τιµές µάλιστα κρίσης. Σήµερα, υπάρχουν άν-
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θρωποι που έχουν ακίνητα και θέλουν να τα πουλήσουν και δεν
τα αγοράζει κανένας. ∆ηλαδή, ποια είναι η εµπορική του αξία στη
σηµερινή εποχή;
Τέλος, εκεί που διαφωνήσαµε και θα διαφωνούµε συνέχεια,
είναι στο άρθρο 16, δηλαδή οι άνθρωποι που κάνουν ρυθµίσεις,
να µπαίνουν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για πέντε χρόνια. Εµείς προτιµούµε
να µην µπαίνουν κανένα χρόνο στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», αλλά τουλάχιστον τηρείστε τη δική σας δέσµευση που κάνατε πριν ένα χρόνο,
όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, και είχατε προτείνει στο ίδιο
νοµοσχέδιο, τα χρόνια του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» να είναι τρία. Και όταν έρθουµε εµείς στα πράγµατα, που λέει και ο συνάδελφος Βελόπουλος, θα το µηδενίσουµε.
Για τις τροπολογίες το είπα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπάρχουν δύο θέµατα.
Λέτε ότι µ’ αυτό το νοµοσχέδιο δίνετε δεύτερη ευκαιρία για οικονοµική ανέλιξη αυτών των φουκαράδων. Τους την αφαιρείτε
από τη στιγµή που τους βάζετε στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Άρα η δεύτερη
ευκαιρία που επαγγέλλεστε, τουλάχιστον στην αιτιολογική έκθεση, δεν ισχύει. Και, δεύτερον, εγώ δεν ξέρω τα νοµοθετήµατα
που έχει ψηφίσει η Βουλή µέχρι τώρα. Θα σας µεταφέρω, όµως,
ένα λογικό αίτηµα δανειολήπτη. Αν χρωστά ένα ποσό 50.000, να
µην µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο. ∆ηλαδή, αν φθάσει στις
100.000, πώς θα τα πληρώσει ο άνθρωπος; Αυτό να είναι το ανώτατο όριο, βάσει του οποίου θα γίνεται η ρύθµιση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε όλοι να χαλαρώσουµε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει µία ευθυµία, αν και βέβαια δεν υπάρχει αυτή η ευθυµία από την πλευρά
των συµπολιτών µας, όταν είναι αυτοί καταχρεωµένοι. Είναι ένα
κοινωνικό φαινόµενο των ηµερών και όσο περνάει ο καιρός θα
γίνεται ακόµη πιο έντονο.
Έχουµε ένα σχέδιο νόµου, κυρία Υπουργέ, το οποίο είχαµε δει
από το χειµώνα. Ήρθε τον προηγούµενο µήνα και φθάνουµε σήµερα στην τελική του συζήτηση και την ψήφισή του. Αυτό το πολυδιαφηµισµένο, όµως, νοµοσχέδιο θα έπρεπε να έχει τέτοιες
διατάξεις που να βοηθά περισσότερους συµπολίτες σε αυτήν την
πολύ δύσκολη συγκυρία που περνάµε. Και επειδή καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι οι καταστάσεις θα είναι ακόµη πιο τραγικές
τους επόµενους µήνες και η ανεργία θα ανεβάσει ακόµη περισσότερο τα ποσοστά της, έχετε την ευκαιρία µέχρι το τέλος της
συζήτησης, να κάνετε εκείνες τις βελτιώσεις –πραγµατικές,
όµως, βελτιώσεις, όχι απλές αλλαγές- που θα µπορέσουν να βοηθήσουν τις οικογένειες, τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, ώστε να
µπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, στις οποίες έχει περιέλθει η χώρα, βεβαίως µε τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και ειδικά το τελευταίο τρίµηνο, που
είναι πολύ έντονη η ιστορία µε το µνηµόνιο και µε τα πολύ
σκληρά και αντιλαϊκά µέτρα που πήρε η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Και επειδή είπα «Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», µέσα στο σχέδιο νόµου αυτό που τελικά βλέπουµε είναι να υπάρχει µία οµερτά
των τραπεζών κατά των οφειλετών.
Σε αυτούς τους οφειλέτες για πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα
έχει καταγγελθεί ότι έχουν πάρει δάνεια, χωρίς να έχουµε δει
ποιοι ήταν οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο δανεισµό και πολλές φορές πολύ πάνω από τα όρια στα οποία µπορούσαν να αντεπεξέλθουν. Ένα κράτος χωρίς κοινωνικές δοµές
τι κάνει τον πολίτη; Για να µπορέσει να αντεπεξέλθει στις οικογενειακές του ανάγκες και όχι σε υπερβολές – που µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις όντως να ισχύουν – να παίρνει ένα δάνειο, για
να µπορέσει να αποπληρώσει το προηγούµενο δάνειο, δυστυχώς.
Να ξεκινήσω από την πρόβλεψη για µια απαλλαγή κάθε οφειλέτη από τα χρέη µόνο για µία φορά. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου.
Είναι µια ρύθµιση, η οποία δεν συνάδει µε ό,τι περνάει η ελληνική
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κοινωνία σήµερα και ο πολίτης. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης από τη µεριά του οφειλέτη στο ειρηνοδικείο είναι να έχει
προβεί σε µια προσπάθεια επίτευξης, βεβαίως, εξωδικαστικού
συµβιβασµού µε όλους τους πιστωτές, η οποία να έχει οδηγηθεί
σε µια αποτυχία, που να έχει τελειώσει το προηγούµενο εξάµηνο
πριν την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή του οφειλέτη
στις ευεργετικές, όπως εσείς τις λέτε, διατάξεις αυτού του
νόµου.
Πρόκειται για µια ρύθµιση, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τον
οφειλέτη να υποστεί µια διαµάχη, η οποία θα έχει πολύ µεγάλο
οικονοµικό κόστος για τον ίδιο και από την άλλη τον βάζει αντιµέτωπο απέναντι σε ένα φορέα που είναι σε πολύ ισχυρότερη
θέση, γιατί αυτός ο φορέας είναι ένα τραπεζικό σύστηµα πολύ
ισχυρό. Και τις περισσότερες φορές αυτό το ισχυρό τραπεζικό
σύστηµα παραπλανεί τους ανθρώπους µε χαµηλή πληροφόρηση
και µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Γιατί βλέπουµε και εκείνα τα
υπέρογκα επιτόκια, τα οποία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.
Σε αυτήν την απαράδεκτη, πραγµατικά, ρύθµιση ο οφειλέτης,
αφού για ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα θα ταλαιπωρηθεί µε
τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, θα χρεωθεί και χρήµατα και αν
τυχόν κάτι δεν πάει καλά, δεν του δίνεται η δυνατότητα να ξανακάνει αίτηση για δεύτερη φορά άµεσα. Αυτό δυστυχώς εξαιρεί
πολλούς συνανθρώπους.
Στο άρθρο 5 ο οφειλέτης µε δικά του έξοδα κοινοποιεί στους
πιστωτές τη σχετική αίτηση, την κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και εισοδηµάτων, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Είναι µια απαράδεκτη επίσης ρύθµιση, µε την οποία βάζετε
τους οφειλέτες να έχουν τα δικά τους έξοδα δικηγόρων. Αν θυµάµαι καλά, στο αρχικό σχέδιο νόµου που είχαµε συζητήσει, προβλεπόταν η δυνατότητα αρκετών εξαιρέσεων για ορισµένες
κατηγορίες οφειλετών. Θα είχε και µια έκδοση µιας ειδικής κοινής υπουργικής απόφασης για επίδοση των σχετικών εγγράφων
στους πιστωτές κατ’ ευθείαν από το ειρηνοδικείο. Εδώ δεν υπάρχει.
Έχουµε αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων µε την υποβολή
της αίτησης προς το ειρηνοδικείο. Βεβαίως δεν συνεπάγεται η
αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Και αυτή µπορεί να υπάρξει µόνο µέσω της δικαστικής απόφασης, κατόπιν αίτησης του ίδιου του οφειλέτη ή ενός άλλου
προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον.
Ουσιαστικά µε την παρούσα ρύθµιση απονευρώνεται η αρχική
έκδοση του νοµοσχεδίου, που προέβλεπε την κατ’ αρχήν αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων ταυτόχρονα µε την υποβολή
της αίτησης στο ειρηνοδικείο και δυνατότητα του ειρηνοδικείου
να αναιρέσει µετέπειτα αυτήν την αναστολή κατόπιν αίτησης του
πιστωτή.
Βλέπουµε πως τελικά οι παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατάφεραν να µετατρέψουν ακόµη και τις
άνευρες αρχικές διατάξεις της δικής σας Κυβέρνησης σε µια
ανύπαρκτη ουσιαστικά προστασία των οφειλετών, που είναι µόνο
στα λόγια.
Οι µη εξασφαλισµένες οφειλές θεωρούνται ληξιπρόθεσµες
από τη στιγµή της αίτησης προς τον πιστωτή και παύει ο εκτοκισµός τους βάσει του άρθρου 6.3. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια, αυτά θα εκτοκίζονται µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης
οφειλής µέχρι και την ηµεροµηνία συζήτησης της αίτησης – το
αργότερο βεβαίως µετά από έξι µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης – και µε ή όχι την υποχρέωση του οφειλέτη να καταβάλει κανονικά ή µέρος των τοκοχρεολυτικών δόσεων προς τον
πιστωτή από τη στιγµή της κοινοποίησης της αίτησης, προκειµένου να ισχύει η όποια πιθανή αναστολή καταδιωκτικών µέτρων.
Και η διάταξη αυτή δεν αφορά δόσεις πριν από την επίδοση της
αίτησης.
Κοιτάξτε, κυρία Υπουργέ, και αυτή η ρύθµιση, που εξαιρεί ουσιαστικά τα στεγαστικά δάνεια, εµπαίζει, επίσης, τους πολίτες.
Και να πούµε πώς κάποιος για έξι µήνες µπορεί να πληρώνει τις
δόσεις – βεβαίως εδώ έχετε κάνει µια διαφοροποίηση, µια νοµοτεχνική βελτίωση που µας δώσατε χθες το βράδυ – για να δούµε
τελικά ποιος έχει µόνιµη αδυναµία ικανοποίησης των πιστωτών
του και ποιος όχι.
Κοιτάξτε να δείτε: εδώ µιλάτε για το αν µπορεί να βάζει µέρος
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ή όχι των χρηµάτων της δόσης που του είχε επιβληθεί. Ποιος θα
είναι ο µηχανισµός, κυρία Υπουργέ, που θα ορίζει ποιο ποσό µπορεί ο καθένας να δώσει στη δόση του;
Για το δικαστικό συµβιβασµό, εάν οι πιστωτές των οποίων οι
απαιτήσεις υπερβαίνουν το 50% των συνολικών απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη – απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συµφωνία
όλων των πιστωτών µε εµπράγµατες εξασφαλισµένες απαιτήσεις
– συµφωνήσουν, τότε επέρχεται αυτοµάτως δικαστικός συµβιβασµός, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3.
Παρ’ όλα αυτά, η διάταξη αυτή ακυρώνεται µε το άρθρο 7, παράγραφος 4, καθώς, εάν έστω και ένας πιστωτής αποδείξει πως
είτε ζηµιώνεται σε σχέση µε τους υπόλοιπους πιστωτές είτε πως
η επίτευξη δικαστικού συµβιβασµού τον ζηµιώνει περισσότερο
απ’ ό,τι η µη επίτευξή του, τότε µπορεί να ασκήσει βέτο.
Και βλέπουµε πως κατά κύριο λόγο διασφαλίζονται στο ακέραιο οι απαιτήσεις για στεγαστικά δάνεια, καθώς υπάρχει ακόµη
και η δυνατότητα σε µια τράπεζα να µπλοκάρει την όλη διαδικασία. Όλα αυτά είναι βεβαίως υπέρ των τραπεζών και όχι υπέρ
των οφειλετών που έχουν πραγµατικές αδυναµίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας.
Στη δικαστική ρύθµιση για απαλλαγή του οφειλέτη στο άρθρο
8, παράγραφος 1, το κάνατε για ένα έτος. Και εδώ για άλλη µια
φορά το νοµοσχέδιο σπεύδει να προστατεύσει τις τράπεζες και
όχι τους δανειολήπτες. ∆εν λαµβάνεται υπ’ όψιν το καθεστώς
στο οποίο είµαστε. Γιατί είµαστε στο καθεστώς του µνηµονίου
και µέσα σε διάστηµα µικρότερο του ενός έτους µπορεί να υπάρχουν δυσµενέστατες συνέπειες στις οικονοµικές δυνατότητες
ενός µισθωτού, ενός ελεύθερου επαγγελµατία ή ενός µικροεπιχειρηµατία.
Η ρύθµιση επιβάλλει κατά βάσην την καταβολή σε µηνιαία
βάση ενός σταθερού ποσού, το οποίο θα ορίσει ελεύθερα το ειρηνοδικείο για τέσσερα χρόνια. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται τακτικά βάσει ενός αντικειµενικού δείκτη αναφοράς,
όπως λέει το άρθρο 8 παράγραφος 2. Σε περίπτωση µεταβολής
της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη λόγω κληρονοµιάς,
ο οφειλέτης οφείλει να διαθέσει στους πιστωτές ποσό µέχρι το
50% της αξίας της κληρονοµιάς.
Προκύπτει το εξής εύλογο ερώτηµα: ποιος θα είναι αυτός ο
δείκτης; Ο δείκτης τιµών καταναλωτή, που τρέχει µε 5,5%, όταν
οι µισθολογικές αυξήσεις έχουν παγώσει και οι µικρές επιχειρήσεις κλείνουν σωρηδόν; Θα πρέπει να µας απαντήσετε.
Ο οφειλέτης οφείλει να ενηµερώνει το δικαστήριο για κάθε αλλαγή της κατοικίας του, της εργασίας του, των εισοδηµάτων και
της περιουσίας του βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 3. Εδώ
βάζετε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάρτα από τον Οργανισµό
Ασφάλισης Εργατικού ∆υναµικού, δηλαδή τον ΟΑΕ∆, και να µην
αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση ανάληψης εργασίας ο οφειλέτης.
Κυρία Υπουργέ, ο ΟΑΕ∆ τι κάνει; Ο ΟΑΕ∆ λέει ότι, όταν θα εγγραφεί ένας συµπολίτης µας στα µητρώα του ΟΑΕ∆, άµεσα µπορεί να του βρει οποιαδήποτε εργασία. Μπορεί, όµως, ο εκάστοτε
οφειλέτης να κάνει την εκάστοτε εργασία; Έτσι, κατευθείαν θα
βγαίνει εκτός ρύθµισης. Ποιος είναι αυτός που θα διασφαλίσει
ότι τη δουλειά που του έχει βρει ο ΟΑΕ∆ µπορεί να την κάνει ο
εκάστοτε οφειλέτης; ∆εν έχετε βάλει, κυρία Υπουργέ, ασφαλιστικές δικλίδες και αντί να το κάνετε πιο βοηθητικό προς τους
οφειλέτες, το δυσκολεύετε ακόµη περισσότερο. Βγάζετε εκτός
πολλούς συµπολίτες και πολλούς ανθρώπους που είναι σε πολύ
άθλια κατάσταση αυτήν τη στιγµή και τα ποσοστά των ανθρώπων που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας συνεχώς ανεβαίνουν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως χρόνια ανεργία ή προβλήµατα υγείας το ποσό µπορεί να είναι ακόµη και µηδενικό. Είναι
από τις ελάχιστες πολύ θετικές ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου, δεν µπορώ να µην το πω. Αλλά είναι πραγµατικά ελάχιστες
αυτές οι ρυθµίσεις. Και στην περίπτωση της δικαστικής ρύθµισης χρεών δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη. Εντάξει, τα αυτονόητα δηλαδή. Ήταν αυτονόητο.
Κυρία Υπουργέ, εµείς θεωρούµε ότι δεν έχετε κάνει τίποτα για

τα δικαιώµατα των ενέγγυων πιστωτών και έναντι των εγγυητών.
Η ρύθµιση των χρεών δεν προστατεύει τους εγγυητές έναντι των
πιστωτών, αλλά µόνο τους οφειλέτες έναντι των εγγυητών. Όλα
έχουν στηθεί πάρα πολύ καλά. ∆εν υπάρχει περίπτωση το πιστωτικό ίδρυµα να χάσει χρήµατα. Εδώ θέλουµε ένα ισχυρό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπό δηµόσιο έλεγχο για να µην µπορεί
να δηµιουργεί µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα και αν θέλετε και στα µέχρι χθες µεσαία εισοδήµατα που τείνουν συνεχώς να κατέβουν και αυτά στα χαµηλά
οικονοµικά στρώµατα, διότι έχουν επέλθει τεράστιες αλλαγές
στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας µας.
Για τις τροπολογίες, θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω µε
κάποιες αλλαγές που κάνουµε, ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα συναδέλφων. Στο άρθρο 16 που αφορά την παραµονή στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» η λέξη «πέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριών».
Προτείνουµε, επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 να αντικατασταθούν οι λέξεις «δύο µηνών» από τις λέξεις «τριών
µηνών», να απαιτείται, δηλαδή, καθυστέρηση τριών µηνών αντί
δύο, για να εκπέσει ο οφειλέτης από τη ρύθµιση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να τα καταθέσετε στα
Πρακτικά, για να διανεµηθούν.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ναι, ναι.
Και επίσης για λίγο διαφορετικούς λόγους δέχοµαι την πρόταση που έκανε ο συνάδελφος από το ΛΑΟΣ να αφαιρεθεί η ρητή
αναφορά σε όλους τους πιστωτές για την προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού. Προτείνω, λοιπόν, την απάλειψη της λέξης
«όλους» στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και της λέξης «όλων»
στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου µε το εξής σκεπτικό, όχι
ότι ακόµα και αν έχει συµφωνήσει πείτε µε πέντε από τους οκτώ
θα µπουν στη ρύθµιση µόνο οι υπόλοιποι, αλλά διότι, εάν πέντε
του αρνηθούν, τότε δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει και από άλλους δύο η τρεις και γι’ αυτόν το λόγο µπορούµε να απαλείψουµε
τους όρους αυτούς.
Καταθέτω στα Πρακτικά αυτές τις τροποποιήσεις. Πρέπει να
καθαρογραφεί λίγο καλύτερα η δεύτερη.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα συναδέλφων:
Στο άρθρο 16 που αφορά την παραµονή στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» η
λέξη «πέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριών».
Προτείνουν επίσης.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 να αντικατασταθούν οι λέξεις «δύο µηνών» από τις λέξεις «τριών µηνών». Να απαιτείται,
δηλαδή, καθυστέρηση τριών µηνών αντί δύο, για να εκπέσει ο
οφειλέτης από τη ρύθµιση.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
∆έχοµαι την πρόταση του ΛΑΟΣ να αφαιρεθεί η ρητή αναφορά
σε όλους τους πιστωτές για την προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού .
Προτείνω, λοιπόν, την απάλειψη της λέξης «όλους» στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και της λέξης «όλων» στην παράγραφο
2 του ίδιου άρθρου»)
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα ήθελα, όµως, να απαντήσω και σε παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Σε σχέση µε την
παρατήρηση ότι το νοµοσχέδιο επιφυλάσσει άνιση και άδικη µεταχείριση των εµπόρων, καθώς τους αποκλείει από τη διαδικασία
αυτή, θέλω να επισηµάνω τα ακόλουθα: Στο νόµο υπάγονται φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα, συνεπώς όχι οι
έµποροι. Όπως ανέφερα και στην οµιλία µου, ουσιαστικά το σχέδιο νόµου συµπληρώνει το πτωχευτικό δίκαιο, δίνοντας την ικανότητα πτώχευσης και ρύθµισης των χρεών και στα φυσικά
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πρόσωπα που δεν την είχαν. Οι έµποροι έχουν την πτωχευτική
ικανότητα µε βάση το υφιστάµενο πτωχευτικό δίκαιο, µε βάση το
οποίο ρυθµίζονται και διαγράφονται όχι µόνο τα εµπορικά τους
χρέη, αλλά όλα τα χρέη, δηλαδή και αυτά που δεν συνδέονται
µε την άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας. Αν υπαγάγαµε
και τους εµπόρους σε αυτήν τη διαδικασία, θα επιτρέπαµε ουσιαστικά δύο διαδικασίες παράλληλες, γι’ αυτό σε όποιο πρόσωπο -και αυτός είναι ο γενικός κανόνας- εφαρµόζεται η
διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα δεν εφαρµόζεται ο νόµος για
τη ρύθµιση χρεών και αντιστρόφως. Θα ήθελα, όµως, να διευκρινίσω ότι στις διαδικασίες του νοµοσχεδίου υπάγονται οι µικρέµποροι, καθώς αυτοί δεν έχουν κατά τα ισχύοντα στον
πτωχευτικό κώδικα πτωχευτική ικανότητα. Επίσης, υπάγονται και
πρώην έµποροι, που δεν είναι, δηλαδή, πλέον έµποροι, για όλα
τα χρέη που έχουν από το παρελθόν, καθώς µε την παύση των
εργασιών τους δεν έχουν πλέον πτωχευτική ικανότητα. Αυτό για
το πεδίο εφαρµογής.
∆εύτερον, σε σχέση µε τους ισχυρισµούς ότι δεν ρυθµίζεται η
διαδικασία του εξώδικου συµβιβασµού ή ότι αυτή είναι ασαφής,
θέλω να επισηµάνω το εξής, γιατί είναι σηµαντικό: Πρώτα-πρώτα,
και για το χρόνο και για τη διαδικασία, η αποτελεσµατικότητας
µίας διαδικασίας εξώδικου συµβιβασµού δεν προκύπτει από την
αναλυτική ρύθµισή της, αλλά από τη δυναµική και τα κίνητρα που
δίνει από το σχέδιο νόµου στα µέρη για να έρθουν σε συµβιβασµό. Αυτό ήταν ένα στοιχείο, το οποίο ανέφερα και στην οµιλία
µου. Το µεγάλο όπλο που έχει ο οφειλέτης για να υποχρεώσει
το δανειστή να προσέλθει στο συµβιβασµό είναι αυτό που θα
επακολουθήσει σε περίπτωση που δεν επέλθει ο συµβιβασµός, η
διαδικασία δηλαδή στο δικαστήριο. Τα πιστωτικά ιδρύµατα εποµένως, έχουν σηµαντικά κίνητρα θα έρθουν σε µία συµφωνία,
γιατί γνωρίζουν ότι µε την υποβολή της αίτησης ρύθµισης των
χρεών και την προώθηση της διαδικασίας το ύψος των καταβολών και η απαλλαγή από τα χρέη θα επέλθει χωρίς τη σύµφωνη
πλέον γνώµη τους και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση στο επιχείρηµα το οποίο ακούσαµε και πριν ότι τελικά ωφελούµε τις τράπεζες. Με το συµβιβασµό µπορούν να επιτύχουν µία ταχύτερη
έναρξη εξυπηρέτησης του χρέους, ενδεχοµένως ένα υψηλότερο
ποσοστό αποπληρωµής και µπορούν να πετύχουν εξασφαλίσεις
από τρίτους. Αυτά τα χάνουν στο δικαστήριο. Όµως, και οι οφειλέτες έχουν κίνητρα για συµβιβασµό, µπορούν δηλαδή να πετύχουν πιο ευέλικτη ρύθµιση, να µειώσουν το κόστος της
διαδικασίας, να αποφύγουν τα µειονεκτήµατα και τους κινδύνους
της δικαστικής ρύθµισης. Ο εξώδικος συµβιβασµός θα πρέπει να
επιχειρηθεί -αυτό απαντάει στο χρονοδιάγραµµα που έχουµε
βάλει- µέσα στους τελευταίους έξι µήνες πριν την υποβολή της
αίτησης. ∆εν πρέπει ο οφειλέτης να περιµένει έξι µήνες, µπορεί
να γίνει και λίγες µέρες πριν την υποβολή της αίτησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πόσο µπορεί να διαρκέσει ο εξωδικαστικός συµβιβασµός;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός µπορεί να
διαρκέσει και πολύ λίγο και πάρα πολύ, µέχρι και έξι µήνες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(∆εν ακούστηκε)
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κοιτάξτε, υπάρχουν περιθώρια, διότι πρέπει οι τράπεζες µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
-νοµίζω ορίζεται σε δεκαπέντε µέρες- να απαντήσουν. Άρα είναι
αρκετά σφιχτά τα χρονικά περιθώρια που δεν µπορούν να φτάσουν επ’ άπειρον. Είναι πολύ συγκεκριµένα.
Θα ήθελα, επίσης, να επισηµάνω τη βοήθεια, γιατί ένα από τα
θέµατα που µπήκαν είναι τι στήριξη θα έχει ο οφειλέτης στη διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Τέθηκαν πολλά ζητήµατα και µας έχουν απασχολήσει. Τι κάνουµε; ∆ηµιουργούµε
αυτήν τη στιγµή ένα πανελλαδικό δίκτυο για την πρόληψη και
αντιµετώπιση της υπερχρέωσης, το οποίο θα συνδράµει, θα στηρίζει και θα βοηθά τους καταναλωτές τόσο στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων της υπερχρέωσης όσο και στην αξιοποίηση
της διαδικασίας αυτής, για να µην έχουν µόνο τον τραπεζικό διαµεσολαβητή να συνδιαλέγονται. Αρχίζει εποµένως πολύ σκληρή
δουλειά αµέσως µετά την εφαρµογή του νοµοσχεδίου. Ήδη οργανώνουµε ένα πιλοτικό δίκτυο που θα τεθεί από το Σεπτέµβριο
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σε λειτουργία µε τη συµµετοχή των Ενώσεων Καταναλωτών,
αλλά και τη στενή συνεργασία µε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Οργανώνουµε την δωρεάν παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης από αυτούς για την επίτευξη του
εξωδικαστικού συµβιβασµού. Τι ενέργειες κάνουµε για την εφαρµογή του νόµου; Έκδοση φυλλαδίου. Ειδική τηλεφωνική γραµµή.
Έκδοση υποδειγµάτων για τον φιλικό διακανονισµό. Σχέδιο ρύθµισης οφειλών, υποβολής αίτησης, δίκτυο παροχής συµβουλών
σε υπερχρεωµένους.
Έχει ενταχθεί σχετική δράση στο ΕΣΠΑ έτσι ώστε να έχουµε
κάποιους πόρους. ∆ιενεργείται προσεχώς διαγωνισµός για τη
µελέτη του. Στους προσεχείς µήνες θα ενεργοποιηθεί πρόγραµµα στήριξης των Ενώσεων Καταναλωτών και των ∆ικηγορικών Συλλόγων, επικοινωνία µε δικηγορικούς συλλόγους για τη
σύσταση υπηρεσιών που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες διαµεσολάβησης και εξώδικου συµβιβασµού. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα αναλάβει το συντονισµό των Επιτροπών Φιλικού
∆ιακανονισµού, καθώς σε αυτόν υπάγονται. Όσον αφορά τις επιτροπές Φιλικού ∆ιακανονισµού, δυστυχώς, υπάρχει µια δυσχέρεια γιατί µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µεταφέρονται από 1.1.2011 από
τις νοµαρχίες στους δήµους. Ωστόσο, θα δοθούν όλες οι αναγκαίες κατευθύνσεις και θα ακολουθήσει ένα πρόγραµµα στήριξης και ενδυνάµωσής τους µε τη µεταφορά τους στους δήµους.
Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή ειδικό πρόγραµµα που θα βοηθάει τους οφειλέτες, δηλώνοντας και συµπληρώνοντας τα στοιχεία που είναι απαραίτητα,
δηλαδή να έχουν µια εκτίµηση ως προς τις καταβολές µε τις
οποίες µπορούν να ανταποκριθούν σε µια ρύθµιση οφειλών. Θα
εκδοθούν όλες οι απαραίτητες εγκύκλιοι, ώστε τα ειρηνοδικεία
να έχουν διαµορφώσει µέχρι το τέλος του έτους τις κατάλληλες
γραµµατειακές υποδοµές για την υποβολή των αιτήσεων και το
άνοιγµα των σχετικών φακέλων. Προκηρύσσονται οι ογδόντα
νέες θέσεις ειρηνοδικών και υπάρχει ήδη συνεργασία µε τη
Σχολή ∆ικαστών, ώστε να ξαναρχίσει ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης παλαιότερων ειρηνοδικών, που θα αναλάβουν την εκδίκαση
των υποθέσεων µε τις διατάξεις του νέου νόµου. Με όλες αυτές
τις δράσεις στηρίζουµε τους δανειολήπτες, έτσι ώστε µε ελάχιστο κόστος να µπορέσουν να µπουν στις ρυθµίσεις.
Ορισµένοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η
διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου είναι πολύπλοκη και γραφειοκρατική. Αυτό δεν ισχύει. Έχουµε πετύχει να διαµορφώσουµε µια εξαιρετικά απλή διαδικασία µε προκαθορισµένες
φάσεις. Σχετικά µε το κόστος της διαδικασίας που είναι µια σηµαντική παράµετρος, έχουµε τη χαµηλότερη δυνατή επιβάρυνση
όσον αφορά τον οφειλέτη. Ο οφειλέτης µπορεί να προβεί ο ίδιος
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς να χρειάζεται νοµικό
εκπρόσωπο µε την στήριξη, όπου χρειάζεται, του δικτύου που
σας προανέφερα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να θυµίσω ότι υπάρχει η νοµική δυνατότητα να καλυφθούν τα έξοδα του οφειλέτη από το δηµόσιο.
Ο ν.3226/2004 για τη νοµική βοήθεια σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος δίνει µεταξύ άλλων τη δυνατότητα µε απόφαση του ειρηνοδίκη να οριστεί ακόµα και δικηγόρος και δικαστικός
επιµελητής, για να δώσουν στον οφειλέτη την αναγκαία βοήθεια.
Για την αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ορισµένοι συνάδελφοι εξέφρασαν αντιρρήσεις για το γεγονός ότι
δεν επέρχεται αυτοµάτως µε την υποβολή µόνο της αίτησης.
Αυτό είναι απόλυτα λογικό, γιατί διαφορετικά ο οποιοσδήποτε
θα µπορούσε εντελώς προσχηµατικά να υποβάλει µια αίτηση µε
αποκλειστικό σκοπό να αποφύγει για την περίοδο που µεσολαβεί
µέχρι την εκδίκαση της αίτησης τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή έναν πλειστηριασµό, ενώ διαθέτει επαρκή περιουσιακά
στοιχεία.
Ωστόσο, το σχέδιο νόµου δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη
να ζητήσει την αναστολή των µέσων αναγκαστικής εκτέλεσης
µετά την υποβολή της αίτησης. Το δικαστήριο χορηγεί την αναστολή, εφόσον πιθανολογεί την ευδοκίµηση της αίτησης. Είναι
σηµαντική βελτίωση που επιφέραµε µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Το δικαστήριο µέχρι την προηγούµενη φάση δεν είχε τη δυνατότητα να χορηγήσει την αναστολή, χωρίς την τήρηση της
υποχρέωσης καταβολών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Τώρα µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, τον όρο της καταβολής της
δόσης της ενήµερης οφειλής µπορεί να υποβάλλει το δικαστήριο
µόνο εφόσον λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα εισοδήµατα του οφειλέτη
εκτιµά ότι αυτός µπορεί να ανταποκριθεί. Και µάλιστα το δικαστήριο µπορεί να ορίσει και µόνο τµήµα της δόσης. Εποµένως,
αν τα εισοδήµατα δεν επαρκούν δεν είναι υποχρεωµένος ο οφειλέτης να πληρώνει αυτήν την περίοδο κανένα απολύτως ποσό
και για τα στεγαστικά. Αυτή είναι µια ουσιαστική τροποποίηση
προς όφελος του ίδιου του οφειλέτη.
Έγινε επίκληση της ρύθµισης σύµφωνα µε την οποία, αν κατά
τη διάρκεια της ρύθµισης κάποιος κληρονοµήσει περιουσιακά
στοιχεία, το ήµισυ αυτών περιέρχεται στην τράπεζα και είπατε
ότι ευνοούµε τις τράπεζες. Μα, αν δεν υπήρχε η ρύθµιση θα περιήρχετο στην τράπεζα το σύνολο της κληρονοµιάς, αφού δεν
έχουν διαγραφεί τα χρέη. Αντίθετα, η ρύθµιση ευνοεί τον οφειλέτη. Όµως, ευνοεί και τις τράπεζες, γιατί διαφορετικά αν ο οφειλέτης ήξερε ότι θα περιέλθει το σύνολο της κληρονοµιάς στις
τράπεζες θα την αποποιούνταν. Εποµένως, είναι µια πολύ προσεκτική διάταξη, η οποία είναι προς όφελος και των δυο.
Όσον αφορά στα στεγαστικά, µε τη βελτίωση που κάναµε το
δικαστήριο µπορεί να υποχρεώσει να δίνει τη δόση του στεγαστικού δανείου µόνο αν έχει µεγάλο εισόδηµα, ώστε να µπορεί να
ανταποκριθεί. Εξάλλου, ίσως, υπήρξε µια παρανόηση της διάταξης. Η αναφορά στις ληξιπρόθεσµες οφειλές έχει το περιεχόµενο ότι το δικαστήριο δεν µπορεί να τον υποχρεώσει να
καταβάλει κανέναν ποσό από τις δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή από το κεφάλαιο που έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο. Άρα, είναι προς όφελος του οφειλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά τι γίνεται µε τις τρέχουσες δόσεις;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα πληρώνει µόνο εφόσον µπορεί να τα
πληρώσει. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Ίσως,
δεν διαβάσατε τη νοµοτεχνική βελτίωση. Αν τη διαβάσετε θα γίνει
αντιληπτό.
Για τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» είπαµε ότι δεχόµαστε να µειωθεί στα τρία
χρόνια. Για τον εκτοκισµό των οφειλών, κατά τη διαδικασία ρύθµισης ο οφειλέτης θα δώσει ό,τι του περισσεύει αυτά τα τέσσερα
χρόνια. Αν µε αυτό το ποσό εξοφλήσει ένα µικρό ή µεγάλο µέρος
του κεφαλαίου ή των τόκων είναι αδιάφορο. Οι ρυθµίσεις για τον
εκτοκισµό αφορούν τις σχέσεις µεταξύ των πιστωτών για τη συµµετοχή τους στο περίσσευµα στις µηνιαίες καταβολές ή στο
ποσό από τη ρευστοποίηση περιουσίας. ∆ηλαδή, δίνουν µια µεγαλύτερη προστασία και γι’ αυτό έχει µπει στους ενυπόθηκους
πιστωτές απέναντι στους πιστωτές που δεν έχουν εξασφαλίσεις.
Σχετικά µε τα δικαιώµατα των συζύγων, κάποιοι είπαν ότι το
σχέδιο νόµου θίγει την περιουσία και την αυτονοµία της συζύγου. Αυτό δεν συµβαίνει σε καµµία περίπτωση. Το εισόδηµα της
συζύγου ενδιαφέρει µόνο για τον καθορισµό των µηνιαίων καταβολών του οφειλέτη. Το δικαστήριο θέλει να γνωρίζει, αν η σύζυγος ή ο σύζυγος έχουν εισόδηµα, για να συµµετέχουν στην
κάλυψη βιοτικών αναγκών της οικογένειας, για να καθορίσει ανάλογα τις µηνιαίες καταβολές του οφειλέτη. Η συµµετοχή της συζύγου δεν αφορά την εξόφληση των χρεών του οφειλέτη, ούτε
ότι όλα τα έξοδα της οικογένειας θα αναληφθούν από αυτόν ή
από αυτήν.
∆υο λόγια για τις τροπολογίες. Στην τροπολογία για την επιχειρησιακή µονάδα λέµε ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι θέσεις του προσωπικού θα καλυφθούν µε µεταθέσεις,
αποσπάσεις ή µετατάξεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του
ιδίου ή άλλων Υπουργείων ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αυτές οι µετατάξεις γίνονται µε την ειδική διαδικασία, για
να µπορέσουµε να στελεχώσουµε γρήγορα. Στο µέλλον µπορούν
να γίνουν προσλήψεις µε σύµβαση, σύµφωνα µε όσα διέπουν τις
προσλήψεις µε σύµβαση, όταν αυτό ανοίξει. Είναι τελείως ξεκάθαρο. ∆εν θέλουµε µετά από πέντε χρόνια να ερχόµαστε να αλλάζουµε το νόµο µε τον οποίο έγινε η σύσταση της υπηρεσίας.
Αυτός είναι ο µόνος λόγος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε την ψήφιση αυτού του σχεδίου
νόµου η Ελλάδα αποκτά µια από τις προοδευτικότερες νοµοθεσίες στην Ευρώπη µε σηµαντικούς και πρωτοποριακούς νεοτε-

ρισµούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Προσπαθήσαµε να αξιοποιήσουµε την ευρωπαϊκή και διεθνή
εµπειρία µε γνώµονα, όχι απλά να ψηφίσουµε ένα νόµο για την
πτώχευση των φυσικών προσώπων, αλλά να τον σχεδιάσουµε
κατά τρόπο τέτοιο που θα είναι εφαρµόσιµος και θα δίνει πραγµατικά λύση στα προβλήµατα των υπερχρεωµένων καταναλωτών. Καµµία χώρα, εξ όσων γνωρίζουµε, δεν προβλέπει
παραδείγµατος χάριν, τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας και
πια και της µοναδικής κατοικίας, µετά την τροποποίηση που κάναµε, από τη ρευστοποίηση της περιουσίας. Αυτό έχει καταγραφεί ως ένα αποτρεπτικό στοιχείο για την αξιοποίηση της
διαδικασίας στις άλλες χώρες. Είναι πραγµατικά µια κατάκτηση
στο δικό µας δίκαιο. Αξιοποιήσαµε αυτήν την εµπειρία για να κάνουµε το θεσµό πιο δυνατό, πιο χρήσιµο και αξιοποιήσιµο από
τους οφειλέτες.
Η ψήφιση του νοµοσχεδίου είναι µια ιστορική στιγµή για την
προστασία των καταναλωτών και των οφειλετών. Σ’ αυτήν τη µεγάλη στιγµή δεν δικαιολογείται να υπάρχουν απόντες. Και σας
καλώ για άλλη µια φορά να ψηφίσετε όλοι αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Λούκα Κατσέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα ότι η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και
η ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτουν την
Έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκτέλεση περιηγητικών
πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό
λιµένα».
Παρακαλώ το Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα ζούµε στην εποχή
των µειωµένων πόρων, των αυξηµένων αναγκών και του υπέρογκου δανεισµού. ∆εν είναι ελληνικό φαινόµενο αυτό και γι’ αυτό
έχω την αίσθηση ότι αρχίζει και γίνεται λίγο ενοχλητική ή και κουραστική ακόµη η προσπάθεια συναδέλφων της Συµπολίτευσης
να χρεώσουν ακόµη και την υπερχρέωση των νοικοκυρών στην
πενταετία της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ενδεικτικά, ο δανεισµός
των καταναλωτών το 1945, µετά τον πόλεµο, ανέρχονταν στο
ποσό των 5,7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Ο δανεισµός των καταναλωτών τον Ιούλιο του 2008, λίγο πριν χτυπήσει η παγκόσµια
οικονοµική κρίση, άγγιξε το ποσό των 2,6 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, δηλαδή πενταπλασιάστηκε περίπου, πριν βέβαια σηµειωθεί η κάµψη για πρώτη φορά µέσα στο 2009 υπό το βάρος της
κρίσης. Στη Μεγάλη Βρετανία το χρέος των νοικοκυριών ανέρχονταν στο 105% του διαθέσιµου εισοδήµατός τους για το 2000.
Για το 2006 το αντίστοιχο ποσό ανήλθε στο 160%, ενώ στην Ισπανία, µια χώρα µε περισσότερες οµοιότητες προς τη δική µας οικονοµία, για την ίδια χρονική περίοδο τα αντίστοιχα ποσά είναι
69% για το 2000 και 30% για το 2006. Εποµένως, δεν είναι ελληνικό φαινόµενο η υπερχρέωση των νοικοκυριών σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Στη χώρα µας το υψηλό καθηµερινό κόστος διαβίωσης και τα
αλλεπάλληλα νέα φορολογικά βάρη, ασκούν πλέον ασφυκτικές
πιέσεις στον προϋπολογισµό του µέσου ελληνικού νοικοκυριού.
Καταλυτικά είναι τα στοιχεία του ευρωβαρόµετρου ως προς την
ευχέρεια των νοικοκυριών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Έτσι, το 22% των Ελλήνων δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες στην αποπληρωµή των λογαριασµών του
νοικοκυριού και των δανειακών τους υποχρεώσεων. Το αντίστοιχο ποσοστό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 34%.
Το 40% των Ελλήνων δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν συνεχείς δυσκολίες στην αποπληρωµή των λογαριασµών του νοικοκυριού
τους -το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15%ενώ το 14% των Ελλήνων παραδέχονται ότι έχουν σοβαρά οικο-
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νοµικά προβλήµατα και καθυστερούν µερικές ή περισσότερες
πληρωµές. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
5%.
Πράγµατι, λοιπόν, το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών
συνθλίβεται από έξω προς τα µέσα, µε το αυξηµένο κόστος διαβίωσης, τις συνεχείς ανατιµήσεις προς τα πάνω ως ανελαστικές
για το νοικοκυριό δαπάνες, όπως τρόφιµα, ακόµη και µε τους
πρόσθετους έµµεσους φόρους. Συνθλίβεται και από µέσα προς
τα έξω, περικοπές σε µισθούς, επιδόµατα, συντάξεις, αλλά και
νέα µεγαλύτερη φορολογία εισοδήµατος. Εκρηκτικό µείγµα. Επιπλέον, η υφεσιακή τροχιά στην οποία έχει περιέλθει η οικονοµία,
ιδίως µετά την παράδοση της χώρας στα προγράµµατα λιτότητας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, δεν προοιωνίζει σύντοµη έξοδο από το πρόβληµα.
Για όλα αυτά εκτιµούµε ότι το βασικό ζητούµενο δεν είναι µια
νοµοθετική πρωτοβουλία που ρυθµίζει την πτωχευτική δικονοµία
των φυσικών προσώπων. Είναι κι αυτό ζητούµενο, αλλά όχι το
βασικό. Αναζητείται ακόµη το σωστό µείγµα αναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής. ∆εν το έχουµε δει µέχρι τώρα. ∆εν έχουµε δει
καινούργιο αναπτυξιακό νόµο, δεν έχουµε δει εντατικούς ρυθµούς απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, δεν έχουµε δει
πραγµατική κινητροδότηση του ελεύθερου επιχειρείν, ιδίως
στους τοµείς που η χώρα µας εµφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, δεν έχουµε δει φορολογικά κίνητρα στην προσέλκυση
επενδύσεων από το εξωτερικό.
Αυτά είναι τα βασικά ζητούµενα και δεν τα έχουµε δει. Για να
µην παρεξηγούµεθα βέβαια, καλώς φέρνετε το παρόν νοµοσχέδιο για ψήφιση. Έπρεπε να καλυφθεί και αυτό το πεδίο. Γι’ αυτό
άλλωστε και η Νέα ∆ηµοκρατία το υπερψηφίζει. Όµως, οι ενστάσεις µας έχουν να κάνουν αφ’ ενός µε την καθυστέρηση
εννέα µηνών για µια πρωτοβουλία, για την οποία εσείς διατυµπανίζατε ότι αποτελεί µια από τις προτεραιότητες των εκατό
πρώτων ηµερών διακυβέρνησής σας και αφ’ ετέρου µε το ότι είχατε καλλιεργήσει όπως και να το κάνουµε, στην κοινωνία υπερβολικές προσδοκίες, που δεν ικανοποιούνται µε τις παρούσες
ρυθµίσεις.
Εδώ µπορώ να αναφέρω συναδέλφους που περιόδευαν προεκλογικά την επαρχία και µιλούσαν για διαγραφή χρεών σε αγρότες, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει στο παρόν νοµοσχέδιο ούτε µία
ρύθµιση για την ειδική περίπτωση των αγροτών. Αυτό, οι υπερβολικές, δηλαδή, προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν, θα έχει ως
αποτέλεσµα και µία επιπρόσθετη δυσαρέσκεια, όταν καταλάβει
ο κόσµος ότι δεν επρόκειτο περί αυτού.
Μια που µίλησα για αγρότες, να έρθω σε δύο-τρία ειδικά σχόλια επί των άρθρων.
Ως προς το άρθρο 1, πεδίο εφαρµογής, γιατί δεν γίνεται καµµία ειδική µνεία για αγρότες; Οι αγρότες είναι µια ειδική, ίσως η
πιο περιπεπλεγµένη, περίπτωση υπερχρεωµένων δανειοληπτών.
∆εν έχει να κάνει τόσο η υπερχρέωσή τους µε την υπερβολική
χρήση µιας πιστωτικής κάρτας, όσο µε τον χαοτικό τρόπο καταγραφής του χρέους τους από την ελλειµµατική σε οργάνωση
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Πραγµατικά θα είµαι πολύ περίεργος να δω πώς θα συγκεντρωθούν τα έγγραφα που θα βεβαιώνουν το ύψος τους χρέους και της οφειλής από τον αρµόδιο
ειρηνοδίκη και τη γραµµατεία που ορίζεται στις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου. Πραγµατικά θα ήταν πολύ αστείο αυτό.
Παρακάτω, σε κάποια άλλα άρθρα, αν η σκοπιµότητα αυτού
του νοµοσχεδίου είναι αφ’ ενός η διευκόλυνση της διαδικασίας
και αφ’ ετέρου η µείωση του κόστους για τους προσφεύγοντες,
αφού έχουµε να κάνουµε εξ υπαρχής µε µη δυνάµενους να επιβαρυνθούν σε κόστος υπερχρεωµένους δανειολήπτες, τότε έχω
να κάνω τα εξής σχόλια:
Ως προς το άρθρο 3, αρµοδιότητα από τα ειρηνοδικεία, µε
προβληµάτισε η διάσταση των απόψεων µεταξύ του εκπροσώπου των δικαστών και αυτού των δικαστικών υπαλλήλων κατά την
ακρόαση των φορέων. Το ζήτηµα δεν έχει να κάνει τόσο, όµως,
µε την επάρκεια των ειρηνοδικών σε ικανότητα. Οι ειρηνοδίκες,
έχω την αίσθηση, ότι έχουν την ικανότητα να φέρουν σε πέρας το
έργο, ακόµη και τον επιπλέον φόρτο εργασίας, λόγω της µεγαλύτερης καθηµερινής τριβής τους µε τη βαθιά καθηµερινότητα
του Έλληνα πολίτη. Και, ίσως, έχουν αυτήν την ικανότητα σε µε-
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γαλύτερο βαθµό από έναν νεοδιοριζόµενο πρωτοδίκη για παράδειγµα. Το ζήτηµα, όµως, προκύπτει αφ’ ενός µε την επάρκειά
τους σε αριθµούς –τα ειρηνοδικεία της χώρας είναι παραπάνω
από διακόσια και οι νεοπροσλαµβανόµενοι είναι περί τους 80,
προφανώς δεν επαρκούν- και κατά δεύτερον, µε τον πρόσθετο
φόρτο εργασίας, αλλά και κυρίως κατά τρίτον, µε την έλλειψη σε
επίπεδο γραµµατειακής υποστήριξης. Εδώ έχουµε να κάνουµε
µε µια διαδικασία κυρίως συγκέντρωσης εγγράφων και καταχώρησής τους µε οργανωµένο τρόπο. Οι υποδοµές τόσο σε κτηριακό επίπεδο όσο και σε υπαλληλικό προσωπικό, πολύ
φοβούµαι ότι θα είναι ανεπαρκείς για τα πρόσθετα βάρη εργασίας που θα δηµιουργήσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεων
που θα προστεθούν στους αρµόδιους δικαστές, προκειµένου να
διεκπεραιωθούν.
Τέλος, ένα σχόλιο για το άρθρο 6, ως προς την αναστολή των
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από την αίτηση και την παραποµπή αυτού του ζητήµατος στη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων. Πάλι εδώ έχουµε πρόσθετη διαδικασία, πάλι εδώ έχουµε
πρόσθετο κόστος. Νοµίζω ότι όπου µπορούµε να απαλείψουµε
φόρτο εργασίας και κόστος, θα πρέπει να το κάνουµε. Νοµίζω
ότι εδώ θα έπρεπε να γίνει µια µέριµνα, µία ακόµη προσφυγή του
ούτως ή άλλως µη έχοντος να αντιµετωπίσει τα έξοδα όλης
αυτής της διαδικασίας προσφεύγοντος σε µια διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων που έχει κάποιο αυξηµένο κόστος, για όσους
γνωρίζουν την πρακτική. Θα µπορούσε να αποφευχθεί αυτό.
Αυτά τα ειδικά σχόλια. Αναγνωρίζουµε και ως παράταξη τη γενική σκοπιµότητα του νοµοσχεδίου που είναι η υποβοήθηση των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών, ιδίως στους δύσκολους καιρούς
που ζούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παναγιωτόπουλο.
Παρακαλώ, τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αχαΐας κ. Νικόλαο Τσούκαλη να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Χθες τοποθετηθήκαµε επί της αρχής του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και είπαµε ότι ψηφίζουµε επί της αρχής θετικά, θεωρώντας, βεβαίως όµως, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι
άτολµο και δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβληµα του τεράστιου
ιδιωτικού χρέους που υπάρχει στην Ελλάδα, του χρέους αυτού
που ουσιαστικά «κατατρώει» τα θεµέλια της κοινωνίας. Είναι
άτολµο και είµαστε βέβαιοι ότι στην πρακτική του εφαρµογή θα
αντιµετωπίσει τεράστια προβλήµατα.
Κύριε Υφυπουργέ, πριν δυόµιση χιλιάδες χρόνια στην Αθήνα
εισήχθη ένας θεσµός καταλυτικός για την ακµή της πόλης αυτής,
ο θεσµός της σεισάχθειας. Είχε διαπιστωθεί τότε ότι το τεράστιο
ιδιωτικό χρέος της εποχής εκείνης ουσιαστικά οδηγούσε στην
πλήρη παρακµή και στην πλήρη κοινωνική αποσάθρωση την κοινωνία της Αθήνας. Με τη εισαγωγή του θεσµού αυτού, άρχισε η
µεγάλη ανάπτυξη και ακµή της Αθήνας.
Τηρουµένων των αναλογιών, κάτι παρόµοιο συµβαίνει σήµερα.
Αυτή η συσσώρευση του τεράστιου ιδιωτικού χρέους ουσιαστικά
κατακρηµνίζει την κοινωνία. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται, τηρουµένων των αναλογιών, µια νέα σεισάχθεια. Τη σεισάχθεια δεν την εισαγάγετε µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά, ούτε, δυστυχώς, την
έχετε διατυπώσει σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ως όραµα εφαρµογής στη χώρα.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο λέµε εµείς, σαν ∆ηµοκρατική Αριστερά,
είναι ότι πρέπει να τολµήσετε κάποια στιγµή να «πιάσετε» τον
ταύρο από τα κέρατα, όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, αυτό το
τεράστιο χρέος που «κατατρώει» όχι µόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά, δυστυχώς, τις κοινωνίες όλων των χωρών.
Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου. Είπαµε
και στην επιτροπή ότι, δυστυχώς, συντάξατε αυτό το νοµοσχέδιο,
χωρίς ουσιαστικά να διαβουλευθείτε –αυτό καταλάβαµε- µε το
καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης.
∆ηλαδή, να σας δώσει κάποιες συµβουλές, να σας παρουσιάσει
κάποια δεδοµένα για τη δοµή και για τις ελλείψεις που έχει η ελληνική δικαιοσύνη, στο κατά πόσο, δηλαδή, αυτό το νοµοσχέδιο
µε τις δικονοµικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνει µπορεί πράγµατι
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να τύχει εφαρµογής.
Πρώτα απ’ όλα, να πούµε ότι θεωρούµε ακατανόητη τη µη επέκταση εφαρµογής των συγκεκριµένων ρυθµίσεων και στα χρέη
προς το δηµόσιο. ∆ηλαδή, πώς είναι δυνατόν να φανταστούµε
ένα συµπολίτη, ο οποίος είναι στα όρια επιβίωσης, δεν µπορεί
στοιχειωδώς να εξασφαλίσει τα προς το ζην, να του εξασφαλίζεται ένα είδος ρυθµίσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά να είναι
υποχρεωµένος να πληρώνει και χρέη προς το δηµόσιο, τα οποία
ίσως να είναι µεγαλύτερα από αυτά προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτή ήταν η θέση µας. ∆εν την ασπαστήκατε.
Όσον αφορά τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, είπαµε ότι το κρίσιµο στη διαδικασία αυτή είναι ο εξωδικαστικός συµβιβασµός και
θα έπρεπε µέσα στο νοµοσχέδιο να περιλαµβάνονται αυστηρές
προδιαγραφές και όροι, ακόµη και ποινές αν θέλετε, ούτως ώστε
να τελειώνει όλη η διαδικασία και να λήγει στον εξωδικαστικό
συµβιβασµό.
Και µάλιστα, είπαµε να χρησιµοποιήσετε το θεσµό της δικαστικής διαµεσολάβησης, η οποία αυτή τη στιγµή είναι στα σκαριά ως νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε την
εξειδίκευση των διαµεσολαβητών, ούτως ώστε να αναλαµβάνουν
µε πληρότητα τη διαδικασία αυτή και να αποφεύγουµε την ενασχόληση των δικαστηρίων και των ειρηνοδικών µε τις υποθέσεις
αυτές.
Για ποιο λόγο; Είπαµε και στην επιτροπή ότι ουσιαστικά εν δυνάµει ένταξης σε συγκεκριµένη ρύθµιση είναι όλοι οι οφειλέτες.
Είπε η κυρία Υπουργός εδώ –τώρα, πριν λίγο- ότι αποφεύγουµε
τη συσσώρευση και γενικώς, τη δυνατότητα στον κακόπιστο
οφειλέτη να ενταχθεί στη διαδικασία αυτή, αφού την αίτηση αναστολής που θα κάνει αµέσως, το δικαστήριο δεν θα του την κάνει
δεκτή. Όµως, παραβλέπετε το εξής, ότι η αίτηση θα έχει κατατεθεί, η αίτηση θα προσδιορίζεται, ανεξαρτήτως αν η αίτηση αναστολής δεν γίνεται δεκτή, που σηµαίνει δηλαδή ότι τα πινάκια θα
επιβαρύνονται έτσι και αλλιώς.
Η εκτίµησή µας είναι ότι θα πέσετε πολύ έξω, όσον αφορά τον
αριθµό των ενδιαφεροµένων που θα ενταχθούν στη ρύθµιση.
Που σηµαίνει τι; Ότι το εξάµηνο, το οποίο έχετε ορίσει ως χρόνο
εκδίκασης προσδιορισµού της δικασίµου, δεν πρόκειται να εφαρµοστεί. Και σας αναφέραµε και περιπτώσεις άλλων τέτοιων
δικών, όπου προβλέπεται ασφυκτική η προθεσµία και προσδιορισµού και κοινοποιήσεων και εκδίκασης, όπως, παραδείγµατος
χάριν, οι εργατικές διαφορές, οι οποίες ουδέποτε τηρήθηκαν. Το
αποτέλεσµα είναι ότι δεν θα τηρηθεί το εξάµηνο. Θα πάµε σε δικασίµους πολύ µεταγενέστερες, οι οποίες, όµως, µεταγενέστερες δικάσιµοι θα επιφέρουν δυσµενείς επιπτώσεις στους
οφειλέτες, σύµφωνα µε αυτά τα οποία αναφέρετε στο νοµοσχέδιο.
Παραδείγµατος χάριν, παράγραφος 4 του άρθρου 6. Θα εκτοκίζεται σε όλη αυτήν τη διαδικασία, σε όλη αυτή τη διάρκεια,
αυτό το οφειλόµενο ποσό. Όµως, αυτό το έχετε προσδιορίσει
βάσει των χρονοδιαγραµµάτων που έχετε στο νοµοσχέδιο. Εάν,
παραδείγµατος χάριν, η δικάσιµος οριστεί ένα, ενάµισι χρόνο
µετά, εκεί δεν πρέπει να υπάρχει µια πρόνοια από σας, ώστε εάν
δεν τηρούνται οι προηγούµενες προδιαγραφές, τουλάχιστον να
έχει κάποιες ευεργετικές συνέπειες ο οφειλέτης;
Επίσης, όσον αφορά τα ειρηνοδικεία, η πρόβλεψη πρόσληψης
διορισµού αυτού του αριθµού των ειρηνοδικών, η εκτίµησή µας
είναι ότι δεν θα συµβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του συγκεκριµένου θεσµού.
Τελειώνω µε το εξής: Μία ριζική ρύθµιση που θα έπρεπε να περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο και πραγµατικά να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο είναι να εξαιρέσετε εντελώς την πρώτη κατοικία, όχι
µε τη πρόγνωση αυτήν την οποία αναφέρετε εδώ.
Θα σας πω το εξής: Λέτε ότι µπορεί να εξαιρεθεί η εκποίηση
πρώτης κατοικίας, εφ’ όσον η κατοικία δεν υπερβαίνει σε εµβαδόν το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας.
Η ερώτηση και η απορία είναι η εξής: Μια κατοικία, όταν αποκτήθηκε τηρούσε αυτές τις προδιαγραφές του αφορολόγητου δηλαδή αποκτήθηκε όταν το ζευγάρι είχε δύο ή τρία παιδιά, τα
παιδιά µεγάλωσαν απέκτησαν δική τους κατοικία- και όταν έρχεται η στιγµή να εφαρµοστεί αυτή εδώ η διάταξη δεν πληροί τους

όρους του αφορολόγητου, γιατί είναι ένα µόνο ζευγάρι και ζουν
σε ένα διαµέρισµα, σε µία κατοικία εκατόν τριάντα τετραγωνικών
που είχαν, όταν είχαν τέσσερα παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις
δεν ισχύει. ∆ηλαδή, µπορεί να χάσει το ζευγάρι το υπέργηρο το
σπίτι του των εκατόν τριάντα τετραγωνικών, το οποίο θα θεωρείται µεγάλο για το ζευγάρι, θα ξεσπιτωθεί, επειδή εσείς δεν
προβλέπετε αυτό εδώ.
Γιατί δεν εξαιρείτε εντελώς την πρώτη κατοικία; Πόσοι θα ευνοηθούν από τη ρύθµιση αυτή; Η εκτίµησή µας είναι ότι θα ευνοηθούν ελάχιστοι, όµως θα ζηµιωθούν πολλοί περισσότεροι και
ίσως άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη εκείνη τη στιγµή το σπίτι
αυτό, το οποίο ίσως να είναι και το πατρικό τους.
Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Παρακαλώ την κ. Ελένη Τσιαούση, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Νοµού
Έβρου, να λάβει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά που καλούµαστε να ψηφίσουµε, επιτρέπει τη δυνατότητα απαλλαγής χρεών σε εκείνους
τους καταναλωτές και τους επαγγελµατίες που αποδεδειγµένα
βρίσκονται σε µόνιµη αδυναµία αποπληρωµής και δεν έχουν καµµία προοπτική να εξοφλήσουν τα χρέη τους.
Προϋποθέτει για την απαλλαγή του οφειλέτη από µέρους του
πιστωτή, την εξάντληση των δυνατοτήτων πληρωµής για µια περίοδο τεσσάρων ετών, γεγονός που ουσιαστικά ενθαρρύνει την
αποπληρωµή απαιτήσεων, την ικανοποίηση των οποίων τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν από τους συγκεκριµένους οφειλέτες.
Αυτό το κρίσιµο σηµείο αποτελεί τοµή, γιατί η πληρωµή δεν
παραµένει σε αυτές τις περιπτώσεις στη διαιώνιση του χρέους,
αλλά προσφέρει διέξοδο και προοπτική απεγκλωβισµού από την
υπερχρέωση. Το νοµοσχέδιο δίνει ουσιαστικά στα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά µια δεύτερη ευκαιρία σε µια συγκυρία οικονοµικής
κρίσης.
Αποτελεί δε, έµπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης της πολιτείας απέναντι στους αδύναµους πολίτες µε στόχο τη διασφάλιση γι’ αυτούς ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης,
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα ισότιµης επανένταξης και
συµµετοχής τους στα οικονοµικά και κοινωνικά δρώµενα.
Γνωρίζουµε όλοι, ότι η υπερχρέωση αναδεικνύεται πλέον ως
ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα της χώρας µας,
το οποίο ως σύγχρονο κράτος δικαίου και κοινωνικής συνοχής
έχουµε καθήκον να αντιµετωπίσουµε.
Για το µέγεθος του προβλήµατος αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία έρευνας που πραγµατοποίησε η «Κάπα Research» την
πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου για λογαριασµό του Υπουργείου
Οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µόνο έντονες ανησυχίες µπορεί να προκαλέσουν, καθώς δείχνουν ότι περίπου ένα
εκατοµµύριο ελληνικές οικογένειες δεν αποκλείουν καθόλου το
ενδεχόµενο να κηρύξουν «στάση πληρωµών», εάν δεν το έχουν
κάνει ήδη. Χρέη σε τράπεζες, σύµφωνα µε την έρευνα, έχουν το
61% των ελληνικών νοικοκυριών, δηλαδή πάνω από τρεις στις
πέντε ελληνικές οικογένειες. Ο συνολικός δανεισµός των ελληνικών νοικοκυριών ανερχόταν τον περασµένο Φεβρουάριο σε περίπου 120 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50%
του ΑΕΠ.
Η αλήθεια είναι, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το περίµεναν
οι πολίτες πολύ καιρό και µε αγωνία. Κι αν για τους συναδέλφους
της Νέας ∆ηµοκρατίας σηµαίνει απλά ότι καθυστέρησε η Κυβέρνηση, εµείς θα πρέπει να πούµε ότι χρειάστηκε χρόνος, για να
διασφαλίσει η Κυβέρνηση όσο το δυνατόν περισσότερα στους
αδύναµους από τους δυνατούς.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα σηµαντική
η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης, στη βάση ενός πλάνου
εξυγίανσης των χρεών στο άρθρο 2, η οποία ενθαρρύνεται και
για τον πιστωτή και για τον οφειλέτη µε ισχυρά κίνητρα. Η ευελιξία του πλάνου αυτού προκύπτει στο άρθρο 7, όπου προβλέπεται για µια φορά δυνατότητα τροποποίησής του. Ακόµα και αν
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ο πιστωτής διαφωνεί µε την τροποποίηση, αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε τη συναίνεση του δικαστηρίου.
Βασική ρύθµιση είναι και η προστασία της κύριας κατοικίας
στο άρθρο 9, ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη στο άρθρο 11 από
το υφιστάµενο υπόλοιπο της οφειλής έναντι όλων των πιστωτών,
ακόµα και εκείνων που δεν έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους,
δίνει την εξήγηση σε µένα, αλλά και σε όλη την κοινωνία, γιατί η
Νέα ∆ηµοκρατία ψηφίζει το νοµοσχέδιο, ενώ οι τοποθετήσεις
των συναδέλφων είναι αρνητικές. Κι αναφέροµαι στη ρευστοποίηση της περιουσίας, πλην της κύριας κατοικίας, η οποία λένε,
ότι θα γινόταν έτσι και αλλιώς για να γίνει αποπληρωµή των
χρεών. Σύµφωνοι. Ελάτε, όµως, να ρευστοποιήσετε η δική µου
περιουσία για παράδειγµα, που είναι δεκαπέντε στρέµµατα σε
ένα βουνό, για να δούµε αν φτάνει να πληρώσω έστω και τη µισή
δόση µηνιαία ενός δανείου, όχι ολόκληρο το δάνειο.
Έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν είναι
κακό να παραδεχθείτε, ότι πράγµατι αυτό το νοµοσχέδιο θα ανακουφίσει πολλούς ανθρώπους και γι’ αυτό άλλωστε το ψηφίζετε.
Μέσω της διαβούλευσης που προηγήθηκε, κατεγράφη η
γνώµη των ελληνικών τραπεζών και οι προτάσεις τους ενσωµατώθηκαν στο νοµοσχέδιο. Έτσι ενσωµατώθηκαν ασφαλιστικές
δικλείδες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση αυτών των ευνοϊκών ρυθµίσεων από επιτήδειους και να ωφελήσουν πράγµατι
τους πολίτες, που βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία.
Το νοµοσχέδιο είναι συµβατό και µε τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ έλαβε υπ’ όψιν και τις προτάσεις των καταναλωτικών οργανώσεων.
Το σχέδιο νόµου αντιµετωπίζει το µέγιστο πρόβληµα της υπερχρέωσης των καταναλωτών µε τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσµικό. Είναι εναρµονισµένο µε τις επιταγές ενός σύγχρονου
κράτους δικαίου και τις προεκλογικές δεσµεύσεις του ΠΑΣΟΚ,
γι’ αυτό και το στηρίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Τσιαούση.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας Β’ Αθήνας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ξεκαθαρίσαµε από χθες ότι επί της αρχής
δεν έχουµε καµµία δυσκολία να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Υπηρετεί ένα σωστό σκοπό, όµως υπάρχουν κάποιες ατέλειες και
στη δοµή του και στον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση προσπάθησε να επικοινωνήσει προς τα έξω αυτό το νοµοσχέδιο, που
θα δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα.
Θέλω να κάνουµε µια προβολή στο µέλλον µαζί, στεκόµενος
σε τρία απ’ αυτά τα µειονεκτήµατα για τα οποία µίλησα προηγουµένως, ξεκινώντας από το µικρότερο και πηγαίνοντας στο µεγαλύτερο κακό.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά στο τι θα γίνει µε το λεγόµενο
εξωδικαστικό συµβιβασµό. Στη Γαλλία υπάρχει µια κεντρική επιτροπή, κατευθυνόµενη από την Τράπεζα της Γαλλίας που συντονίζει το όλο πράγµα. Εδώ υπάρχει µια πανσπερµία φορέων.
Πρώτη φορά εφαρµόζεται ο θεσµός στην Ελλάδα και θα πηγαίνουν στους δικηγόρους, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στις
Καταναλωτικές Ενώσεις, σε µια σειρά από άλλους φορείς οι καταναλωτές, προσπαθώντας να βρουν το δίκιο τους. Χωρίς να
υπάρχει προετοιµασία, χωρίς να υπάρχει ενηµέρωση, χωρίς να
υπάρχει τεχνογνωσία για ένα τέτοιο θεσµό, κινδυνεύουµε να δηµιουργήσουµε µια πολύ µεγάλη σύγχυση.
Σκεφτείτε να ήσασταν στη θέση ενός καταναλωτή το επόµενο
χρονικό διάστηµα, ο οποίος θέλει να υπαχθεί στις διατάξεις του
νοµοσχεδίου και πρέπει για να υπαχθεί, να ξεκινήσει από αυτή
τη διαδικασία. Καµµία προετοιµασία, κανένας κεντρικός συντονισµός.
∆εύτερον, έρχοµαι στα ειρηνοδικεία. Τα ειρηνοδικεία µέχρι σήµερα είναι υπεύθυνα για υποθέσεις µέχρι 12.000 ευρώ. Επίσης,
το ακούσαµε και στην ακρόαση, στην επιτροπή, δεν έχουν την
υλικοτεχνική υποδοµή. ∆εν υπάρχει και εδώ η κατάλληλη προεργασία. Θα κληθούν δικαστές, οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε
επαφή µε το πτωχευτικό δίκαιο, να αντιµετωπίσουν για πρώτη
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φορά στην καριέρα τους τέτοιου είδους ζητήµατα.
Ταυτόχρονα, οι προσλήψεις, οι οποίες λέτε ότι θα δροµολογήσετε, δεν θα δροµολογηθούν φέτος, προφανώς, γιατί υπάρχουν και περιορισµοί εξαιτίας του µνηµονίου. Θα χρειαστεί να
περάσουν κάποια χρόνια, µε αποτέλεσµα και εδώ να υπάρχει ένα
πολύ µεγάλο πρόβληµα, το οποίο θα το πληρώσουν προφανώς
αυτοί που θα θελήσουν να υπαχθούν στο νόµο. Θα το πληρώσετε, όµως, και εσείς, κύριε Υπουργέ, διότι καλλιεργείτε µε το
νοµοσχέδιο αυτό ψευδείς προσδοκίες.
Το τρίτο µεγαλύτερο πρόβληµα έχει να κάνει µε την επικοινωνιακή σας πολιτική. ∆ηµιουργήσατε την εντύπωση και τη δηµιουργείτε και µε τη ρητορική της Υπουργού, τη δηµιουργείτε και
µε τη ρητορική των Βουλευτών σας, ότι περίπου κάθε πολίτης
που αισθάνεται ο ίδιος υπερχρεωµένος, θα µπορέσει να υπαχθεί
στις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου. ∆εν ισχύει και πρέπει να
το ξεκαθαρίσουµε άπαξ διαπαντός στους Έλληνες πολίτες. Θα
πρέπει να υπάρχει οριστική και µόνιµη αδυναµία πληρωµής των
χρεών του, βεβαιωµένη από το δικαστήριο. Και πριν απ’ αυτό θα
πρέπει να του έχει ρευστοποιηθεί όλη η περιουσία του, να µη µείνει µε τίποτα, κανένα κινητό ή ακίνητο στοιχείο, εξαιρουµένης
της πρώτης κατοικίας του και αυτής υπό προϋποθέσεις.
Σε µερικούς µήνες, όµως, επειδή ο επικοινωνιακός σας µηχανισµός επιµένει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, θα
πάνε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που αισθάνονται υπερχρεωµένοι και θα θελήσουν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις αυτού
του νοµοσχεδίου. Φανταστείτε την απογοήτευση αυτών των ανθρώπων.
Εµείς το ξεκαθαρίζουµε ακόµα µια φορά. ∆εν θέλουµε να γίνουµε συνένοχοι σ’ αυτό το έγκληµα και οι πολίτες πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι εµείς ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο για τις
πραγµατικές του διαστάσεις, όχι για αυτές που εσείς επιδιώκετε
να πείσετε ότι έχει το νοµοσχέδιο αυτό. Από εκεί και πέρα, θέλω
να κάνω δύο παρατηρήσεις για τις τροπολογίες, οι οποίες είναι
ενώπιόν µας.
Σε σχέση µε την πρώτη τροπολογία, για τις κεντρικές αγορές,
και εµείς πέρυσι είχαµε προετοιµάσει µια παρόµοια τροπολογία
και προφανώς δεν θα είχαµε λόγο να έχουµε ενστάσεις, αν η τροπολογία αυτή είχε παραµείνει έτσι όπως ήταν. Όµως, έχουν µπει
κάποιες προσθήκες για τις οποίες έχουµε απορίες. Τις έθεσε
προηγουµένως αυτές τις απορίες ο κ. Μουσουρούλης, δηλαδή,
το γιατί χρειάζεται η πιστοποίηση των επιχειρήσεων εκ των προτέρων.
Σήµερα µόνο είκοσι πέντε επιχειρήσεις έχουν πιστοποίηση
στην κεντρική αγορά. Άρα, εάν επιµείνετε στην πιστοποίηση και
δεν ενταχθεί η πιστοποίηση στο ΕΣΠΑ, στην προϋπόθεση που
θέτετε παρακάτω, κινδυνεύουν να µην καλυφθούν οι επιχειρήσεις.
Επίσης, υπάρχει το θέµα µε τις συγχωνεύσεις. Από πότε ξεκινάει να µετράει ο χρόνος των έξι ετών για τις συγχωνεύσεις; Από
σήµερα ή αργότερα; Γιατί εάν ξεκινήσει να µετράει από πιο µετά,
κινδυνεύει αυτή η διάταξη να είναι τελείως ατελέσφορη. Πρέπει
να ξεκαθαρίσετε από πότε ξεκινάει και να το περιγράψετε ρητώς
µέσα στη διάταξη. Και βεβαίως, πρέπει να µας ξεκαθαρίσετε και
γιατί θέλετε αυτές καθ’ εαυτές τις συγχωνεύσεις.
Για δε τη δεύτερη τροπολογία, σε σχέση µε την Ειδική Μονάδα
στη Θεσσαλονίκη, νοµίζω πως κι αυτή η ρύθµιση, όπως και άλλες
ρυθµίσεις που έχετε περάσει στη Βουλή σε διάφορα νοµοσχέδια για τη διοικητική δοµή της Κυβέρνησης, αποτυπώνει το διοικητικό χάος των τελευταίων µηνών. ∆ηλαδή, σε µία κρίσιµη
καµπή για την Ελλάδα, εσείς ήρθατε και κάνατε µια οργανωτική
αναδιάταξη της Κυβέρνησης, χωρίς να είστε έτοιµοι να λειτουργήσει το σχήµα.
Προχωρήσατε σε καινούργιες δοµές Υπουργείων, βάζοντας
τίτλους για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και από εκεί και
πέρα –µε συγχωρείτε για την έκφραση που θα χρησιµοποιήσω«έχασε η µάνα το παιδί και το παιδί τη µάνα». Είναι υπάλληλοι
των ίδιων Υπουργείων σε διαφορετικά κτήρια, υπάλληλοι διαφορετικών Υπουργείων στο ίδιο κτήριο, µήνα µε το µήνα φέρνετε
τροπολογίες µε τις οποίες αλλάζουν προηγούµενες τροπολογίες.
Στην περίπτωση του Υπουργείου Ναυτιλίας τα πράγµατα έχουν
γίνει κωµικοτραγικά. Οι αρµοδιότητές του έχουν πάει σε πολλά
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και διαφορετικά Υπουργεία, η δε ποντοπόρος ναυτιλία έχει πάει
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη -δεν υπάρχει παγκόσµιο
προηγούµενο σε αυτό!- και το πράγµα συνεχίζεται.
Κάποια στιγµή θα πρέπει η Κυβέρνηση να βάλει µια τελεία σε
αυτό και κυρίως, θα πρέπει να βάλει µια τελεία σε αυτό που επισήµανα και χθες και εντάσσεται και σε αυτά που σηµείωσα και
προηγουµένως, στο ότι πάνω από την ουσία βάζει την επικοινωνιακή πολιτική. ∆εν µπορεί σήµερα σε αυτές τις συνθήκες να κυριαρχεί η επικοινωνιακή πολιτική. Πρέπει να επιστρέψετε στην
ουσία, πρέπει να δουλέψετε σοβαρά και συντεταγµένα, το χρειάζεται η Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να συνεχίζετε άλλο στον ίδιο
δρόµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε κ. Χατζηδάκη.
Σε αυτό το σηµείο έχει ζητήσει το λόγο για τη δευτερολογία
του ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Άγγελος Τζέκης.
Κύριε Βουλευτά, θυµίζω ότι έχετε τέσσερα λεπτά ακριβώς.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούσαµε και πάλι την κυρία Υπουργό να επιµένει ότι αυτό το
σχέδιο νόµου ωφελεί τους οφειλέτες και βέβαια, όταν ωφελεί
τους οφειλέτες δεν µπορεί να ωφελήσει και τις τράπεζες. ∆εν
υπάρχει «ίσα βάρκα, ίσα νερά». Καθαρά πράγµατα. Και µάλιστα,
αναφέρθηκε ότι δηµιουργείται ένα δίκτυο για τους οφειλέτες.
Όχι. Μέχρι στιγµής είδαµε από την Κυβέρνηση να δηµιουργεί
δίχτυ ασφαλείας για τις τράπεζες, όπως ήταν το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Και αυτό το νοµοσχέδιο τέτοιο
δίχτυ δηµιουργεί για τις τράπεζες.
Ακούσαµε, κυρία Πρόεδρε, και πάλι να επισηµαίνονται όλα όσα
οδηγούν τους χιλιάδες, τα εκατοµµύρια –µπορώ να πω- του εργαζόµενου λαού σε δανεισµό από τις τράπεζες. Μια επισήµανση,
όµως, που σκόπιµα αφήνει στο απυρόβλητο την πολιτική που
γεννά στο να οδηγείται ο άλλος στο δανεισµό. Και βέβαια, αυτό
δεν µπορεί να γίνει από την παρούσα Κυβέρνηση, γιατί έχει σοβαρές ευθύνες διαχρονικά για την πολιτική που ακολούθησε,
όπως και οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Γιατί η µείωση του µισθού των εισοδηµάτων είναι διαχρονική.
Από την εποχή του 2001-2002, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η αγοραστική δύναµη του
µισθού ήταν στα επίπεδα του 1985. Τώρα µε τα µέτρα που έχετε
πάρει -πριν από λίγο καιρό- που ισοπεδώσατε εισοδηµατικά,
ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώµατα είναι προς τα κάτω η
αγοραστική δύναµη του µισθού.
Άρα, λοιπόν, µη ανατρέχοντας στην πηγή του προβλήµατος
δανεισµού, εκείνο το οποίο κάνεις είναι να χειριστείς την απόλυτη φτώχεια, στην οποία οδηγείς µαζικά εκατοµµύρια του εργαζόµενου λαού, που αυτά, στο διάβα του χρόνου, οδηγήθηκαν
στο δανεισµό είτε για την αγορά σπιτιού είτε για τη µόρφωση
των παιδιών είτε ακόµα για την υγεία είτε και για πολιτιστικούς
λόγους. Είναι συνυπεύθυνη, δηλαδή, η διαχρονική πολιτική των
κυβερνήσεων.
Και βέβαια, ακούσαµε τώρα ότι «ξέρετε, δεν ισχύουν αυτά που
είπαµε σε ορισµένα ζητήµατα». Πρώτον και κύρια, όταν αιτία θανάτου, κληρονοµεί κάποιος το 50% της αξίας πρέπει να δοθεί.
Αυτό µε την προηγούµενη νοµοθεσία δεν µπορούσε να γίνει. Έρχεστε τώρα εσείς και του λέτε «πάρτε και 50% από µια κληρονοµιά που µπορεί να του δώσει ένα συγγενικό του πρόσωπο». Αυτό
δεν ωφελεί την τράπεζα; Ωφελεί τον οφειλέτη;
Για την πρώτη κατοικία, ανοιχτά τα πράγµατα. Καταργήστε οτιδήποτε αφορά την πρώτη κατοικία. Γιατί δεν το κάνετε και λέτε
ότι πρέπει να δώσει το 85% της εµπορικής αξίας, που θα ορίσει
το δικαστήριο; Μα, αυτό δεν είναι µια δεύτερη δόση για να δώσει
στις τράπεζες; ∆εν είναι προς όφελος των τραπεζών; Είναι προς
όφελος του οφειλέτη; Και τελικά, οδηγήθηκε στο δανεισµό για
την πρώτη κατοικία λόγω έλλειψης στεγαστικής λαϊκής πολιτικής.
Αλλά και για τη σύζυγο δεν ευσταθούν αυτά που είπε η Υπουργός. Ναι, εκτός από το ατοµικό εισόδηµα του φυσικού προσώπου, πλέον µπαίνει στον υπολογισµό το οικογενειακό εισόδηµα,
που αυτό δεν µπαίνει στην εφορία για υπολογισµό. Και εκεί

έχουµε το ατοµικό περιουσιακό στοιχείο. Έρχεστε τώρα εδώ και
τι λέτε; Συνολικά το οικογενειακό για να αυξήσουµε προς τα
πάνω τη δόση προς τις τράπεζες. Αυτό ποιον ωφελεί; Ωφελεί το
ζευγάρι, την οικογένεια, που βρίσκεται σε δύσκολη, πράγµατι,
οικονοµική κατάσταση και µέσα από τα µέτρα που πήρατε ή ωφελεί τους τραπεζίτες; Και εµείς λέµε ότι ξεκάθαρα ωφελεί τους
τραπεζίτες. Και εξάλλου υπάρχει ο ν. 3714/2008 που είχε ακατάσχετο ύψος µισθού του 1.000 ευρώ. Άρα, δηλαδή αυτό, ναι, µπορεί να µηδενιστεί και έτσι γίνεται µε την παρούσα ρύθµιση που
κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Σας κάναµε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις. Απάντηση επάνω
σε αυτές δεν πήραµε. Και ξέρετε, δεν είναι προτάσεις για να γίνουν όταν έρθουν ουσιαστικές πολιτικές αλλαγές, αλλά προτάσεις που είναι µέσα στα πλαίσια εδώ του συστήµατος. Αλλά
ξέρετε, δεν τις έχετε κάνει αποδεκτές, γιατί είναι προτάσεις που
ναι µεν θα δώσουν µια πραγµατική ανάσα στους οφειλέτες, αλλά,
όµως, είναι αντίθετες µε όσα σας έχουν επιβάλει οι τραπεζικοί
όµιλοι. Και είναι ξεκάθαρο, τις απορρίπτετε γιατί αυτό ορίζουν οι
τραπεζικοί όµιλοι.
Και κλείνω µε τις δύο τροπολογίες. Εδώ µέσα µιλάτε και για
προσλήψεις, δεν είναι µόνο οι µετατάξεις. Μιλάτε και για προσλήψεις, εδώ µέσα! Γι’ αυτό σας είπα προηγούµενα ότι η πολιτική υποκρισία περισσεύει σε αυτήν την Αίθουσα. Γιατί στο
παρελθόν κατηγορούσατε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Τώρα µέσα από
αυτήν την επιτροπή θα κάνετε µετατάξεις και προσλήψεις θα πάρετε αυτούς, οι οποίοι πραγµατικά σας βολεύουν.
Και όσον αφορά για τη δεύτερη τροπολογία, για τις δύο αγορές Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σας είπαµε πολύ συγκεκριµένα. Είναι
άλλο η διευθέτηση που γίνεται για τη χρονική διάρκεια και άλλο
είναι οι προϋποθέσεις που µπαίνουν και που οδηγούν στις συγχωνεύσεις. Και εκεί ακριβώς θα επέλθει η καταστροφή µικρών,
πολύ µικρών, µεσαίων επιχειρήσεων, προς όφελος δηλαδή δηµιουργίας µεγάλων επιχειρήσεων.
Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι όπου έγιναν αυτές οι συγχωνεύσεις, δεν υπήρξαν ούτε καλές τιµές προς όφελος των καταναλωτών ούτε και καλές υπηρεσίες. Εκείνο το οποίο έγινε ήταν
αυτές οι λίγες µεγαλοεπιχειρήσεις, τα ολιγοπώλια που δηµιουργήθηκαν, να επιβάλουν τιµές για ίδιο όφελος και όχι για όφελος
των καταναλωτών.
Και επειδή, λέτε ότι ο νόµος αυτός ισχύει για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα αναφέρω παραδείγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): ∆εν έχετε άλλο χρόνο,
κύριε Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ναι, ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ζητήσατε ένα λεπτό και
το έχετε υπερβεί.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Στην Ιρλανδία ξέρετε πόσες εκατοντάδες
χιλιάδες λαού εκεί έχασαν τα σπίτια τους; Και εκεί υπήρχε αυτός.
Και εξάλλου όταν το νοµοσχέδιο παίρνει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι δεδοµένο ότι θα ωφελήσει τα
συµφέροντα των τραπεζικών οµίλων, γιατί έχει αποδείξει ότι αυτή
η τράπεζα γι’ αυτό έχει δηµιουργηθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζέκη.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ο κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, συζητάµε ένα πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, που επηρεάζει τη ζωή, το µέλλον, την οικογενειακή γαλήνη και την ατοµική αξιοπρέπεια συνανθρώπων µας. Σας ερωτώ
τώρα: Η κυρία Υπουργός δεν έπρεπε να είναι εδώ; Εγώ κατανοώ
και τη δική σας κοινοβουλευτική επάρκεια και βεβαίως την προσωπική σας ευαισθησία για το θέµα αυτό. Εδώ τώρα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι άλλοι αγορητές των κοµµάτων
καταθέτουν προτάσεις. Και για τόσο σηµαντικό ζήτηµα είναι δυ-
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νατόν να µην είναι µέσα στην Αίθουσα η Υπουργός; Απαράδεκτο! Γιατί θα τα πούµε τώρα αυτά; Για να ακούσει η Υπουργός και
να κάνει πιθανές αλλαγές µέχρι και στο παρά πέντε. ∆ίδεται µία
µάχη κοινοβουλευτική.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Έχει απαντήσει η κυρία Υπουργός σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε βάλει, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βάζω καινούργιες, όµως, τώρα. Θα
βάλω και καινούργιες.
Βεβαίως, σας είπαµε για τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Το απαλύνατε. Τα
πέντε χρόνια τα κάνατε τρία χρόνια. Και για το πτωχευτικό δίκαιο, την εξαίρεση των εµπόρων να το πω διαφορετικά, δεν ικανοποιηθήκαµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε. Νοµίζω ότι ο Υφυπουργός µπορεί να
καταγράψει και τις νέες προτάσεις σας. ∆ιότι µόλις πριν λίγο
χρειάστηκε η Υπουργός να εξέλθει της Αιθούσης. Μόλις πριν
λίγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν νοµίζω, όµως, ότι ο Υφυπουργός- βεβαίως και θα καταγράψει κ.λπ.….
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και καταγράφεται η παρατήρησή σας πολύ σωστά, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …µπορεί να κάνει αυτοβούλως ή να
ενεργήσει άµεσα για πιθανές µεταβολές που θα βελτιώσουν το
νοµοθέτηµα. Ιµάντας µεταφοράς απόψεων θα είναι.
Όσον αφορά τους εµπόρους: Κυρία Πρόεδρε, δεν ικανοποιηθήκαµε. Είπαµε ότι θα πρέπει να δούµε την πηγή πρόκλησης του
δανείου. Είναι ιδιωτικό το δάνειο του εµπόρου; Τότε να εµπίπτει
στο νοµοσχέδιο. Είναι εµπορικής φύσεως, χαρακτήρα και τάξεως; Στον πτωχευτικό κώδικα. Για εµάς είναι απαράδεκτη η εξαίρεση του εµπορικού κόσµου και την καταγγέλλουµε.
Τώρα, θέλω να σταθώ, κύριε Υφυπουργέ –και αφού τα καταγράφετε, σας παρακαλώ πολύ να κρατήσετε σηµειώσεις, όπως
είπε και η εξαίρετη κυρία Πρόεδρος- στο άρθρο 9.
Πρώτον, το άρθρο 9 λέει: Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη
περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη, µπαίνει
κάποιος εκκαθαριστής για να την εκποιήσει. Κι εδώ τώρα σας
λέω το εξής: Πρόταση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού: Το
ρευστοποιήσιµο αυτό µέρος της περιουσίας να συµπεριλαµβάνεται στο καταβλητέο ποσό που πρέπει µε βάση τη ρύθµιση να
δοθεί. Ξαναλέω: Το ρευστοποιήσιµο µέρος της περιουσίας να
συµπεριλαµβάνεται στο καταβλητέο. Σηµαντική ελάφρυνση για
το δανειολήπτη. Σηµαντικότατη!
∆εύτερη παρατήρηση: Στη ρευστοποιήσιµη περιουσία, κύριε
Υφυπουργέ –τώρα, κυρία Πρόεδρε, θα σας αποδείξω τη δύσκολη
θέση του Υφυπουργού- συµπεριλαµβάνεται η οικοσκευή ή όχι;
Σας ερωτώ τώρα. Πείτε µου. Συµπεριλαµβάνεται η οικοσκευή;
Σας ερωτώ τώρα. Πείτε µου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν συµπεριλαµβάνεται η οικοσκευή. Ωραιότατα. Είναι ευτύχηµα που το λέτε αυτό –και να καταγραφεί, παρακαλώ, στα Πρακτικά- γιατί η οικοσκευή έχει να
κάνει µε την επιβίωση οικογένειας. Να διευκρινιστεί, όµως. Εδώ
λέει, εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία. Ρευστοποιήσιµη περιουσία είναι και ένα ψυγείο, είναι και µία τηλεόραση.
Πρέπει να καταγραφεί ότι εξαιρείται η ρευστοποιήσιµη περιουσία. Και µπράβο σας που το λέτε αυτό, κύριε Υφυπουργέ.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο ζήτηµα: Σας έχουµε κάνει εναλλακτική πρόταση. Εµείς, σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, λέµε
ότι η κύρια κατοικία δεν πρέπει επ’ ουδενί να εκποιείται. Και τεκµηρίωσα χθες γιατί. Έχουµε µία διαφορά φιλοσοφίας στο σηµείο αυτό. Σας κάνουµε, όµως, µία άλλη, εναλλακτική πρόταση:
Αντί εκποίησης και ρευστοποίησης να εκχωρείται στον πιστωτή
η εκµετάλλευση του ακινήτου, το οποίο κατά κυριότητα θα παραµένει στο δανειζόµενο. Άρα, λοιπόν, να µη χάνει την κυριότητά
του επί της κατοικίας του και παράλληλα η κατοικία του να χρησιµοποιείται ως µέσο προσόδου για το δανειστή. Πολύ σηµαντική
βελτίωση. Πάρα πολύ σηµαντική βελτίωση!
Επίσης, στο ίδιο άρθρο πάντα, στο άρθρο 9, λέει: Η ρύθµιση
µπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Όχι, κύριε Υφυ-
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πουργέ. Να προβλέπει τουλάχιστον διετή περίοδο χάριτος. Όχι,
µπορεί να προβλέπει. Να προβλέπει διετή τουλάχιστον περίοδο
χάριτος. Μιλάµε για σπίτι ανθρώπου τώρα εδώ. Και βεβαίως, η
περίοδος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, για να αποπληρωθεί αυτό το 85% της εµπορικής αξίας. Όπως σας είπε,
όµως, και ο κ. Μαρκάκης, αυτό το 85% της εµπορικής αξίας είναι
δυσβάσταχτο. Οι εµπορικές αξίες θα κλιµακωθούν έτι περαιτέρω.
Άρα, λοιπόν, εµείς ζητάµε το 85% να πέσει κάτω από το 50%.
Έγιναν κάποιες µικροβελτιώσεις στο άρθρο 9 προς θετική κατεύθυνση, αλλά το 85% είναι ιδιαιτέρως υψηλό και πρέπει να µειωθεί, για να γίνει ανεκτό, µε τουλάχιστον διετή περίοδο χάριτος.
Και σας είπα, εξετάστε και την εναλλακτική µη αφαίρεσης της
κυριότητας. Εδώ τώρα θα είναι µία πραγµατική σεισάχθεια για
το δανειολήπτη.
Έρχοµαι τώρα, όµως, κύριε Υφυπουργέ –προσέξτε αυτό που
θα σας πω τώρα- στο σηµαντικότερο µειονέκτηµα του νοµοσχεδίου.
Και ακούστε, κύριε εισηγητά, κύριε Ροµπόπουλε, ένα µεγάλο,
µείζον πρόβληµα.
Λέτε στο πεδίο εφαρµογής, που είναι η βάση του θεσµικού
αυτού οικοδοµήµατος: Ποιοι συµµετέχουν; Φυσικά πρόσωπα που
δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει χωρίς δόλο
σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής. Τονίζω: Σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε αυτό, γιατί είναι το κλειδί του νοµοσχεδίου.
Άρθρο 6, παράγραφος 4: Κοιτάξτε τώρα την αντίφαση. Λέει
στο άρθρο 6, παράγραφος 4: Η αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων –για την κατοικία αναφέροµαι πάντα- για τις οφειλές αυτές
–τα στεγαστικά δάνεια δηλαδή- ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση µη καταβολής από πλευράς του οφειλέτη του ποσού
της ενήµερης τοκοχρεολυτικής δόσης που θα όφειλε να καταβάλει από το χρονικό σηµείο επίδοσης της αίτησης. Εδώ τώρα
πώς τεκµαίρεται µόνιµη αδυναµία πληρωµής, αφού από τη
στιγµή που θα καταβάλει την αίτηση και µετά, πρέπει να αρχίσει
να πληρώνει τοκοχρεολυτικές δόσεις για να ισχύσει η αναστολή
των καταδιωκτικών µέτρων; Άρα, θα πουν οι τράπεζες: Μα, αυτοί
µπορούν να πληρώνουν. ∆εν έχουν µόνιµη αδυναµία πληρωµής.
Καταρρέει όλο το οικοδόµηµα. Τεράστια δοµική αντίφαση. Καταρρέει όλο το οικοδόµηµα. Κάνετε µία τρύπα στο νερό. Και βλέπετε την καλή διάθεση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που
λέµε, να σπρώξουµε τα πράγµατα, να τα κάνουµε καλύτερα. Εδώ
τώρα πώς ξεπερνιέται αυτό; Πώς ξεπερνιέται αυτό το πράγµα;
∆οµική αντίφαση. Τεράστιο λάθος.
Οι συντάκτες του νοµοσχεδίου, οι νοµοτεχνικοί, που συνέταξαν το νοµοσχέδιο, κύριε Ροµπόπουλε, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι προχειρογραµµένο, γονατογράφηµα. Και βλέπετε πάλι
την καλή µας διάθεση.
Εδώ αυτό αν δεν θεραπευτεί, έχουµε κάνει µία τρύπα στο
νερό. Τι σηµαίνει, µόνιµη αδυναµία πληρωµής και µετά καταβάλλω τοκοχρεολυτικές δόσεις; Απαράδεκτο!
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συγχωρείστε µε για το
ύφος και τον τόνο, αλλά εδώ παίζουµε µε τη ζωή ανθρώπων. Το
νοµοσχέδιο αυτό έχει καλή διάθεση, καλή στόχευση.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Πού τη βλέπεις;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Λέει ο κ. Τζέκης, πού τη βλέπεις; Ας
κάνουµε µία προσπάθεια να τη δούµε, κύριε Τζέκη.
Με αυτά, όµως, εδώ τα πράγµατα µας εξαναγκάζετε µετά να
πούµε ότι δεν κάνετε τίποτα. ∆ηλαδή, θέλετε να µας κάνετε κι
εµάς να αντιµετωπίσουµε κατά µηδενιστικό τρόπο το όλο νοµοθέτηµα. Αλλάξτε το τώρα!
Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, και ζητώ και πάλι συγγνώµη από το
Προεδρείο, ήθελα την Υπουργό εδώ. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό
νοµοθέτηµα αυτό. Παίζουµε µε τις ζωές ανθρώπων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Ροντούλη. Καταγράφονται όλα αυτά που είπατε και στα Πρακτικά.
Παρακαλώ πολύ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρήστο Παπουτσή να λάβει
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το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπω ότι ο συνάδελφος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ροντούλης µε εξαιρετικό
πάθος υποστήριξε τις απόψεις του και κυρίως την αγωνία του
για την αποσαφήνιση των συγκεκριµένων διατάξεων. Εξ αυτού
του πάθους, εγώ συγκρατώ την πραγµατική θέληση, την οποία
έχει για να συµβάλει και να βοηθήσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, ησυχία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Γι’ αυτόν το λόγο, όµως, παρακαλώ
και την Κυβέρνηση…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, για εσάς
µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, τον ακούω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Γι’ αυτόν το λόγο παρακαλώ και την
Κυβέρνηση, µε απόλυτη σαφήνεια, να διευκρινίσει ακριβώς την
έννοια της τροποποίησης, την οποία έκανε, δεδοµένου ότι και
άλλοι συνάδελφοι έχουν τις ίδιες απορίες. Επειδή ο κ. Ροντούλης
µε εξαιρετικά έντονο τρόπο κατέγραψε τις απόψεις του, αντελήφθην στη συνέχεια ότι εδίδοντο διευκρινίσεις κατ’ ιδίαν, αλλά
για τα Πρακτικά της Βουλής, όπου γράφεται και η ιστορία του
έθνους, θα ήθελα να παρακαλέσω την Κυβέρνηση, αµέσως µετά
να πάρει το λόγο και να το διευκρινίσει.
Ωστόσο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω
ότι το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητούµε σήµερα, είναι ένα καλό
νοµοσχέδιο, το οποίο ανελύθη µε πολύ µεγάλη προσοχή και ευκρίνεια από τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, το συνάδελφο κ.
Θωµά Ροµπόπουλο αλλά και από την Υπουργό, η οποία έλαβε
δις το λόγο, χθες και σήµερα, επί των λεπτοµερειών του νοµοσχεδίου.
Επιπλέον υπενθυµίζω για ακόµη µία φορά – το γνωρίζετε βέβαια όλοι – ότι αυτό το νοµοσχέδιο επί πολλούς µήνες έχει γίνει
αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης και ενδελεχούς έρευνας και
διαπραγµάτευσης ανάµεσα στους κοινωνικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, τις
Ενώσεις των Καταναλωτών και επιπλέον αποτελεί µία µεγάλη δέσµευση της Κυβέρνησής µας.
∆εν θέλω να σταθώ πολύ επ’ αυτού, και δεν θέλω να σας πάρω
και το χρόνο σήµερα, δεδοµένου ότι είµαστε στο Θερινό Τµήµα
και ούτως ή άλλως τα θέµατα τρέχουν, και δεν χρειάζεται να
φορτίζουµε την ατµόσφαιρα για νοµοθετήµατα, τα οποία είναι
γενικής λήψης και νοµοθετούν το κοινό καλό.
Θέλω όµως να µου επιτρέψετε να κάνω δύο πολιτικά σχόλια σε
σχέση µε τα γενικότερα θέµατα και τις γενικότερες εξελίξεις, οι
οποίες διαµορφώνονται εντός και εκτός της Αίθουσας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, αλλά και σήµερα το πρωί, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούµενων
µηνών, όπως γνωρίζετε, σε άλλες αίθουσες του Κοινοβουλίου
συνεχίζονται οι συζητήσεις στα πλαίσια των Εξεταστικών Επιτροπών για τις υποθέσεις του Βατοπεδίου, της Siemens και των
Οµολόγων. Σε πολλές από αυτές – και σε διάφορες συνεδριάσεις – είχαµε µικρές εντάσεις ανάµεσα σε συναδέλφους, ανάµεσα σε µάρτυρες, οι οποίοι για τον οποιονδήποτε λόγο
αρνήθηκαν να καταθέσουν την αλήθεια των γεγονότων, αλλά και
σε άλλους µάρτυρες, οι οποίοι επέλεξαν να είναι βασιλικότεροι
του βασιλέως, και να δίνουν εξηγήσεις ακόµη και για περιόδους
που δεν έχουν καµµία γνώση – κατά δήλωσή τους – και καµµία
ανάµειξη, επιδεικνύοντας έναν ιδιαίτερο ζήλο και προκαλώντας
βεβαίως την αντίδραση ορισµένων συναδέλφων.
Αντιλαµβάνοµαι ότι τέτοιου είδους γεγονότα είναι λογικό να
δηµιουργούν εντάσεις. Θέλω να κάνω όµως µία έκκληση προς
όλους ότι µε κάθε τρόπο πρέπει να διαφυλάξουµε το κύρος των
επιτροπών, µε κάθε τρόπο πρέπει να διαφυλάξουµε τις προσπάθειες, οι οποίες έχουν γίνει από όλους για τη διερεύνηση της
αλήθειας. Και σε κάθε περίπτωση νοµίζω ότι, τουλάχιστον όσον
αφορά την πλειοψηφία, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, έχω την αίσθηση
ότι έχει διαλύσει ακόµη και την παραµικρή αµφιβολία από όλους
– που ενδεχοµένως υπήρχε – ότι δήθεν δεν θα ακολουθούσαµε
το δρόµο για τον οποίο είχαµε δεσµευτεί, το δρόµο, δηλαδή, της
διαφάνειας και της πλήρους διερεύνησης των ευθυνών.

Γι’ αυτόν το λόγο, έχω την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας, τις τελευταίες µέρες, ιδιαίτερα µετά την επιστολή
της δικαιοσύνης, όπου παραπέµπεται και ο φάκελος για την υπόθεση της οικονοµίας στη Βουλή και αναφέρεται στον πρώην
Πρωθυπουργό, αλλά και στους αρµόδιους Υπουργούς της εποχής εκείνης, επιδεικνύουν πολύ µεγάλη αµηχανία, µεγάλη ένταση
και µεγάλη σύγχυση.
Φοβάµαι ότι για κάποιο περίεργο λόγο αγωνιούν. Θα έλεγα ότι,
όσον αφορά τη θέση της Βουλής, όσον αφορά τη στάση της
Πλειοψηφίας, νοµίζω ότι δεν πρέπει να έχουν απολύτως καµµία
αµφιβολία. Και θέλω να τους καλέσω να συµβάλουν και εκείνοι µε
την ενεργή συµµετοχή τους σ’ αυτό για το οποίο έχουµε δεσµευτεί ενώπιον του ελληνικού λαού. Πρέπει να δώσουµε ένα καθαρό µήνυµα ότι η περίοδος της σύγχυσης, της αδιαφάνειας,
της ατιµωρησίας έχει οριστικά τελειώσει. Σ’ αυτό εµείς θα επιµείνουµε. Και θα επιµείνουµε µε κάθε τρόπο. Για το λόγο αυτό
ζητώ από τη Νέα ∆ηµοκρατία, όχι µόνο να επανέλθει στην Επιτροπή για τα Οµόλογα, αλλά ταυτόχρονα να συµβάλει µε κάθε
τρόπο στην αποσαφήνιση της αλήθειας.
Όσον αφορά βεβαίως τώρα τα εσωτερικά θέµατα της Νέας
∆ηµοκρατίας, οφείλω να πω ότι ως πολίτης της χώρας και ως πολιτικός, αντιλαµβάνοµαι την αγωνία ορισµένων από τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι απαιτούν από τον
πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραµανλή, επιτέλους να µιλήσει. Και να µιλήσει για την αλήθεια των γεγονότων, για τα σκάνδαλα, τα οποία προέκυψαν, και διαχειρίστηκε ο ίδιος και η
Κυβέρνησή του. Και όχι µόνο αυτό, αλλά µε πολιτική του επιλογή
έκλεισε τη Βουλή και απέτρεψε από τη Νέα ∆ηµοκρατία το να
συµµετέχει στη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων.
Όσον αφορά τώρα τους συναδέλφους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου αναφέρθηκαν επανειληµµένως στα θέµατα του µνηµονίου, της παρουσίας της τρόικας,
όπου εµφανίστηκε κάπου και το νοµοσχέδιο αυτό να είναι µέσα
στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών για την έξοδο της χώρας από
την κρίση, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο ειδικότερα είναι ακριβώς µία δέσµευση του ΠΑΣΟΚ από την περίοδο
της Αντιπολίτευσης, που αφορά συγκεκριµένες λειτουργίες του
τραπεζικού συστήµατος και τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας
του θεσµικού πλαισίου, που διέπει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, ανεξάρτητα από την κρίση. Είναι θέµα νοικοκυρέµατος
του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, είναι θέµα που αφορά τη
δικαιοσύνη και το δίκαιο τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι συναλλαγές ανάµεσα στους καταναλωτές και στο τραπεζικό σύστηµα.
Ωστόσο όµως, επειδή έρχεται και επανέρχεται η συζήτηση
γύρω από τον τρόπο µε τον οποίο συζητά η Κυβέρνηση µε τους
υπαλλήλους των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εγώ θέλω να διευκρινίσω και να υπενθυµίσω προς όλους ότι η
Κυβέρνηση δεν αποδέχεται άκριτα τις όποιες ιδέες και τις όποιες
υποδείξεις. ∆ιαπραγµατεύεται. Και διαπραγµατεύεται µε αποφασιστικό τρόπο, µε καθαρό τρόπο και µε σκληρό τρόπο. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – δεν ξέρω τι έκαναν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις και ποια ήταν η πρακτική – η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου δεν υιοθετεί σε καµµία περίπτωση τις υποδείξεις των υπαλλήλων των ∆ιεθνών Οργανισµών, αλλά αντίθετα
επιµένει, εξηγεί, αναλύει και αναζητεί εναλλακτικές επιλογές,
υπενθυµίζοντας συχνά ότι οι Υπουργοί µας και τα στελέχη µας
δεν είναι εκτελεστές κάποιας διεθνούς συµφωνίας, αλλά είναι
εντολοδόχοι του ελληνικού λαού, µε εντολή καθαρή και σαφή,
να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση, να σώσουµε τη χώρα από
τη χρεωκοπία, που µας οδήγησε η Νέα ∆ηµοκρατία, και να
µπούµε στο δρόµο της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, της
ανάπτυξης, της συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Επιπλέον, υπενθυµίζουν προς όλους – και βεβαίως και στους
ιδίους τους υπαλλήλους των ∆ιεθνών Οργανισµών – ότι οι συζητήσεις τις οποίες κάνουν µε την ελληνική Κυβέρνηση, δεν είναι
συζητήσεις οι οποίες αφορούν άσκηση επί χάρτου, ούτε βεβαίως
κάποια περίεργη ιδεολογική αναµέτρηση, αλλά είναι συζητήσεις
που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων, αφορούν τις ελπίδες ενός
ολόκληρου λαού για την βελτίωση της ζωής του, για την ασφάλεια και την ποιότητα στη ζωή του. Αυτό, τουλάχιστον οι Υπουρ-
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γοί µας σε καµµία περίπτωση δεν το ξεχνούν.
Τέλος, επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, για ένα λεπτό ακόµη, να
κάνω µία άλλη αναφορά, γιατί βλέπω αυτές τις µέρες, µε την ευκαιρία της άφιξης των υπαλλήλων των θεσµικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ότι άρχισε ξανά µία φιλολογία.
Θυµάµαι µάλιστα ότι προ ηµερών, στην Εξεταστική Επιτροπή
για τη «SIEMENS», όπου εξετάστηκε ο υπεύθυνος της εταιρείας
στην Ελλάδα «CIVITAS» είχε αναφερθεί ότι είχε αναλάβει το έργο
της υποστήριξης των ιδεών της τρόικας εδώ στην Ελλάδα.
Σας θυµίζω βέβαια ότι αυτή η εταιρεία «CIVITAS» είναι εκείνη
η οποία είχε αναλάβει κατ’ εργολαβία την υποστήριξη και της
Νέας ∆ηµοκρατίας για τουλάχιστον έξι-εφτά χρόνια. Ωστόσο
τώρα παίζει αυτό το ρόλο. ∆εν ξέρω αν έχει πάλι συµβόλαιο µε
τη νέα άφιξη της τρόικας, πάντως ο ίδιος οµολόγησε ότι είχε
στην προηγούµενη επίσκεψη, υποστηρίζοντας τις προθέσεις, την
προοπτική και το έργο της.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτής της νέας άφιξης, διαβάζουµε
στις εφηµερίδες ότι υπάρχει η απαίτηση από τους υπαλλήλους
των διεθνών οργανισµών για την πώληση άµεσα ενός µεγάλου
µεριδίου της ∆ΕΗ. Τίθεται σε διαδικασία, δηλαδή, απαίτησης…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ένα µέρος, το 40%, των
λιγνιτικών µονάδων. Όχι το 51%...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ωραία. Σηµασία έχει όµως ότι θέλουν
το λιγνιτικό πρόγραµµα.
Οφείλω να πω –και δώστε µου την ευκαιρία αυτή να το πω, κυρίως γιατί η διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει τη δική µου υπογραφή και
τη δική µου πολιτική επιβεβαίωση µιας διαδικασίας που κινήθηκε
σε ευρωπαϊκό επίπεδο οµόφωνα – ότι αυτή η διαδικασία της απελευθέρωσης κινείται σε δύο βασικούς κανόνες: στην προστασία
και στο σεβασµό του υγιούς ανταγωνισµού και από την άλλη
πλευρά στην προστασία και το σεβασµό του δηµοσίου συµφέροντος. Υγιής ανταγωνισµός είναι αυτός στον οποίον συµµετέχουν όλοι, και οι δηµόσιες υπηρεσίες και ο ιδιωτικός τοµέας. Και
για το δηµόσιο συµφέρον είναι δεσµευµένοι όλοι, και οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ουδείς µπορεί να επιβάλει διαφορετικές κατευθύνσεις από
αυτές που προβλέπονται µέσα από την ίδια τη νοµοθεσία, από τις
οδηγίες, από τους κανονισµούς και επιπλέον ουδείς µπορεί να
επιβάλει σε ένα κράτος µέλος να οργανώσει τον τρόπο µε τον
οποίον θα απελευθερωθεί η αγορά.
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Σε κάθε περίπτωση κανείς δεν µπορεί να επιβάλει – και όσο
είναι χαµηλόβαθµοι υπάλληλοι των διεθνών οργανισµών ακόµη
λιγότερο µπορούν να επιβάλουν ούτε και να δηµιουργήσουν
κλίµα και ένταση στην ελληνική αγορά – αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και κυρίως σε έναν τόσο µεγάλο οργανισµό
όπως είναι η ∆ΕΗ.
Η ∆ΕΗ είναι µια µεγάλη επένδυση του κράτους, είναι µια µεγάλη επένδυση του ελληνικού λαού για πάνω από πενήντα χρόνια και ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει το ρόλο της µέσα στην
ελληνική οικονοµία. Γιατί ακριβώς µε αυτόν το ρόλο µπορεί να
εγγυηθεί όχι µόνο χαµηλότερες τιµές στην ελληνική αγορά, αλλά
να εγγυηθεί ταυτόχρονα και µια ελληνική παρουσία στον διεθνή
περίγυρο.
Ως εκ τούτου, οι εκπρόσωποι των διαφόρων οργανισµών, οι
οποίοι προσέρχονται στην Ελλάδα και υποστηρίζονται από τα
αντίστοιχα επικοινωνιακά προγράµµατα που βλέπουµε αυτές τις
µέρες, καλά θα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι εδώ δεν είναι
µια χώρα η οποία βρίσκεται εκτός του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα είναι. Μην το ξεχνάµε αυτό.
∆εύτερον, η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία µπορεί και έχει κάθε
λόγο να παρακολουθεί την εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς στον
τοµέα της ενέργειας, όπως επίσης και την εξέλιξη των αγορών
στα άλλα κράτη µέλη.
Και δεν αντιλαµβάνοµαι για ποιο λόγο η Ελλάδα θα πρέπει να
γίνει το πειραµατόζωο για τις οποιεσδήποτε ιδεολογικές αγκυλώσεις και τους δογµατισµούς των οποιωνδήποτε χαµηλόβαθµων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µακριά και πέρα
από το συµφέρον του ελληνικού λαού και από το δηµόσιο συµφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Παπουτσή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την υπ’ αριθµόν 11221/7501
από 27.7.2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του Κανονισµού της Βουλής, η Υποεπιτροπή της ∆ιαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, για κάθε σύνθεση
του Τµήµατος ∆ιακοπής των Εργασιών της Βουλής.
Η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής :
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος
Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ ωραία η αγόρευση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι βγαλµένη από τα παλιά τα χρόνια,
µε µηνύµατα του παρελθόντος, ενώ η ίδια η Κυβέρνηση, την
οποία στηρίζει ασφαλώς, και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ άλλα έχει ψηφίσει µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
Κύριε Παπουτσή, δεν µπορείτε να κατηγορείτε αυτά τα οποία
ως Κοινοβουλευτική Οµάδα ψηφίσατε πριν από λίγους µήνες.
Ούτε µπορείτε σήµερα να κατηγορείτε εταιρείες επικοινωνίας,
για τις οποίες ούτε µας ενδιαφέρει ούτε πρόκειται να κάνουµε
διάλογο εδώ.
Εδώ είµαστε, κύριε Παπουτσή, εκτός από το να µη λαϊκίζουµε,
για να µιλάµε για την πολιτική. Η πολιτική, λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριµένη. Οι δεσµεύσεις τις οποίες έχετε υπογράψει είναι πολύ
συγκεκριµένες και είναι εξαιρετικά λαϊκιστικό να επιχειρείτε µε
κορώνες να ξεφύγετε από τον ίδιο σας τον εαυτό, τον εαυτό δηλαδή ενός νεοφιλελεύθερου σοσιαλισµού, που αποφάσισε να
έρθει σε απόλυτη σύγκρουση µε την κοινωνική του βάση, µε τις
προεκλογικές δεσµεύσεις, µε τη φύση του κόµµατός σας, µε την
ίδια την κοινωνία έξω, για να υπαγορεύσει στην κοινωνία αυτά
που αναγκάστηκε µε την απολογητική στάση και την υπαναχώρηση να αποδεχθεί.
Κακά τα ψέµατα, είναι πολύ δύσκολο να στηρίζετε σε αυτή την
Αίθουσα ως Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, κάτι για το
οποίο κι εσείς οι ίδιοι ανακαλύπτετε µέρα µε την ηµέρα, απ’ αυτά
που περιγράφονται στα άρθρα του µνηµονίου, ότι αποτελεί δεσµεύσεις δυστυχώς της χώρας µε τη δική σας υπογραφή. Αυτή
είναι µια πικρή, πικρή πραγµατικότητα.
Και επειδή για να επιβιώσετε πολιτικά, πρέπει να ξεφύγετε απ’
αυτά τα οποία έχετε υπογράψει ως Κυβέρνηση και ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, επειδή το στηρίζετε, έχετε καταναγκαστεί να
υπαναχωρήσετε σε έναν ατέρµονα λαϊκισµό. Αναγκαστήκατε να
στήσετε πέντε εξεταστικές επιτροπές, για να δηµιουργήσετε
κλίµα. Υποχρεωθήκατε να αποφασίσετε την παγίδευση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την προσπάθεια ακύρωσης του αντιπολιτευτικού έργου, µέσα από µια διαδικασία εξεταστικών
επιτροπών.
Παράδειγµα: δεν µπορείτε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα και ως
εκπροσώπηση στην εξεταστική επιτροπή να αγνοείτε τέσσερα
πορίσµατα για το Βατοπέδι και την ίδια στιγµή να στέλνετε επιστολή στο Υπουργείο Οικονοµικών, για να µάθετε την πιθανή
ζηµιά του δηµοσίου. ∆εν µπορείτε και δεν έχετε το δικαίωµα να
απειλείτε µάρτυρες στην προανακριτική επιτροπή ή οπουδήποτε
αλλού και µετά να παραχαράζετε τα Πρακτικά, επειδή αυτά τα
οποία είπαν κάποιοι µέσα στην επιτροπή δεν βολεύουν την Πλειοψηφία.
∆υστυχώς, η ∆ηµοκρατία είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει ανοιχτά µάτια και ξεβουλωµένα αυτιά. Θέλει µεγάλο κουράγιο και
θέλει όραµα µπροστά. ∆υστυχώς το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε, για να
ξεφύγει απ’ αυτά που υπέγραψε, να καταργήσει το όραµα και
στη θέση του να βάλει την καθυπόταξη των πολιτικών του αντιπάλων.
Αυτά όµως, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ και
απευθυνόµενος στην Κυβέρνηση στο όνοµα του κυρίου Υφυπουργού, είναι θαύµατα ολίγων ηµερών στην πολιτική. ∆εν κρατάνε. ∆εν πάει µακριά αυτή η βαλίτσα. Είναι κοντά τα βήµατα
αυτά. Και το ψέµα, όπως ξέρετε, έχει κοντά πόδια.
Θα πάµε, λοιπόν, σε αυτό το διάλογο και θα αποδείξουµε αν
και πού υπάρχουν ευθύνες και ποια είναι η συµµετοχή του εννιαµήνου σε αυτή τη κατάσταση, όχι µόνο της οικονοµίας, αλλά
και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
∆ιότι µέχρι και χθες και προχθές και την περασµένη εβδοµάδα
και τον περασµένο µήνα ο αξιότιµος Πρωθυπουργός κάνει ό,τι
µπορεί προσπαθώντας να µειώσει τις προηγούµενες κυβερνήσεις, να καθυποτάξει και να αµαυρώσει την εικόνα της χώρας
στο εξωτερικό.
Με αυτή την εικόνα θα πάτε έξω να πολεµήσετε; Με αυτή την
εικόνα θα προσπαθήσετε τις θυσίες του ελληνικού λαού να τις

παρουσιάσετε εκεί που πρέπει να τις παρουσιάσετε, σαν µια ουσιαστική αξιοπρόσεκτη και ειλικρινή προσπάθεια του συνόλου
του πολιτικού συστήµατος να συµβάλλει στην έξοδο από την
κρίση; Το πρωί µειώνοντας τη χώρα και το βράδυ µειώνοντας
τους πολίτες;
Και µε αυτό τον τρόπο θα βγούµε από την κρίση; Μα, δεν θα
βγούµε. Και δεν θα µπορέσετε να κρατήσετε τα κατάγµατα της
κοινωνικής συνοχής τα οποία έρχονται. Και εκεί είναι η µεγαλύτερη απειλή. ∆εν είµαστε εµείς η µεγαλύτερη απειλή για σας.
Στο κάτω-κάτω πολιτικοί είµαστε, πότε ο ένας πάνω, πότε ο
άλλος κάτω, πότε κάποιος άλλος. Οποιαδήποτε άλλη λύση δώσει
ο ελληνικός λαός, αποδεκτή. Την κοινωνική συνοχή όµως δεν
µπορείτε να την κρατήσετε ούτε εσείς ούτε εµείς. Αυτό δεν το
βλέπετε.
Ταµείο δεν έχετε στην Κυβέρνηση µε εικόνα του οικογενειακού προγραµµατισµού, την τσέπη του κάθε νοικοκυριού. Έχετε
ο καθένας το ταµείο του δικού του Υπουργείου. Ταµείο συνολικό
έχετε, να ξέρετε τι µπαίνει και τι βγαίνει από την τσέπη του Έλληνα, αν µπορεί δηλαδή σήµερα να αντέξει;
Φέρατε το νοµοσχέδιο αυτό για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Καλά κάνετε. ∆ιορθώσεις υπήρχαν διάφορες. Νοµίζω ευρύτερη
στήριξη είχατε από τις πολιτικές δυνάµεις, ακόµα και εν διαφωνία. Και είστε ικανοποιηµένοι γι’ αυτό; Είστε ικανοποιηµένοι από
το γεγονός ότι όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι του ελληνικού λαού
δεν µπορεί να επιβιώσει; Πολύ αµφιβάλλω. Και τι κάνετε γι’ αυτό;
Απολύτως τίποτα.
Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστηµα να ενηµερώνεται από
τους δηµοσιογράφους για τις δεσµεύσεις της χώρας, κύριε
Υπουργέ. Είναι η απόλυτη µείωση του ρόλου του πολιτικού να
µαθαίνουµε από τις εφηµερίδες τι ζητούν οι άλλοι από µας για
µας. Γιατί δεν το λέτε στον ελληνικό λαό; Γιατί δεν λέτε στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα αυτά τα οποία έχετε προσυπογράψει;
Πείτε τους δηλαδή ότι τον Ιανουάριο τα τρόφιµα θα πάνε από
11% στο 23% ΦΠΑ. Πείτε το, ξεκαθαρίστε το. Πείτε σε αυτούς
που έχασαν δύο µισθούς ότι δεν θα µπορούν πλέον – πολλές οικογένειες – όχι να σπουδάσουν τα παιδιά τους στην επαρχία,
ούτε στην Αθήνα. Και τότε τι θα κάνετε;
Θα επικαλεστείτε τις προηγούµενες κακές κυβερνήσεις; Πόσο
πολύ αντέχει αυτό; Πόσο πιστεύετε ότι σας βγάζει σε άκρη; Αυτή
είναι η ευθύνη σας απέναντι στην κοινωνία; Αυτή είναι η πολιτική
σας στρατηγική;
Λυπάµαι πάρα πολύ για όλον αυτόν τον καταιγισµό των ψευδών ειδήσεων. Λυπάµαι πάρα πολύ για την πολιτική σκευωρία.
Λυπάµαι πάρα πολύ που θυσιάζετε τη χώρα και τους πολίτες
αυτής της χώρας για να επιβιώσετε πολιτικά. Πείτε την αλήθεια
στο λαό. Μην ντρέπεστε. Πείτε τι ψηφίσατε σε αυτήν την Αίθουσα. Πείτε τι θα γίνει το 2011 και το 2012. Πείτε τους έµµεσους φόρους του 2011, τους άµεσους φόρους του 2011, την
αύξηση των αντικειµενικών αξιών, πείτε τη µείωση των εσόδων
αυτού του έτους. Για όλα αυτά φταίνε οι προηγούµενοι; Θα τα
χρεωθούν οι επόµενοι και δεν θα είστε εσείς, γιατί η κοινωνία θα
σας κατατάξει σε αυτές τις πολιτικές δυνάµεις, που δεν µπόρεσαν να αγωνιστούν για την πατρίδα.
Και όλα αυτά προσπαθείτε να τα κουκουλώσετε µέσα από εξεταστικές επιτροπές. Κοντά πόδια, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, έχει το ψέµα στο ΠΑΣΟΚ. Λυπάµαι γι’ αυτό που βλέπω.
Κάντε, λοιπόν, αυτό το οποίο εσείς πιστεύετε. Να ξέρετε ότι η
κοινωνία µας παρακολουθεί όλους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ένα σχόλιο, κυρία Πρόεδρε, µόνο,
γιατί πραγµατικά µένω έκπληκτος από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας σήµερα, εκπρόσωπο της ιστορικής µεγάλης παράταξης της ∆εξιάς και της ΕΡΕ, να µιλά από
το Βήµα της Βουλής για πολιτική σκευωρία και µάλιστα µήνα Ιούλιο. Ακόµα δεν έχουµε µπει στον Αύγουστο. Ντροπή, κύριε Εκπρόσωπε! Πολιτικές σκευωρίες να τις αναζητήσετε µόνο στη δική
σας πολιτική παράταξη και στην ιστορία αυτού του τόπου.
∆εύτερον, δεν δέχοµαι από τη Νέα ∆ηµοκρατία να απευθύνε-
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ται στο ΠΑΣΟΚ και να οµιλεί για την καθ’ υπόταξη των πολιτικών
αντιπάλων και την ποινικοποίηση της δηµόσιας ζωής και το σχεδιασµό να στείλει τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας στα δικαστήρια. Είναι ντροπή για τον Εκπρόσωπο της παράταξης, που µε
ψευδή στοιχεία, όπως αποδείχτηκαν σε όλη τη φάση της διαδροµής και της έρευνας, έστειλε πρώην Πρωθυπουργό στο Ειδικό ∆ικαστήριο το 1989. Ντροπή!
Τρίτον, όσον αφορά τη σηµερινή διερεύνηση, απλώς το ύφος
και η ένταση του κ. Μαρκόπουλου, ακριβώς στο ίδιο µήκος κύµατος µε τους συναδέλφους του στις εξεταστικές επιτροπές,
µαρτυρά τη µεγάλη αγωνία, την οποία έχει η Νέα ∆ηµοκρατία, η
οποία εµφανίζεται σαν να καταλαβαίνει τώρα ότι αυτό το οποίο
λέγαµε προεκλογικά και έχουµε πει από την πρώτη στιγµή και πιστοποιείται µε τις συνεχείς καταθέσεις των αιτηµάτων για εξεταστικές επιτροπές για όλα τα θέµατα, ακόµα και γι’ αυτά που
υποτίθεται ότι ήταν ο προνοµιακός χώρος της Νέας ∆ηµοκρατίας επί σειρά ετών, όπως είναι το Χρηµατιστήριο, η Οικονοµία
και διάφορα άλλα τέτοια, αυτά τα οποία λέγαµε τα εννοούσαµε.
Ε, λοιπόν, σας το λέω ξανά, κύριε Μαρκόπουλε, η περίοδος
της συγκάλυψης, της ατιµωρησίας και της ανευθυνότητας όσον
αφορά τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος έχει τελειώσει ανεπιστρεπτί. Είµαστε σε άλλη φάση, στη φάση της διαφάνειας, της
ορθολογικοποίησης, της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, αλλά ταυτόχρονα και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν δεν µπορείτε να αντιληφθείτε το µίγµα της πολιτικής που είναι αναγκαίο και οδηγεί
στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, στη συνοχή και την αλληλεγγύη
της κοινωνίας ταυτόχρονα, λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά είναι ζήτηµα πολιτικής παιδείας, είναι θέµα πολιτικής παιδείας της Νέας
∆ηµοκρατίας, η οποία δεν µπορεί να αντιληφθεί τις σύγχρονες
απαιτήσεις οι οποίες αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική σε µία περίοδο εκτάκτου ανάγκης τόσο για τη χώρα µας όσο και για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάντως, ανεξάρτητα αν αντιλαµβάνεται, κυρία Πρόεδρε, η Νέα
∆ηµοκρατία αυτή την πολιτική, εµείς αυτή την πολιτική συνεχίζουµε µε απόλυτη ευθύνη, µε απόλυτη δέσµευση προς τον ελληνικό λαό και µε απόλυτη πίστη ότι θα πετύχουµε υπέρ του
ελληνικού λαού, υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος. Η Νέα ∆ηµοκρατία ας κανονίσει τη δική της πολιτική υπέρ του κοµµατικού
της συµφέροντος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπουτσή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπουτσή, λυπάµαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι εσείς όλοι στο ΠΑΣΟΚ κρύβετε το κεφάλι µέσα στην άµµο της πολιτικής. Θέλω να σας
υπενθυµίσω απλά ότι οι µόνες βαλίτσες µαύρου χρήµατος είχαν
πράσινο χρώµα απ’ έξω µέχρι τώρα και το ξέρετε αυτό. Θέλω,
επίσης να σας πω ότι και εµείς αγωνιούµε για την πορεία αυτού
του τόπου, αλλά δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για εµάς –και
είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτό- ποτέ δεν επιλέξαµε την οδό της
αναξιοπρέπειας, της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και του
προσωπικού εξευτελισµού του καθενός από εµάς υβρίζοντας
τους αντιπάλους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Τι κάνατε το 1989;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να µάθετε, κύριε
Παπουτσή, ότι η πολιτική ζωή έχει πολιτικές αποφάσεις. Τα αποτελέσµατα τα κρίνουν οι πολίτες. Η αγωνία η δική σας είναι πώς
θα πάτε στους ανθρώπους που στήριξαν τις ελπίδες τους σε
εσάς και θα τους εξηγήσετε µια πολιτική την οποία και εσείς
ακόµα και αν την πιστεύετε ή δεν την πιστεύετε, την µαθαίνετε
από τις εφηµερίδες. Και αυτή είναι η δυστυχία του µισού Υπουργικού Συµβουλίου και της πληθώρας των µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε ότι αποτελεί
υποτίµηση του καθενός µέλους του Κοινοβουλίου, να µαθαίνει
από τις εφηµερίδες τι πρόκειται να γίνει στον τόπο; Μόνοι σας τα
είπατε. ∆εν αντιλαµβάνεστε ότι η ίδια η δική σας πολιτική λειτουργία είναι σε λανθασµένη κατεύθυνση και ότι αυτό συνολικά
υποτιµά το πολιτικό σύστηµα; Και, βεβαίως, δεν εγγυάται απο-
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τελέσµατα, κύριε Παπουτσή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι θλιβερό το θέαµα των δύο
παρατάξεων που η µία διαδέχεται την άλλη στην κυβέρνηση της
χώρας και κατεδαφίζουν την Ελλάδα, την ώρα που την κατεδαφίζουν και πάνω στα ερείπια αυτής της χώρας και στη λεηλασία
του ελληνικού λαού να προσπαθούν να οικοδοµήσουν αιτίες και
λόγους αντιπαράθεσης και µάλιστα όταν συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο κατά παράδοξο τρόπο και οι δύο παρατάξεις
το ψηφίζουν επί της αρχής µαζί µε το ΛΑΟΣ. Ψηφίζουµε µαζί τα
νοµοσχέδια, µαζί καταστρέφουµε τον τόπο, µαζί λεηλατούµε τον
ελληνικό λαό, µαζί τον έχουµε φτάσει στο χείλος της αβύσσου,
αλλά κατά τα άλλα επιχειρούµε να βρούµε λόγους αντιπαράθεσης µεταξύ µας, προκειµένου να αποπροσανατολίζουµε και βεβαίως να διαιρούµε τον ελληνικό λαό σε ένα ανούσιο, στείρο,
συναινετικό κατά βάση και καταστρεπτικό δικοµµατικό παιχνίδι.
Μία κουβέντα θέλω να πω για το θέµα του νοµοσχεδίου που
κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών και δηµιούργησε πελώριες
αναστατώσεις. Το νοµοσχέδιο αυτό αφορά την απελευθέρωση
των εµπορευµατικών αναφορών και την απελευθέρωση των
τιµών, των κοµίστρων για τις εµπορευµατικές µεταφορές. Αυτό
η Κυβέρνηση µας το εµφανίζει ως πρόοδο, ως ενίσχυση του
ανταγωνισµού και ως µεταρρύθµιση, η οποία θα συµβάλει θετικά
στην ελληνική οικονοµία και στην ανάπτυξη. Μας εµπαίζει και
εµπαίζει για άλλη µία φορά τον ελληνικό λαό.
∆εν είναι εδώ και ο κ. Μαρκόπουλος να το ακούσει, αλλά αυτό
έχετε κάνει µε την απελευθέρωση των αγορών παντού. Και αντί
να κάνετε απελευθερώσεις των αγορών και αυτές να οδηγούν
σε µείωση των τιµών, ποιο είναι το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα
είναι ολιγοπώλια και µονοπώλια και αυξήσεις των τιµών. Τι µας
λέγατε για τις αεροµεταφορές; Θα πωληθεί η δηµόσια Ολυµπιακή, θα διαµορφωθεί άλλη µία ιδιωτική εταιρεία, θα ενισχύσει τον ανταγωνισµό, θα πέσουν οι τιµές.
Κύριοι, φτιάξατε ένα µονοπώλιο ιδιωτικό, Ολυµπιακή – Aegean,
από την πώληση της Ολυµπιακής. ∆εν σας ενοχλεί αυτό το µονοπώλιο το ιδιωτικό στις αεροµεταφορές; Γιατί δεν ανοίγετε µέτωπο απέναντί του; Γιατί σας πειράζουν οι κινητοποιήσεις των
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σας πειράζουν οι κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων και δεν σας ενοχλεί
το µονοπώλιο που κατασκευάζεται από ιδιώτες, µία εταιρεία η
οποία θα ελέγχει απολύτως τις αεροµεταφορές της χώρας µας;
Γιατί δεν σας ενοχλούν αυτά;
∆υστυχώς, όµως, µε την απελευθέρωση των εµπορευµατικών
µεταφορών που θέλετε να κάνετε, θέλετε να διαµορφώσετε µεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην είσοδο των πολυεθνικών και τελικά σε καρτέλ ελέγχου των οδικών
εµπορευµατικών µεταφορών της χώρας. Εκεί πάνε τα πράγµατα.
Ο αέρας, τα λιµάνια, οι δρόµοι στον έλεγχο των πολυεθνικών
εταιρειών και των καρτέλ µε διαµορφώσεις τιµών, οι οποίες θα
πνίγουν τον καταναλωτή και την ελληνική οικονοµία.
Κάτι είπε ο κ. Παπουτσής για το θέµα της ενέργειας. Εδώ,
ήρθε η Κοµισιόν και λέει ότι το 40%...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Επισήµως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επισήµως, κύριε Παπουτσή. Το
«REUTERS» λέει τι είπαν οι κοινοτικοί αξιωµατούχοι. Το 40% των
λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων της ∆ΕΗ πρέπει να πωληθεί. Προσθέτει ότι οι δανειστές έχουν πάντα δίκιο και συµπληρώνει επίσης ότι αυτά είναι προέκταση του µνηµονίου και
βρίσκονται µέσα στο πνεύµα του µνηµονίου. Ποια είναι η θέση
της Κυβέρνησης; Η θέση της Κυβέρνησης, όχι η δική σας, κύριε
Παπουτσή. Η θέση της Κυβέρνησης, η θέση της κ. Μπιρµπίλη, η
θέση εδώ του Υπουργείου Οικονοµίας, η θέση του Πρωθυπουργού. Πάµε για ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ; Πάµε για εκποίηση των
µονάδων της ∆ΕΗ; Για κατατεµαχισµό και περαιτέρω ιδιωτικοποίησή της; Πάµε να παραδώσουµε την ενέργεια στους ενεργειακούς πολυεθνικούς κολοσσούς της Ευρώπης και του
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

πλανήτη; Αυτός είναι ο σχεδιασµός; Εκεί οδηγούµεθα; Πολύ φοβούµαι, βλέποντας τη σιωπή της Κυβέρνησης απέναντι σε αυτό
το πελώριο θέµα, ότι δυστυχώς θα έχουµε άλλη µια δέσµευση
απέναντι στην Κοµισιόν και το ∆ΝΤ, µια δέσµευση η οποία οδηγεί στην παράδοση της ενέργειας σε µεγάλα ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα και δη πολυεθνικά συµφέροντα.
Λυπάµαι που λείπει η κυρία Υπουργός. Γιατί λείπει η κυρία
Υπουργός; Σέβοµαι απολύτως την παρουσία σας, κύριε Αρναουτάκη, αλίµονο, αλλά ξέρετε ότι τη νοµοθετική πρωτοβουλία
την έχει ο Υπουργός. Ο Υπουργός έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, ο Υπουργός πρέπει να παρευρίσκεται σε αυτές τις συζητήσεις, να ακούει και τις διαφορετικές απόψεις και τις
διαφωνίες και τις αντιρρήσεις και ό,τι θεωρεί ακόµα ότι είναι ίσως
υπερβολικό. Να τα ακούει. Αυτό επιβάλλει η κοινοβουλευτική
τάξη. Αυτό επιβάλουν τα κοινοβουλευτικά ήθη. Αλλά να απουσιάζει η Υπουργός σε ένα τόσο κρίσιµο νοµοσχέδιο, εµένα µου
κάνει µεγάλη εντύπωση. Και απουσίαζε και χθες που µιλήσαµε.
Τι γίνεται;
Για το νοµοσχέδιό σας οι εκπρόσωποι του ΛΑΟΣ είπαν ότι
«ένας να εξυπηρετηθεί εµείς θα το ψηφίζαµε το νοµοσχέδιο».
Σας λέµε, κύριοι του ΛΑΟΣ, για άλλη µια φορά και το λέµε
πρώτα απ’ όλα βεβαίως στην Κυβέρνηση, ότι δεν θα εξυπηρετηθεί ούτε ένας από τους δανειολήπτες που έχουν πρόβληµα
και ανάγκη από αυτό το νοµοσχέδιο, από αυτόν το δαίδαλο που
ξεκινάει από τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, που ένας Θεός
ξέρει πόσο µπορεί να κρατήσει, πώς µπορεί να τελειώσει, πόσο
θα κοστίσει στο φουκαρά το δανειολήπτη ο δικηγόρος. Υποχρεώνεται καµµιά δηµόσια υπηρεσία µήπως να βοηθήσει και να
συµβάλει στον εξωδικαστικό συµβιβασµό; Την υποχρεώνετε;
Όχι. Ποιος θα πληρώσει, λοιπόν; Ο δανειολήπτης, που έχει οριστική αδυναµία αποπληρωµής του δανείου του, θα τρέχει να
βρει το δικηγόρο και να πληρώνει τα έξοδα; Χωρίς τέλος; Και η
βεβαίωση θα είναι συναινετική; Μπορεί να αµφισβητηθεί από τον
πιστωτή η βεβαίωση που είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει η
δικαστική διαδικασία; Και µας φέρνετε εδώ πέρα αυτόν που έχει
οριστική αδυναµία αποπληρωµής και λέτε ότι θα πάει στο δικαστήριο. Ακούστε πόσες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν. ∆εν φτάνει που θα πάει στο δικαστήριο και πότε θα βγάλει την απόφασή
του το δικαστήριο - γιατί ξέρετε πώς δουλεύουν τα ειρηνοδικεία
και πότε βγάζουν τις αποφάσεις τους- αφού θα έχει ταλαιπωρηθεί µε σωρεία χαρτιών και έχει κάνει ο ίδιος γραπτώς έγγραφα διευθετήσεων που είναι πολύπλοκα και ούτε οι δικηγόροι
δεν µπορούν να τα συντάξουν και αναθεώρηση εγγράφων διευθετήσεων. Αυτά τα πράγµατα – µε συγχωρείτε- τα κάνετε όλα
και τα βάζετε στο νοµοσχέδιο για να µην βγάλει άκρη κανένας,
για να µην προχωρήσει τίποτα. Και στο τέλος, αφού του πάρουν
και τα περιουσιακά του στοιχεία, θα του δώσουν τη δυνατότητα
υποτίθεται για τέσσερα χρόνια να πληρώνει ένα ποσό µε δόσεις
για να γραφτεί, µόλις το αποπληρώσει, για άλλα πέντε χρόνια
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Έλεος, κύριοι! Και εµφανίζετε αυτό το νοµοσχέδιο ενώπιόν µας στη Βουλή ότι δήθεν θέλει να διευκολύνει το
δανειολήπτη;
Κοιτάξτε, το πρόβληµα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και
των µικρών επιχειρήσεων είναι γάγγραινα σήµερα για τη χώρα,
είναι πελώριο. Χτυπάει κόκκινο για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Είναι εκρηκτικό το πρόβληµα, εφιαλτικές οι διαστάσεις του…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη, µιλάτε ήδη παραπάνω. Κλείστε εδώ, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω τώρα.
Τετρακόσια δισεκατοµµύρια χρωστάνε τα νοικοκυριά και οι µικρές επιχειρήσεις. Τετρακόσια δισεκατοµµύρια! ∆εν πληρώνεται
αυτό το πράγµα.
Τι πρέπει να κάνουµε; Απεµπλοκή από το µνηµόνιο, επαναδιαπραγµάτευση του δηµόσιου χρέους, άµεση ρύθµιση του ιδιωτικού χρέους µε διαγραφή σηµαντικού µέρους του για τα ευάλωτα
νοικοκυριά, τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και τους µικροµεσαίους αγρότες, µείωση των επιτοκίων, ευνοϊκούς όρους αποπλη-

ρωµής, γενναία και ουσιαστική ρύθµιση. Και µαζί και για να γίνουν αυτά άµεσα εδώ και τώρα εθνικοποίηση των τραπεζών και
κατάργηση του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Αν δεν τα κάνετε αυτά, κάνετε µια
τρύπα στο νερό αυτήν την ώρα, γιατί είναι αφετηρία αυτά τα
µέτρα για µια θετική διέξοδο από την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη Λαφαζάνη του ΣΥΡΙΖΑ.
Με το τέλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, παρά το γεγονός ότι οι δύο εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν υπερκαλύψει, τριπλασιάσει το χρόνο οµιλίας τους από χθες σε
συµφωνία µε το Προεδρείο, θα σας δώσω από δύο λεπτά στον
καθένα ξεκινώντας από τον κ. Θωµά Ροµπόπουλο εισηγητή του
ΠΑΣΟΚ. Ακολουθεί ο κ. Μουσουρούλης, ο κ. Μαρκάκης και η κ.
Πασχαλίδου.
∆ύο λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα τα χρειαστώ ούτε τα δύο λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω
κατ’ αρχάς όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση
αυτού του νοµοσχεδίου. Θέλω να συγχαρώ την Υπουργό και τον
Υφυπουργό, οι οποίοι κόντρα στο κατεστηµένο και στην Ένωση
Κεντρικών Τραπεζών κατάφεραν πραγµατικά να το φέρουµε
αυτήν τη στιγµή αυτό το νοµοσχέδιο και να το συζητήσουµε.
Θέλω να ξέρετε ότι θα είναι χρήσιµο σε πολλούς καταναλωτές,
οι οποίοι πραγµατικά βογκάνε αυτήν τη στιγµή. Επειδή ελέχθησαν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια,
όλοι κρινόµαστε εκ του αποτελέσµατος και εµείς είµαστε έτοιµοι να κριθούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο συνάδελφος κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν είχα σκοπό να πάρω το λόγο, ωστόσο έπεσε στα χέρια µου
το σηµείωµα που θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου σε σχέση µε τον επενδυτικό νόµο. Κοιτάζω το σηµείωµα και βλέπω ότι στις επενδύσεις που θα αξιολογηθούν µε
βάση το νέο νόµο, όταν ψηφιστεί, εµπλέκεται -προσέξτε, κύριοι
συνάδελφοι- η επιχειρησιακή µονάδα ανάπτυξης του Υπουργείου
Οικονοµίας στη Θεσσαλονίκη στην οποία µε αυτό που ψηφίζουµε
σήµερα δηµιουργούνται οργανικές θέσεις που σε πρώτη φάση θα
καλυφθούν µε µετατάξεις, αλλά αργότερα, όπως λέει εδώ, µε νέες
προσλήψεις. Και όλοι αυτοί θα ασχοληθούν µε την αξιολόγηση
των επενδυτικών σχεδίων του νέου αναπτυξιακού νόµου. Με ποια
εµπειρία, µε ποια τεχνογνωσία, θα τα δούµε αυτά στην Επιτροπή;
Επανέρχοµαι στο σχέδιο νόµου. ∆εν νοµίζω ότι η Κυβέρνηση
είναι σε θέση να προχωρήσει στη διαχείριση του κύµατος των
πολιτών που θα ζητήσουν να ενταχθούν, αν και δεν το δικαιούνται
µε βάση τα κριτήρια του νόµου. Κύριε Υπουργέ, η υπεύθυνη πολιτική απαιτεί και υπεύθυνη εφαρµογή. Σας συνιστώ, λοιπόν, να
δώσετε αµέσως στη δηµοσιότητα την Κοινή Υπουργική Απόφαση
σχετικά µε την εξειδίκευση και να οργανώσετε σε επίπεδο κάθε
νοµού ενηµερωτική εκστρατεία σε συνεργασία µε δικηγόρους,
καταναλωτικές οργανώσεις και τράπεζες, προκειµένου να µάθει
ο κόσµος τι µπορεί και τι δεν µπορεί να κάνει. Θα τα δείτε το φθινόπωρο, όταν θα βγαίνουν στις τηλεοράσεις και θα φωνάζουν οι
οφειλέτες που τελικά θα απορριφθούν.Τότε θα διαπιστώσετε την
αξία αυτών που σας λέµε σήµερα.
Θέλω επίσης να αναφερθώ στο θέµα του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Προσοχή, έχει µεγάλη σηµασία. Σας είπα ότι είναι ετεροβαρής. Ο συµβιβασµός µέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή
µε βάση τον ιδρυτή του νόµου ενέχει θέση δικαστικού συµβιβασµού. Οι άλλοι όχι. Προσέξτε το, σηµειώστε το. Για αυτό και το
σχετικό άρθρο θα το καταψηφίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε δύο παρατηρήσεις Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σηµαντικές και παρακαλώ λίγο την ανοχή σας. Σε ό,τι αφορά στο
θέµα της ∆ΕΗ, ο κ. Παπουτσής έβαλε την υπογραφή του στην
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κοινοτική οδηγία για την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς το λεγόµενο πρώτο πακέτο. Όχι στο ν. 2773/1999 που έγινε
µετά. Ένα το κρατούµενο. ∆εύτερον, η πώληση λιγνιτικών µονάδων δεν είναι µία αυθαιρεσία ενός κοινοτικού υπαλλήλου υψηλόβαθµου ή χαµηλόβαθµου. Υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής το 2008 και το 2009, την οποία εµείς προσπαθήσαµε
να ακυρώσουµε.
Και µάλιστα κατορθώσαµε να έρθουµε σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόνο για τα νέα ορυχεία και όχι για την πώληση των µονάδων. Και τώρα έρχεται η Κυβέρνηση και µπλέκει
σε αυτή την ιστορία ακριβώς λόγω του µνηµονίου. ∆εν έχει λοιπόν σχέση ο υψηλόβαθµος ή χαµηλόβαθµος υπάλληλος. Η ουσία
είναι τι κάνει η Κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα.
Τέλος, κύριε Λαφαζάνη, επειδή ζούµε στην εποχή του συγκεκριµένου θα σας πω ότι για τον ανταγωνισµό στις αεροµεταφορές λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό που κατέχει µια εταιρεία στο
σύνολο του µεταφορικού έργου από και προς την Ελλάδα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Μαρκάκης έχει
το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Σε αυτό το σηµαντικό νοµοσχέδιο εµείς
προσήλθαµε µε µεγάλη υπευθυνότητα. Απόδειξη αυτού είναι ότι
αυτό το οποίο ψηφίζεται δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε στην
επιτροπή και στο Τµήµα. Οι δικές µας παρατηρήσεις που έγιναν
δεκτές από την Υπουργό -όχι όλες- έχουν παρουσιάσει ένα νοµοσχέδιο διαφορετικό από αυτό που κατατέθηκε. Βέβαια δεν
συµµεριζόµαστε την αισιοδοξία της Κυβέρνησης για πολλές χιλιάδες που θα ρυθµιστούν. Εµείς είπαµε έστω και ένας. Και δεν
είµαστε υπέρ της µηδενιστικής θεωρίας που ανέπτυξε ο κ. Λαφαζάνης. Πρέπει όµως να παραδεχθεί ότι αν αποδειχθεί ότι έστω
και ένας έκανε χρήση του νοµοσχεδίου, ότι ήταν λάθος του που
δεν το ψήφισε.
Κάναµε µια προσπάθεια να βελτιώσουµε το άρθρο 6 αλλά δεν
έγινε δεκτό από την Κυβέρνηση. Γι’ αυτό καταψηφίζουµε τα
άρθρα 1, 6, 9 και 16 παρ’ όλη την προσπάθεια που έγινε από την
Κυβέρνηση να βελτιώσει τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» από τα πέντε χρόνια στα
τρία. Ψηφίζουµε παρών στο άρθρο 8. Καταψηφίζουµε την πρώτη
τροπολογία για την επιχειρησιακή µονάδα ανάπτυξης γιατί έχει
και προσλήψεις έστω και σε µεταγενέστερο χρόνο. Ψηφίζουµε
«ΝΑΙ» στη δεύτερη τροπολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε αξιότιµε εισηγητή της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το επόµενο αεροπλάνο που θα πάρετε για να πάτε στη Χίο θα είναι της «KLM».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη, να
λέτε «κύριε Πρόεδρε και στο Σώµα». Αν ξεκινήσουµε διάλογο δεν
θα τελειώσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λοιπόν στη Χίο µε «KLM», κύριε
Μουσουρούλη, για να είναι σωστή η πρότασή σας.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, κατ’ αρχάς για την επιχειρησιακή µονάδα ανάπτυξης πάτε κατά παρέκκλιση να κάνετε µετατάξεις, οι οποίες θα προσδιορίζονται και µε προφορικές
συνεντεύξεις. Τι είναι αυτή η επιχειρησιακή µονάδα που πάτε να
διαµορφώσετε; Θα είναι ειδική µονάδα πολυτελείας του δηµοσίου, όπου θα γίνονται αυτού του είδους οι διαδικασίες; Πόσο
θα αµείβετε τους υπαλλήλους, ώστε να τους υποβάλλετε σε εξετάσεις, για να πάνε σε µετατάξεις;
Επίσης, µε τις µισθώσεις στις κεντρικές λαχαναγορές δεν κατάλαβα. Βάζετε όρους υπαγωγής στο ΕΣΠΑ ή σε έναν αναπτυξιακό νόµο και ταυτόχρονα ολοκλήρωσης συγχωνεύσεων.
∆ηλαδή, θα επιβάλετε συγχωνεύσεις για να παρατείνετε µισθώσεις; Είναι δυνατόν να τα γράφετε αυτά σε νοµοσχέδιο; θέλετε
να συγκεντρώσετε τις δραστηριότητες µέσω παράτασης των µισθώσεων µε τέτοιου είδους τροπολογίες; Είναι προφανές ότι δεν
θα ψηφίσουµε και τις δυο τροπολογίες.
Τέλος, κάνω έκκληση στην Κυβέρνηση να αποσύρει άµεσα το
νοµοσχέδιο για τη δήθεν απελευθέρωση των οδικών µεταφορών
και να πάτε σε διάλογο µε τους ενδιαφερόµενους µε την κοινωνία για µια νέα νοµοθετική ρύθµιση, η οποία θα έχει ευρεία συναίνεση. Μην προχωρήσετε σε επίταξη διότι θα χειροτερεύσετε
τα πράγµατα. Οι επιστρατεύσεις στο 2010 δεν περνάνε.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υφυπουργός κ.
Αρναουτάκης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κατ’ αρχάς θα ήθελα στον τίτλο
του νοµοσχεδίου να προστεθούν οι λέξεις «και άλλες διατάξεις».
Στον κ. Μουσουρούλη θέλω να απαντήσω ότι το αίτηµα πληρωµής που έχουµε κάνει στις 30 Ιουνίου στην κοινότητα είναι 891
εκατοµµύρια. Είναι σηµαντικό γιατί έτσι θα έρθουν πόροι προς τη
χώρα µας. Για τον αναπτυξιακό νόµο που αναφέρατε και για την
επιχειρησιακή µονάδα στη Θεσσαλονίκη θέλω να πω ότι από
1.1.2011 θα ξεκινήσει ο νέος αναπτυξιακός νόµος. Άρα, µέχρι το
τέλος του χρόνου µπορούµε να έχουµε τις µετατάξεις που χρειάζονται ούτως ώστε να στελεχωθεί η µονάδα και να µπορεί ο κάτοικος της Βορείου Ελλάδος να εξυπηρετείται καλύτερα στη
Θεσσαλονίκη από ό,τι στην Αθήνα. Ακόµη δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός όταν εσείς κάνατε την επιχειρησιακή µονάδα
µε τον «INDEREC» δεν πήγαν υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες για να στελεχωθεί και να υπάρχει στη Βόρειο Ελλάδα άλλη
µια µονάδα; Άρα, είναι πολύ θετικό το ότι στήνουµε άλλη µια µονάδα ανάπτυξης µε µετατάξεις σε πρώτη φάση. Μετά θα δούµε
πώς θα προχωρήσουµε.
Στον κ. Χατζηδάκη θα ήθελα να πω ότι αυτό που κάνουµε εµείς
δεν είναι επικοινωνιακή πολιτική. Τα νοµοσχέδια που έχουµε καταθέσει εµείς στο εννιάµηνο είναι πολύ περισσότερα από αυτά
που καταθέσατε εσείς σε πεντέµισι χρόνια. Επικοινωνιακή πολιτική είναι αυτό που έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία στα προηγούµενα
χρόνια. ∆εν είναι επικοινωνιακή πολιτική νοµοσχέδια που ανακουφίζουν τον Έλληνα πολίτη. Το ψέµα έχει κοντά πόδια. Αυτό
ας το δει ο συνάδελφος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ποιος λέει ψέµατα και ποιος λέει την αλήθεια.
Στον κ. Ροντούλη θα ήθελα να απαντήσω για το θέµα των
εµπόρων. Πολλές παρατηρήσεις σας τις δεχθήκαµε και γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που είχαµε ξεκινήσει. Στο νόµο για τους εµπόρους υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Συνεπώς, όχι οι έµποροι.
Με το σχέδιο νόµου συµπληρώνουµε το πτωχευτικό δίκαιο δίνοντας την ικανότητα πτώχευσης και ρύθµισης των χρεών και στα
φυσικά πρόσωπα που δεν την είχαν. Οι έµποροι έχουν πτωχευτική ικανότητα µε βάση το υφιστάµενο πτωχευτικό δίκαιο µε
βάση το οποίο διαγράφονται όχι µόνο τα εµπορικά τους χρέη
αλλά και τα χρέη που δεν συνδέονται µε την αύξηση της εµπορικής τους δραστηριότητας. Αν υπαγάγαµε και τους εµπόρους
σε αυτή τη διαδικασία θα επιτρέπαµε δυο παράλληλες διαδικασίες καθώς η πτωχευτική διαδικασία µπορεί να κινηθεί και από
τους δανειστές που θα δηµιουργούσαν σύγχυση και θα κλόνιζαν
το υφιστάµενο πτωχευτικό δίκαιο και θα δηµιουργούσαν µεγάλα
δυσεπίλυτα προβλήµατα στην εφαρµογή των νέων διατάξεων.
Γι’ αυτό σε όποιο πρόσωπο εφαρµόζεται η διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα δεν εφαρµόζεται ο νόµος για τη ρύθµιση χρεών
και αντιστρόφως. Ωστόσο, θέλω να επισηµάνω ότι στις διαδικασίες του νοµοσχεδίου υπάγονται και οι µικρέµποροι καθώς αυτοί
δεν έχουν την κατά το πτωχευτικό κώδικα πτωχευτική ικανότητα.
Στη διαδικασία του νοµοσχεδίου υπάγονται και πρώην έµποροι
για χρέη που έχουν από το παρελθόν καθώς µε την παύση των
εργασιών τους δεν έχουν πλέον πτωχευτική ικανότητα.
Για τις δόσεις θέλω να επισηµάνω µια σηµαντική βελτίωση που
ίσως δεν τη γνώριζε ο κ. Ροντούλης. Το σχέδιο νόµου έδινε τη δυνατότητα στον οφειλέτη για αναστολή. Αλλά στην περίπτωση των
στεγαστικών δανείων το δικαστήριο εξαρτούσε την αναστολή
από την καταβολή της ενήµερης δόσης από το χρονικό σηµείο
της υποβολής µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης. Το δικαστήριο δεν είχε τη δυνατότητα να χορηγήσει την αναστολή
χωρίς την τήρηση αυτής της υποχρέωσης.
Τώρα πλέον µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, στην οποία προβήκαµε, τον όρο της καταβολής της δόσης της ενήµερης οφειλής,
µπορεί να υποβάλει το δικαστήριο µόνο εφόσον, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τα εισοδήµατα του οφειλέτη, εκτιµά ότι αυτός µπορεί
να ανταποκριθεί. Και µάλιστα, το δικαστήριο µπορεί να ορίσει και
τµήµατα µόνο της δόσης. Εποµένως, αν τα εισοδήµατα δεν
επαρκούν, δεν είναι υποχρεωµένος ο οφειλέτης να πληρώνει
αυτή την περίοδο κανένα απολύτως ποσό για τα στεγαστικά.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων 1 έως και 20 και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου και
θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 150 και ειδικό 10 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 150 και ειδικό 10 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 171 και εδικό 12, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 171 και ειδικό 12 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο
όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων» έγινε δεκτό επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου και έχει ως εξής:
«Για τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και
έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρµόδιο δικαστήριο την αίτηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθµιση
των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.
2. ∆εν επιτρέπεται η ρύθµιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την
έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4
του παρόντος νόµου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που
διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές,
φόρους και τέλη προς το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και εισφορές προς
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνο µία φορά.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία εξωδικαστικού συµβιβασµού
1. Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου
υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθµιση οφειλών και απαλ-
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λαγή αποτελεί η εκ µέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης
εξάµηνο. Η προσπάθεια αυτή πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή
του Συνήγορου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/ 1994 (ΦΕΚ 191
Α’), όπως ισχύει, ή Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/ 1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών
Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα από αυτούς που ορίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
2. Αν η προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού αποτύχει, ο
φορέας ή ο δικηγόρος που βοήθησε την προσπάθεια συντάσσει
βεβαίωση, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συµβιβασµού. Αν επιτευχθεί µε τη σύµφωνη
γνώµη των πιστωτών εξωδικαστικός συµβιβασµός, συντάσσεται
σχετικό πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την επικύρωσή του από τον αρµόδιο Ειρηνοδίκη.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζονται και άλλοι φορείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιτρέπεται να παρέχουν τη
συνδροµή τους στους οφειλέτες για την επίτευξη εξωδικαστικού
συµβιβασµού µε τους πιστωτές τους. Οι φορείς που συνδράµουν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού οφείλουν να
ενηµερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους από την υπαγωγή στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου, να
ενεργούν κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συµφέροντα των οφειλετών και να χρησιµοποιούν για την επιδίωξη του δικαστικού συµβιβασµού πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και
εµπειρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισµού, λαµβάνοντας υπόψη τα δηλούµενα εισοδήµατα και τις ανάγκες του
οφειλέτη και τη δυνατότητά του να αποπληρώνει χρέη. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου µπορούν να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης των φορέων αυτών προς
τους οφειλέτες, τα προσόντα, η εκπαίδευση και οι ικανότητες
που θα πρέπει να διαθέτουν τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό των φορέων, να χορηγούνται οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθείται στην επιδίωξη εξωδικαστικού
συµβιβασµού, να εκδίδονται σχετικά υποδείγµατα, καθώς επίσης
και οι διαδικασίες υπό τις οποίες ελέγχεται η συνδροµή των προϋποθέσεων που ορίζονται για την επιδίωξη του εξώδικου συµβιβασµού.
4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του
οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα. Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιµο που ανέρχεται από πεντακόσια έως
δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές
κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 3
Αρµόδιο δικαστήριο – ∆ιαδικασία
Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 είναι το Ειρηνοδικείο
στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του,
άλλως τη συνήθη διαµονή του. Το αρµόδιο Ειρηνοδικείο δικάζει
µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Άρθρο 4
Κατάθεση αίτησης και εγγράφων
1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του
οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδηµάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών
τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαµβάνει υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, όσο και την
περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενειακή κατάσταση του
οφειλέτη.
2. Μέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκοµίσει:
α) τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 και
β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’της
προηγούµενης παραγράφου και για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν.
2479/1997 (ΦΕΚ 67 A’) εφαρµόζεται και για την υπεύθυνη δήλωση
του προηγούµενου εδαφίου.
3. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται
µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσής της.
4. Ο οφειλέτης καταθέτει µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή
της αίτησης στη γραµµατεία του δικαστηρίου, έγγραφα που έχει
στη διάθεσή του σχετικά µε την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήµατά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους.
5. Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρµόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται µε µέριµνα
της γραµµατείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης.
6. Αν δεν συµπεριληφθεί στην κατάσταση της παραγράφου 1
πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της
διαδικασίας που αρχίζει µε την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται υποδείγµατα των πιστοποιητικών,
δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που
προβλέπονται στο νόµο αυτόν.
Άρθρο 5
Επίδοση της αίτησης
Ο οφειλέτης το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή
της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφα: α) της αίτησης
µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτησή της, β) της κατάστασης
της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδηµάτων του οφειλέτη
και γ) του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, µε πρόσκληση να
υποβάλλουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συµφωνούν µε το προτεινόµενο
σχέδιο διευθέτησης των οφειλών µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης.
Οι πιστωτές µπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων
που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούµενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές µπορούν, µε έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου να
προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πάροδο της προθεσµίας αυτής άπρακτης, τεκµαίρεται ότι ο πιστωτής συµφωνεί
µε το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται
µνεία για τη συνέπεια αυτή.
Άρθρο 6
Αναστολή καταδιωκτικών µέτρων
1. Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4
δεν επιφέρει αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης
ή κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από
το αρµόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας,

κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της
οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα
συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Η
χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
2. Το δικαστήριο µπορεί µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας
του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
3. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που είναι εξασφαλισµένες µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα συνεχίζουν να εκτοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως µε
επιτόκιο ενήµερης οφειλής. Οι λοιπές απαιτήσεις παύουν µε την
κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόµιµους ή συµβατικούς
τόκους. Οι οφειλές αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και υπολογίζονται µε την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους.
4. Σε περίπτωση οφειλής από στεγαστικό δάνειο το δικαστήριο
της παραγράφου 1 µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που επιτρέπει το εισόδηµα του οφειλέτη, να χορηγήσει την
αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων για την οφειλή αυτή µε ή
χωρίς τον όρο της καταβολής εκ µέρους του οφειλέτη όλου ή
µέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην ενήµερη τοκοχρεολυτική δόση που θα όφειλε να καταβάλλει από το χρονικό σηµείο
της δηµοσίευσης της απόφασης και µέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης, αν η σύµβαση δανείου δεν είχε καταγγελθεί ή δεν εµφάνιζε ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Άρθρο 7
∆ικαστικός συµβιβασµός
1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών που
αρχίζει µε την πάροδο δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ο οφειλέτης,
λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των πιστωτών, µπορεί να
επιφέρει µεταβολές στο αρχικό σχέδιο διευθέτησης, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές
ενηµερώνονται µε δική τους επιµέλεια για τις παραπάνω µεταβολές και λαµβάνουν θέση εγγράφως για το αναµορφωµένο σχέδιο µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής τροποποιηµένου σχεδίου. Τροποποίηση του σχεδίου
µπορεί να λάβει χώρα µόνο µία φορά.
2. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιηµένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συµβιβασµός έχει γίνει
αποδεκτός. Ο Ειρηνοδίκης µε απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Η αίτηση για ρύθµιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι
ανακλήθηκε.
3. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές µε απαιτήσεις που
υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων,
στους οποίους περιλαµβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο
των πιστωτών µε εµπραγµάτως εξασφαλιζόµενες απαιτήσεις και
πιστωτές µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το δικαστήριο, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται
εγγράφως µέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συµβιβασµό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο
συµβιβασµός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από
τα χρέη.
4. ∆εν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή
όταν:
α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται
σε ανάλογο, σε σχέση µε τους άλλους πιστωτές, βαθµό ή β) σε
περίπτωση εφαρµογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται
αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση
από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδι-
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κασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αµφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή.
5. Αν δεν ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών απαίτηση ανέγγυου πιστωτή, στον οποίο επιδόθηκαν η αίτηση και το
σχέδιο, η απαίτηση αποσβέννυται, αν ο πιστωτής δεν λάβει εγγράφως θέση επί του σχεδίου µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.
6. Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφειλέτη για
τα έξοδα και τις δαπάνες που δηµιουργούνται από τη διαδικασία
και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
Άρθρο 8
∆ικαστική ρύθµιση χρεών
1. Αν το σχέδιο δεν γίνεται δεκτό από τους πιστωτές, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του προηγούµενου άρθρου
ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης
των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την
ύπαρξη των αµφισβητούµενων απαιτήσεων και την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθµιση των οφειλών και
απαλλαγή του οφειλέτη. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη δεν
µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο ενός
έτους.
2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή,
το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήµατά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθµίζοντας αυτά µε
τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόµενων µελών
της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει µηνιαίως και
για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών ορισµένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συµµέτρως διανεµόµενο.
Με την απόφαση µπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται ανά διαστήµατα που ορίζονται σε αυτή µε βάση αντικειµενικό δείκτη αναφοράς. Η καταβολή του ποσού γίνεται
απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης περιέλθουν στον οφειλέτη περιουσιακά στοιχεία αιτία
θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το ήµισυ της αξίας αυτών. Σε περίπτωση
που αµφισβητούµενη απαίτηση, η οποία έχει ενταχθεί στη ρύθµιση απορριφθεί τελεσίδικα, οι λοιποί πιστωτές υποκαθίστανται
στη θέση του πιστωτή της αµφισβητούµενης απαίτησης και
έχουν απο αυτόν αξίωση καταβολής στην αναλογία που αντιστοιχεί στον καθένα του ποσού που εισέπραξε εξαιτίας της ένταξης της απαίτησης στη ρύθµιση. Σε περίπτωση που δεν ενταχθεί
στη ρύθµιση αµφισβητούµενη απαίτηση, η ύπαρξη της οποίας
επαληθευτεί ακολούθως µε τελεσίδικη απόφαση, ο πιστωτής
υποκαθίσταται κατά την αναλογία της απαίτησής του στις θέσεις
των υπολοίπων πιστωτών για τα ποσά που αναλογούν στην απαίτησή του και έχει από αυτούς αξίωση καταβολής των ποσών που
εισέπραξαν εξαιτίας της µη ένταξης της απαίτησής του στις υπό
ρύθµιση οφειλές. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων των χρηµατικών
διανοµών που αντιστοιχούν σε αµφισβητούµενη απαίτηση που
έχει ενταχθεί σε ρύθµιση µέχρι την επαλήθευσή της µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
3. O οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθµισης της προηγούµενης παραγράφου σε κατάλληλη
εργασία ή, αν δεν εργάζεται, να καταβάλει εύλογη προσπάθεια
για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας. Η προσπάθεια ανεύρεσης
εργασίας τεκµαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει
αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισµό για ανάληψη εργασίας. Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί µέσα σε ένα µήνα στη γραµµατεία του δικαστηρίου κάθε µεταβολή κατοικίας ή εργασίας,
αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδηµάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενηµε-
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ρώνεται ο φάκελος που τηρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 4.
4. Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, που επιδίδεται µέσα σε
ένα µήνα από την υποβολή της στο αρµόδιο δικαστήριο, µπορεί
να τροποποιείται η ρύθµιση οφειλών της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου ως προς το ύψος των µηνιαίων καταβολών, όταν τούτο δικαιολογείται από µεταγενέστερα γεγονότα ή
µεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδηµάτων
του οφειλέτη.
Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί τη ρύθµιση µπορεί να
ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης. Σε
περίπτωση καταβολής από τον οφειλέτη σε πιστωτές µεγαλύτερου ποσού από αυτό που έχει οριστεί από το δικαστήριο σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να
ικανοποιήσει συµµέτρως όλους τους πιστωτές.
5. Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων,
όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά
προβλήµατα υγείας, ανεπαρκές εισόδηµα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας
τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται µε την απόφαση µηνιαίες καταβολές µικρού ύψους ή και µηδενικές, το δικαστήριο
µπορεί µε την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε
µήνες, νέα δικάσιµο για επαναπροσδιορισµό των µηνιαίων καταβολών.
6. Η απόφαση που ορίζει µηνιαίες καταβολές είναι αµέσως
εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της. ∆ικαστική
δαπάνη δεν επιδικάζεται.
Άρθρο 9
∆ιαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας
Προστασία κύριας κατοικίας
1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση της
οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών,
ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να
υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθµισης των οφειλών για
την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των
συµφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής µπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά
µε την απόφαση του διορισµού του και, σε κάθε περίπτωση, η
διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλισή της σε
όλο το νόµιµο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνοµιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν
εµπράγµατη ασφάλεια στο εκποιούµενο πράγµα και η σύµµετρη
ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρµόζονται αναλόγως και στον
εκκαθαριστή.
2. Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση
εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρηµένο ή µη µε εµπράγµατη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιµεύει ως
κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξηµένο κατά πενήντα τοις εκατό.
Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει την ικανοποίηση
απαιτήσεων των πιστωτών µέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται
στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εµπορικής αξίας του ακινήτου
της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιµάται από το δικαστήριο.
Η ρύθµιση µπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει
αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο µήνα
για τον οποίο υφίσταται µέτρηση, αναπροσαρµοζόµενο µε επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισµό. Οι
απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο
ακίνητο ικανοποιούνται προνοµιακά από τις καταβολές του οφει-
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λέτη µε βάση την παρούσα παράγραφο.
Για τον προσδιορισµό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόµενης συνολικής οφειλής λαµβάνεται υπόψη η
διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η µη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου
αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της µοναδικής κατοικίας
του. ∆έν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθµισης της παρούσας
παραγράφου αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον µηνιαίων δόσεων. ∆εν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθµισης αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον
µηνιαίων δόσεων. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαµένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για το µοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία.
3. Εφόσον οι µηνιαίες καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8 πραγµατοποιούνται πριν τη διανοµή του τιµήµατος από
την πώληση του ακινήτου, οι προνοµιούχοι ή ενυπόθηκοι δανειστές συντρέχουν σε αυτές στο σύνολο των απαιτήσεών τους,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 159 και
160 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Άρθρο 10
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης
1. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήµατά του, τόσο κατά
τη διαδικασία που αρχίζει µε την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όσο και κατά την περίοδο ρύθµισης
των οφειλών. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή
βαριά αµέλεια, την οποία µπορεί να επικαλεσθεί µε αίτησή του
οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από
τότε που την πληροφορήθηκε, συνεπάγεται, µε την επιφύλαξη
τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήµατος για ρύθµιση οφειλών µε απαλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 8 ή την έκπτωση από τη ρύθµιση οφειλών και την απαλλαγή που έχει ήδη
αποφασιστεί. Η αίτηση αυτή µπορεί να υποβληθεί µέχρι και δύο
έτη µετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές
του. Πριν από την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη, για την
αιτία αυτή, αίτησης του οφειλέτη ή την έκπτωσή του είναι απαράδεκτη η υποβολή νέας αίτησης.
2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πιστωτές την
πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήµατά του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια µπορεί, κατά την
κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης
για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή.
3. Ύστερα από αίτηση πιστωτή στον οποίο έχει γίνει η επίδοση
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και η οποία
διαβιβάζεται µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρµόδια υπηρεσία και ο αρµόδιος οικονοµικός έφορος είναι υποχρεωµένοι να δίνουν κάθε χρήσιµη πληροφορία για την
περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του οφειλέτη.
Άρθρο 11
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών
1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων
που επιβάλλονται µε την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρµογή
των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9,
την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόµη και έναντι εκείνων που δεν
ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Το δικαστήριο µε αίτηση του
οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών.
2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων από τη ρύθµιση οφειλών για χρονικό διά-

στηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών ή δυστροπεί επανειληµµένα
στην τήρηση της ρύθµισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση
του οφειλέτη από τη ρύθµιση µετά από αίτηση θιγόµενου πιστωτή που κατατίθεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις µήνες από
τη δηµιουργία του λόγου έκπτωσης. Κάθε κλήτευση πραγµατοποιείται πριν δεκαπέντε ηµέρες.
3. Σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η απαλλαγή από τις οφειλές µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν
είχε υποβληθεί η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Για
τον προσδιορισµό του ύψους των απαιτήσεων αποκλείεται, εφόσον είχε γίνει δεκτή η αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4,
ο ανατοκισµός από την κοινοποίηση της αίτησης αυτής στους πιστωτές και αφαιρούνται τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον
οφειλέτη.
Άρθρο 12
∆ικαιώµατα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών
Τα δικαιώµατα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών
του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώµατα των εµπραγµάτως ασφαλισµένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειµένου δεν θίγονται.
Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή.
Άρθρο 13
Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων
1. Στη Γραµµατεία κάθε Ειρηνοδικείου τηρείται αλφαβητικό
αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στο οποίο εγγράφονται τα ονόµατα
των αιτούντων, η πορεία των αιτήσεών τους και οι αποφάσεις
που εκδίδονται. Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Αρχείο,
στο οποίο καταχωρίζονται τα πιο πάνω στοιχεία για ολόκληρη τη
χώρα. Από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος µετά την υποβολή
των αιτήσεων όλα τα στοιχεία που τηρούνται γι’ αυτές, εφόσον
οι αιτήσεις απορριφθούν αµετάκλητα, ανακληθούν ή καταλήξουν
σε δικαστικό συµβιβασµό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος. Πρόσβαση σε πληροφορίες του αρχείου
µπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόµενος. Μετά την πάροδο πενταετίας από την επέλευση των αποτελεσµάτων της παραγράφου 1
του άρθρου 11 πρόσβαση σε στοιχεία του οφειλέτη στο αρχείο
επιτρέπεται µόνο για τον έλεγχο της συνδροµής της προϋπόθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 1. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την τήρηση των αρχείων και την πρόσβαση σε αυτά.
2. Πριν από τη συζήτηση αίτησης οφειλέτη που υποβάλλεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος το Ειρηνοδικείο ελέγχει αυτεπαγγέλτως στο παραπάνω αρχείο αν εκκρεµεί αίτηση για τον οφειλέτη αυτόν και αν έχει εκδοθεί
απόφαση για ρύθµιση µε απαλλαγή από τις οφειλές του.
Άρθρο 14
Ένδικα µέσα
Οι αποφάσεις του δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση και σε
αναίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 15
Αναλογική εφαρµογή διατάξεων
Για τη ρύθµιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων εφαρµόζονται, όπου επιβάλλεται, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
Άρθρο 16
Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδοµένων
Ο χρόνος τήρησης από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τρίτους χάριν
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αυτών δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, που αναφέρονται
στη διαδικασία του παρόντος νόµου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
χρονικό διάστηµα των τριών ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
Άρθρο 17
∆ιαγραφή απαιτήσεων
Για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που διαγράφονται µε
τον παρόντα νόµο εφαρµόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου
30 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 A’). Τα διαγραφόµενα εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας ενεργείται η διαγραφή προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών. Η ωφέλεια που αποκτάται από τη διαγραφή
τόκων δεν θεωρείται εισόδηµα υποκείµενο σε φορολογία.
Άρθρο 18
Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών
Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται
κατά ογδόντα και ορίζεται συνολικά σε επτακόσιες σαράντα µία.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απαγορεύεται ο πλειστηριασµός
του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
2. Αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται µετά
την πάροδο πέντε µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 20
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) η οργάνωση και ειδικότερα η διάρθρωση των υπηρεσιών
της Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης», που ιδρύθηκε µε το π.δ. 28/2010, σε οργανικές µονάδες
(∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, αυτοτελή Γραφεία),
β) ο τίτλος, η έδρα και η αρµοδιότητα των πιο πάνω οργανικών
µονάδων,
γ) οι κλάδοι του τακτικού προσωπικού κατά κατηγορίες, καθώς
και ο αριθµός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου,
δ) ο κλάδος και βαθµός του προϊσταµένου των οργανικών µονάδων που αναφέρονται στην περίπτωση α’.
Συνιστώνται επίσης θέσεις τακτικού προσωπικού και υπαλλήλων που µπορεί να προσληφθούν µε σύµβαση και κατανέµονται
οι θέσεις αυτές κατά ειδικότητα.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι θέσεις του προσωπικού θα καλυφθούν µε µεταθέσεις, αποσπάσεις ή µετατάξεις
υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλων Υπουργείων
ή νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου. Τις ίδιες θέσεις έχουν
δικαίωµα να επιλέξουν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την
αρχική επιλογή υπηρεσίας τοποθέτησης, οι εκπαιδευόµενοι στην
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. ΟΙ µετατάξεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
µε την εξής διαδικασία:
α) Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας συνοδευόµενη από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
και βεβαίωση υπηρεσιακών µεταβολών. Η ∆ιεύθυνση αυτή συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε τα πιο πάνω δικαιολογητικά και καταρτίζει κατάλογο µε βάση τα τυπικά
προσόντα τους.
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β) Οι υποψήφιοι προς µετάταξη αξιολογούνται από Επιτροπή,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από:
αα) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Πρόεδρο, µε δεκαετή τουλάχιστον
υπηρεσία και πιστοποιηµένη γνώση διοικητικής επιστήµης, κατά
προτίµηση απόφοιτο της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
ββ) ένα µέλος του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στα αντικείµενα της διοικητικής επιστήµης ή
της διοίκησης επιχειρήσεων και
γγ) έναν επιστηµονικό συνεργάτη του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης προτεινόµενο από τη ∆ιοίκηση
του ΕΚ∆∆Α.
γ) ΟΙ ενδιαφερόµενοι καλούνται σε προφορική εξέταση ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Η εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση της καταλληλότητας, πνευµατικής συγκρότησης και
υπηρεσιακής επάρκειας των υποψηφίων για την πλήρωση των
θέσεων στις οποίες πρόκειται να µεταταγούν.
δ) Η επιτροπή µετά την εξέταση των υποψηφίων καταρτίζει
πίνακα στον οποίο κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά όσοι
επιλέγονται για µετάταξη.
ε) Οι µετατάξεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών.
στ) Για τη διαδικασία ενώπιον της επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία ενώπιον της επιτροπής και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο για τη λειτουργία της θέµα.
Άρθρο 21
Το άρθρο 5 του ν. 1279/1982 (ΦΕΚ 108 Α’), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 9 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
1. Η διάρκεια των µισθώσεων που προβλέπονται από το άρθρο
4 και των ανανεούµενων µισθώσεων του άρθρου 3 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Η διάρκεια των µισθώσεων
αυτών παρατείνεται έως τέσσερα (4) επιπλέον έτη σε επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
α) οι επιχειρήσεις εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη
της µίσθωσης να έχουν υποβάλει πρόταση χρηµατοδότησης/ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,
του αναπτυξιακού νόµου ή οποιουδήποτε άλλου χρηµατοδοτικού
προγράµµατος που προαπαιτεί διάρκεια µίσθωσης µεγαλύτερη
των έξι (6) ετών, ή
β) να ολοκληρωθούν εντός της χρονικής διάρκειας των έξι (6)
ετών συγχωνεύσεις επιχειρήσεων εντός των κεντρικών αγορών.
2. Σε περίπτωση µη υπαγωγής της υποβληθείσας πρότασης
της επιχείρησης ή µη ολοκλήρωσης της εγκεκριµένης επένδυσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε
προγράµµατος, ή σε κάθε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, η διάρκεια της µίσθωσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
3. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των Οργανισµών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.,
ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., µπορεί να ανανεώνει τις µισθώσεις της παραγράφου 1 µέχρι έξι (6) έτη κάθε φορά από τη λήξη
τους, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ∆.Σ. του Οργανισµού.»
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος του νόµου
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από την
1η Σεπτεµβρίου 2010, εκτός από τα άρθρα 20 και 21 η ισχύς των
οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από την
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

1η Σεπτεµβρίου 2010, εκτός από τα άρθρα 20 και 21 η ισχύς των
οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Τµήµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 13.35’, λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία, µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

