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ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’
Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.18’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-11-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 6
Νοεµβρίου 2012, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση των υπ’ αριθµ. 137 και 138/30-9-2011
Αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε
η Τροποποίηση των άρθρων 1 και 18 της Συµφωνίας Ίδρυσης
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» και
την ψήφιση στο σύνολο:
α. της έγκρισης του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2011 και β. του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2013.)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016 – Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η διαρκής επιτροπή, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος
και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι, σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η διαδικασία ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί κατά ανώτατο όριο δέκα
ώρες. Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός, ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Η οµιλία τους περιορίζεται στο µισό του χρόνου που
προβλέπεται στο άρθρο 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης προτείνω να λάβουν το λόγο τρεις οµιλητές.
Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι, επειδή είναι ένα άρθρο και ο Κανονισµός προβλέπει έξι ώρες επί της αρχής και τέσσερις επί του

άρθρου, εισηγήθηκα χθες στους Γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, σε µια άτυπη συζήτηση που είχαµε, να γίνει ενιαία
η συζήτηση και αντί να λάβει ο ειδικός αγορητής ή ο οµιλητής
το λόγο για κάποια λεπτά επί της αρχής και µετά επί των άρθρων,
να έχει συνολική τοποθέτηση, ώστε να διευκολυνθεί και αυτός
και η Ολοµέλεια. Αυτό θα µας βοηθήσει να εξοικονοµήσουµε και
κάποιο χρόνο, εφόσον όλοι οι συνάδελφοι σεβαστούµε το χρόνο
στον οποίο θα µιλούµε.
Προτείνω λοιπόν, αφού εξοικονοµήσουµε και κάποιο χρόνο και
µε µια οµόφωνη απόφαση του Σώµατος για να έχουµε µια πιο
µεγάλη άνεση συζήτησης, να προστεθούν οµιλητές σε αυτό που
προβλέπει ο Κανονισµός.
Γι’ αυτό ακριβώς συµφωνήσαµε χθες να υπάρξουν επιπλέον
οµιλητές των κοµµάτων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε περισσότερους συναδέλφους να τοποθετηθούν.
Προτείνω λοιπόν να λάβουν το λόγο τρεις οµιλητές ορισµένοι
από την Νέα Δηµοκρατία και τρεις οµιλητές ορισµένοι από το
ΣΥΡΙΖΑ και δύο οµιλητές ορισµένοι από το ΠΑΣΟΚ, ορισµένοι
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ορισµένοι από τη Χρυσή Αυγή,
από την Δηµοκρατική Αριστερά και από το ΚΚΕ.
Προτείνω επίσης οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να έχουν
χρόνο οµιλίας δώδεκα λεπτά, ο αρµόδιος Υπουργός πολύ αυστηρά δεκαπέντε λεπτά, οι συναρµόδιοι Υπουργοί επίσης πολύ
αυστηρά δώδεκα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεκαπέντε λεπτά µε κάποια ανοχή στους Αρχηγούς, οι Πρόεδροι των
υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων για δώδεκα λεπτά, επίσης
µε κάποια ανοχή, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αυστηρά και
αυτοί για δώδεκα λεπτά και οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές έξι λεπτά. Η δευτερολογία κυρίως για τους εισηγητές περιορίζεται στο µισό του χρόνου τής προ της αρχικής τους
εισήγησης.
Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 109 η συνεδρίαση πρέπει να
ολοκληρωθεί κατά ανώτατο όριο εντός δέκα ωρών.
Συµφωνεί το Σώµα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Για να
µην αρχίσουµε νέο κύκλο οµιλητών επί του διαδικαστικού, παρακαλώ να τοποθετηθεί ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Μαριάς και αµέσως
µετά να συζητήσουµε.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς και χθες
στην επιτροπή αµφισβητήσαµε έντονα τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να προτείνει να συζητηθεί ως κατεπείγον ένα τέτοιο νο-
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µοσχέδιο τόσο κρίσιµης, µάλιστα, σηµασίας, ένα από τα πιο κρίσιµα νοµοσχέδια, που συζητάει ποτέ το ελληνικό Κοινοβούλιο
στα χρονικά του.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πάµε µε διαδικασίες εξπρές. Γι’
αυτό χθες στην επιτροπή εµείς διατυπώσαµε µία πολύ διαφορετική γνώµη, πέρα από αυτήν που έχουµε, βεβαίως, για την απόσυρση του νοµοσχεδίου, να συζητηθεί, δηλαδή, µε κανονικές
διαδικασίες. Εκεί όσα ακολουθήθηκαν ήταν διάτρητα, προκειµένου να περάσει άρον-άρον ως κατεπείγον το νοµοσχέδιο. Η ψηφοφορία, η οποία υποτίθεται ότι έγινε, ήταν ένα όνειδος.
Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, κύριε Πρόεδρε, τα της επιτροπής. Θα έχετε σχηµατίσει κι εσείς µία γνώµη.
Στην πραγµατικότητα δεν έγινε καµµία ψηφοφορία, παρ’ ότι
καταθέσαµε και αντιρρήσεις επί της ψηφοφορίας. Έπρεπε να
γίνει µε διαφανή τρόπο, ανοιχτά, για να ξέρουµε πόσοι ψήφισαν
και τι ψήφισαν. Αυτά τα πράγµατα διακωµωδούν τη λειτουργία
της Βουλής.
Με βάση αυτήν τη χθεσινή διαδικασία λοιπόν ας µιλήσουµε
τώρα για το κατεπείγον. Εµείς σας λέµε ότι η ψηφοφορία που
έγινε εχθές, δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Εµείς την
αµφισβητούµε πλήρως.
Όµως, όσον αφορά το σήµερα, δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, σε δέκα ώρες, µε τέτοιου είδους διαδικασίες και σε τόσο
κρίσιµα νοµοσχέδια να βγάλουµε στοιχειωδώς σε πέρας ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Δεν βγαίνει! Τι προτείνουµε; Προτείνουµε να
παρατείνετε το χρόνο συζήτησης του νοµοσχεδίου. Ξέρουµε ότι
είναι δέκα ώρες, αλλά νοµίζω ότι δέκα ώρες είναι όχι απλώς ελάχιστος χρόνος, αλλά διακωµώδηση όλων των διαδικασιών. Προτείνουµε λοιπόν να παραταθεί ο χρόνος και να πάµε µέχρι τα
µεσάνυχτα. Ξεκινήσαµε ήδη αργά και πρέπει να πάµε τουλάχιστον µέχρι τα µεσάνυχτα. Μετά να ακολουθήσει η ονοµαστική
ψηφοφορία που θα την υποβάλουµε και θα γίνει. Έτσι θα δοθεί
κάποια δυνατότητα –πολύ µικρή, ελάχιστη- να µιλήσουν κάπως
περισσότεροι συνάδελφοι.
Το δεύτερο είναι οι Υπουργοί. Εδώ συναρµόδιοι Υπουργοί
είναι όλο το Υπουργικό Συµβούλιο. Αν µιλήσουν ο Υπουργός Οικονοµικών και όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί –βεβαίως, εδώ
έχουµε και κάτι παρατράγουδα µε τις υπογραφές και τα ονόµατα, αλλά το αφήνω προς στιγµήν κατά µέρος- µε συγχωρείτε,
αλλά θα φάµε το δεκάωρο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ λοιπόν πρέπει να µπει και ένας περιορισµός στους Υπουργούς που θα µιλήσουν έτσι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και οι Βουλευτές. Προτείνουµε δηλαδή να µη
µιλήσουν όλοι οι Υπουργοί. Αυτό είναι το δεύτερο αίτηµα.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, οφείλουµε να σας γνωστοποιήσουµε
ότι κατά τη διαδικασία, εµείς θα υποβάλουµε και µία ένσταση αντισυνταγµατικότητας επί του νοµοσχεδίου, διότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα αντισυνταγµατικό έκτρωµα. Όµως σας ενηµερώνουµε ότι αυτό θα γίνει στην πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο συνάδελφος κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εχθές
πραγµατικά είδαµε στο Κοινοβούλιο να εισάγεται µία νέα µεθοδολογία στην ψηφοφορία. Ήταν η ψηφοφορία διά της εις άτοπον
απαγωγής. Μέτρησε ο Προεδρεύων τα «ΝΑΙ» και δεν διεξήγαγε
κανονικά την ψηφοφορία. Εξηγήσαµε ότι η ψηφοφορία επί του
κατεπείγοντος είναι άκυρη έτσι όπως διεξήχθη και ότι η απόφαση
που πάρθηκε για να προχωρήσει η διαδικασία, επίσης είναι αντίθετη µε τον Κανονισµό.
Πρακτικά τώρα, κύριε Πρόεδρε, µας έδωσαν αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι επτακόσιες τριάντα πέντε σελίδες. Δεν
υπήρχε ο χρόνος όχι να το µελετήσει κανείς, αλλά ούτε να το διαβάσει. Και επειδή δεν θέλουµε να µπούµε στη διαδικασία στην
οποία µπήκαν κάποιοι στο πρώτο µνηµόνιο και είπαν «δεν ξέραµε,
δεν διαβάσαµε, δεν είχαµε εικόνα τι ψηφίσαµε», εµείς καταγγείλαµε τη διαδικασία και εξηγήσαµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει αυτή
η διαδικασία µε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Χρειαζόταν να
υπάρξει η δυνατότητα του χρόνου για τους Βουλευτές, για να µελετήσουν και να τοποθετηθούν. Αυτό είναι το πρώτο θέµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο θέµα, αµφισβητώντας βεβαίως τη διαδικασία, είναι
το εξής: Εµείς πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Αν επιµένετε εσείς ως Προεδρείο και
το Σώµα, πιστεύουµε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους
Βουλευτές να µιλήσουν και να υπάρξει περιορισµός του αριθµού
των Υπουργών και του χρόνου που διαθέτουν, για να υπάρχει η
δυνατότητα να µιλήσουν οι Βουλευτές. Να συνεχιστεί η συζήτηση µέχρι της εξαντλήσεως του καταλόγου των οµιλητών, προκειµένου ο κάθε Βουλευτής σ’ αυτό το καθοριστικό ζήτηµα, σ’
αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο που καθορίζει τις τύχες του
λαού µας για τα επόµενα χρόνια, να έχει την ευκαιρία να µιλήσει.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε -όπως δηλώσαµε στην επιτροπή και
καταθέσαµε πριν λίγο στο Προεδρείο- έχουµε καταθέσει ένσταση αντισυνταγµατικότητας, διότι είναι διάτρητο και αντισυνταγµατικό το νοµοσχέδιο κι όταν θα έρθει η στιγµή της ανάλυσης
της αιτήσεως επί της αντισυνταγµατικότητας θα την κάνει η συνάδελφος, κ. Γιαταγάνα.
Για τα θέµατα αυτά θέλουµε να υπάρξει τοποθέτηση του Προεδρείου και δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να µιλήσουν. Είναι ιστορικές στιγµές, κύριε Πρόεδρε, και θα πρέπει ο
καθένας να πάρει θέση για το τι θα γίνει στα επόµενα χρόνια
στην πατρίδα µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε απαράδεκτη και προκλητική αυτήν τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Με
αυτό το «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», καταστρέφετε τη
ζωή του ελληνικού λαού. Κατεδαφίζετε ό,τι έχει αποµείνει µέσα
σε χρόνο ρεκόρ κυριολεκτικά. Το κεντρικό θέµα δεν είναι αν δεν
έχουν διαβάσει οι Βουλευτές της Συγκυβέρνησης αυτό το κείµενο. Είναι υποχρέωση τους να το διαβάσουν. Αυτοί αποφάσισαν
κι έχουν και την πλήρη ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό για
το τι θα ψηφίσουν. Αυτό έχει να κάνει και µε την ψηφοφορία.
Παρ’ ότι έγινε ό,τι έγινε, εµείς δηλώσαµε ότι όποιος από την κυβερνητική Πλειοψηφία διαφωνεί να βγει ευθέως και να το πει στο
λαό κι όχι να καλλιεργούνται θολές εντυπώσεις ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν κ.λπ..
Βουλή είναι εδώ και ο καθένας που εκλέγεται έχει την πολιτική
ευθύνη να πει στον ελληνικό λαό τι γνώµη έχει και για το κατεπείγον, αλλά κυρίως για την ουσία του νοµοσχεδίου.
Τώρα πού φτάσαµε; Να αποφασίσουµε τι, κύριε Πρόεδρε; Να
δώσουµε µάχη πάνω σε τι; Αν θα είναι µισή ώρα παραπάνω ή όχι
η συνεδρίαση; Το καλύτερο είναι να δοθεί η δυνατότητα µέσα σ’
αυτό το πλαίσιο και µέχρι τις δώδεκα το βράδυ να µιλήσουν οι
περισσότεροι. Όµως από εκεί και πέρα δεν έχει και νόηµα. Είναι
σαν να σε κλείσουν σε µία φυλακή και να σου λένε «διάλεξε τι
σπορ θέλεις να ακολουθήσεις ή τι πρόκειται να κάνεις». Είναι καθορισµένη η διαδικασία µέχρι το βράδυ όσο το δυνατόν να µιλήσουν περισσότεροι Βουλευτές και να αποκαλυφθούν πλευρές
αυτού του νοµοσχεδίου. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει.
Η Κυβέρνηση παίρνει την πολιτική ευθύνη και για τη διαδικασία, αλλά κυρίως για την καταστροφή του ελληνικού λαού, γι’
αυτό και τον καλούµε σε ανυπακοή και οργανωµένη απειθαρχία
για το επόµενο διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Χρήστος Παπάς έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτές οι σελίδες, αυτό
που έφερε η Κυβέρνηση πριν από λίγες ώρες, δηλαδή προχθές
το βράδυ προς µελέτη δεν χρειάζεται καµµία µελέτη. Είναι µέτρα
που οδηγούν στη φτωχοποίηση της Ελλάδας. Είναι µέτρα που
κάνουν την Ελλάδα ένα προτεκτοράτο της Γερµανίας, ένα Ελ
Ντοράντο των τοκογλύφων και των χρυσοθήρων και των οικονοµικών καταπιεστών. Σήµερα καλούµεθα να ψηφίσουµε για να
γίνει η Ελλάδα ένα νέο Μπαγκλαντές, σύµφωνα µε τις επιταγές
της Κυβέρνησης.
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να περάσετε στην ιστορία. Θα προχωρήσω ένα βήµα παραπέρα όχι για το αντισυνταγµατικό του
πολυνοµοσχεδίου, αλλά θα σας καλέσω να πείτε εσείς προσωπικά ένα µεγάλο «όχι», να αναβάλετε τη διαδικασία, να αναλάβετε τις ευθύνες σας, να αναλάβει τις ευθύνες και ο ανώτατος
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άρχων της χώρας, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας -ο ανεύθυνος
κατά το Σύνταγµα- να συγκαλέσει Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
και να προχωρήσουµε σε εκλογές τώρα, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
Ούτως ή άλλως, αν αυτό το πολυνοµοσχέδιο ψηφιστεί ή δεν
ψηφιστεί, θα περάσει στο καλάθι της ιστορίας. Δεν θα εφαρµοστεί στην πράξη. Θα το αποτρέψει ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή τοποθετηθήκαµε, γιατί συµφωνούµε κι
εµείς µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή
η πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Λαφαζάνη για τις 24.00’.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αφού ολοκληρώσαµε τον κύκλο της τοποθέτησης των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, θα ήθελα να
σας πω ότι κατ’ αρχάς το Προεδρείο όχι µόνο δεν αντιδικεί µε
τις εκλεκτές συναδέλφισσες και τους εκλεκτούς συναδέλφους,
αλλά προσπαθεί πράγµατι να βρει εκείνο τον τρόπο µέσα στο
πλαίσιο του Κανονισµού, ώστε να µιλήσουν οι περισσότεροι συνάδελφοι και να γίνει όσο το δυνατόν πιο πολλή συζήτηση και
διάλογος, προκειµένου να τοποθετηθούν όλοι και τελικά να
έχουµε τις απόψεις όλων.
Πιστεύω ότι οι διατάξεις για το κατεπείγον δεν είναι ό,τι πιο
ευχάριστο για τη Βουλή και νοµίζω ούτε και για την Κυβέρνηση.
Μάλιστα, θα έλεγα ότι δεν τιµά κανέναν να κάνει κατάχρηση τέτοιων διατάξεων. Απ’ ό,τι όµως εξήγησε χθες η Κυβέρνηση στην
επιτροπή, υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις, περιστάσεις που
απαιτούν γρήγορες και έκτακτες αποφάσεις, οι οποίες βεβαίως
θα πρέπει να είναι και σωστές και αποδεκτές και από τους πολίτες και από το Σώµα, γιατί δεν είναι µόνο το έκτακτο, αλλά και
το σωστό και αποτελεσµατικό.
Ο Κανονισµός της Βουλής προβλέπει ότι από τη στιγµή που η
Κυβέρνηση προσδιορίζει την έννοια του κατεπείγοντος και η
Βουλή µέσω της επιτροπής αποδέχεται κατά πλειοψηφία την έννοια του κατεπείγοντος, στην Ολοµέλεια έρχεται να συζητηθεί
ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει ο Κανονισµός για τη συζήτηση του κατεπείγοντος.
Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι παρακολούθησα και εγώ χθες
την επιτροπή, όπως την παρακολουθώ πάντα και όπως παρακολουθώ και όλες τις επιτροπές. Θα ήθελα να σας πω ότι ειδικά
στις επιτροπές δεν προβλέπεται ονοµαστική ψηφοφορία και η
πλειοψηφία τεκµαίρεται µέσω των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Γι’ αυτό, άλλωστε, στη συζήτηση κατά τη διάρκεια του Κανονισµού για τις ψηφοφορίες στις επιτροπές, δεν έχει προβλεφθεί άρθρο που να προβλέπει ονοµαστική ψηφοφορία, διότι
τεκµαίρεται. Εάν δηλαδή στις επιτροπές, στις οποίες µπορεί να
µην είναι όλοι οι Βουλευτές την ώρα που θα γίνει η ψηφοφορία,
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των συναδέλφων που συµµετέχουν στην επιτροπή ή στις
επιτροπές συµφωνεί, τεκµαίρεται ότι υπάρχει πλειοψηφία.
Κατά συνέπεια, και χθες επειδή είδα την ψηφοφορία, οφείλω
να σας πω ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και όχι µε την αριθµητική εκπροσώπηση -διότι εγώ δεν είχα εικόνα της εκπροσώπησης- η ψηφοφορία είναι έγκυρη. Δεν υπάρχει ακυρότητα της
ψηφοφορίας. Ως εκ τούτου, εισάγεται το νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, όπως αυτό ήρθε από την επιτροπή και µε το χαρακτηρισµό που δίνει η Κυβέρνηση ως
«κατεπείγον».
Τρίτον, θα ήθελα να πω ότι θα παρακαλούσα πολύ οι όποιες
παρατυπίες γίνονται στον Κανονισµό, να γίνονται µε οµόφωνη
απόφαση του Σώµατος και θα έλεγα και ατύπως. Γι’ αυτό και
µόνος µου σας είπα πώς θα εξοικονοµήσουµε χρόνο και πώς θα
δώσουµε το λόγο σε περισσότερους συναδέλφους για να µιλήσουν, χωρίς να πω ότι θα ξεπεράσουµε το δεκάωρο, το οποίο και
θεωρώ αυτονόητο. Όµως δεν είναι ανάγκη να το πείτε και εσείς
και ο Πρόεδρος και να καταγραφεί. Αφού όµως θέλετε να το
πούµε και να καταγραφεί, να το πούµε. Όµως, θα ήθελα να είναι
µε οµόφωνη απόφαση του Σώµατος µια τέτοια παράβαση του
Κανονισµού.
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Γι’ αυτό ακριβώς και σας λέω ότι ζήτησα από την Κυβέρνηση
-γιατί έχετε δίκιο, ετέθη και χθες ότι οι συναρµόδιοι Υπουργοί
είναι πολλοί- σε συνεννόηση µε τους Γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να πάρουν το λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και ο Υπουργός Εργασίας. Αυτά είναι τα κυρίαρχα ζητήµατα που αφορούν το νοµοσχέδιο.
Εάν όµως τεθούν ζητήµατα που αφορούν και άλλους Υπουργούς που απαιτούν απαντήσεις και το Σώµα κρίνει ότι πρέπει να
δοθούν απαντήσεις, θα έλεγα ότι κατ’ οικονοµίαν θα µπορούσαµε να δώσουµε ένα πεντάλεπτο στον Υπουργό που θα κρίνει
το Σώµα µε µια συνεννόηση που θα έχουµε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης, ώστε να µπορέσει να απαντήσει.
Εγώ πιστεύω ότι µε τη συνεννόηση που µπορούµε να έχουµε
και κατά τη διάρκεια της ηµέρας, θα µπορέσουµε –και µάλιστα
οµοφώνως- να πάρουµε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν και θα βοηθήσουν τη συζήτηση µε το άρθρο του κατεπείγοντος, το οποίο επαναλαµβάνω ότι δεν βοηθάει και δεν θα
πρέπει να γίνεται κατάχρηση.
Ως εκ τούτου λοιπόν συµφωνούµε, κατ’ αρχήν, ότι θα εξαντλήσουµε τον κατάλογο αυτών των οµιλητών που είπαµε, δηλαδή,
δύο παραπάνω από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από το
πλειοψηφούν κόµµα και έναν παραπάνω από τα υπόλοιπα κόµµατα. Άρα θα υπάρχουν τρεις οµιλητές, ένας εισηγητής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας για το πλειοψηφούν κόµµα και για την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Για τα υπόλοιπα κόµµατα θα µιλήσει ο ειδικός
αγορητής, δύο οµιλητές, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, εφόσον θέλει να
πάρει το λόγο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία. Εάν αυτή θα γίνει στις 11 η ώρα, στις
12 ή στη 1 η ώρα, αυτό νοµίζω ότι θα κριθεί και από τη διάρκεια
της συζήτησης.
Εγώ πάντως προτείνω οι εισηγητές, οι αγορητές και οι Υπουργοί να περιοριστούν αυστηρά στο χρόνο τους και το Προεδρείο
να είναι αυστηρό, για τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων να υπάρχει µία ανοχή και στις δευτερολογίες των εισηγητών επίσης να είναι πολύ αυστηρός ο χρόνος. Από εκεί και
πέρα νοµίζω ότι η Βουλή µπορεί πράγµατι να προχωρήσει στην
ψήφιση ενιαία του άρθρου και της αρχής.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω στα χέρια µου δύο προτάσεις αντισυνταγµατικότητας: Η µία είναι από το ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Πριν αρχίσουµε τη συζήτηση επί
του νοµοσχεδίου και πάρουν το λόγο οι εισηγητές, θα παρακαλούσα πολύ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επί του
θέµατος, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είδατε,
όµως; Θα σπαταλήσουµε έτσι το χρόνο. Παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω ότι
θα έχουµε µία συζήτηση όπου δεν θα µιλήσουν τελικά Βουλευτές. Περί αυτού πρόκειται. Από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα
µιλήσουν τρεις Βουλευτές. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό για ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο; Εδώ περνάνε νοµοσχέδια τα οποία δεν έχουν
καµµία αξία, έχουν δευτερεύουσα και τριτεύουσα σηµασία κι
έχουµε πλήθος οµιλητών και σε αυτό το νοµοσχέδιο θα περιοριστούµε σε τρεις Βουλευτές, όταν όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες θέλουν να µιλήσουν;
Σας παρακάλεσα να δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω -δεν είναι
τόσο φοβερό- ώστε να µπορέσουν να γραφτούν περισσότεροι
Βουλευτές. Ούτε και αυτό το δέχεστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, δέχοµαι τον επιπλέον χρόνο, απλώς σας λέω ότι δεν
µπορούµε να εξαντλήσουµε τον κατάλογο, διότι όλοι οι συνάδελφοι θα θέλουν να µιλήσουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µιλήσουν όσοι προλάβουν.
Θα κάνουµε έναν καταµερισµό. Θα πάµε σε περισσότερους συναδέλφους.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ωραία,
λοιπόν, ας εγγραφούν οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αντίρρηση
από το Προεδρείο. Όµως να µην κάνουµε ξανά κύκλο επί του
διαδικαστικού και σπαταλάµε το χρόνο, που πιστεύω ότι εσείς
θέλετε να µην περιοριστεί εις βάρος των οµιλητών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απλό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, σας λέω ότι, πρώτον, εφαρµόζεται ο Κανονισµός και
ότι δεύτερον, εφαρµόζεται µε την ανοχή οµόφωνα του Σώµατος
στη διάρκεια του χρόνου. Τώρα αν µπορέσουν να µιλήσουν και
τέσσερις ή και πέντε οµιλητές από το κόµµα σας, ευχαρίστως,
λέω όµως ότι δεσµευόµαστε κατ’ αρχήν να µιλήσουν οι συγκεκριµένοι, να δώσουν τα κόµµατα τον κατάλογο των οµιλητών. Πιστεύω όµως ότι δυστυχώς δεν θα υπάρχει άλλος χρόνος -δεν
βγαίνει χρονικά µε τα λεπτά που έχουµε βάλει εδώ- ακόµα και αν
τηρηθεί στο έπακρο. Συµφωνείτε και συµφωνούµε ότι το νοµοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί το αργότερο µέχρι τις 12 το βράδυ.
Σας λέω συνεπώς ότι αν θέλετε να ανοιχθεί κατάλογος, θα
είναι µία παράβαση του Κανονισµού η οποία νοµίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν. Θα υπάρχει, όµως, η παράταση του χρόνου µε
τους επιπλέον οµιλητές. Αυτό, πρώτον, δεν έχει ξαναγίνει και
δεύτερον, παρακαλώ να είναι και οµόφωνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επί του
θέµατος, κύριε Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα είµαι σύντοµος,
κύριε Πρόεδρε.
Εσείς ο ίδιος είπατε να τεθεί στο Σώµα εάν θα υπάρξει η δυνατότητα όσων Βουλευτών ενδιαφέρονται να µιλήσουν. Εµείς
έχουµε τουλάχιστον δέκα Βουλευτές που επιθυµούν να µιλήσουν. Θέλετε να σταµατήσει η συζήτηση στις 24.00’ για να πάµε
για ύπνο; Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση,
διότι µε αυτές τις αποφάσεις που φέρνει η Κυβέρνηση και µε το
κατεπείγον καταστρέφεται ο ελληνικός λαός. Να υπάρξει, λοιπόν, η άνεση τοποθέτησης όλων των συναδέλφων, να αναλάβουν
οι κύριοι της Πλειοψηφίας τις ευθύνες τους. Εφόσον θα περάσουν τον Ρουβίκωνα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβω
ότι ο Κανονισµός έχει και προβλέπει διάταξη που έχει ψηφιστεί
από το Σώµα. Είναι Κανονισµός λειτουργίας του Σώµατος. Το
Σώµα τον ψήφισε, δεν τον ψήφισε η εκτελεστική εξουσία ούτε
µάς τον επέβαλε η δικαστική εξουσία. Το Σώµα µόνο του έχει καταρτίσει τον Κανονισµό λειτουργίας. Ο Κανονισµός ορίζει δεκάωρη συζήτηση για το κατεπείγον.
Σας λέω λοιπόν ότι συµφωνώ κι εγώ µαζί σας ότι πρέπει να
υπάρχει άνεση χρόνου, παρακαλώ πολύ, όµως, η άνεση χρόνου
να µην υπερβεί και δεύτερη µέρα. Γι’ αυτό ακριβώς σας λέω να
υπάρξουν επιπλέον οµιλητές οι οποίοι θα µπορούν να τοποθετηθούν. Είµαι σίγουρος ότι όλοι θα ήθελαν να µιλήσουν, όχι µόνο
οι δέκα Βουλευτές οι δικοί σας, όλο το Κοινοβούλιο θα ήθελε να
µιλήσει. Δυστυχώς, µε τον Κανονισµό τον οποίο έχουµε, αυτό
ισχύει. Ευχαρίστως όταν θα συζητήσουµε τις τροποποιήσεις του
Κανονισµού να συζητήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 10ο Γυµνάσιο Νίκαιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και από τον ΣΥΡΙΖΑ προβάλλονται αντιρρήσεις συνταγµατικότητας και ζητείται
να αποφανθεί η Βουλή.
Με βάση, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κανονισµού της Βουλής έχουν δικαίωµα να µιλήσουν από τους Ανε-
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ξάρτητους Έλληνες η κ. Γιαταγάνα, όπως έχει ήδη προταθεί από
τον κ. Μαριά και από το ΣΥΡΙΖΑ η κ. Κωνσταντοπούλου και αντιλέγων ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε το λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Η ακροτελεύτια διάταξη του
άρθρου 120 του Συντάγµατος προβλέπει ότι η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, οι οποίοι δικαιούνται και κυρίως υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε
µέσο σε οποιονδήποτε επιχειρεί την καταλύσει αυτού.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είµαστε εδώ αντιπροσωπεύοντας αυτούς που µας ψήφισαν αλλά και όλο τον ελληνικό λαό και
προβάλλουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας, γιατί αυτός εδώ
ο νόµος –σας τον δείχνω- είναι καθ’ ολοκληρίαν αντισυνταγµατικός, όπως θα καταδείξουµε στη συνέχεια.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Συντάγµατος το πολίτευµα της Ελλάδας είναι η Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική
Δηµοκρατία και θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Στο άρθρο 26 του Συντάγµατος καθιερώνεται η διάκριση των
εξουσιών σε νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική.
Όσον αφορά τη Βουλή, στο άρθρο 52 του Συντάγµατος ορίζεται η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης
ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της πολιτείας που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.
Στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι οι
Βουλευτές έχουν απεριόριστο δικαίωµα γνώµης και ψήφου κατά
συνείδηση.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση τι συνέβη; Κατατέθηκε στη
Βουλή προς ψήφιση αυτός ο νόµος, οκτακόσιες δύο σελίδες
είναι. Αυτός είναι, δείτε τον. Αυτός κατατέθηκε. Κατατέθηκε, λοιπόν, στις 5 Νοεµβρίου στις 9.00 το βράδυ και διανεµήθηκε σήµερα το πρωί στους Βουλευτές, µία ώρα πριν έρθουµε εδώ να
ψηφίσουµε. Για να τον εκτυπώσει αυτόν το νόµο από το internet
ο κάθε Βουλευτής ήθελε τουλάχιστον τρεις ώρες. Και ερωτώ:
Ποιος από εσάς που θέλετε να τον ψηφίσετε τον διάβασε αυτόν
το νόµο; Ποιος; Κι έρχεστε να τον ψηφίσετε!
Εγώ κάνω ένσταση αντισυνταγµατικότητας σε αυτά τα άρθρα
που µέσα στο πεντάλεπτο µπορώ να αναπτύξω. Εσείς που θα τον
ψηφίσετε –γιατί εµείς θα τον καταψηφίσουµε- τον διαβάσατε ή
ήρθατε ωσάν κύριοι Χρυσοχοΐδιδες να πείτε «δεν διαβάσαµε τι
ψηφίσαµε»; Δεν ντρέπεστε;
(Χειροκροτήµατα)
Έτσι λοιπόν καταλύετε όλες αυτές τις διατάξεις του Συντάγµατος. Αυτός ο νόµος βάζει ταφόπλακα στο Κοινοβούλιο. Βάλατε
ταφόπλακα στη δικαιοσύνη και τώρα βάζετε ταφόπλακα και στο
Κοινοβούλιο αν ψηφισθεί αυτός ο νόµος. Δεν έχουµε νόηµα να
υπάρχουµε εδώ.
Βεβαίως, αυτή που δεν έχει νόηµα να υπάρχει είναι η Κυβέρνηση, η οποία έχει καταστεί υποχείριο των Γερµανών. Εδώ
έχουµε µια γερµανοκρατούµενη πλέον Κυβέρνηση.
Θα προβάλω αντισυνταγµατικότητα µόνο στις διατάξεις 2 έως
11. Αυτές προλάβαµε να διαβάσουµε, σ’ αυτές θα κάνουµε συγκεκριµένη ένσταση.
Το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος αναφέρει ότι τα
νοµοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. Δεν επιτρέπεται
να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόµους που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων θεµάτων.
Το νοµοσχέδιο αυτό ρυθµίζει διάφορα θέµατα και δεν είναι ειδικό. Εποµένως θα ακυρωθεί. Είναι βέβαιο αυτό.
Ασκώντας τον έλεγχο της εσωτερικής, τυπικής συνταγµατικότητας, δεν καταλείπεται καµµία αµφιβολία ότι παραβιάζονται οι
διατάξεις του Συντάγµατος που προανέφερα.
Όσον αφορά την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου, θα αναφερθώ στις διατάξεις 2 έως 11. Οι διατάξεις
αυτές αντίκεινται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 5 και στο άρθρο 25 παράγραφοι 2 και 3 του
Συντάγµατος.
Με τις διατάξεις 2 έως 11 προβλέπεται µείωση των συντάξεων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πέραν αυτών που ήδη έχουν επιβληθεί µέχρι σήµερα και οι οποίες έχουν φαλκιδεύσει τις συντά-
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ξεις µέχρι 50%. Ως εκ τούτου, δεν προστατεύεται το θεµελιώδες
και απαράγραπτο δικαίωµα στη λήψη σύνταξης για τη θεµελίωση
της οποίας έχουν υποβληθεί σε κρατήσεις του µισθού τους επί
µακρότατο χρονικό διάστηµα.
Συνεπώς το κράτος καταχρηστικά ασκεί το δικαίωµά του να
µειώσει περαιτέρω αυθαίρετα τη σύνταξή τους δεδοµένου ότι
ήδη σε διάστηµα δυόµισι ετών έχει µειώσει τη σύνταξή τους επτά
φορές µε τον ν.3833/10, µε τον ν.3848/10, µε τον ν.3865/10, µε
τον ν.3986/11, µε τον ν.4002/11, µε τον ν.4024/11 και µε τον
ν.4051/12. Περαιτέρω µείωση θα υποβαθµίσει περισσότερο το
βιοτικό τους επίπεδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ωθούνται µεγάλες
κατηγορίες συνταξιούχων σε εξαθλίωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι για λόγους δηµοσίου συµφέροντος λόγω της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης µπορεί ο νοµοθέτης να θεσπίσει µέτρα που συνεπάγονται οικονοµική επιβάρυνση µεγάλων κατηγοριών του πληθυσµού, πλην όµως, η δυνατότητα αυτή έχει ως όριο την καθιερωµένη στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος αρχή της ισότητας στην κατανοµή
στα δηµόσια βάρη καθώς και τη θεσπιζόµενη στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγµατος αρχή του σεβασµού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Η επιλεκτική, µονοµερής, διαρκής επιβάρυνση των συνταξιούχων έναντι άλλων οµάδων πολιτών που φοροδιαφεύγουν και εξάγουν τον πλούτο τους παράνοµα στο εξωτερικό, δηµιουργεί
άνιση µεταχείριση των πολιτών κι έρχεται σε αντίθεση µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του Συντάγµατος και προφανώς µε τη
διάταξη του άρθρου 25 παράγραφος 4 που επιτάσσει να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.
Όσον αφορά τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς,
στο άρθρο 88 παράγραφος 2 του Συντάγµατος προβλέπεται ειδική µισθολογική µεταχείριση των δικαστών, οι οποίοι αποτελούν
την τρίτη εξουσία. Η δικαιοσύνη είναι η τρίτη εξουσία και εποµένως δεν µπορεί να υπολείπεται των άλλων.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλείστε να ψηφίσετε ένα νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλες οι διατάξεις του παραβιάζουν όλες τις διατάξεις του Συντάγµατος. Καλείστε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Μη
µας πείτε, όπως ο κ. Γεωργιάδης -ο οποίος δεν ξέρει κιόλας νοµικά και δεν µπορεί να µας µιλήσει νοµικά- ότι είναι τεχνικό το
θέµα. Η παραβίαση των διατάξεων αυτού του Συντάγµατος δεν
είναι τεχνικό θέµα, κύριοι.
Για να ψηφιστεί αυτό το Σύνταγµα το αίµα τους έχυσαν οι πρόγονοί µας. Εσείς θα το καταλύσετε αυτό το Σύνταγµα; Ποιοι
είστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µη φέρνετε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο. Δεν είναι σωστό και ως προς το σεβασµό προς τους
υπόλοιπους οµιλητές και στους υπόλοιπους συναδέλφους.
Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτές, σήµερα ο καθένας από εµάς και ο καθένας από εσάς
αναµετριέται όχι µε τον αρχηγό του κόµµατός του στο πλαίσιο
της κοµµατικής πειθαρχίας, αλλά µε τη συνείδησή του και µε την
ιστορία.
Το νοµοσχέδιο αυτό, που έρχεται ως εκβιασµός στη Βουλή µε
την διαδικασία του κατεπείγοντος µε την Κυβέρνηση να ζητεί από
τους Βουλευτές να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι» χωρίς να έχουν διαβάσει, χωρίς να έχουν µελετήσει και χωρίς να εκφραστούν, αποτελεί προσβολή µέχρι του βαθµού καταλύσεως του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Το νοµοσχέδιο αυτό αυτοτελώς παραβιάζει το συνταγµατικό
πυρήνα προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών.
Αυτό, δηλαδή, που είναι το πιο πολύτιµο σε µια δηµοκρατία, αυτό
που ήταν και είναι το πιο πολύτιµο στη δική µας πολύπαθη δη-
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µοκρατία, αυτό που θωρακίστηκε µε το Σύνταγµα του 1975 µετά
από µια αιµατηρή και επώδυνη επταετία.
Με το άρθρο µόνο -που όσο και αν το συµπτύξατε µε µικρή
γραµµατοσειρά- συνεχίζει να είναι αυτό το ογκώδες νοµοθέτηµα,
παραβιάζεται το άρθρο 2 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει και
προστατεύει την προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.
Παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει
την ισότητα όλων των Ελλήνων ενώπιον του νόµου και ακόµη ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν, χωρίς διακρίσεις στα
δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. Έχουµε νέα επιδροµή, νέα επέλαση στους πιο αδύναµους, στους συνταξιούχους, στους µισθωτούς, στους ανέργους ακόµη-ακόµη, την ίδια
ώρα που επιφυλάσσεται υπόθαλψη, συνέργια, ανοχή και ασυλία
σε εκείνους που είναι οι προνοµιακοί συνοµιλητές και αυτής της
Κυβέρνησης και της προηγούµενης. Καµµία ενέργεια δεν έγινε
για τη φορολόγηση µεγάλων εισοδηµάτων και µεγάλων καταθέσεων του εξωτερικού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Καµµία ενέργεια δεν έγινε για την λίστα Λαγκάρντ την οποία ο
κ. Παπακωνσταντίνου κράτησε στην τσέπη του, ο κ. Βενιζέλος
κράτησε στο συρτάρι του και ο κ. Στουρνάρας περιορίστηκε στο
να κάνει µια επιστολή στον κ. Μοσκοβισί στις 12 Οκτωβρίου, λέγοντας στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ότι επί δώδεκα
συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών στις οποίες συµµετείχε ο
ίδιος, δεν συζητήθηκε ούτε µια φορά η φορολόγηση καταθέσεων
Ελλήνων στο εξωτερικό. Χωρίς να έχετε συζητήσει ούτε µια
φορά αυτό το θέµα, τολµάτε να φέρνετε στη Βουλή υπό τύπον
εκβιασµού αυτό το νοµοθέτηµα µε το οποίο επελαύνετε για πολλοστή φορά στα εισοδήµατα των πλέον αδυνάµων.
Παραβιάζετε το άρθρο 17 του Συντάγµατος που προστατεύει
τα περιουσιακά δικαιώµατα και την ιδιοκτησία, διότι στο άρθρο
αυτό εντάσσεται και το συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Σας τα είπε, κύριε Υπουργέ, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπάρχει
γνωµοδότησή του, την οποία θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Είναι η υπ’ αριθµόν 09868/2-11-2012. Αυτός είναι ο αριθµός πρωτοκόλλου του Υπουργείου σας.
Γιατί περιφρονείτε το Ελεγκτικό Συνέδριο, που σας λέει ότι
είναι αντισυνταγµατικές οι ρυθµίσεις για τα συνταξιοδοτικά;
Παραβιάζετε το άρθρο 20 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει
το δικαίωµα στην έννοµη προστασία και το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης, διότι γνωρίζετε ότι µε τις διατάξεις αυτές
παρεµβαίνετε σε ανοικτές δίκες και µάλιστα σε δίκες ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση και των διατάξεων
και των πράξεών σας, µε τις οποίες ξεπουλάτε το δηµόσιο
πλούτο, τη δηµόσια περιουσία και τις δηµόσιες επιχειρήσεις και
µιας σειράς άλλων πράξεων του ΤΑΙΠΕΔ.
Παραβιάζετε το άρθρο 21 του Συντάγµατος για την προστασία
της οικογένειας, του γάµου, της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας, αλλά και για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία.
Παραβιάζετε το άρθρο 21 για την προστασία στο δικαίωµα
στην υγεία.
Παραβιάζετε το άρθρο 22 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει
το δικαίωµα στην εργασία και στην αξιοπρεπή αµοιβή, το δικαίωµα στην ανάπαυση.
Παραβιάζετε το άρθρο 23 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει
και προστατεύει τη συνδικαλιστική ελευθερία.
Παραβιάζετε το άρθρο 25 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει ως θεµελιώδη αρχή και οδηγό για την εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας, την αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου και την αρχή της αναλογικότητας.
Παραβιάζετε το άρθρο 26 του Συντάγµατος. Και είναι καλό
που µόλις έρχεται στην Αίθουσα και ο συνταγµατολόγος κ. Μανιτάκης, γιατί δεν περιµέναµε ποτέ –ποτέ!- ότι ο κ. Μανιτάκης, µε
όσα έχει γράψει και πει, θα υπέγραφε αυτό το κατάπτυστο, εκβιαστικό, αντισυνταγµατικό νοµοθέτηµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Παραβιάζετε το άρθρο 73 του Συντάγµατος, γιατί καταλύεται
η κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύµατος, καταλύεται
αυτό που αποτελεί –σας το είπα και χθες και νοµίζω ότι δεν το
καταλάβατε- κατά το άρθρο 134 Α, του Ποινικού Κώδικα, θεµε-
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λιώδη αρχή και θεσµό λειτουργίας του πολιτεύµατος.
Παραβιάζετε το άρθρο 88 του Συντάγµατος που εγγυάται την
ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω. Νοµίζω ότι είναι αρκετά σοβαρά τα θέµατα.
Παραβιάζετε το άρθρο 95 του Συντάγµατος για την αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας στην οποία υπεισέρχεστε
παρανόµως και αντισυνταγµατικώς.
Παραβιάζετε το άρθρο 102 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει
την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι εκεί παρεµβαίνετε και εγκαθιδρύετε καθεστώς µνηµονίων.
Παραβιάζετε το άρθρο 103 του Συντάγµατος για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Παραβιάζετε το άρθρο 106 του Συντάγµατος που ορίζει ότι για
την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος, το κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την
οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα.
Η κοινωνική ειρήνη και το γενικό συµφέρον είναι οδηγοί, όχι
το ιδιωτικό συµφέρον των συνοµιλητών – δανειστών σας, όχι τα
ίδια και άδηλα συµφέροντα εκείνων που απολαµβάνουν την προστασία και την ασυλία σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και παραβιάζετε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι της Κυβέρνησης, ευθέως το άρθρο 120 του Συντάγµατος, το άρθρο που επιτάσσει
σε όλους µας να προστατεύουµε το Σύνταγµα και την πατρίδα,
να προστατεύουµε τη δηµοκρατία και να αντιστεκόµαστε εναντίον όποιου προσπαθεί να καταλύσει το δηµοκρατικό πολίτευµα
µε τη βία.
Είναι πραγµατικά οδυνηρό, είναι εξοργιστικό ότι καταπατάτε
το σύνολο και την ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγµατός µας.
Δεν θα σας κρίνει, βεβαίως, αυτή η Βουλή. Θα σας κρίνει η ιστορία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το
λόγο έχει ο αντιλέγων, ο κ. Τασούλας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι η ψήφιση του νοµοσχεδίου, που συζητάµε σήµερα, θέτει θέµατα αντισυνταγµατικότητας, κυρίαρχα θέµατα, πιο κυρίαρχα από αυτά
που έθεσαν οι συνάδελφοι οι οποίοι µίλησαν.
Όντως, κύριε Πρόεδρε, αν δεν ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο
κι αν αµέσως µετά δεν αρχίσει αυτό που όλοι επιθυµούµε, µία
πορεία ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, θα
είναι η έσχατη αντισυνταγµατικότητα, η οποία θα οδηγήσει τη
χώρα στον όλεθρο και την καταστροφή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή την αντισυνταγµατικότητα καλούµεθα να αποτρέψουµε.
Επικαλέστηκε το άρθρο 120 του Συντάγµατος η πρώτη οµιλήσασα συνάδελφος και το είπε λειψό, κατηγορώντας συγχρόνως
ότι δεν έχουµε διαβάσει το νοµοσχέδιο το οποίο καλούµεθα να
ψηφίσουµε, ενώ η ίδια ή δεν είχε διαβάσει ή -ακόµη χειρότερο
που δεν το πιστεύω- δεν ήξερε το άρθρο 120 του Συντάγµατος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Το άρθρο 120 του Συντάγµατος καλεί τους πολίτες να το προασπίσουν εναντίον κάθε επιβουλής ως δικαίωµα και ως υποχρέωση τους όχι µε βάση µια υποκειµενική ερµηνεία καταλύσεως,
αλλά εφόσον επιχειρείται να καταλυθεί µε τη βία και αποκρύψατε
τη φράση «µε τη βία».
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ντροπή σας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν έχετε διαβάσει το Σύνταγµα, το οποίο ζητάτε να προασπίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επιπλέον, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είναι
γνωµοδοτική, οµιλεί όντως ότι για δύο - τρεις περιπτώσεις -και
το επαναλαµβάνει- ενδέχεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα
συµβατότητος. Όπως όµως ξέρουν καλύτερα από εµένα πολλοί
συνάδελφοι, που είναι καλύτεροι νοµικοί, η ερµηνεία του Συντάγµατος γίνεται και νοµικά και πολιτικά.
Μάλιστα, ο πατριάρχης των συνταγµατολόγων Αριστόβουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μάνεσης, µιλάει για την «επιγενόµενη διάσταση» στην ερµηνεία
του Συντάγµατος. Και επιγενόµενη διάσταση στην ερµηνεία του
Συντάγµατος είναι να λαµβάνεις υπ’ όψιν τη νοµική διατύπωση
και το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο, το οποίο διαδραµατίζεται την εποχή της ερµηνείας του Συντάγµατος.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως
τίθεται ένα µείζον θέµα συνταγµατικότητας στη χώρα µας εν
όψει του νοµοσχεδίου των διακοσίων τριάντα σελίδων και όχι χιλίων ή πεντακοσίων χιλιάδων που ισχυρίζεστε. Όντως τίθεται ένα
θέµα συνταγµατικότητος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γι’ αυτήν τη δοκιµασία που βιώνει ο ελληνικός λαός δεν ευθύνεται το καθεστώς της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας που είπατε ότι υπάρχει στη χώρα, ευθύνεται το καθεστώς του υπαρκτού λαϊκισµού που υπήρχε στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό το καθεστώς του υπαρκτού λαϊκισµού υπηρετήσατε και
εµείς υπηρετήσαµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - κωδωνοκρουσίες)
Η διαφορά είναι ότι εµείς παραδεχόµαστε τα λάθη µας τα
οποία οδήγησαν εδώ τη χώρα, ενώ εσείς αγωνιάτε µήπως καταρρεύσει οριστικά το καθεστώς του υπαρκτού λαϊκισµού. Η δοκιµασία την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός θα λάβει τέλος εφόσον
παραµείνουµε στην Ευρώπη, εφόσον µετά τα δύσκολα µέτρα
που λαµβάνονται ξεκινήσει µια πορεία ανάπτυξης και µεταρρυθµίσεων.
Η ύπατη συµβολή στη συνταγµατικότητα, στην τήρηση του
Συντάγµατος, στην προάσπιση της δηµοκρατίας και στην αποτροπή των φρικτών χειρότερων που περιµένουν τον ελληνικό λαό
αν ακολουθηθεί η συµπόρευση µε το καθεστώς του υπαρκτού
λαϊκισµού που προτείνετε, είναι η µεγαλύτερη προάσπιση του
Συντάγµατος.
Καλώ τους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους, να αντιµετωπίσουν και να αντιδράσουν στην έσχατη αντισυνταγµατικότητα,
η οποία επικρέµεται εις βάρος του λαού και της χώρας. Η έσχατη
αντισυνταγµατικότητα είναι η εξαθλίωση του λαού, η κατάργηση
της δηµοκρατίας και η παραµονή του καθεστώτος του υπαρκτού
λαϊκισµού που επιθυµείτε να παραµείνει.
Πρέπει να ψηφίσουµε τα µέτρα. Πρέπει να αρχίσει η πορεία
ανάπτυξης µε άλλο σύστηµα πολιτικό στην Ελλάδα, µε άλλες
προτεραιότητες που θα βοηθήσουν την χώρα να βγει από την
κρίση.
Αυτό είναι το καθήκον µας. Αυτή είναι η µόνη αντισυνταγµατικότητα, η οποία απειλεί τη χώρα. Κι έναντι αυτής της αντισυνταγµατικότητας, είµαι βέβαιος, ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων ενσυνειδήτως θα κάνει το καθήκον της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση βάσει του άρθρου 100 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας που ετέθη.
Παρακαλώ, οι δεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για µισό λεπτό, για να καταθέσω ένα έγγραφο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καταθέστε τα, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να πω, τι καταθέτω για
τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρία
Κωνσταντοπούλου, δεν µπορείτε να πάρετε το λόγο µε βάση τον
Κανονισµό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να σας πω, τι καταθέτω για να καταγραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, καταθέτουµε για
τα Πρακτικά τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα,
υπάρχει η γνωµοδότηση µέσα στο νοµοσχέδιο και είναι στα Πρακτικά.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …των υπ’ αριθµόν 66 και 65 αποφάσεων της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και
τη γνωµοδότηση των καθηγητών κ. Χρυσόγονου και Γκαϊδατζή
για την αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καλώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αποδεχόµενοι τη ένσταση αντισυνταγµατικότητας, παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Προφανώς, δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών
από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς, ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ποιο είναι το προφανές, κύριε Πρόεδρε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Να γίνει καταµέτρηση.
Κύριε Πρόεδρε, για µετρήστε κεφάλια!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, σας παρακαλώ. Δεν κατανοώ
τις φωνασκίες. Εάν υπάρχει πρόβληµα…
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετρήστε κεφάλια!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να µετρήσετε κεφάλια!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ηρεµήστε. Διακρίνω µια νευρικότητα.
Εάν υπάρχει πρόβληµα θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µετρήστε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, αµφισβητούµε την καταµέτρηση. Να γίνει
ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
συνάδελφε, δεν υπάρχει πρόβληµα. Εάν αµφισβητείτε -όπου
υπάρχει πρόβληµα- θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία. Οι φωνές
δεν βοηθάνε σε τίποτα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τώρα να γίνει η ονοµαστική, όχι το
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βράδυ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, για να ξεκαθαρίσουµε, σας παρακαλώ
πολύ ησυχάστε. Μπορούµε να συνεννοούµαστε πολιτισµένα. Οι
φωνές δεν βοηθάνε σε τίποτα. Νοµίζω ότι δείχνουν µόνο τον πολιτισµό του καθενός προσωπικά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αφήστε τον πολιτισµό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα παρακαλέσω, λοιπόν, να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία.
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Σας είπα, θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία, εφόσον αµφισβητείται το αποτέλεσµα. Παρ’ ότι ο Κανονισµός µου δίνει το δικαίωµα, σας λέω ότι θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τώρα.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Τώρα να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία. Να κλείσουν οι πόρτες.
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Βεβαίως!
Κύριοι συνάδελφοι, για να εξηγηθούµε, το Προεδρείο δεν εκβιάζεται από τους συναδέλφους που φωνάζουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ας κάνει σωστά τη δουλειά του!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το
Προεδρείο ασκεί τα καθήκοντά του µε βάση τον Κανονισµό. Το
Προεδρείο, εφόσον αµφισβητείται η απόφασή του, αποφασίζει
να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία µε βάση τον Κανονισµό! Τι άλλο
θέλετε να κάνουµε δηλαδή;
Διακόπτουµε για µισή ώρα, όπως ορίζει ο Κανονισµός.
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Προχωρούµε στην ονοµαστική ψηφοφορία την οποία ανέφερα, αφού µάλιστα έχουν υποβληθεί αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:

4036

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4037

4038

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4039

4040

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η διακοπή για τη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας είναι δέκα λεπτά. Εσείς το κάνατε µισή ώρα,
αλλά έχει περάσει µια ώρα και πλέον, προκειµένου να γίνει η πανστρατιά Βουλευτών στη διαδικασία. Αντιλαµβανόµαστε την
απροθυµία που υπήρχε στους Βουλευτές της Πλειοψηφίας γι’
αυτό το ζήτηµα και για το κατά πόσο θα µπορούσαν να υποστηρίξουν πράγµατι τις θέσεις τους για το θέµα του κατάπτυστου
νοµοσχεδίου.
Εµείς λέµε το εξής: Θεωρούµε ότι η παρέλευση τόσο µεγάλου
χρονικού διαστήµατος γίνεται, προκειµένου να καταναλωθεί το
δεκάωρο. Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι η ονοµαστική ψηφοφορία που
θα διεξαχθεί δεν µπορεί να αθροιστεί µέσα στη δεκάωρη συζήτηση. Διαφορετικά, θα έχουµε άλλο ένα πρόβληµα ουσίας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Και υπάρχει έγερση µόνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως, θεωρούµε
ότι η όποια διακοπή και διεξαγωγή, όπως λέτε, µετά από αίτηµά
µας, δεν θα µετρήσει στις δέκα ώρες.
Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, εφόσον προχωρούµε στην ονοµαστική ψηφοφορία, το ερώτηµα είναι: Γίνεται µε δική σας πρωτοβουλία ή µε βάση το γραπτό αίτηµα που καταθέσαµε εµείς; Εάν
είναι µε δική σας πρωτοβουλία, τότε οφείλατε εκείνη την ώρα να
κάνατε την καταµέτρηση και όχι να διακόψετε. Εάν είναι µε δική
µας πρωτοβουλία, τότε παρακαλώ να διαβάσετε την αίτηση και
τα ονόµατα αυτών που έχουν αιτηθεί αυτήν τη διαδικασία.
Κυρίως, αυτό που µας ενδιαφέρει να ξεκαθαριστεί είναι ότι ο
χρόνος της διακοπής και ο χρόνος της διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας δεν θα µετρήσουν στη δεκάωρη συζήτηση
την οποία προσδιορίζει ο Κανονισµός και ότι θα υπάρξει επιπλέον
και ανοχή στους Βουλευτές, όπως είπαµε, προκειµένου να εκφράσουν τη γνώµη τους. Προφανώς, θα είναι αρκετά µακριά η
νύχτα, αλλά να καθήσουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Για εµάς, κύριε Πρόεδρε, η απόφαση, η οποία υπήρχε και
έπρεπε να υπάρχει, είναι η εξής: Δι’ εγέρσεως αποδείχθηκε ότι
η ένσταση αντισυνταγµατικότητας έγινε δεκτή από το Σώµα.
(Χειροκροτήµατα)
Γι’ αυτό υπάρχει αποδεικτικό υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, τα
οποία κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο. Για εµάς η απόφαση
του Σώµατος ήταν ότι έγινε δεκτή η ένσταση αντισυνταγµατικότητας και δεν µπορείτε να προχωρήσετε από εδώ και πέρα σε
αυτήν την υπόθεση. Τελείωσε η ιστορία «µνηµόνιο 3»!
(Χειροκροτήµατα)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για εµάς, η απόφαση του Σώµατος, που έχει γίνει πλέον πανελληνίως γνωστή, είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι αντισυνταγµατικό και πρέπει να σταµατήσει εδώ η διαδικασία της
Βουλής. Τελείωσε η ιστορία «µνηµόνιο 3», τελείωσε η ιστορία
«µέτρα». Αυτή είναι η απόφαση που έχουµε και αυτή είναι η απόφαση της Βουλής που δεν µπορεί να αλλάξει, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι πρέπει να γίνει µία συζήτηση µε ηρεµία. Δεν νοµίζω ότι µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα –και µάλιστα σε τέτοιες ώρες κρίσιµες- αρµόζουν
αυτές οι κραυγές.
Θέλω να σας πω το εξής: Η Βουλή πάντα δι’ εγέρσεως αποφασίζει την συνταγµατικότητα, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο
Σώµα και όπως σας είπα και στην αρχή, τεκµαίρεται ότι υπάρχει
η πλειοψηφία. Υπήρξε, λοιπόν, ένσταση και αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας από εσάς. Αυτό σηµαίνει αµφισβήτηση αυτού που
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έβλεπε ο Πρόεδρος από επάνω. Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε
να πάµε σε ονοµαστική, όπως το ζητήσατε και εφαρµόσαµε τον
Κανονισµό. Διακόψαµε, όπως προβλέπει ο Κανονισµός και ξεκινάµε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κοιτάξτε, δεν είµαστε πάντα µε το ρολόι στο χέρι και έχει συµβεί πάρα πολλές φορές να καθυστερήσουµε και να περιµένουµε
και κάποιους συναδέλφους που λείπουν ή ο,τιδήποτε άλλο.
Κατά συνέπεια, διεκόπη η συνεδρίαση και πάµε στην ονοµαστική, όπως ζήτησαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ξεκινάµε, λοιπόν, την ονοµαστική.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρία
Κωνσταντοπούλου, θα ανοίξουµε νέο κύκλο συζήτησης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επ’
αυτού του θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Για ένα
λεπτό µόνο σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κατόπιν της συζήτησης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας, καλέσατε
τους Βουλευτές που συµφωνούν µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας να εγερθούν και αυτό αποτελεί απόλυτη απόδειξη αποτελέσµατος της ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το οποίο
ανακοίνωσα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με συγχωρείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν θέλω να κάνω διάλογο.
Ανακοίνωσα, λοιπόν, ότι εγέρθησαν οι λιγότεροι. Αυτό αµφισβητήσατε και πάµε σε ονοµαστική.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, υπάρχει εικόνα
καταγεγραµµένη που αποδεικνύει πλήρως και απολύτως ότι εκείνοι οι οποίοι εγέρθησαν είναι περισσότεροι.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Όσο και αν φωνάζουν εκείνοι οι οποίοι ήρθαν οψίµως δεν θα
αλλάξουν αυτήν την εικόνα και αυτό το αποτέλεσµα.
Όπως λοιπόν θυµάστε και καταγράφηκε, εµείς σας ζητήσαµε
εκείνη την ώρα να γίνει καταµέτρηση. Αρνηθήκατε το αίτηµά µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Μου ζητήσατε εγγράφως ονοµαστική
ψηφοφορία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητήσαµε επί τόπου καταµέτρηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχω το
κείµενο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το ξέρω το κείµενο. Ζητήσαµε
όµως καταµέτρηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Εσείς
λέτε: Αµφισβητούµε το αποτέλεσµα της….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, φτάνει πια!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Έλεος!
(Κωδωνοκρουσίες)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι η
Βουλή δεν λειτουργεί µε τακτικίστικους ελιγµούς. Η Βουλή οφείλει να λειτουργήσει µε βάση τον Κανονισµό της.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητήσαµε καταµέτρηση, δεν την
κάνατε. Ζητήσαµε ονοµαστική ψηφοφορία, δεν την κάνατε. Είπατε διακόπτουµε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δηλαδή
την αποσύρετε τώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα, την
αποσύρετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου! Γιατί βιάζεστε να
αποσύρουµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Μεϊµαράκης): Γιατί σας
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έδωσα το λόγο για µισό λεπτό να µου πείτε και δεν µου απαντάτε. Η αίτησή σας είναι εδώ και λέτε: «Αµφισβητούµε το αποτέλεσµα….».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως, όπως έκανε και το
κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα, αφήστε να ακουστεί τι ζητήσατε: «Αµφισβητούµε το αποτέλεσµα της
καταµέτρησης και ζητούµε τη διενέργεια της ονοµαστικής ψηφοφορίας». Αυτό ζητάτε, σε αυτό προχωράµε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Προχωράµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας είπα
ότι έχετε το λόγο για ένα λεπτό και έχουν περάσει πέντε λεπτά.
Δεν γίνεται να «τρώµε» το χρόνο έτσι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλατε σύµφωνα µε το άρθρο 72, εάν αποφασίζατε ότι πρέπει να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία, να διακόψετε αµέσως και να διενεργήσετε
ονοµαστική ψηφοφορία σε δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Διέκοψα
για να διενεργήσω ψηφοφορία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει περάσει µία ώρα και δέκα
λεπτά και περιµένουµε τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να έρθουν για να αλλοιώσουν ένα αποτέλεσµα το οποίο έχει διαµορφωθεί. Αυτό συνιστά αλλοίωση του
αποτελέσµατος, παραβίαση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό.
Διεκόπη η συνεδρίαση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει γίνει ξανά και ξανά σε υποθέσεις ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας να υπάρχει αυτή η
ελαστικότητα του χρόνου, για να κληθούν εκείνοι που έχουν καθήκον να είναι εδώ και πλέον νοθεύεται το αποτέλεσµα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παραβιάζετε
τον Κανονισµό αυτήν τη στιγµή βάναυσα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας παρακαλώ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εφαρµόστε τον
Κανονισµό. Σας παρακαλώ! Σε ψηφοφορία πάµε και όχι σε συζήτηση. Είναι ωµή, κατάφωρη παραβίαση του Κανονισµού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς θα σας καταθέσουµε για
τα Πρακτικά και τη βιντεοσκόπηση..
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εφαρµόστε τον
Κανονισµό επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρία
Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Δεν µπορεί να
προκαλούµε όλο το Σώµα γι’ αυτά. Σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε αυτούς οι οποίοι φωνασκούν
και κράζουν, παρακαλώ να απευθύνετε αυτό το οποίο πρέπει µε
βάση τον Κανονισµό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γίνεται κατάφωρη παραβίαση του Κανονισµού.
(Θόρυβος-κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Σώµατος και ζητήθηκε και από τα δύο κόµµατα, προχωράµε στην
διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να
παραβιάζετε µ’ αυτόν τον τρόπο τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κατά παραχώρηση λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για δύο λεπτά µόνο.
Αντιλαµβάνοµαι την αγωνία των συναδέλφων. Θα έπρεπε αγαπητοί συνάδελφοι, εάν αγωνιάτε τόσο πολύ, την ώρα που έγινε
η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, να είστε παρόντες και να
εγερθείτε. Όχι να ήσασταν σπίτια σας και να σας φέρνουν µε
ταξί για να έλθετε να ψηφίσετε.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς ήσασταν εδώ, κύριε Τσίπρα; Προσβάλλετε τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ να σεβαστούµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Έχετε
κάθε δικαίωµα να διακόπτετε, να φωνασκείτε. Είναι η αγωνία µιας
κοινοβουλευτικής µειοψηφίας που καταρρέει και πολύ σύντοµα
δεν θα είναι πλειοψηφία, θα είναι µειοψηφία και στο λαό και στη
Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κύριε Πρόεδρε, όλα όσα ζούµε το τελευταίο διάστηµα σ’ αυτό
το Κοινοβούλιο, αποτελούν καταρράκωση του θεσµού της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, αποτελούν καταρράκωση των ίδιων
των διαδικασιών και του Συντάγµατος της χώρας µας.
Έρχεται ένα νοµοσχέδιο που θα βυθίσει τη χώρα σε βαθιά και
παρατεταµένη ύφεση και θα διαλύσει εργασιακές σχέσεις που
κατακτήθηκαν µε αγώνες και θυσίες, σχέσεις που είναι θεσµικό
πλαίσιο της χώρας για ογδόντα και πλέον έτη. Και έρχεται σε ένα
µόνο άρθρο µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, µε µία διαδικασία η οποία δεν τιµά το Κοινοβούλιο και δίνει τροφή σε όσους
θέλουν να απαξιώσουν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν ζητήσαµε εµείς να κριθεί µόνο η συνταγµατικότητα του εν λόγω νοµοσχεδίου. Έχουν αποφανθεί ήδη κορυφαίοι συνταγµατολόγοι,
έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σταθώ στη διαδικασία. Θα µας κρίνει
η ιστορία, θα µας κρίνουν οι πολίτες, θα µας κρίνουν όλοι όσοι
µας παρακολουθούν µε µεγάλη αγωνία.
Πριν από λίγο έγινε η διαδικασία την οποία ορίζει ο Κανονισµός κατά την ένσταση συνταγµατικότητας. Εγέρθησαν οι παρόντες και οι παρούσες Βουλευτές και Βουλευτίνες. Έχω την
αίσθηση –κοινή διαπίστωση για όσους παρακολουθούσαν, εγώ
το παρακολουθούσα βλέποντας το βίντεο από το κανάλι της Βουλής– ότι στους παρόντες και στις παρούσες ήταν συντριπτική η
πλειοψηφία όσων εγέρθησαν υπέρ της αντισυνταγµατικότητας.
(Χειροκροτήµατα από πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Λάθος κάνατε κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου): Προφανώς
αντιλαµβάνοµαι ότι λόγοι πολιτικής σκοπιµότητας έκαναν και
εσάς κύριε Πρόεδρε, να διαπιστώσετε διαφορετικά απ’ ό,τι και
τα ίδια τα µάτια σας έβλεπαν εκείνη την ώρα.
Με βάση τον Κανονισµό, το αίτηµα που κατετέθη από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για ονοµαστική
ψηφοφορία, έπρεπε να γίνει εντός του χρόνου που ορίζει ο Κανονισµός. Ο Κανονισµός ορίζει ρητώς τα δέκα λεπτά. Βεβαίως
υπάρχει ένα περιθώριο σε αυτές τις διαδικασίες –όλοι το γνωρίζουµε- αλλά τα δέκα λεπτά δεν µπορεί να γίνονται µιάµιση ώρα.
Ως εκ τούτου εµείς αναλαµβάνουµε την ευθύνη απέναντι στους
πολίτες, αλλά απέναντι και στο Σύνταγµα και στον Κανονισµό της
Βουλής που θέλουµε να προστατεύσουµε και δεν συµµετέχουµε
σε µία διαδικασία εκφυλισµού της Βουλής, εκφυλισµού του Συντάγµατος, εκφυλισµού της δηµοκρατίας.
Αποσύρουµε την πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου για ένα λεπτό, γιατί αν
άκουσα καλά αποσύρει την πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Το Προεδρείο πρέπει να απαντήσει...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθούµε κι
εµείς!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, µε
συγχωρείτε ένα λεπτό. Κατά παρέκκλιση του Κανονισµού έδωσα
στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το λόγο.
Για να συνεννοηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε µια
πρόταση για την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου. Ο Πρόεδρος της Βουλής ζήτησε να εγερθούν οι Βουλευτές. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαπίστωσε το αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα
αυτό αµφισβητήθηκε. Συνήθως, όπως γνωρίζετε, ποτέ δεν αµφισβητείται και δεν προβλέπεται καµµία ονοµαστική ψηφοφορία.
Αµφισβητείται λοιπόν το αποτέλεσµα. Η δηµοκρατικότητα του
Προεδρείου είναι να κάνει δεκτή την αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία που κάνατε. Τώρα αν καταλάβατε ότι αυτό συσπείρωσε
ή επειδή ήρθαν όλοι ή επειδή ο,τιδήποτε και θέλετε να την αποσύρετε…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εµείς δεν είπαµε κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν
απευθύνοµαι σε εσάς, κύριε Αρχηγέ.
Θέλω, όµως, να σας πω ότι η Βουλή δεν είναι δυνατόν να λαµβάνει αποφάσεις συγκυριακά ανάλογα µε τους τακτικισµούς
κάθε κόµµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Βουλή έλαβε απόφαση. Η Βουλή αυτήν τη στιγµή µε δικό
σας αίτηµα, το οποίο έκανε δεκτό το Προεδρείο µαζί και µια πρωτοβουλία δικιά του, έλαβε απόφαση και προχωράµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Παρακαλώ, λοιπόν, επί του καταλόγου…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ τώρα! Κήρυξα την έναρξη της ψηφοφορίας. Αν θέλετε
να φάµε το χρόνο µε τέτοια τερτίπια, σας λέω ότι ο χρόνος δεν
θα µετρήσει. Θα µετρήσει το δεκάωρο. Όλη η Βουλή θα ακούσει
αυτά που πρέπει να ακούσει και όλοι οι Έλληνες πολίτες θα ενηµερωθούν για τις προθέσεις της τρικοµµατικής Κυβέρνησης για
να µπορέσει ο τόπος να προχωρήσει µπροστά. Με κοινοβουλευτικούς τακτικισµούς και τερτίπια δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όλοι έχουν µιλήσει εκτός από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, δεν έχετε το λόγο. Ξεκίνησα τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανα µια παραχώρηση
στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος αποσύρει την πρόταση. Την αποσύρετε κι εσείς;
Παρακαλώ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, είναι µέσα σε λίγες µέρες που το Προεδρείο για µία ακόµη φορά παρασύρεται από τον κυβερνητικό
επίτροπο που έχει µπει στο Προεδρείο της Βουλής για πρώτη
φορά. Την πρώτη φορά ανακοινώσατε αποτέλεσµα ψηφοφορίας
ότι δήθεν πέρασε το άρθρο τέταρτο, ενώ είχε καταψηφιστεί και
εν συνεχεία ζητήσατε συγγνώµη χωρίς να ζητήσετε συγγνώµη
από το Σώµα. Για δεύτερη φορά µέσα σε λίγες µέρες το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων ακούγοντας συµβούλους παραβιάζει τον Κανονισµό.
Γίνοµαι συγκεκριµένος, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει στον Κανονισµό το άρθρο 72 για την ονοµαστική ψηφοφορία, το οποίο προβλέπει συγκεκριµένες διαδικασίες. Η ονοµαστική ψηφοφορία
γίνεται, εφόσον αµφισβητηθεί το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
δι’ εγέρσεως βάσει του κειµένου που σας στείλαµε και εµείς
αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία διεξάγεται, βάσει του άρθρου 72
παράγραφος 3, εντός δέκα λεπτών, για να δείξει, δηλαδή, το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δι’ εγέρσεως η οποία έγινε και είχε
ως αποτέλεσµα ακόµη µια φορά να καταψηφιστεί η Κυβέρνηση,
να θεωρηθεί αντισυνταγµατικό το νοµοσχέδιο.
Αυτή είναι η λογική του Κανονισµού της Βουλής. Εκείνη την
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ώρα, λοιπόν, λέει ο Κανονισµός ότι διαβάζετε τον κατάλογο των
ενισταµένων και αφού τον διαβάσετε και είναι παρόντες, εντός
δέκα λεπτών διεξάγεται η ψηφοφορία για να δούµε αν τα µάτια
το Προεδρείου συµπίπτουν µε τα µάτια της κάµερας που βλέπει
ο ελληνικός λαός, εάν δηλαδή είναι περισσότεροι εκείνοι που
ηγέρθησαν ή εκείνοι που είναι καθισµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώνετε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Εσείς, κύριε Πρόεδρε, αντί να διαβάσετε τον κατάλογο των
ενισταµένων, ώστε να γίνει η ψηφοφορία εντός δεκαλέπτου, είπατε –συγκεκριµένα από τα Πρακτικά τα οποία έχουµε ανεβάσει
ήδη στο διαδίκτυο, γιατί φοβόµαστε πια τους κυβερνητικούς επιτρόπους που είναι δίπλα σας και σας συστήνουν την παραβίαση
του Κανονισµού, όπως έγινε µε το άρθρο τέταρτο πριν λίγες
µέρες- ότι µε δική σας πρωτοβουλία κάνετε την ονοµαστική ψηφοφορία. Η ονοµαστική ψηφοφορία µε δική σας πρωτοβουλία
προβλέπεται µόνο από το άρθρο 72 παράγραφος 3, αλλά µε την
ίδια διαδικασία του δεκαλέπτου.
Κύριε Πρόεδρε, αυτήν τη στιγµή που ελληνικός λαός έξω περιµένει να δει τι θα αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων και οι εκπρόσωποί του, πρέπει εσείς ως Πρόεδρος της Βουλής, έχοντας
θεσµικό καθήκον και όχι κοµµατικό, να προστατεύσετε τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία.
Δεν είναι δυνατόν εντός δέκα ηµερών, ψηφοφορίες που γίνονται, να ανατρέπονται µε λάθος δηλώσεις, όπως αυτή του άρθρου
4 ή η σηµερινή της εγέρσεως. Δεν είναι δυνατόν να δίνουµε µιάµιση ώρα χρόνο για να συγκαλέσουµε τους Βουλευτές από το
αυτί και ουσιαστικά να εξευτελίσουµε στα µάτια του ελληνικού
λαού το Κοινοβούλιο. Έχετε υποχρέωση εσείς θεσµικά να το
προστατεύσετε και να ακολουθήσετε την αλήθεια, την οποία βλέπει ο ελληνικός λαός από το κλειστό κύκλωµα της τηλεόρασης.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα πρέπει να πω στο Σώµα, για να ολοκληρώνουµε, ότι η δεκάλεπτη
προθεσµία κατ’ αρχήν είναι ενδεικτική. Στα τόσα χρόνια που είµαστε εδώ, γνωρίζουµε όλοι –και εσείς, κύριε Πρόεδρε, είστε παλιός κοινοβουλευτικός- ότι οι ψηφοφορίες αυτές καθυστερούσαν
και µισή ώρα και µία ώρα και δύο ώρες.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γι’ αυτό κατάντησε
έτσι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας
άκουσα και εγώ και όλη η Βουλή µε ηρεµία. Παρακαλώ.
Εγώ αποδέχοµαι τις επιφυλάξεις σας και τις ενστάσεις σας,
διότι πράγµατι βλέπετε ότι θα γίνει µία ψηφοφορία, η οποία δεν
έχει και νόηµα, επειδή ακριβώς περνάει. Αυτό, όµως, σηµαίνει
πρώτον ότι αν αποσύρετε την ονοµαστική ψηφοφορία, κατά τη
γνώµη µου, αποδέχεστε το αποτέλεσµα που ανακοίνωσα. Άρα,
προς τι όλη αυτή η διαδικασία και η φασαρία;
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Λάθος κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Εάν πάλι
δεν την αποσύρετε και γίνει η ονοµαστική, να καλέσω επί του καταλόγου και να προχωρήσουµε. Να µη χάνουµε και το χρόνο
µας, γιατί είναι κρίµα. Δεν έχουµε άλλες λύσεις σύµφωνα και µε
τις δικές σας κινήσεις.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, σας ξαναλέω, ανακοίνωσε το αποτέλεσµα, το οποίο έβλεπε. Μπορεί να το έβλεπε και λάθος; Δεν
αναγνωρίζετε και λάθη; Ζητήσατε ονοµαστική. Πάµε στην ονοµαστική.
Παρακαλώ, λοιπόν, επί του καταλόγου ο κ. Τζαµτζής και η κ.
Σακοράφα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει ζητήσει το λόγο εδώ
και µία ώρα ο κ. Παππάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ωραία,
το λόγο έχει ο κ. Παππάς και ο κ. Βενιζέλος και προχωράµε στην
ονοµαστική ψηφοφορία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή µιλήσατε πριν
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από λίγο για τα τόσα χρόνια, είναι αλήθεια ότι πέρασαν πολλά
χρόνια. Είναι τριάντα οκτώ χρόνια που έχουν περάσει και που µε
τους δικούς σας τακτικισµούς, µε τις τακτικές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, φέρατε την Ελλάδα σε αυτήν τη θέση
σήµερα. Σίγουρα, απεφάνθη το Κοινοβούλιο περί της αντισυνταγµατικότητας. Εσείς δεν είδατε καλά. Εφαρµόσατε έναν τακτικισµό, για να ανατρέψετε αυτήν την απόφαση.
Εµείς σας λέµε λοιπόν ότι τα ντοκουµέντα αυτά που υπάρχουν
µε την έγερση των Βουλευτών υπέρ της αντισυνταγµατικότητας,
να είστε σίγουροι ότι θα χρησιµοποιηθούν στο µελλοντικό Ειδικό
Δικαστήριο. Είναι παράνοµη η διαδικασία που συνεχίζεται και
πρέπει να σταµατήσει αυτήν τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Βενιζέλος, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Η πολιτική ουσία αυτής της συζήτησης
είναι πάρα πολύ απλή. Αντιµετωπίζουµε ως χώρα τεράστια, εξαιρετικά δύσκολα διλήµµατα και συγκρούονται δύο γραµµές, δύο
αντιλήψεις. Συγκρούστηκαν στις εκλογές δύο φορές το Μάιο και
τον Ιούνιο ενώπιον του ελληνικού λαού. Συγκρούονται τώρα συµβολικά, µέσα στο χώρο της Βουλής. Διαφωνούµε. Υπάρχει µία
αντίληψη που εκφράζει η κυβερνητική Πλειοψηφία και µία αντίληψη που εκφράζει σύσσωµη η Αντιπολίτευση από διαφορετικές
ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά τελικά σε µία κοινή πολιτική κοίτη.
Δεν µπορούµε να κρύψουµε αυτήν τη διαφωνία για το µέλλον
του τόπου και τη διαχείριση της κρίσης, πίσω από διαδικαστικά
ή δήθεν νοµικά επιχειρήµατα. Δεν θα υφαρπάξει κανείς µία απόφαση της Βουλής, επικαλούµενος µία παρερµηνεία του Κανονισµού. Τα ζητήµατα της συνταγµατικότητας, όποιος θέλει να τα
θέσει πραγµατικά, ας τα θέσει στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια
θα κρίνουν, όπως έχει κρίνει η ολοµέλεια του Συµβουλίου της
Επικρατείας στη βαρυσήµαντη απόφασή της για την πρώτη δανειακή σύµβαση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Εν προκειµένω, υπάρχει ένας Κανονισµός, ένα Σύνταγµα και
µία κοινοβουλευτική παράδοση. Στις φανερές ψηφοφορίες είτε
µε ανάταση είτε µε έγερση, τεκµαίρεται η αρχή της δεδηλωµένης. Η δεδηλωµένη Πλειοψηφία της Βουλής που στηρίζει την Κυβέρνηση, αποφασίζει.
(Χειροκροτήµατα)
Στο άρθρο 100 του Κανονισµού προβλέπεται µάλιστα ρητά ότι
η απόφαση σε τυχόν ένσταση αντισυνταγµατικότητας λαµβάνεται αποκλειστικά µε έγερση. Ως εκ του περισσού όµως, για να
ξεφύγουµε από µία προσχηµατική συζήτηση επί της διαδικασίας
και να πάµε στην ουσία, εφόσον κάποιος αµφισβητεί την αρχή
της δεδηλωµένης που διαπίστωσε ο Πρόεδρος της Βουλής,
όπως είχε καθήκον σύµφωνα µε την κοινοβουλευτική αρχή, πάµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, για να τελειώνουµε. Αν αποσύρονται
οι προτάσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας, έχουµε έστω και καθυστερηµένα αποδοχή της αρχής της δεδηλωµένης. Έτσι λειτουργεί το Κοινοβούλιο, έτσι λειτουργεί η δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
θα πάρουν ο κ. Παφίλης, ο κ. Βορίδης και ολοκληρώνεται αυτή
η συζήτηση, για να πάµε στην ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζουµε ότι ο ελληνικός λαός και από τη σηµερινή συνεδρίαση µπορεί να αντιληφθεί την ουσία της αστικής δηµοκρατίας και τη λειτουργία του
αστικού κοινοβουλίου και να βγάλει συµπεράσµατα. Πράγµατι
υπάρχει πολιτική ουσία, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, η οποία δεν
λύνεται βέβαια µε διαδικασίες και µε συνδικαλιστικά κόλπα, για
να µην πω τίποτε άλλο. Ωστόσο είναι καταδικαστέα όλη η τακτική
που ακολούθησε η Κυβέρνηση φέρνοντας ένα νόµο-µαµούθ, ένα
νόµο-καρµανιόλα, ένα νόµο-νεκροθάφτη για το λαό και ζητάει µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος να συζητηθεί.
Το δεύτερο που θέλουµε να πούµε είναι το εξής: Όσο και αν
αποφασίσετε ότι είναι συνταγµατικό, θα το καταργήσει ο λαός
στην πράξη. Τον καλούµε σε απειθαρχία, ανυπακοή, να συντρίψει
αυτήν την πολιτική και να ανοίξει δρόµο να πάρει την εξουσία
στα χέρια του, γιατί εδώ δεν φτάσαµε ούτε από τακτικισµούς
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ούτε από τίποτε άλλο. Καπιταλισµό έχουµε. Αυτό το σύστηµα
υπηρετήσατε. Οδηγείτε στη βαρβαρότητα τους εργαζοµένους
και γι’ αυτό έχουν υποχρέωση -και θα το κάνουν αργά ή γρήγορα- να ανατρέψουν συνολικά αυτό το βάρβαρο σύστηµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις ώρες τώρα συζητάµε ζητήµατα διαδικασίας εις βάρος όλων όσων υποτίθεται ότι κόπτονται να συζητήσουν για την ουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτοί που παραπονούνται για το κατεπείγον δεν σέβονται βέβαια το χρόνο του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι, κύριε Πρόεδρε,
µόνο ότι δεν σέβονται το χρόνο του Κοινοβουλίου, δεν σέβονται
τη βασική κοινοβουλευτική αρχή, την αρχή της πλειοψηφίας και
της δεδηλωµένης και θέλουν µε τερτίπια να την υφαρπάξουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Νοµίζαµε, κύριε Πρόεδρε, µέχρι χθες ότι αυτό ήταν µια ιδιορρυθµία της κ. Κωνσταντοπούλου. Καλύφθηκε σήµερα από τη
θέση του κ. Τσίπρα. Είναι η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο,
δεν είναι ιδιορρυθµία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να ξεκαθαρίζουµε λοιπόν και τα διαδικαστικά ζητήµατα, για
να τελειώνουµε. Ένσταση αντισυνταγµατικότητας: Έγερση ή µη
έγερση, διαπίστωση από το Προεδρείο. Δεν µας αρέσει η απόφαση του Προεδρείου; Πάρα πολύ ωραία, προβλέπει ο Κανονισµός. Ασκήσατε το δικαίωµά σας: Ονοµαστική ψηφοφορία. Πάµε
στην ονοµαστική ψηφοφορία να διαπιστώσουµε τις πλειοψηφίες,
για να τελειώνουµε µε την ουσία του θέµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και είναι ντροπή η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να αποπειράται να υφαρπάξει την ψήφο του Κοινοβουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κατόπιν
όλων αυτών, προχωρούµε στην ψηφοφορία. Ακούστηκαν όλες
οι απόψεις …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η ΔΗΜΑΡ
δεν έχει πάρει το λόγο. Η ΔΗΜΑΡ δικαιούται να οµιλήσει, διότι
δεν έχει πάρει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός της Εκπρόσωπος.
Κύριε Λαφαζάνη, από εσάς µίλησε η κ. Κωνσταντοπούλου, µίλησε ο κ. Τσίπρας. Σεβαστείτε να πάρει το λόγο η ΔΗΜΑΡ. Δεν
έχει µιλήσει καθόλου.
Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν λίγο καταθέσαµε µία δήλωση για τα Πρακτικά, επειδή δεν είχαµε τη δυνατότητα να τοποθετηθούµε επί του αιτήµατος αντισυνταγµατικότητας. Είµαι υποχρεωµένος να τη διαβάσω. Είναι σύντοµη.
Λέει το εξής: «Η ένσταση αντισυνταγµατικότητας πρέπει σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο να µην υποβάλλεται καταχρηστικά και
για λόγους κοµµατικού εντυπωσιασµού, αλλά να αφορά κυρίως…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
…σε ζητήµατα παραβίασης δοµών του πολιτεύµατος, άρθρο
120 του Συντάγµατος. Ο τυπικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών της Βουλής, παραδείγµατος χάριν κατεπείγον, µορφή
άρθρου, µε βάση τον Κανονισµό και την κοινοβουλευτική παράδοση, συναρτάται µε την πολιτική διαχείριση πραγµατικών και
κρίσιµων κινδύνων για τη χώρα. Η ΔΗΜΑΡ συµµετέχει στην Κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και ευθύνης και στηρίζοντας την ειρηνική ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, θεωρεί ότι η στάθµιση
ανάµεσα σε τυπολατρικές εµµονές και την πίεση πολιτικού χρόνου πρέπει να γίνει µε κριτήριο το δηµόσιο και εθνικό συµφέρον
και όχι µε βάση κοµµατικές σκοπιµότητες συγκυρίας».
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε όλοι εκφωνήσει
λόγους περί νηφαλιότητας και λόγους περί προστασίας των θεσµών αυτής της χώρας, ιδίως σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο. Εί-
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χαµε την απαίτηση τουλάχιστον οι παλαιοί κοινοβουλευτικοί να
µεταλαµπαδεύσουµε στους νέους την παράδοση που υπάρχει σ’
αυτήν την Αίθουσα, την αρχή της δεδηλωµένης.
Πέντε χρόνια που είµαι σε αυτό το έδρανο, πολλές φορές αµφισβητήθηκε το αποτέλεσµα και στις µεταξύ µας συζητήσεις,
αλλά κανείς δεν τόλµησε να θέσει επισήµως στο Προεδρείο ότι
αµφισβητείται. Έτσι λοιπόν ετέθη για πρώτη φορά θέµα ονοµαστικής.
Ρωτώ όσους θέτουν διάφορα ζητήµατα. Το αποτέλεσµα δηλαδή της Ολοµέλειας αυτού του Σώµατος επί του συγκεκριµένου
ζητήµατος είναι υποδεέστερο της πρόσκαιρης εκείνης εκτίµησης
που σε τελευταία ανάλυση συνεπαγόταν και µε πρόσκαιρη απουσία κάποιων από εµάς; Ξέρετε πόσοι ήµασταν παρόντες εκείνη
τη στιγµή από τη Δηµοκρατική Αριστερά; Τρεις και κάποιοι άλλοι
είχαν δουλειές, ήταν επάνω στο γραφείο. Εκµεταλλευόµαστε δηλαδή µε τον πλέον χυδαίο τρόπο συνδικαλιστικά τερτίπια; Μα,
αν είναι δυνατόν!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Προχωρούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νοµίζω ότι πήρατε όλοι το
λόγο.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω µία απορία…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Γλέζο, αµέσως µετά την ψηφοφορία, σας παρακαλώ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Βουλευτής του Κοινοβουλίου έχω µία απορία και θέλω να µου τη λύσετε. Δικαιούµαι
να τη θέσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πείτε
την, κύριε Πρόεδρε, κατά παραχώρηση σε εσάς. Σας παρακαλώ,
όµως, σύντοµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και
εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, δεν θα πάρετε το λόγο γιατί µιλάει και ο κ. Γλέζος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Θα τελειώσω αµέσως.
Ο λόγος για τον οποίο επεβλήθη από την τρόικα το κατεπείγον…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι!
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ο λόγος για τον οποίο επεβλήθη από την
τρόικα το κατεπείγον ήταν ένας, να γίνουν οι εκλογές στις Ηνωµένες Πολιτείες. Αφού έγιναν οι εκλογές στις Ηνωµένες Πολιτείες, γιατί χρειάζεται να πάµε στο κατεπείγον; Για να ξεφεύγουµε από παρουσίες –απουσίες και να µπαίνουµε στην ουσία
των πραγµάτων. Σε αυτό θέλω να απαντήσετε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, καλούνται επί του καταλόγου: ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Σοφία Σακοράφα
από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η κ.
Διώτη;
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε; Με αναφέρατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Για ψηφολέκτη σας ανέφερα, όχι για να σας δώσω το λόγο. Προς
Θεού! Από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχουν µιλήσει έξι Βουλευτές µέχρι στιγµής, µαζί µε τον Πρόεδρο, ο οποίος σας έχει
καλύψει πλήρως. Σας παρακαλώ πολύ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, µε καλέσατε να ανέβω
στην Έδρα και θέλω να σας πω ότι δεν ανεβαίνω, γιατί αρνούµαι
να συµµετάσχω σε µία πραξικοπηµατική διαδικασία που ευτελίζει
το Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω το εξής: Ή αποδέχεστε
αυτό που είπε ο Πρόεδρος ως αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δι’
εγέρσεως ή προχωράµε στην ονοµαστική ψηφοφορία. Άλλος
τρόπος δεν υπάρχει για να λύσουµε το αν εγώ είδα σωστά ή όχι.
Πώς θα γίνει αυτό; Πώς το βλέπετε;
Προχωρούµε λοιπόν, στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Αφού δεν θέλει κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ, καλείται επί του καταλόγου ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος από το ΠΑΣΟΚ.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας του
νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου.
Αυτές οι ψήφοι θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογισθούν
στην καταµέτρηση.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Διαρκούσης της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:

4046

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4047

4048

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4049

4050

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 217 Βουλευτές.
Υπέρ της ένστασης δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 47 Βουλευτές.
Κατά της ένστασης δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 170 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 7-11-2012
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς οι αντιρρήσεις
συνταγµατικότητας δεν έγιναν δεκτές.
Επανερχόµεθα στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. ΣπυρίδωνΆδωνις Γεωργιάδης για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο ζήσαµε κατά την έναρξη
της σηµερινής συνεδριάσεως, θα µου επιτρέψετε ως εισαγωγική
παρατήρηση να σηµειώσω ότι είναι ακριβώς δηλωτικό τού γιατί
η χώρα µας έχει φτάσει στη χρεοκοπία.
Ξεκινάµε σε µια συζήτηση, που ξέρουµε ότι έχει προκαθορισµένο χρόνο δέκα ώρες. Γίνεται µια ένσταση από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, κύριε Βούτση, κατά τη γνώµη µου,
ορθή ένσταση ότι έπρεπε να βρούµε τρόπο να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι. Ξοδέψαµε στη συζήτηση για το πώς θα
βρούµε τρόπο να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι, περίπου
σαράντα λεπτά.
Στη συνέχεια ετέθη ένα διαδικαστικό ζήτηµα, το οποίο θα ελύνετο σε κάθε φυσιολογικό κοινοβούλιο και µόνο µε την επίκληση
της αρχής της δεδηλωµένης και ως αποτέλεσµα αυτού του διαδικαστικού ζητήµατος είναι, ότι έχουµε χάσει τώρα ακριβώς τρεις
ώρες και σαράντα πέντε λεπτά.
Δηλαδή, για ένα θέµα που υποτίθεται ότι όλες οι πτέρυγες της
Βουλής αγωνιούσαµε για το πώς θα αξιοποιήσουµε και το τελευταίο λεπτό του διαθεσίµου χρόνου, ώστε να µιλήσουµε για την
ουσία που πραγµατικά υπάρχει σε αυτό το νοµοσχέδιο, εµείς, η
αντανάκλαση της κοινωνίας, ο καθρέφτης αυτής της χώρας, ξοδέψαµε τρεις ώρες και σαράντα πέντε λεπτά σε ανοησίες.
Αυτό κάνουµε εδώ και σαράντα χρόνια. Και επειδή κάνουµε
αυτό εδώ και σαράντα χρόνια, δεν µας πιστεύει κανένας. Επειδή
κάνουµε αυτό εδώ και σαράντα πέντε χρόνια, δεν µπορούµε να
παράξουµε πλούτο. Επειδή κάνουµε αυτό εδώ και σαράντα πέντε
χρόνια, φτάνουµε, κυρίες και κύριοι, στο να …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον κατάλογο των οµιλητών θα
τον ανοίξετε, κύριε Πρόεδρε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν µπορώ να µιλώ µε την
κ. Κωνσταντοπούλου να διακόπτει, κύριε Πρόεδρε! Κρατήστε
µου το χρόνο. Με συγχωρείτε, δεν µπορώ! Δεν µπορώ να συγκεντρωθώ! Κρατήστε µου το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λύστε τα θέµατα µε την κ.
Κωνσταντοπούλου και παρακαλώ πολύ κρατήστε µου το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν θέλω άλλη διακοπή. Ειλικρινά, δεν αντέχω να
ακούω άλλες τέτοιου είδους διακοπές.
Επανέρχοµαι, λοιπόν και θέλω να απευθυνθώ, για να µπούµε
τώρα στην ουσία του σηµερινού νοµοσχεδίου, στο σεβαστό κ.
Γλέζο. Το Σάββατο διάβασα µια συνέντευξη του κ. Γλέζου που
µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση. Ο κ. Γλέζος είπε –ακούστε,
κύριοι συνάδελφοι!- ότι όποιος δανείζεται, χάνει την εθνική του
κυριαρχία. Όποιος δανείζεται, στην πραγµατικότητα βρίσκει
αφεντικά.
Συµφωνώ, κύριε Γλέζο, 100% µε τη δήλωσή σας και επειδή
συµφωνώ σας καλώ να ψηφίσετε τα µέτρα που φέρνουµε σήµερα! Ακούστε γιατί. Αν κάνετε τον κόπο να διαβάσετε τους τελευταίους πίνακες αυτού του νοµοσχεδίου, θα διαπιστώσετε ότι
αυτές οι παρεµβάσεις που κάνουµε σήµερα, γίνονται για έναν
κατά βάση δηµοσιονοµικό στόχο: να αποκτήσει η χώρα µας επιτέλους, αρχικά σε πρώτη φάση, πρωτογενές ισοδύναµο αποτέλεσµα –δηλαδή, ίσα βάρκα ίσα νερά- και από τον επόµενο χρόνο
να έχουµε και πρωτογενή πλεονάσµατα, δηλαδή να ξοδεύουµε
λιγότερα απ’ όσα εισπράττουµε.
Ασφαλώς εκείνος ο οποίος ξοδεύει λιγότερα απ’ όσα εισπράττει δεν έχει ανάγκη δανείων. Άρα αυτός ο οποίος ξοδεύει λιγότερα απ’ όσα εισπράττει είναι αυτός που µπορεί, πράγµατι, να
πει –αν το θελήσει- «όχι» στους δανειστές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντιθέτως, αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποσχόµενος προς πάσα
κατεύθυνση τα πάντα, έχοντας γίνει στην πραγµατικότητα ένα
κακέκτυπο της δεκαετίας του ’80, πού οδηγεί; Σε πρωτογενή ελλείµµατα, αγαπητοί κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν όµως έχεις πρωτογενή ελλείµµατα, πώς θα καλύψεις αυτά τα ελλείµµατα; Ένας
τρόπος είναι να βρέξει λεφτά. Συνήθως, δεν βρέχει. Δεύτερος
τρόπος είναι να πας να δανειστείς. Αν όµως πας να δανειστείς,
τότε προσκρούεις στην αρχή που έδωσε ο κ. Γλέζος, ότι δεν πρέπει να δανείζεσαι γιατί όποιος δανείζεται βρίσκει αφεντικά.
Άρα, λοιπόν, αν όντως πιστεύετε, αν στ’ αλήθεια πιστεύετε ότι
η πατρίδα µας πρέπει να µπει σε µια λογική να µη χρειάζεται
διαρκώς νέα δανεικά, τότε εσείς πρέπει περισσότερο από εµάς
να είστε ταγµένοι στο πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Έρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως για να µας
ακούσουν οι πολίτες που βλέπουν τώρα τη σηµερινή συνεδρίαση
–και απευθύνοµαι και στον καλό συνάδελφο κ. Κουίκ- στο εξής:
Ξεκίνησα την ηµέρα µου σήµερα βλέποντας τα αποτελέσµατα
των εκλογών στην Αµερική. Εκεί συνέβη το εξής –πιστεύω- πολύ
χαρακτηριστικό. Ο Πρόεδρος Οµπάµα επανεξελέγη Πρόεδρος
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής λαµβάνοντας το 49,5%
των ψήφων και ο Ρόµνεϊ ητήθη µε 49%.
Προσέξτε. Με το που έγινε γνωστό το αποτέλεσµα της µισής
µονάδας διαφορά, ο Ρόµνεϊ βγήκε να συγχαρεί τον Οµπάµα και
είπε ότι ψυχή τε και σώµατι θα υποστηρίξει τον Πρόεδρο των
Ηνωµένων Πολιτειών για το καλό της Αµερικής και ο Οµπάµα ευχαρίστησε τον Ρόµνεϊ και τον συνεχάρη για την πολύ µεγάλη
προσπάθεια να κερδίσει τις εκλογές.
Την ώρα, λοιπόν, που τα παρακολουθούσα αυτά στην τηλεόραση σκεφτόµουν, αν ήµασταν εδώ, τον κ. Λαφαζάνη να µιλά για
εκτροπή, για πραξικόπηµα, για δικτατορία, για ό,τι άλλο έχετε
στη φαντασία σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι δουλεύουν οι δηµοκρατίες, µε τις πλειοψηφίες και είτε σας αρέσει είτε δεν σας
αρέσει, ο ελληνικός λαός δύο φορές φέτος έδωσε σε εµάς την
Πλειοψηφία. Τι να κάνουµε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το 28% είναι πλειοψηφία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δείτε τώρα το ακόµη πιο
οξύµωρο που αγγίζει έως και το τραγελαφικό. Ακούστε, κύριε
Παπαδηµούλη. Θα σας αρέσει. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής έκανε µια δριµεία τοποθέτηση και ζήτησε
µε πάθος εκλογές τώρα για να µιλήσει ο λαός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ευρωεκλογές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εκλογές; Θα κάνουµε γι’
αυτούς και πρόωρες ευρωεκλογές, αν θέλουν.
Προσέξτε, λοιπόν, τώρα. Καλά, προσπερνώ το γεγονός της
εξάρσεως δηµοκρατικότητας της Χρυσής Αυγής –αυτό το αφήνω στην κρίση του ακροατηρίου- και πάω στην ουσία. Το 2007
είχαµε εθνικές εκλογές. Πόσο είναι η συνταγµατική θητεία µιας
κυβερνήσεως; Τέσσερα χρόνια. Πότε έπρεπε να ξαναέχουµε
εκλογές; Το 2011. Και πότε θα ξαναείχαµε; Το 2015.
Δηλαδή, εάν τηρούσαµε τις συνταγµατικές προθεσµίες, µεταξύ του έτους 2007 και του έτους 2015 θα είχαµε δύο εθνικές
εκλογές. Πάµε να µετρήσουµε τώρα: Από το 2007 µέχρι σήµερα,
που είναι 2012 έχουµε κάνει τέσσερις εθνικές εκλογές.
Κυρίες και κύριοι της Χρυσής Αυγής και του ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερις
εθνικές εκλογές! Πόσο άλλο να µιλήσει ο λαός; Μα, αυτός ο
λαός µόνο µιλάει σε αυτήν τη χώρα. Θα κάνουµε κάποτε καµιά
δουλειά; Θα πάρουµε και καµιά απόφαση; Αυτό είναι που συζητούµε σήµερα.
Πάµε, κυρίες και κύριοι, στην ουσία. Τι είναι αυτό το πρόγραµµα το οποίο εισάγουµε προς ψήφιση σήµερα στο εθνικό
Κοινοβούλιο. Είναι δύο πράγµατα. Έχει δύο σκέλη που πρέπει
να εξηγήσουµε µε σαφήνεια στον ελληνικό λαό γιατί τα παίρνουµε και γιατί τα ψηφίζουµε.
Σκέλος πρώτο: Το σκέλος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Το είπαµε και χθες στην επιτροπή. Το σκέλος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι λυπηρό, κανείς µας δεν το ψηφίζει µε ευχαρίστηση. Αντιλαµβανόµαστε ότι για το προσωπικό µας και
ιδιοτελές πολιτικό συµφέρον θα ήταν πολύ καλύτερο να µοιρά-
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ζουµε λεφτά από το να κόβουµε, αλλά οφείλουµε να το κάνουµε.
Για ποιο λόγο; Για να αποκτήσει η χώρα µας εκ νέου δηµοσιονοµική ισορροπία, για να πετύχουµε αυτό που ο κ. Γλέζος ήθελε να
κάνουµε, να µην έχουµε ανάγκη δανειστών.
Αυτό κάνουµε, απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει καταλάβει ακόµα.
Στην ουσία, ακολουθούµε την προτροπή του κ. Γλέζου: Δεν θέλουµε να έχουµε ανάγκη άλλων δανείων. Γι’ αυτό παίρνουµε τα
δηµοσιονοµικά µέτρα, γιατί όλα τα προηγούµενα χρόνια τα κόµµατα που κυβέρνησαν µοίραζαν λεφτά στον κόσµο για να τον
έχουν ευχαριστηµένο, µόνο που τα λεφτά που µοίραζαν δεν ήταν
δικά µας, ήταν ξένα. Τα µοιράσαµε όλοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά υποστήριξε κάθε συνδικαλιστικό αίτηµα και κάθε διεκδίκηση που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Άρα δεν
είστε αθώοι του αίµατος.
Παραδείγµατος χάριν, απευθύνω το ερώτηµα στους Ανεξάρτητους Έλληνες, που µιλούν διαρκώς για τους τοκογλύφους δανειστές.
Κύριε Χαϊκάλη ή κύριε Κουίκ, που είστε επιµελής και µε το διαδίκτυο, παρακαλώ πολύ, µέχρι τη λήξη της σηµερινής συνεδριάσεως θέλω να καταθέσετε στα Πρακτικά του Σώµατος µία
ερώτηση του Αρχηγού σας, του κ. Πάνου Καµµένου, µία ερώτηση του Εκπροσώπου Τύπου του κόµµατός σας, του κ. Ζώη, µία
ερώτηση του κ. Μαρκόπουλου, µία ερώτηση της κ. Κουντουρά
όσο ήταν Βουλευτές και Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας, οι
οποίοι εξέφραζαν ενστάσεις για το δανεισµό της χώρας. Πείτε
µου µία ερώτηση που κάνατε τότε προς την κυβέρνηση του
τύπου «µη δανείζεσαι άλλο, µη µοιράζεις λεφτά, γιατί αυτό θα
µας πάει στους τοκογλύφους δανειστές».
Ψάχνω από την πρώτη µέρα που φτιάχτηκε αυτό το κόµµα.
Δεν υπάρχει ούτε µία δήλωση κατά των τοκογλύφων δανειστών
όσο αυτοί -που σήµερα λένε ότι είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες,
λες και οι άλλοι είµαστε οι εξαρτηµένοι- έτρωγαν τα λεφτά. Όταν
µοίραζαν τα λεφτά, δεν ήταν τοκογλύφοι. Τώρα που πρέπει να
τα πληρώσετε, έγιναν.
Ε, δεν πάει έτσι η λογική, κυρίες και κύριοι. Όποιος δανείζεται,
κάποτε πληρώνει.
Το ένα σκέλος, λοιπόν, είναι το δηµοσιονοµικό. Δυσάρεστο,
επίπονο, µας πονάει όλους, δυστυχώς πρέπει να το λάβουµε υπ’
όψιν. Και όπως είπαµε και χθες στην επιτροπή και είναι βασικό,
δεν έχει κατατεθεί καµµία άλλη πρόταση. Θέλω να πω ένα παράδειγµα από τη χθεσινή µας επιτροπή, για να το ακούσουν οι
Έλληνες πολίτες που τώρα µας παρακολουθούν.
Δέκα ώρες συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πάρα
πολλοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ πήραν το λόγο. Τους είπαµε να
µας προτείνουν ένα οποιοδήποτε δηµοσιονοµικό µέτρο για να
µπορέσουµε να κόψουµε κάποιο από αυτό το κοµµάτι των περικοπών. Μας έφεραν; Τίποτα. Ως αποτέλεσµα, ακόµα και την εξαίρεση της περικοπής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες τη
φορτώνουµε στις συντάξεις των 1.500 ευρώ, γιατί δεν µπόρεσε
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και όλοι οι
υπόλοιποι, παρά τις µεγάλες διακηρύξεις τους, να φέρουν στην
Κυβέρνηση -και τους προκαλώ να το κάνουν σήµερα- ένα λογαριασµό µε πραγµατικά λεφτά που µπορούµε αύριο να εισπράξουµε. Αντιθέτως, παραµύθια και ψεύδη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Το ένα, λοιπόν, σκέλος είναι το δηµοσιονοµικό.
Υπάρχει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ένα δεύτερο
σκέλος, ένα σκέλος το οποίο όλη η Αντιπολίτευση σκοπίµως το
αποκρύπτει από τον ελληνικό λαό. Είναι το µεταρρυθµιστικό σκέλος, όπου µέσα εκεί υπάρχουν πράγµατα όπως η κατάργηση του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που ζητούσαν όλες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις εδώ και είκοσι πέντε χρόνια, στο οποίο υπάρχει η θέσπιση του Γενικού Γραµµατέα Εσόδων, για να µπορούµε
να πατάξουµε τη φοροδιαφυγή, για την οποία εσείς δήθεν κόπτεσθε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό µόνο ακόµη.
Όµως, είναι µέσα σ’ αυτό το µνηµόνιο, το τρισκατάρατο, όπως
λέτε.
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Υπάρχουν θεσπίσεις, όπως η κατάργηση της βουλευτικής συντάξεως, για το οποίο τόσες πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σ’
αυτήν την Αίθουσα. Υπάρχουν µέτρα, όπως η µείωση της σπατάλης σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, η µείωση των
αµοιβών των λεγοµένων -που λέγαµε παλιά- golden boys.
Όλα αυτά η Αντιπολίτευση σκοπίµως τα αποκρύπτει από τον
ελληνικό λαό για να µην ξέρει ο κόσµος ότι σήµερα η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά δεν περισώζουν
µόνο τη δηµοσιονοµική µας κυριαρχία, εκτελώντας έναν προϋπολογισµό που από συνεχή ελλείµµατα θα περάσει σε πλεονάσµατα, αλλά προκαλούν και ψηφίζουν τη µεγαλύτερη θεσµική
µεταρρύθµιση αυτού του τόπου εδώ και σαράντα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το πιστώνεται η Κυβέρνησή µας και ο Πρωθυπουργός µας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια απάντηση στην κυρία συνάδελφο των Ανεξάρτητων Ελλήνων που µας έκανε µαθήµατα για
το αν ψηφίζουµε µε ελεύθερη βούληση και συνείδηση οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Σας απαντούµε ότι ψηφίζουµε µε
ελεύθερη βούληση και συνείδηση διότι έχουµε εµπιστοσύνη στον
Πρωθυπουργό µας, διότι πιστεύουµε ότι το πρόγραµµα θα πετύχει και διότι γνωρίζουµε ότι, δυστυχώς, αν η Ελλάδα έπεφτε
στα χέρια σας, µαύρη µοίρα θα µας περίµενε όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Τσακαλώτος για δώδεκα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην ιστορία της φιλοσοφίας η πρόοδος δεν γίνεται όπως συνήθως νοµίζουµε. Ο Καντ, ο Χέγκελ, ο Μαρξ, ο Βιτγκενστάιν δεν
ήλθαν να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις,
αλλά αµφισβήτησαν ποια είναι η σηµαντική ερώτηση. Η πρόοδος
στη φιλοσοφία, αλλά και στην οικονοµική επιστήµη, ήλθαν σε
στιγµές στις οποίες κάποιοι είπαν ότι το ερώτηµα που βάζετε δεν
είναι το σωστό ερώτηµα, ότι πρέπει να δούµε τον κόσµο αλλιώς.
Η πλειοψηφία της πλειοψηφίας σ’ αυτήν την Αίθουσα εδώ και
καιρό µας λέει ότι ένα είναι το βασικό ερώτηµα, που θα βρείτε
τα λεφτά. Το έβαλε αυτό το ερώτηµα το 2010, το έβαλε το 2011,
το έβαλε το 2012. Αυτό ήταν το ερώτηµα: Πού θα βρείτε τα
λεφτά;
Για να µιλήσω και για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες της µειοψηφίας της πλειοψηφίας, εάν δεν αλλάξει κάτι, αυτό
το ερώτηµα, αν είναι και το 2013 και το 2014 και το 2015, θα έχουµε ακριβώς τις ίδιες απαντήσεις και τα αποτελέσµατα που είχαµε το 2010 και το 2011 και το 2012. Γι’ αυτό εµείς λέγαµε και
λέµε ότι από την αρχή πρέπει να αλλάξουµε το ερώτηµα. Το ερώτηµα είναι αν υπάρχει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της κοινωνίας
του κράτους, ανασυγκρότησης της οικονοµίας, που µπορεί να
µας βγάλει από την κρίση.
Γιατί αλλάξαµε το ερώτηµα; Έχουµε µάθει από την οικονοµική
ιστορία ότι καµµία χώρα µε το χρέος που έχει η Ελλάδα ή η Ισπανία ή η Πορτογαλία ή η Ιταλία δεν βγήκε µέσα από τη δηµοσιονοµική αναπροσαρµογή. Όλες αυτές οι χώρες, που δεν είχαν
πρόβληµα στο παρελθόν, είχαν τρεις βασικούς τρόπους να
βγουν από την κρίση και από την κρίση χρέους: είτε έκαναν αναδιάρθρωση –τη λέξη που µας απαγορεύατε να λέµε πριν από
λίγα χρόνια, διότι ήταν σχεδόν αντιπατριωτική λέξη η αναδιάρθρωση- είτε µέσα από τον πληθωρισµό είτε µέσα από την ανάπτυξη.
Μάθαµε από την οικονοµική ιστορία ότι δεν είναι προϋπόθεση
για να σωθεί µία κοινωνία να την καταστρέψεις πρώτα µε δηµοσιονοµικές περικοπές και περικοπές στους πιο φτωχούς.
Μάθαµε ότι χρειάζεται µία τελείως διαφορετική πολιτική και
να µπορείς να διαπραγµατευθείς και είτε µπορείς να διαπραγµατευθείς -και πρέπει να το αρχίσουµε τώρα- είτε δεν µπορείς και
δεν θα µπορέσουµε, αγαπητοί και αγαπητές συναδέλφισσες της
ΔΗΜΑΡ και ενός µέρους του ΠΑΣΟΚ, ποτέ. Αν µπορούµε να διαπραγµατευθούµε, τώρα έπρεπε να το κάνουµε.
Θα µιλήσουµε αύριο για τον Προϋπολογισµό. Θα εξηγήσουµε
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τους µαγικούς αριθµούς αυτού του Προϋπολογισµού, που προκύπτουν από το µεσοπρόθεσµο.
Θα µιλήσουµε για φανταστικούς πολλαπλασιαστές που έχει
αυτός ο Προϋπολογισµός. Θα µιλήσουµε για µαγικές ελαστικότητες ανάµεσα στην ανάπτυξη και την ανεργία ή την ανάπτυξη
και την απασχόληση. Θα µιλήσουµε για το 3,5% της ανάπτυξης
που αυτά τα µέτρα θα φέρουν και για το 4,5% των πλεονασµάτων.
Όµως, επιτρέψτε µου να µιλήσω σήµερα για τα µέτρα και από
την πλευρά της πολιτικής προσφοράς, στο οποίο υποτίθεται ότι
αναφέρεται το αναπτυξιακό κοµµάτι αυτού του µεσοπρόθεσµου
προγράµµατος. Είναι το κοµµάτι αυτό που θα µας φέρει την ανάπτυξη. Έχει τις µεταρρυθµίσεις που έπρεπε να κάνουµε, είτε είχαµε µνηµόνιο είτε δεν είχαµε.
Θα ήθελα να πω, πρώτον, ότι είναι µία πολιτική που δεν είναι
ουδέτερη. Είναι ακραία νεοφιλελεύθερη µε την έννοια ότι θα
µπορούσες, όπως µας είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη δική µας την
επιτροπή το Σαββατοκύριακο, να είσαι λίγο νεοφιλελεύθερος ή
να είσαι λίγο φιλελεύθερος και να θέλεις κάποιες πολιτικές σαν
αυτές που υπάρχουν στο µεσοπρόθεσµο, αλλά να µην τις θέλεις
τώρα.
Να κατανοήσω ότι οι απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, η ευελιξία στην αγορά εργασίας, δεν βοηθούν σ’ αυτήν την κρίση.
Όµως, αυτή η γραµµή που έχει αυτό το νοµοσχέδιο είναι νεοφιλελεύθερη και µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα αλλά λέει ότι
και τώρα σ’ αυτήν την κρίση πρέπει να αρχίσουµε µ’ αυτές τις
πολιτικές.
Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές; Είναι η αποδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων, η µείωση του κόστους απολύσεων, η κατάργηση του κατώτατου µισθού, το σπρώξιµο των επιχειρήσεων,
ώστε να µην είναι καν µέρος εργοδοσιακών οργανώσεων, για να
µην υπάρχει καθόλου η συλλογική διαπραγµάτευση.
Αλήθεια, κύριε Στουρνάρα, από ποια οικονοµική θεωρία, από
ποια στάση διαπραγµατευόσασταν µε τον κ. Τόµσεν;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Εσείς;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ποιες ήταν οι εµπειρικές µελέτες
που καταθέσατε στον κ. Τόµσεν που έλεγαν ότι αν µειώσουµε το
κόστος των απολύσεων, θα αυξηθεί η απασχόληση και θα µειωθεί η ανεργία; Δεν τις ξέρετε όλες αυτές τις µελέτες που έχουµε συζητήσει που λένε ότι αν κάνεις τις απολύσεις πιο
εύκολες, οι επιχειρήσεις παίρνουν στην άνοδο του κύκλου περισσότερους εργαζόµενους, αλλά απολύουν και περισσότερους,
όταν είµαστε στην καθοδική πορεία; Δεν ξέρετε ότι απ’ όλες τις
οικονοµετρικές µελέτες για τη σχέση ανάµεσα στην αγορά εργασίας και την ανεργία, καµµία δεν δείχνει ότι αυτές οι αλλαγές
θα αλλάξουν προς το καλύτερο το πράγµα;
Δεν ξέρετε, επίσης, γιατί στο 19ο αιώνα οι ίδιες οι επιχειρήσεις
σταµάτησαν την πληρωµή µε το κοµµάτι; Διότι ήξεραν ότι ήταν
κακό ακόµα και γι’ αυτόν τον καπιταλισµό! Ήξεραν ότι όταν έχεις
εργαζόµενους που πολεµούν για µία στοιχειώδη ύπαρξη, όταν
τσακώνονται µεταξύ τους για το ποιος θα έχει δουλειά, αυτό δεν
είναι καλό ούτε καν για την επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση θέλει
και συνεργασία, θέλει και εµπιστοσύνη, θέλει –για όλες τις οικονοµίες, είτε µέσα σ’ αυτά που οραµατίζεται το ΚΚΕ είτε εµείς είτε
όµως και οι οικονοµίες της αγοράς- ένα κοινό πλαίσιο, θέλει κάποιες συλλογικές αποφάσεις, θέλει κάποιους περιορισµούς που
επιτρέπουν την ανάδειξη και της εµπιστοσύνης και της συνεργασίας.
Αυτά καταρρέουν µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτό το νοµοσχέδιο
είναι τόσο ακραίο που λέει ότι δεν χρειαζόµαστε καµµία πολιτική
συλλογική απόφαση που να περιορίζει τον ανταγωνισµό. Δεν
υπάρχει κανένα σηµείο, όσον αφορά το κοινό που έχουµε µεταξύ
µας ως κοινωνία, να παρέµβουµε για να υπάρχουν κάποιες αξίες
για το τι µπορεί να κάνει η επιχείρηση ή πότε µπορεί να το κάνει.
Ας επιστρέψουµε τώρα στην αγορά προϊόντων, όπου υποτίθεται ότι η φιλελευθεροποίηση θα µας βοηθήσει. Ανατρέξτε στο
πόρισµα του Τσετσίνι στη δεκαετία του 1980 που υποτίθεται ότι
έστρωσε το δρόµο για την ενιαία αγορά το 1986 και µας έλεγε
ότι µόλις απελευθερώσουµε όλες τις αγορές προϊόντων, όταν
ελευθεροποιήσουµε τα κλειστά επαγγέλµατα –που δεν είναι κλειστά, είναι ρυθµισµένα, όπως ξέρουµε- τότε θα έχει η Ευρώπη µία
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άνοδο στους ρυθµούς ανάπτυξης, εφάπαξ θα αυξηθεί το ΑΕΠ
και θα είναι µία δυναµική επίδραση µε υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης.
Το είδατε αυτό πουθενά; Διαψεύστηκε το πόρισµα Τσετσίνι;
Το έχετε µελετήσει;
Απλώς µελετήσατε µόνο την έρευνα του ΙΟΒΕ για τα κλειστά
επαγγέλµατα, που ο κ. Βορίδης πριν από ενάµιση χρόνο στη
Βουλή τα είχε αµφισβητήσει και είχε πει ότι από πουθενά δεν
προκύπτει ότι αυτή η φιλελευθεροποίηση θα αυξήσει το ρυθµό
ανάπτυξης αυτής της χώρας.
Ας πάµε και στη Δηµόσια Διοίκηση και τις απολύσεις. Εµείς
στο ΣΥΡΙΖΑ έχουµε οργανώσει ένα διαγωνισµό, όπου θα δώσουµε ένα βραβείο µέχρι τις 25 Δεκεµβρίου για όποιο µέλος της
πλειοψηφίας βρει τον καλύτερο ευφηµισµό για τις απολύσεις.
Διότι υπάρχουν διάφορες λέξεις εδώ µέσα που είναι για τις απολύσεις και τις λέτε µε οργουελικό τρόπο. Λέτε για παράδειγµα
ότι δεν είναι απόλυση, ότι είναι µετακίνηση, ότι είναι αποµάκρυνση, ότι είναι µεταφορά.
Σε αυτήν την κρίση, τώρα, αυτήν τη στιγµή, το να απολύσεις
δηµοσίους υπαλλήλους πώς βοηθάει τον ιδιωτικό τοµέα; Πώς
βοηθάει όταν θα έχουµε λιγότερη ζήτηση -ασχέτως τι θέλετε να
κάνετε µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα- να απολύσετε τώρα
εργαζόµενους και εργαζόµενες δηµοσίους υπαλλήλους; Θα βοηθήσει τον ιδιωτικό τοµέα;
Αν είσαι ένας ιδιωτικός υπάλληλος λογιστής και τώρα έχεις
έναν απολυµένο δηµόσιο υπάλληλο λογιστή, θα σε βοηθήσει
αυτό ή θα µειωθεί ακόµα περισσότερο ο µισθός και η ανταµοιβή
του λογιστή; Γιατί θα βοηθήσει κάποιους απ’ αυτούς είτε στη ζήτηση είτε στον ανταγωνισµό, για να έχουµε σοβαρά επαγγέλµατα;
Στην αρχή, µε το πρώτο µνηµόνιο, αυτοί που το υποστηρίξατε,
τα βάλατε µε τους δηµόσιους υπαλλήλους και είπατε ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν µπορεί να έχουν τις ανταµοιβές που έχουν
όταν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν έχουν τη µονιµότητα. Και είπατε
ότι εκεί θα τελειώσει, ότι δεν θα υπάρξουν άλλα µέτρα και ότι
ήσασταν µόνο εναντίον των δηµοσίων υπαλλήλων και ότι ο ιδιωτικός τοµέας έχει το δυναµισµό του και γρήγορα θα είµαστε και
πάλι στις αγορές και µε ανάπτυξη το 2012 και το 2013.
Μετά ήρθατε και είπατε κάτι άλλο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους: «Μα οι κακόµοιροι οι άνεργοι. Δεν τους σκέφτεστε αυτούς; Πώς µπορούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόµενοι και οι
εργαζόµενες του ιδιωτικού τοµέα να έχουν υψηλούς µισθούς
όταν υπάρχουν και άνεργοι;»
Τώρα έρχεστε, επιτέλους, για να έχετε την ισότητα των απόψεών σας και λέτε ότι είστε ενάντια όλου του κόσµου της εργασίας. Δεν κάνετε διακρίσεις, είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι είτε
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι είτε είναι άνεργοι είστε ενάντιά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Λέµε το εξής, ότι όλη η στρατηγική σας από την πρώτη στιγµή
ήταν ο κατακερµατισµός του κόσµου της εργασίας, να βάλετε
εργαζόµενους και εργαζόµενες να πολεµούν µεταξύ τους, µετανάστες µε Έλληνες εργαζόµενους και εργαζόµενες, δηµόσιους
µε ιδιωτικούς, αγροτικό τοµέα µε βιοµηχανικό τοµέα.
Η λύση που ήξερε κάποτε η σοσιαλδηµοκρατία είναι ότι η
απάντηση είναι όταν ισχύει η οικουµενική τάξη να είναι η εργατική τάξη. Όχι όπως µας λένε οι νεοφιλελεύθεροι -και που είναι
σ’ αυτά τα µέτρα- ότι η οικουµενική τάξη είναι το κεφάλαιο και
πρέπει να του κάνουµε όλα τα θελήµατα και πρέπει να του µειώσουµε τους φόρους και πρέπει να µπορούν να απολύουν εργαζόµενους και εργαζόµενες όποτε θέλουν, και ότι µπορούν να
έχουν ό,τι εργασιακές σχέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς της Αριστεράς λέµε ότι η λύση αυτής της κρίσης, όπως
και µίας προηγούµενης κρίσης, του ’30, θα έρθει όταν ξεπεράσουµε τον κατακερµατισµό του κόσµου της εργασίας, όταν
υπάρχει ενότητα της Αριστεράς, που αυτή η ενότητα της Αριστεράς βασίζεται και είναι κοινωνικά γειωµένη, γειωµένη στην ενότητα της εργατικής τάξης και του κόσµου της εργασίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και σ’ αυτήν την ενότητα και σ’ αυτήν τη µάχη εναντίον του κα-
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τακερµατισµού, εναντίον της ζούγκλας της αγοράς, εναντίον της
ζούγκλας όλων, εναντίον όλων, θα παλέψουµε και είµαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει λύση σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, θα ήθελα το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η απόφαση του Προεδρείου κύριε Υπουργέ, είναι να µην έχετε το λόγο παρά µόνο
αν υπάρξει σοβαρός λόγος και δεν άκουσα από τον κ. Τσακαλώτο τίποτα που να αφορά το Υπουργείο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, δεν αφορά την τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου, αλλά ένα θέµα επί του οποίου ακριβώς
δεν τοποθετήθηκε ο κ. Τσακαλώτος. Γι’ αυτό, θα ήθελα το λόγο
για ένα λεπτό. Αφορά τους υπαλλήλους και θα παρακαλούσα να
µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
επειδή υπάρχουν πολλοί Υπουργοί, η απόφαση του Προεδρείου
είναι ότι δεν µπορούν να µιλούν όλοι οι Υπουργοί χωρίς κάποιο
συγκεκριµένο λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Ζητώ το
λόγο για ένα λεπτό επί ενός σηµαντικοτάτου θέµατος. Έτσι κι
αλλιώς, δεν θα µετάσχω στη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η διαδικασία που
επέλεξε η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, επί αυτού του νοµοσχεδίου είναι η διαδικασία του κατεπείγοντος. Αυτό σηµαίνει ότι
έχουµε δέκα ώρες στη διάθεσή µας από την αρχή της διαδικασίας.
Εάν, λοιπόν, όλοι οι Υπουργοί ζητήσουν να µιλήσουν, δεν θα
µείνει χρόνος στους Βουλευτές για να µιλήσουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς το επιλέξατε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κύριε Πρόεδρε, έχετε δώσει το λόγο
στον κ. Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορούµε να τελειώσουµε το διάλογο µεταξύ «υµών» και «υµών»; Έχει ανέβει ο οµιλητής στο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μανιάτη, ο
διάλογος δεν είναι µεταξύ ηµών. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε και
εσείς άποψη. Τι λέει το Σώµα; Θέλει το Σώµα να δώσουµε το
λόγο στον κύριο Υπουργό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν υπάρχει οµιλητής
στο Βήµα είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιος διάλογος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, ας ολοκληρώσει ο κ. Μανιάτης.
Πάντως, κύριε Μανιάτη, δεν είναι καπρίτσιο του Προεδρείου
αυτό το οποίο είπα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λέω ότι όταν ανέβει ο
οµιλητής στο Βήµα, είναι η πρώτη φορά που στέκεται ο οµιλητής
και αναµένει να ολοκληρωθεί ο διάλογος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
διέκοψε. Θα µπορούσατε να στηρίξετε µια συλλογική απόφαση
του Προεδρείου στην οποία συµµετείχατε και εσείς.
Πάντως, κύριε Μανιάτη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου
δίνετε το λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µόλις πριν τον συνάδελφο κ. Τσακαλώτο να περιγράφει µία ενδιαφέρουσα διεθνή
πραγµατικότητα. Προφανώς στην Ελλάδα πλην του ΣΥΡΙΖΑ δεν
υπάρχει πουθενά αλλού σε κανένα άλλο κόµµα η σοσιαλιστική ή
εργατική αλληλεγγύη.
Προφανώς, επίσης, επειδή την ίδια πολιτική που υποχρεωτικά
ακολουθεί η χώρα µας ακολουθεί και η Πορτογαλία, και στην
Πορτογαλία δεν υπάρχει καµµία απολύτως σοσιαλιστική ή εργατική ευαισθησία.
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Επίσης, προφανώς και στην Ιρλανδία που ακολουθεί τις ίδιες
πολιτικές, δεν υπάρχει καµµία εργατική ή σοσιαλιστική ευαισθησία και αλληλεγγύη.
Προφανώς, επίσης, στην Κύπρο και στην Ισπανία, που διαπραγµατεύονται ακριβώς τους ίδιους όρους, δεν υπάρχει ευαισθησία και εργατική αλληλεγγύη.
Θα ήθελα πάρα πολύ να µην ξυπνήσουµε ποτέ από αυτό το
όνειρο. Λυπάµαι, όµως, να πω πως είµαστε υποχρεωµένοι να παραδεχτούµε όλοι όσοι θέλουµε να κοιτάµε κατάµατα την πραγµατικότητα ότι ζούµε κάτι που µοιάζει µε εφιάλτη, ζούµε αυτό
που η ανθρωπότητα το έζησε και στη δεκαετία του ’30. Εποµένως θα πρέπει να αποφασίσουµε να αντιµετωπίσουµε µε εντιµότητα και ειλικρίνεια τα λάθη της γενιάς των σαραντάρηδων, των
πενηντάρηδων και των εξηντάρηδων που πέρασαν καλά και
άνετα, όχι επειδή παρήγαγαν περισσότερο εθνικό πλούτο, αλλά
επειδή δανείστηκαν από τα παιδιά τους και θα τα καλέσουν τώρα
να πληρώσουν τα επόµενα χρόνια αυτά που αυτοί ως µη όφειλαν
απήλαυσαν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχουµε χρέος να είµαστε έντιµοι
κυρίως απέναντι στον εαυτό µας και τη συνείδησή µας.
Αναρωτιέµαι επίσης το εξής: Αφού υπάρχουν τόσο εύκολες
λύσεις, τόσο απλές, όµορφες, γοητευτικές και λύσεις που δεν
προκαλούν κανένα κοινωνικό πόνο, γιατί για παράδειγµα η αντικειµενικά αριστερή κυβέρνηση της Κύπρου, η κυβέρνηση του
Προέδρου Χριστόφια δεν έχει βρει αυτές τις προτάσεις, προκειµένου να λύσει το ίδιο πρόβληµα που έχει η Κύπρος, όπως και η
Ελλάδα;
Επειδή, λοιπόν, θέλω να είµαι σε αυτό το Βήµα και σ’ αυτήν
την κρίσιµη στιγµή απολύτως υπεύθυνος πρώτα µε τον εαυτό
µου και µετά µε τους πολίτες που µας παρακολουθούν, οφείλω
να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δυστυχώς είµαστε υποχρεωµένοι µέσα σε λίγες ώρες να πάρουµε αποφάσεις σκληρές,
δύσκολες και σε µεγάλο βαθµό άδικες, αλλά αποφάσεις που θα
προσδιορίσουν το µέλλον της Ελλάδας για τα επόµενα είκοσι και
τριάντα χρόνια.
Για µας, για το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Αγωνιζόµαστε πάντα για µιά σύγχρονη, ανοιχτή και δηµοκρατική χώρα
και για µια ανταγωνιστική οικονοµία. Αυτήν την κρίσιµη ώρα θα
εκτελέσουµε στο ακέραιο το πατριωτικό µας καθήκον. Δεν δραπετεύουµε από τις ευθύνες µας, δεν παζαρεύουµε τις αποφάσεις
µας. Στεκόµαστε στην πρώτη γραµµή της µάχης κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον. Κάποιοι στο παρελθόν
σε ανάλογες κρίσιµες στιγµές δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους.
Αλήθεια, δεν θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγµατα στην πατρίδα µας τώρα, εάν τότε κάποιοι άλλοι αναλάµβαναν επίσης τις
ευθύνες τους; Όµως, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Σήµερα φαίνεται πως όλοι έχουµε µάθει από τα λάθη µας και
αντιλαµβανόµαστε τις αστοχίες και τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. Διανύσαµε ήδη το µεγαλύτερο µέρος µιας οδυνηρής
και επίπονης διαδροµής για να βγούµε από την κρίση. Χρειαζόµαστε νέα θεµέλια για την πραγµατική ανασυγκρότηση της
χώρας και την αλλαγή του σηµερινού στρεβλού και αντιπαραγωγικού µοντέλου ανάπτυξης. Είναι έγκληµα να παραιτηθούµε,
αφήνοντας τον ελληνικό λαό στην τύχη του. Είναι τυχοδιωκτισµός το παιχνίδι µε τη φωτιά. Μπορεί να είναι γλυκό το άκουσµα
των «Σειρήνων» του δηµαγωγικού λαϊκισµού, αλλά οι υποσχέσεις
µελλοντικών παραδείσων αποτελούν το διαβατήριο της εισόδου
στη χειρότερη κόλαση: στην κόλαση της χρεοκοπίας.
Βρεθήκαµε πολλές φορές µπροστά σε ωµούς εκβιασµούς εκ
µέρους της Τρόικας σε πολλά θέµατα. Δεν πρέπει, όµως, να εγκαταλείψουµε στη µέση την προσπάθεια. Δεν θα το κάνουµε και
δεν θα αφήσουµε τη χώρα στη µοίρα της. Γιατί ο πατριωτισµός
έχει πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο. Ο πατριωτισµός συνεπάγεται ευθύνη πολιτική και προσωπική. Δεν θα δώσουµε τη δυνατότητα στο λόµπι της δραχµής να καταντήσει το έθνος µας παρία
στην ευρύτερη περιοχή. Θα είµαστε µπροστά και µόνο µπροστά
στο καθήκον, στον καθορισµό των στόχων, στη µάχη για τη διεκδίκηση και την εκπλήρωση όλων όσων θέλουµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψήφιση των µέτρων δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Είναι ένα υποχρεωτικό, αναγκαίο, επώδυνο µέσο. Είναι
ένα εργαλείο για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά και για να
σταθεί στα πόδια της η εθνική οικονοµία, προκειµένου να δηµι-
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ουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας και να µπούµε επιτέλους σε
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Γιατί µόνο έτσι δεν θα υπάρξουν
άλλα µέτρα στο µέλλον. Γιατί η χώρα και η κοινωνία δεν αντέχουν
άλλα τέτοια µέτρα. Τελεία και παύλα. Η Ελλάδα ό, τι είχε να
κάνει, το κάνει και το ολοκληρώνει σήµερα. Από αύριο είναι η
ώρα της Ευρώπης, η οποία οφείλει να ξεφύγει από το αδιέξοδο
των εθνικών στρατηγικών που η ευρωπαϊκή δεξιά, η οποία επικρατεί ως πολιτικό σύστηµα στα περισσότερα κράτη, την έχει
ρίξει την τελευταία δεκαετία, που την απειλεί µε διάλυση στο
όνοµα µιας ακατανόητης προτεσταντικής ηθικής, που δεν έχει
ιστορικό προηγούµενο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει
νόηµα, έχει ρόλο, έχει λόγο ύπαρξης ως υπερεθνική οντότητα
αλληλεγγύης, ανεκτικότητας και κοινής προσπάθειας. Δεν έχει
λόγο ως ένα αυτιστικό όχηµα για την επικράτηση της µιας ή της
άλλης εθνικής επιδίωξης. Η ευρωπαϊκή ατζέντα δεν µπορεί παρά
να έχει διακυβεύµατα, όπως η τραπεζική ένωση, η δηµοσιονοµική
και εν τέλει, η πολιτική ενοποίηση. Οι εταίροι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στην Ένωση το συµφέρον µας είναι κοινό. Είναι
η αλληλεγγύη των κρατών και των κοινωνιών. Και αυτή η αλληλεγγύη δεν εξυπηρετείται από εµπρηστικές δηλώσεις, που θέτουν υπό αµφισβήτηση τη θέση της χώρας µας στην Ένωση και
στη ζώνη του ευρώ.
Δεν κρύβουµε ότι πιστεύουµε πως η διαπραγµάτευση µε τους
εταίρους έπρεπε να γίνει µε διαφορετικό τρόπο. Το είπαµε από
την αρχή. Όµως, επιλέξαµε ως ΠΑΣΟΚ, από τη στιγµή που η Κυβέρνηση είχε άλλες επιλογές, να στηρίξουµε και να ισχυροποιήσουµε µε συνεχείς διπλωµατικές πρωτοβουλίες τη θέση της
χώρας µας. Μπορούµε, όµως, να έχουµε θέση στην Ευρώπη, αν
ακολουθήσουµε αυτούς που µας προτείνουν ως εναλλακτική
λύση είτε να γίνουµε η Αλβανία του Χότζα είτε η Βενεζουέλα του
Τσάβες; Γιατί η καταγγελία του µνηµονίου αδιαµφισβήτητα οδηγεί εκεί. Όπως επίσης, δεν θα έχουµε θέση στην Ευρώπη, αν
ακολουθήσουµε αυτούς που προτάσσουν τη βία, τον αυταρχισµό, το ρατσισµό, ως µεθόδους επίλυσης των κοινωνικών προβληµάτων. Υπάρχουν σοβαροί προβληµατισµοί από την αδυναµία της Ευρώπης να δώσει λύσεις σε πραγµατικά θέµατα, που
είναι αποτέλεσµα της –δυστυχώς- επικράτησης αποκλειστικά νεοφιλελεύθερων οικονοµικών πολιτικών στα περισσότερα κράτηµέλη.
Ως ΠΑΣΟΚ θα δώσουµε τη µάχη µε τις προοδευτικές και δηµοκρατικές δυνάµεις για την αλλαγή των ευρωπαϊκών πολιτικών
συσχετισµών. Θα συνεχίσουµε να δίνουµε τη µάχη και στο εσωτερικό της χώρας για τη διαµόρφωση πολιτικών οικονοµικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής ανασύνταξης.
Η εκταµίευση του συνόλου της δόσης των 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και η εκταµίευση και των υπολοίπων δόσεων µέχρι το
τέλος του 2012 είναι µόνο µία προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να ισχύσουν όλα αυτά που οφείλει η Κυβέρνηση να
διεκδικήσει και η ελληνική πολιτεία να παλέψει σε κάθε επίπεδο,
που είναι η επιµήκυνση του χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που είναι τα οικονοµικά και κοινωνικά αντίβαρα, που είναι
ουσιαστικά η επανεξέταση του τρόπου ρύθµισης του χρέους της
χώρας.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν µπορεί να είναι λευκή
επιταγή και δεν θα επιτρέψουµε να είναι λευκή επιταγή απέναντι
στους τραπεζίτες. Δεν θα πάρουν χρήµατα του ελληνικού λαού
οι τράπεζες προς όφελος των ιδιοκτητών τους. Τα χρήµατα πρέπει να φτάσουν στις επιχειρήσεις και τους πολίτες που ασφυκτιούν. Πρέπει να αντιµετωπιστεί αποφασιστικά το θέµα της
ανακούφισης των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ουδείς ενδιαφέρεται και κατανοεί τη διάσωση της χώρας,
όταν την ίδια στιγµή κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Και αυτό
πρέπει να είναι σαφές προς κάθε κατεύθυνση.
Εµείς έχουµε ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουµε
ως Κοινοβουλευτική Οµάδα να αναλαµβάνουµε κι άλλες. Είναι η
ώρα της πολιτικής να πάρει αποφάσεις, να ξεπεράσει τις αδυναµίες και την αδράνεια. Είναι η ώρα της πολιτικής να κερδίσει
έστω ένα µέρος από το παγκόσµιο στοίχηµα, που είναι κάποιες
νίκες της πολιτικής έναντι των αγορών.
Βασική µας θέση είναι η µεγάλη φυγή προς τα εµπρός. Πρέπει
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να την τολµήσουµε αυτήν τη φυγή προς τα εµπρός. Πρέπει να
υπερβούµε τις ανεύθυνες και λαϊκίστικες επιλογές. Εµείς θέλουµε µία οµαλή έξοδο από τα µνηµόνια, µέσα από την ανάπτυξη
και την ανόρθωση της εθνικής οικονοµίας.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται µία νέα κοινωνική συµφωνία. Απαιτείται η δέσµευση των υγιών κοινωνικών και παραγωγικών δυνάµεων της χώρας, απαιτείται ουσιαστικά η πολιτική δέσµευση
αυτών που παράγουν εθνικό πλούτο και όχι αυτών που καταναλώνουν µόνο εθνικό πλούτο. Απαιτείται µία νέα κοινωνική συµµαχία, για να συµβάλουµε όλοι στην επανεκκίνηση της εθνικής
οικονοµίας, να προχωρήσουµε µαζί µε τόλµη και χωρίς συµβιβασµούς στις διαρθρωτικές αλλαγές που θα αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την καθυστέρηση, την σπατάλη, τον κρατισµό, τα
κατεστηµένα που κρατούν αιχµάλωτη τη χώρα.
Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Είµαστε υποχρεωµένοι να
πετύχουµε. Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η συνεργασία όλων
των πολιτικών δυνάµεων του τόπου. Αλλά για να είµαστε ειλικρινείς, δεν µπορούµε να φαντασιωνόµαστε κόσµους που δεν υπάρχουν.
Θα ήταν πανευτυχής οποιοσδήποτε πολιτικός αν µε κάποιον
τρόπο κάποιος του έδινε χρήµατα για να τα δαπανήσει σε δηµόσιες δαπάνες. Όµως, κανείς δεν λέει πού θα βρεθούν αυτά τα
χρήµατα για τις δηµόσιες δαπάνες, εννοείται υπό την αίρεση ότι
είσαι στο ευρώ. Γιατί αν είσαι στη δραχµή, τότε είναι επαρκές να
βάλεις το Εθνικό Νοµισµατοκοπείο να δουλεύει εικοσιτέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο και να σου παράγει δραχµές, κρύβοντας ότι την ίδια στιγµή το βιοτικό επίπεδο, κυρίως του φτωχού
και αδύναµου που δεν µπόρεσε να βγάλει τα λεφτά του έξω, θα
έχει πέσει κατά τουλάχιστον 80%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, δεν µπορούµε να εµφανιζόµαστε ως υπεύθυνοι στα εύκολα και να δραπετεύουµε στα δύσκολα. Η κοινή πορεία απαιτεί
ειλικρίνεια, κανόνες και συνευθύνη και βεβαίως ο σκληρά υπερφορολογούµενος πολίτης απαιτεί δύο βασικές, στοιχειώδεις
προδιαγραφές: Δηµόσια ασφάλεια και αξιοπρεπές επίπεδο περίθαλψης.
Σε συνθήκες κρίσης οτιδήποτε νοµιµοποιεί την προσβολή των
δηµοκρατικών θεσµών και οδηγεί στην καταπάτηση ατοµικών δικαιωµάτων πυροδοτεί ένα φαύλο κύκλο στην αρχή υποδόριας
και στη συνέχεια ξεδιάντροπης τροµοκρατίας. Η τροµοκρατία σε
όλα της τα χρώµατα δεν µπορεί να συνιστά απειλή για τη δηµοκρατία, τον πολιτισµό, την επιβίωση της χώρας κι έχουµε χρέος
όλοι να αποτρέψουµε ένα τέτοιο πιθανό ενδεχόµενο.
Ασφαλώς το πολιτικό σύστηµα νοσεί και νοσεί βαθύτατα, το
φάρµακο, όµως, δεν είναι ούτε «η Νύκτα των Κρυστάλλων» ούτε
η έφοδος κατάληψης των Χειµερινών Ανακτόρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ πρέπει να ορθώσουµε τις αρχές και τις αξίες µας.
Ο εφιάλτης δεν ξορκίζεται µε ξόρκια. Πρέπει να βάλουµε
µπροστά όλες τις θετικές δυνάµεις. Πριν δέκα χρόνια οι έρευνες
πετρελαίου ήταν ταµπού. Μέσα σε δύο χρόνια είναι πραγµατικότητα. Αυτό λέει πολλά.
Οι δυνατότητες υπάρχουν. Ο εθνικός πλούτος υπάρχει. Οι ευκαιρίες υπάρχουν. Οι άνθρωποι υπάρχουν. Απαιτείται όµως και
σχέδιο, βούληση και αποτέλεσµα. Ε, λοιπόν, δεν πρέπει να τα τινάξουµε όλα στον αέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι
η στάση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία της Ολοµέλειας θα είναι στάση εθνικής ευθύνης. Ματαιοπονούν όσοι ψάχνουν άλλοθι ή επιδιώκουν να δηµιουργούν
παραπολιτικές γραφικότητες.
Αυτήν τη στιγµή, αυτόν τον καιρό το ΠΑΣΟΚ ζει στην περίοδο
της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης. Όµως, δεν θα παραιτηθούµε
από τον αγώνα να γυρίσουµε τον ήλιο. Ξέρουµε πως θέλει πολλή
δουλειά για να γυρίσει ο ήλιος. Ο ήλιος αυτός ήταν, είναι και θα
είναι για εµάς, για πάντα ο ήλιος της εθνικής αξιοπρέπειας, της
δηµοκρατικής επαγρύπνησης, της κοινωνικής προόδου.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ θερµά για την κατανόηση,
κύριε Πρόεδρε. Δεν θα παρενέβαινα στη διαδικασία αλλά θεωρώ
απολύτως θεσµικά ορθό να προβώ σε µια καταγγελία στην
Εθνική Αντιπροσωπεία που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο λόγος που ανέµενα να ακούσω τον εισηγητή είναι για την
απίθανη πιθανότητα να καταθέσει στην Εθνική Αντιπροσωπεία
δήλωση ότι το επεισόδιο κακώς εγένετο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες συνέβη κάτι που είναι πρωτοφανές στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Δεν νοµίζω ότι έχει ξανασυµβεί οποτεδήποτε στη χώρα. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνοδευόµενοι και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησαν να
ελέγξουν αστυνοµικούς υπηρετούντες στην Ασφάλεια στην οδό
Σόλωνος. Και σαν να µην έφτανε αυτό τους φωτογράφισαν και
ανάρτησαν σε επίσηµη σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην www.left.gr, τις
φωτογραφίες των αστυνοµικών στοχοποιώντας τους έτσι ευθέως στον αντιεξουσιαστικό χώρο ενόψει της σηµερινής ηµέρας
και των προσεχών ηµερών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αίσχος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ντροπή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά συνιστούν το αδίκηµα της αντιποίησης αρχής…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εσείς κάνετε ότι δεν ακούτε ποτέ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Αυτά συνιστούν το αδίκηµα της αντιποίησης αρχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να προστατεύσει την Ελληνική Αστυνοµία.
Αναµένω από το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ ευθέως να αποκηρύξει ό,τι
εγένετο και ευθέως να ζητήσει συγγνώµη και ευθέως να δηλώσει
ότι αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Υπουργέ, για
τα χηµικά ζητήσατε συγγνώµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω διάθεση να αντιδικήσω µε κανέναν. Προηγουµένως όµως σας ανακοίνωσα την οµόφωνη απόφαση του
Προεδρείου. Απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι δεν υπάρχει διάθεση να τηρηθεί η οµόφωνη απόφαση του Προεδρείου.
Κύριε Υπουργέ, µπορούσατε την καταγγελία να την κάνετε
πριν µιλήσει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ήταν καταγγελία
προς ένα κόµµα, µπορούσατε πριν τον εισηγητή του κόµµατος
να θέσατε το θέµα για να δοθεί απάντηση, εάν υπάρχει απάντηση. Τώρα είµαι υποχρεωµένος να δώσω το λόγο στον κ. Λαφαζάνη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Το ήξερε αλλά δεν ζήτησε συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
επιµένετε να µην τηρούµε τη διαδικασία; Δικαίωµά σας. Η Βουλή
µπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να παράγει και εντυπώσεις
πάνω στα ερείπια της κοινωνίας.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ εκτιµώ το
λόγο σας και την παρουσία σας εδώ, η οποία είναι πάντοτε αντικειµενική και θα έλεγα σε ήρεµους τόνους. Αλλά απορώ µε τον
κύριο Υπουργό ο οποίος είναι ασυγκράτητος.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε σε ποια φάση είµαστε; Έχουµε τους
εισηγητές των κοµµάτων. Διακόπτετε τους εισηγητές για να κάνετε αυτές τις βρώµικες καταγγελίες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Βρώµικες είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βρώµικες καταγγελίες που έρχονται από το παρελθόν και δυστυχώς είναι κολληµένες…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Είναι οι πράξεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχετε το λόγο,
κύριε Υπουργέ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι βρώµικες καταγγελίες που
έρχονται από το παρελθόν και είναι κολληµένες –σας το έχω ξαναπεί- στη δεκαετία του ’50. Ξέρετε, είµαστε στο 2012 και όχι στο
1950.
Εσείς κάνετε το αδίκηµα του ακροδεξιού παραληρήµατος σ’
αυτήν την Αίθουσα και αντί να είστε αυτός που κατευνάζει τα
πνεύµατα είστε αυτός που ρίχνει λάδι στη φωτιά και µάλιστα σε
µέρες που είναι πολύ κρίσιµες. Δεν υπάρχει καµµία αντιποίηση
αρχής. Απολύτως καµµία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να γίνουν διώξεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απολύτως καµµία. Πρόκειται για
µια συζήτηση που έγινε µε τους υπεύθυνους των αστυνοµικών
αρχών. Όταν εµφανίζονται ότι είναι δήθεν της Ασφάλειας κι
έχουν διάφορα από πίσω -τσαντάκια, τσαντούλες, σακίδια και σακιδιάκια- έχουµε υποχρέωση να ερωτώνται οι υπεύθυνοι: κύριοι,
τι έχουν αυτοί µέσα στις τσαντούλες τους; Μήπως είναι αυτοί
που προκαλούν διάφορα επεισόδια κατά καιρούς στο όνοµα της
περιφρούρησης της τάξης και της δηµόσιας ασφάλειας; Αυτό το
λέτε αντιποίηση αρχής;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά οποιοσδήποτε πολίτης έχει δικαίωµα να απευθύνεται στην αστυνοµική…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Τις φωτογραφίες γιατί τις βάλατε στο internet;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αν ήταν νόµιµες, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, δεν
έχετε το λόγο. Πώς συµπεριφέρεστε έτσι, κύριε Δένδια;
Κύριε Λαφαζάνη, αν έχετε την καλοσύνη ολοκληρώστε τη φράση σας, γιατί βλέπω κι εγώ εδώ ότι υπάρχει ένα κλίµα που θα
πρέπει να το ερµηνεύσουµε και ως Προεδρείο.
Τι ήρθαµε να κάνουµε σήµερα εδώ, κύριε Υπουργέ;
Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπω, κύριε Δένδια, χάνετε την ψυχραιµία σας και αντί επιχειρηµάτων κραυγάζετε από τα έδρανα. Λυπάµαι πάρα πολύ.
Οι φωτορεπόρτερς ξέρετε είναι πυκνοί σε διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις εργαζοµένων. Δεν είµαστε αποµονωµένοι. Αν
υπάρχουν φωτορεπόρτερς στις κινητοποιήσεις και λαµβάνουν
φωτογραφίες που περνάνε στο διαδίκτυο, δεν ευθύνεται γι’ αυτό
ο οποιοσδήποτε πολίτης ή ο οποιοσδήποτε Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φωτογραφίες ανθρώπων που εµφανίζονται µε ακάλυπτο πρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη. Θα έχουµε συνέχεια και δεν θέλω να δοθεί συνέχεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Γιατί σας ενοχλούν; Δεν µπορούν να φωτογραφηθούν οποιοιδήποτε και από
τα Σώµατα Ασφαλείας, που είναι στις διαδηλώσεις, τα ΜΑΤ, οποιοσδήποτε; Δεν επιτελούν ένα δηµόσιο ρόλο; Τι είναι αυτά που
λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ. Δεν
µπορεί η Ολοµέλεια να γίνει ανακριτικό σώµα και να εξετάζουµε
τέτοια θέµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι φωτορεπόρτερς που κάνουν αυτήν τη δουλειά και είναι το επάγγελµά τους. Έχουν φωτογραφήσει εγκλήµατα που κάνουν αστυνοµικά όργανα. Όχι
όλα, αλλά κάποια αστυνοµικά όργανα. Και χάρις στους φωτορεπόρτερς µάθαµε πολλά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν βοηθάτε όµως,
κύριε Λαφαζάνη. Εξισώνονται οι δυο καταστάσεις. Πρόκληση
από εδώ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ να ηρεµήσετε. Και
αυτές τις καταγγελίες σάς τις επιστρέφουµε. Δεν θα µας γυρίσετε σε άλλες εποχές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προτείνω ψυχραιµία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Μα, µε συγχωρείτε…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε Υπουργέ.
Είστε στη Βουλή και υπόκειστε κι εσείς σε έναν Κανονισµό. Πυροδοτήσατε µια συζήτηση που θέλω να σταµατήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Γιατί, κύριε Πρόεδρε; Την έχετε ακούσει
πολλές φορές να γίνεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, δεν χρειάζονται
πολλές φορές. Η πυρκαγιά αρκεί µια φορά. Σταµατάει ο διάλογος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Τέσσερα λεπτά µίλησε ο κ. Λαφαζάνης
έναντι του ενός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, δεν σας δίνω το
λόγο, κύριε Υπουργέ. Αν θέλετε, κάντε µοµφή στο Προεδρείο.
Προτείνω στο Σώµα ψυχραιµία. Έχουµε ένα πολύ δύσκολο νοµοσχέδιο να συζητήσουµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Δεν µπαίνω στην ουσία
των γεγονότων. Δεν την ξέρω. Θα την δω, θα την µάθω και θα
κρίνω.
Κύριε Υπουργέ της Προστασίας του Πολίτη, µην επιχειρείτε
µε αυτόν τον τρόπο να γίνετε αρεστός στους ένστολους. Μην
επιχειρείτε, δηλαδή, µε αυτόν τον πολύ απλοϊκό τρόπο να κλείσετε το µάτι σε µια πολύ µεγάλη κοινωνική οµάδα που σας προστατεύει, µας προστατεύει, προστατεύει τις οικογένειές µας, την
ασφάλεια και την τάξη σ’ αυτήν τη χώρα. Μην προσπαθείτε να
τους γίνετε αρεστός επειδή τους κοροϊδέψατε ευθέως όταν υποσχόσασταν όταν δεν θα πειράξετε ποτέ τα ειδικά τους µισθολόγια, εσείς και οι πολιτικοί σας προϊστάµενοι.
Επίσης, δεν µπορείτε να γίνετε τώρα αρεστός όταν εκ των προτέρων έχει παραδοθεί στην Ένωση των Ενστόλων όλων των κατηγοριών ως δικαιολογία για το κόψιµο των ειδικών µισθολογίων,
των υπερωριών, ακόµη και του 0,3, των 30 λεπτών των υπερωριών, των βραδινών, χθες από Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
το αγγλικό κείµενο της τρόικας το οποίο περιλαµβάνει τα ακριβή
ποσοστά περικοπών σε όλους τους ένστολους, όλων των κατηγοριών. Αυτό για να φανεί ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µπορώ να µην απαντήσω στον αξιότιµο κ. Άδωνι Γεωργιάδη, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε
πολύ µας είπε ότι καταναλώσαµε αδίκως και ασκόπως τρεις
ώρες και σαράντα πέντε λεπτά για την αντισυνταγµατικότητα
αυτού του σχεδίου νόµου. Τόσο πολύ σέβεστε το Σύνταγµα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε συνάδελφε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν, λοιπόν, έχετε ακόµα
περισσότερες απορίες για το αν είναι αντισυνταγµατικό ή όχι –
επειδή απεφάνθη το Σώµα- σας παραπέµπω στην ολοµέλεια του
Αρείου Πάγου, που πριν από πέντε λεπτά ανακοίνωσε εν ολοµελεία την αντισυνταγµατικότητα των περικοπών αυτού του νοµοσχεδίου.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των Ανεξάρτητων Ελλήνων
και του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Σας παραπέµπω! Να µάθετε να κρίνετε συνταγµατικά σ’ αυτήν
την Αίθουσα και να µην παρασύρετε ούτε για εντυπωσιασµό ούτε
για την ουσία των γεγονότων τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας. Αυτό επιχειρήσατε να κάνετε. Κυρίως, όµως, να σέβεστε
το Σύνταγµα, γιατί είναι ο καταστατικός χάρτης της δηµοκρατίας
µας, για τον οποίο ίδρωσαν, µάτωσαν και πολέµησαν –κι εσείς
είστε γνώστης της ιστορίας- οι πρόγονοί µας, για να µπορούµε
να είµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα και να διαφωνούµε συνταγµατικά και συντακτικά και να µας κρίνουν οι πολίτες.
Θα πάτε, λοιπόν, στην ολοµέλεια του Αρείου Πάγου τώρα να
πάρετε την απόφαση! Αλλιώς θα τη φέρουµε εµείς.
Τρίτον, είχατε απορίες, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας,
για το πότε ο κ. Καµµένος, εγώ ή άλλοι συνάδελφοι κάναµε ερω-
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τήσεις για τα τοκογλυφικά επιτόκια. Δεν έχω κάνει ερωτήσεις για
τα τοκογλυφικά επιτόκια. Θα σας πω, όµως, πού θα µάθετε την
αλήθεια.
Πρώτα απ’ όλα, θα ενηµερωθείτε από τον έσχατο Πρόεδρο
από αυτούς που έχετε περάσει, το σηµερινό Πρωθυπουργό της
χώρας κι επί πολλά χρόνια προσωπικό µου φίλο, τον Αντώνη Σαµαρά, που ήταν Υπουργός των Οικονοµικών και Ευρωβουλευτής
- εισηγητής του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
το πότε ήταν τα τοκογλυφικά επιτόκια. Σας υπενθυµίζω ότι τότε
ο κ. Σαµαράς δεν είχε ψηφίσει το ευρώ ως σκηνικό νοµισµατικό
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε πολύ συγκεκριµένη λογική τότε. Με
σεβασµό το λέω.
Μετά θα πάτε στον κ. Καραµανλή, τον πρώην Πρωθυπουργό,
να σας ενηµερώσει πώς ο κ. Παπαθανασίου τον Φεβρουάριο του
2009, για τελευταία φορά προ του µνηµονίου, δανείστηκε µε
2,5% περίπου 55 δισεκατοµµύρια για όλον το χρόνο, τότε που
εσείς κραυγάζατε «δεν χρειάζονται άλλα µέτρα, οδηγείτε τη
χώρα στον γκρεµό».
Το ίδιο κάνατε τότε, κύριε Γεωργιάδη, εσείς και το κόµµα σας
και ο κ. Καρατζαφέρης, όταν ο κ. Καραµανλής ζήτησε πρόσθετα
µέτρα στο τέλος της διακυβέρνησης Καραµανλή, όπως έκανε και
το ΠΑΣΟΚ τότε, το οποίο αρνιόταν και ζητούσε εκλογές, όπως
έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, µε όποιο σχηµατισµό ήταν, όπως έκαναν και
οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Αριστεράς, όπου κι αν βρισκόντουσαν τότε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και µετά ήρθε το µνηµόνιο.
Μετά θα πάτε στον κ. Παπανδρέου. Κι εκεί θα µάθετε γιατί δεν
δανείστηκε τον Φεβρουάριο του 2010, όταν του προσφερόντουσαν χρήµατα µε συγκεκριµένο επιτόκιο, πώς µας πήγε στο µνηµόνιο 1, το οποίο εσείς το ψηφίσατε όταν η Νέα Δηµοκρατία φώναζε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι είναι τοκογλυφικό, ότι είναι ανεδαφικό και ότι οδηγεί στο γκρεµό.
Αφού, λοιπόν, τα µάθετε αυτά, τότε θα κάνετε κρίση και σύγκριση. Διότι η κρίση και η σύγκριση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το πιο σηµαντικό πράγµα για να µπορούµε να µιλάµε
σ’ αυτήν την Αίθουσα, όπως η ιστορική µνήµη και η πολιτική
µνήµη, που για πολλούς από εµάς έχει φύγει από το µυαλό µας,
έχει σκοτίσει το µυαλό µας, έχει θολώσει τη σκέψη µας και µας
έχει κάνει να ανταγωνιζόµαστε σε αυτήν την Αίθουσα ποιος είναι
πιο πατριδοκάπηλος και ποιος είναι πιο εθνικόφρων, µε την έννοια της αγάπης σ’ αυτήν την πατρίδα, όταν έπρεπε να έχουµε
ενώσει το πολιτικό σύστηµα και όχι να υβρίζετε οι µεν τους δε
και κυρίως τα κυβερνητικά κόµµατα, ότι όλοι όσοι διαφωνούµε
µε το µνηµόνιο είµαστε οπαδοί της καταστροφής της χώρας και
της φυγής από το ευρώ. Ποιος σας τα είπε αυτά;
Ποιος σας είπε ότι έχετε το δικαίωµα να ταυτίζετε τον εαυτό
σας µε το ευρώ και την Ευρώπη; Ποιοι είστε εσείς; Και µιλώ για
τους οµιλητές και όχι για τους συναδέλφους που µε ακούν, πολλοί από τους οποίους είναι προσωπικοί µου φίλοι και καταλαβαίνουν πολύ καλά τι τους λέω.
Για να δούµε, λοιπόν, πώς φτάσαµε σήµερα σ’ αυτήν τη συζήτηση. Πράγµατι, έγιναν δύο εκλογές που οδήγησαν σε µια τρικοµµατική συγκυβέρνηση. Και η τρικοµµατική συγκυβέρνηση
έφτιαξε ένα κείµενο προγραµµατικής σύγκλισης -τι δηµοκρατικότερο;- µε το οποίο ήρθε και πήρε, κύριοι συνάδελφοι της
ΔΗΜΑΡ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, την ψήφο εµπιστοσύνης.
Διαβάζω σταχυολογώντας τρία πράγµατα από το κείµενο που
υπέγραψαν οι τρεις. Η συλλογική αυτονοµία και η ισχύς των συλλογικών συµβάσεων θα είναι σύµφωνα µε όσα προσδιορίζει το
ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο µε το
οποίο το ύψος του µισθού στον ιδιωτικό τοµέα συµφωνείται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό µας φέρατε; Αυτό ψηφίζετε;
Μα, µ’ αυτό πήρατε ψήφο εµπιστοσύνης. Εσείς την δώσατε.
Εµείς δεν την δώσαµε.
Αποκατάσταση αδικιών. Χαµηλοσυνταξιούχοι, πολυτεκνικά επιδόµατα. Αυτό κάνατε ή το εξαιρετικά ανάποδο;
Ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορολογουµένων για φέτος που να µην ξεπερνάει το 25% του εισοδήµατος
τους. Αυτό κάνατε ή µειώσατε τα εισοδήµατα χωρίς να µειώσετε
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και τους έχετε στείλει άλλους στην
αγχόνη, άλλους στην απελπισία, άλλους να χάνουν τα σπίτια
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τους και άλλους από εσάς, όπως ο κ. Βορίδης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος εσχάτως νεοδηµοκράτης, να λέει ότι είναι δίκαιο
και σωστό και τα πρώτα σπίτια να πάνε στους πλειστηριασµούς
για να δικαιωθούν οι τράπεζες; Συγχαρητήρια! Και δεν το διέψευσε το κόµµα σας.
Λέει παρακάτω: Επέκταση του επιδόµατος ανεργίας για ένα
ακόµα χρόνο από κοινοτικούς πόρους. Αυτό κάνατε ή κόψατε το
ήδη υπάρχον επίδοµα ανεργίας και µετά το φορολογείτε κιόλας.
Λέει: Μείωση των φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ για
αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα. Αυτό κάνατε ή τα αυξήσατε;
Λέει: Όχι απολύσεις στο δηµόσιο. Αυτό κάνατε ή το αντίθετο;
Λέει: Αγροτική Τράπεζα, επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση
της. Εσείς τα έχετε υπογράψει, κύριοι συνάδελφοι. Εσείς τα ψηφίζατε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αυτά κάνατε;
Τώρα -επειδή δεν κάνατε αυτά και το ξέρετε- πρέπει να µας
πείτε δύο πράγµατα. Ή επαναδιαπραγµατευτήκατε και είσαστε
ανίκανοι να επαναδιαπραγµατευτείτε -και δεν είναι προσωπικό,
είναι βαθύτατα πολιτικό ή εκβιάστηκε η χώρα και υποχωρήσατε
-και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για εσάς- ή µας είπατε ψέµατα
και αυτό θα το πείτε στους Έλληνες πολίτες γιατί έτσι θα πάτε
στις επόµενες εκλογές όποτε και αν γίνουν. Αυτή είναι η ωµή
πραγµατικότητα, γραπτά κείµενα δικά σας.
Φτάσαµε σ’ αυτό το πλαίσιο το σηµερινό µ’ όλα αυτά τα ψεύδη
ή την ανικανότητα ή τη µη διαπραγµάτευση που µετά έγινε επιµήκυνση, που µετά χάθηκε η επιµήκυνση και τα µέτρα, κύριοι συνάδελφοι, έγιναν χιλιόµετρα, για τα οποία κανείς από τους
εισηγητές που µέχρι τώρα µίλησαν και στηρίζουν την Πλειοψηφία δεν είπαν µια κουβέντα. Δεν είπαν µια κουβέντα για τον
αγρότη που χάνει 30 ευρώ αν δεν έχει σπίτι και 50 αν έχει σπίτι
αρκεί να µην έχει άλλο εισόδηµα. Μετά θα πάτε να πείτε για τη
σωτηρία της χώρας σ’ αυτόν που πληρώνει τα φάρµακά του, σ’
αυτόν που θα πληρώσει 25 ευρώ όταν µπει στο νοσοκοµείο αν
δηλαδή πάθει κάτι, σ’ αυτόν που δεν έχει εµβόλια για τα εγγόνια
του και δεν έχει και δουλειά. Γι’ αυτά γιατί δεν µιλάτε; Είναι θεωρητική η σωτηρία της χώρας; Υπάρχει σωτηρία της χώρας
χωρίς ελπίδα για τους πολίτες; Αυτά έγιναν.
Τι υπάρχει σ’ αυτό το µνηµόνιο που έχουµε; Υπάρχουν όλα
όσα δεν πέρασαν στο µνηµόνιο 1, στο µνηµόνιο 2 και σ’ όλα τα
πολυνοµοσχέδια όσα αρνήθηκε η εθνική αντιπροσωπεία είτε
είναι δραστική ουσία είτε είναι η αδειοδότηση των ιατρείων και
των πολυϊατρείων σε ιδιώτες είτε είναι ακόµα και το δικαίωµα οι
ξεναγοί να είναι ξένοι και να διαφηµίζουν τον ελληνικό τουρισµό
ξένοι, που κοστίζουν περισσότερο στα ξένα πρακτορεία για να
τους φέρουν εδώ, γιατί έχουν να τους ταΐσουν, να τους ποτίσουν,
να τους κοιµίσουν, αλλά δεν θέλετε τελικά τους δικούς µας.
Όλα αυτά δεν πέρασαν. Ούτε τα ασφαλιστικά ταµεία πέρασαν
στον ΕΟΠΥΥ πριν από µια εβδοµάδα και τα ξαναφέρατε εδώ.
Άρα, υπακούτε σε ένα συγκεκριµένο manual. Να το πείτε. Να το
πείτε ότι είναι το manual αυτό που µας υποχρεώνει. Άρα δεν διαπραγµατευτήκατε. Είναι το αρχικό σχέδιο που υπέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτή είναι η ωµή πραγµατικότης. Πέτυχε; Να
το στηρίξουµε. Αν όµως δεν πέτυχε, αν όλα αυτά που έλεγε η
Νέα Δηµοκρατία και η Δηµοκρατική Αριστερά όπου και αν ανήκαν οι συνάδελφοι που τους εκτιµώ όλους όταν δηλαδή το µνηµόνιο 1 µας έριχνε στα βράχια, όταν το µνηµόνιο 1 έφερε το
µνηµόνιο 2, γιατί ακολουθούµε αυτό το manual;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Και τι άλλο κάνει αυτό το σχέδιο νόµου; Αυτό το σχέδιο νόµου
έρχεται και ουσιαστικά ικανοποιεί τα απόνερα του PSI. Διότι –κι
εκτιµώ πάρα πολύ το ότι είναι εδώ ο Υπουργός Εργασίας, ενώ ο
Υπουργός Οικονοµικών δεν µας έκανε την τιµή, ούτε άλλοι
Υπουργοί που έχουν υπογράψει- αν δεν είχαν χαθεί τα 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από το ασφαλιστικό σύστηµα στο κούρεµα
των οµολόγων του ασφαλιστικού συστήµατος, σήµερα δεν θα µιλούσαµε, ούτε για συντάξεις ούτε για αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ούτε για τα επικουρικά ούτε για τον ΕΟΠΥΥ ούτε για τα
νοσοκοµεία. Διότι, όλα αυτά ήταν στο δύσκολο φτωχό, αλλά πάντως, πολύ πιο ισχυρό ασφαλιστικό σύστηµα από αυτό που έχετε
σήµερα. Κι, όµως, δεν δανειστήκαµε γι’ αυτό. Δανειστήκαµε µόνο
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για τις τράπεζες.
Εντάξει, ορθώς δανειστήκαµε για τις τράπεζες. Στο κάτωκάτω της γραφής, είµαστε η µόνη χώρα που δεν ήταν το τραπεζικό σύστηµα που την έριξε έξω, αλλά η χώρα, τα δηµοσιονοµικά
είναι αυτά που έριξαν το τραπεζικό σύστηµα έξω. Κατ’ αντίθετο,
δηλαδή, ρόλο και βαθµό απ’ ότι έγινε στην Ιρλανδία.
Δανειστήκαµε, λοιπόν, τα είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια από τα
31,5 που θα πάρουµε, για να πάνε στις τράπεζες. Τις σώζουµε
τις τράπεζες; Λέτε, λοιπόν, ότι θα έρθει το χρήµα στην αγορά.
Μα, µε συγχωρείτε, δεν έχετε διαβάσει ότι τα 25 δισεκατοµµύρια
θα έρθουν να ικανοποιήσουν το 9% ή το 10% των αποθεµατικών
των τραπεζών για να είναι συµβατές µε τη λειτουργία τους µε τη
Βασιλεία ΙΙ και δεν µπορεί να φύγει ούτε 1 ευρώ προς την αγορά,
γιατί ουσιαστικά οι τράπεζες θα είναι µη βιώσιµες; Αν δεν τα ξέρετε αυτά, ρωτήστε τον κ. Στουρνάρα ευθέως. Τον ερωτώ εγώ –
δεν είναι εδώ- για να µας απαντήσει.
Θα πρέπει, όµως, να µας απαντήσει και κάτι άλλο: Τι θα γίνει
µε τις εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου τις πρώτες, τα 203 δισεκατοµµύρια που έχουν πάρει οι τράπεζες από το 2008 που
πρέπει να επιστραφούν στο ελληνικό δηµόσιο το 2013. Τα έχουν
οι τράπεζες ή θα ξαναδανειστούµε, οπότε αυτά δεν είναι τα τελευταία µέτρα; Εάν δεν δανειστούµε για να είναι τα τελευταία
µέτρα και τα βάλει το κράτος µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
σηµαίνει ότι οι τράπεζες πηγαίνουν για κρατικοποίηση.
Υπάρχει ανάπτυξη σ’ ένα τόπο που βρίσκεται στο χείλος του
γκρεµού, µε το χρέος µη βιώσιµο και µε τις τράπεζες κρατικές;
Όχι. Δεν θα έρθει κανείς –µα, κανείς- αν γίνουν αυτά για να επενδύσει σε αυτόν τον τόπου. Ιδού, λοιπόν, το αδιέξοδο, το οποίο
οδηγείτε τη χώρα.
Ας δούµε, λοιπόν, ποιο είναι αυτό, το οποίο µας οδήγησε ως
εδώ. Δεν είναι θολά η αποτυχία µιας Μεταπολίτευσης. Εγώ θα
σας διαβάσω δέκα στιγµιότυπα µε επικεφαλίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι ολοκληρώστε µέ αυτό, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
«1986, τα δωράκια του Μαυράκη»: Διαφθορά.
«Ειδικό Δικαστήριο Κοσκωτάς»: Χαµένα λεφτά για το κράτος,
τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ.
«Ειδικό Δικαστήριο για την «CALCESTRUZZI»: Χαµένα λεφτά,
τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ.
Ο τότε όµως, πρόεδρος της «ΑΓΕΤ Ηρακλής» που οδήγησε
στο σκάνδαλο «CALCESTRUZZI», ο κ. Σταυρίδης, ήρθε προχθές
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ως υποψήφιος πρόεδρος
της ΕΥΔΑΠ για να κάνει νέα αποκρατικοποίηση. Έρχονται τα
φαντάσµατα πίσω ένα προς ένα. Άλλα χαµένα λεφτά εκεί.
«Φούσκα του Χρηµατιστηρίου»: Χαµένα λεφτά κι αυτά και κανείς δεν τιµωρήθηκε.
«SWAPS του κ. Σηµίτη»: Κρυµµένα λεφτά για τα οποία κανείς
δεν λογοδότησε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µιλάει
ήδη δεκατέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κι εσείς δεκατέσσερα λεπτά µιλήσατε, κύριε εισηγητά. Την παρατήρηση την
επιστρέφω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν κάποιος ενοχλείται,
µπορώ να κατέβω και τώρα.
Να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Φούσκα των Ολυµπιακών Αγώνων»: Οι ίδιοι φωνάζατε. Την κουκουλώσατε κι αυτήν τη
φούσκα.
«Υποβρύχια»: Τα κουκουλώσατε κι αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Υπουργός ήσουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κι έναντι του κουκουλώµατος των υποβρυχίων, ο κ. Σάθας στα ναυπηγεία ζητάει από το
ελληνικό δηµόσιο –εκτός απ’ αυτά που χάσαµε- 1,2 δισεκατοµµύρια.
Εγώ σας λέω νούµερα, εσείς χαµογελάτε.
«Λίστα Λαγκάρντ»: Να τη βρείτε τη λίστα, όχι για να κρεµάσουµε ανθρώπους αλλά για να βρούµε τα χαµένα χρήµατα.
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Ύστερα, να τελειώσουµε µε την ιστορία της «SIEMENS».
Όλα αυτά είναι δεκάδες, εκατοντάδες δισεκατοµµύρια. Έναντι
αυτών θα κόψετε τους µισθούς και τις συντάξεις; Έναντι αυτών
θα κάνετε απολύσεις, έναντι δηλαδή, της ανικανότητας ενός πολικού συστήµατος να βρει την περπατησιά του;
Δεν συµφωνούµε, λοιπόν, µαζί σας. Δεν το στεφανώνουµε το
νοµοσχέδιο. Συνιστώ στους συναδέλφους όλων των πτερύγων
και προτείνω και ζητώ µε όσο δικαίωµα έχει ένας οµιλητής ταπεινός σ’ αυτήν την Αίθουσα ένα «όχι» της ελληνικής Βουλής,
που θα σηµαίνει τη µεγαλύτερη ανατροπή του ευρωπαϊκού διαλόγου. Αυτό σηµαίνει ότι η ελληνική Βουλή και το δηµοκρατικό
σύστηµα µιας χώρας που το σέβονται οι Ευρωπαίοι περισσότερο
απ’ αυτούς που το υπηρετούν εδώ, µπορεί να δώσει την πρώτη
απάντηση σε αυτό που δοκιµάζεται στην Ευρώπη, σε αυτό που
δοκιµάζεται στην Ελλάδα, την Ελλάδα που έχει τη µαγική ουσία
της δηµοκρατίας και της ιστορίας όπως είπε ο Φωτής Κόντογλου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια -Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20
παράγραφος 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως υιοθετήθηκε κατά τη
συνάντηση των κρατών µερών στην ανωτέρω Σύµβαση, στις
22.5.1995 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων
Εθνών στις 22.12.1995 (A/RES/50/202/23-2-1996)».
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος από την Χρυσή Αυγή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατ’αρχάς να δώσουµε ορισµένες γρήγορες απαντήσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, όσοι θέλετε να βγείτε από την Αίθουσα, να το κάνετε
γρήγορα, χωρίς συζητήσεις εντός της Αιθούσης, για να έχουν οι
οµιλητές ησυχία και να καταθέτουν τις θέσεις τους.
Κύριε Παναγιώταρε, ξεκινά ο χρόνος σας τώρα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσουµε, θα ήθελα να πω ότι κάποιοι συνάδελφοι της
Συγκυβέρνησης απευθύνθηκαν προς την Χρυσή Αυγή, σχετικά
µε ζητήµατα δηµοκρατίας. Θέλουµε να υπενθυµίσουµε ένα περιστατικό του 1985, όταν αυτή η Βουλή ψήφιζε για Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας και απαιτούνταν εκατόν ογδόντα ψήφοι, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου της Βουλής. Υπήρξε πολύ µεγάλη
διένεξη τότε και ζητήθηκαν συνταγµατικές απόψεις πολλών. Τελικά, εντελώς ξαφνικά βρέθηκε τότε ο νεαρός και πολύ έγκριτος
συνταγµατολόγος, που δεν τον ήξερε κανένας, ο κ. Βενιζέλος
και απεφάνθη ότι η ψήφος του Αλευρά ήταν καλή.
Όµως, δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Μιας και µιλάµε για δηµοκρατία, το ζητούµενο είναι ότι η ψηφοφορία, ενώ δεν ήταν φανερή αλλά κρυφή, υπήρχαν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώµατος
για το «ΝΑΙ» και για το «ΌΧΙ». Το λέω, για να θυµόµαστε και κάποια πράγµατα από το παρελθόν και τις διαδικασίες που έχουν
εφαρµοστεί κατά καιρούς σ’ αυτήν τη Βουλή.
Επανέρχοµαι τώρα στο θέµα µας. Μας φέρατε χθες ένα ογκωδέστατο νοµοσχέδιο, µε ένα µόνο άρθρο και ζητάτε από την
Βουλή των Ελλήνων να το ψηφίσει. Οι περισσότεροι από εσάς
δεν το έχετε µελετήσει ακόµη και σήµερα και αναγκάζεστε να το
ψηφίσετε ή να το καταψηφίσετε κάποιοι ολόκληρο, έστω και αν
υπάρχουν κάποια υποάρθρα µέσα, τα οποία είναι θετικά. Φυσικά,
όµως, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε καµµία θετική διάταξη, όταν
πετσοκόβονται µισθοί και συντάξεις απλών Ελλήνων πολιτών.
Επίσης, αυτό το νοµοσχέδιο, το καινούργιο µνηµόνιο, έχει
µέσα πάµπολλες άθλιες διατάξεις. Τα προείπαν κάποιοι εκ των
Βουλευτών. Προσπαθείτε µέσα σε αυτήν τη λαίλαπα να περάσετε και κάποιες µικροδιατάξεις, τις οποίες τους προηγούµενους
µήνες δεν καταφέρατε να τις περάσετε.
Ακόµη, δίνετε άφεση αµαρτιών –περί αυτού πρόκειται- µε
άλλες διατάξεις, όπως για παράδειγµα για τις ποινές για το λα-
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θρεµπόριο πετρελαίου, οι οποίες είναι αστείες, ενώ την ίδια ώρα,
αν και το είχατε αναγάγει σε πρώτο θέµα, οι Έλληνες πολίτες
δεν µπορούν να βρουν τρόπο να αγοράσουν πετρέλαιο για τη
θέρµανσή τους.
Δυστυχώς, όλα όσα συµβαίνουν αυτές τις ηµέρες στο Κοινοβούλιο δείχνουν ότι δεν υπάρχει πολιτική ελευθερία, γιατί ο λαός
δεν έχει αυτήν την Κυβέρνηση, η οποία αντιπροσωπεύει τα αισθήµατα και τους πόθους του. Δυστυχώς η εν λόγω Κυβέρνηση
αντιπροσωπεύει πολύ λίγους και όχι τη συντριπτική πλειοψηφία
του ελληνικού λαού.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ψεύδεστε ασυστόλως. Δεν πρέπει να
ξεχάσουµε τα λόγια του κ. Σαµαρά στο µνηµόνιο 1, που µιλούσε
για το εθνοκτόνο µνηµόνιο, που έβγαινε παντού και έλεγε ότι και
ο Βούδας να κατέβει κάτω εγώ δεν το ψηφίζω, που ειρωνευόταν
όσους έλεγαν αυτά που λένε τώρα, όπως «µνηµόνιο ή δραχµή»,
«µνηµόνιο ή τανκς», «µνηµόνιο ή χάος» κ.λπ.. Πρόκειται για επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί τώρα έναντι όλων όσοι είναι αντίθετοι, κάποιοι εκ των οποίων ήταν σε άλλα κόµµατα εκείνη την
περίοδο.
Μας έχετε µπερδέψει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι εµείς.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πάντως, πρέπει να κρατάµε σηµειώσεις.
Και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Επίσης, θα πούµε την κλασική ατάκα
«είναι οι τελευταίες περικοπές», που φυσικά είχε ακουστεί και
στα προηγούµενα µνηµόνια και χρησιµοποιείται κατά κόρον πριν
από κάθε καινούργια ψήφιση.
Κύριοι της Κυβέρνησης είστε ψεύτες, γιατί από τα δεκαοκτώ
µέτρα που έχουµε διαβάσει και δεν µας χαλάει να τα διαβάζουµε
συνεχώς, δεν έχετε εφαρµόσει κανένα και δεν έχετε πρόθεση να
εφαρµόσετε. Κοροϊδέψατε τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό να µη λέτε
για την ψήφο του ελληνικού λαού, γιατί την υφαρπάξατε.
Ψεύδεστε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το 2016, µόλις τελειώσουν αυτά τα µέτρα, αν δεν έχουν µπει και άλλα εν τω µεταξύ,
θα έχουµε 360 δισεκατοµµύρια έλλειµµα. Ψεύδεστε γιατί όπως
είπε χθες ή προχθές ο κ. Σόιµπλε στους G20 στο Μεξικό δεν έχει
βρεθεί βιώσιµη λύση για την Ελλάδα, αλλά το παλεύουµε. Την
ίδια ώρα πειραµατίζεστε στον ελληνικό λαό και τον έχετε εξοντώσει, εξουθενώσει, του κάνετε µια αφαίµαξη και τίποτα άλλο.
Ο κ. Στουρνάρας είπε χθες, απαντώντας σε κάποιους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι θέλετε να κάνετε την Ελλάδα Βόρεια
Κορέα. Και ο κ. Βρούτσης, όπως και πολλοί άλλοι κυβερνώντες
είπε ότι κανείς δεν θα έχει δουλειά εάν δεν ψηφισθούν τα µέτρα.
Έφυγε ο κ. Βρούτσης, έφυγε και ο κ. Στουρνάρας πριν, τέλος
πάντων.
Βόρεια Κορέα µάς έχετε κάνει, όταν υπάρχουν εκατοντάδες
συσσίτια παντού, όταν ο κόσµος ψάχνει στα σκουπίδια για να
φάει, όταν η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25%, όταν ένα µεγάλο
µέρος του ελληνικού λαού, που δεν συµπεριλαµβάνεται σ’ αυτό
το 25%, πρώην ελεύθεροι επαγγελµατίες, είναι χρεοκοπηµένοι,
κατεστραµµένοι, όταν έχουµε χιλιάδες αυτοκτονίες, όταν έχουµε
άστεγους σε κάθε γωνιά των δρόµων της πρωτευούσης και
αλλού, όταν έχουµε άπορους παντού. Και σίγουρα είστε και
ηθικά υπεύθυνοι, ειδικότερα για τους χιλιάδες θανάτους από αυτοκτονίες και για τις χιλιάδες απόπειρες ανθρωποκτονίας. Κάποια στιγµή κάποιοι θα δώσουν λόγο και γι’ αυτό.
Ίσως βέβαια επειδή είδατε τα στατιστικά των αυτοκτονιών, γι’
αυτό και επιβάλατε µέσα σε όλα τα άλλα τα χαράτσια αύξηση
τελών στις νεκροφόρες, από 250 έως 650 ευρώ. Φαίνεται ότι σκεφθήκατε ότι έχουν πολλή δουλειά οι άνθρωποι. Είστε πολύ µακάβριοι.
Ο κ. Μανιάτης είπε πριν ότι είµαστε παρίας της Διεθνούς Κοινότητας. Ενώ τώρα, τι είµαστε; Παρακαλάτε σαν τα πρεζάκια που
παρακαλούν για να πάρουν τη δόση και θα κάνετε οτιδήποτε
προκειµένου να την πάρετε.
Δεν µάθατε τίποτα από το παρελθόν; Δεν διορθώσατε κανένα
κακώς κείµενο. Υπάρχουν πάµπολλα παραδείγµατα µέσα σ’
αυτόν τον τόµο που µας έχετε φέρει που µπορεί να είναι και δικογραφία στο µέλλον και τα επαναλαµβάνετε. Δεν ξέρετε να κάνετε οικονοµία, αυτό είναι δεδοµένο. Καθόλου. Από πού θα
εξοικονοµήσετε λεφτά; Είχαµε το χθεσινό παράδειγµα της Ευ-
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ρωπαϊκής Τράπεζας ανάπτυξη-ανασυγκρότηση, όπου η Ελλάδα
συµµετέχει, δίνοντας εκατοντάδες εκατοµµύρια.
Παραχωρήσατε εθνική κυριαρχία. Ναι, παραχωρήσατε εθνική
κυριαρχία, όταν πλέον στις διενέξεις µας µε τους δανειστές µας
θα εφαρµόζατε το Αγγλικό Δίκαιο. Όταν έχετε βάλει επιτρόπους
παντού. Όταν τους προϋπολογισµούς τους έχετε µεταφράσει σε
ξένες γλώσσες. Όταν παραχωρείτε ελληνική περιουσία ακόµα
και σε Τούρκους και σε νησιά της Ελλάδος που είναι στην πρώτη
γραµµή του πυρός. Όταν µετατρέψατε το χρέος των τραπεζών
σε χρέος ενός ολόκληρου λαού. Δεν καταφέρατε τίποτα διότι η
ατιµωρησία συνεχίζει να ζει και να βασιλεύει.
Είπαν και κάποιοι από τους προλαλήσαντες κάποια περιστατικά. Ας συνεχίσουµε εµείς γιατί κάποιοι κύριοι µε πολύ στόµφο
θέλησαν να µας διδάξουν και να µας µιλήσουν για δηµοκρατία
και για θεσµούς, τη στιγµή που θα έπρεπε να είναι, αν όχι προφυλακιστέοι, µε περιοριστικούς όρους. Έφερναν τα στικάκια, τις
λίστες, τα CD, τα DVD και τα έκρυβαν. Και όλοι αυτοί συνεχίζουν
να παραµένουν αλώβητοι.
Τα δεκάδες δισεκατοµµύρια που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό να µένουν απείραχτα κι αντ’ αυτού να πειράζετε µισθούς και
συντάξεις των 1.000, 1.500 και 2.000 ευρώ. Βάλατε µείωση 15%
από 2.000 ευρώ και πάνω. Δηλαδή οι µεγάλοι µισθοί και οι µεγάλες συντάξεις σε έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή και την ίδια
ώρα που λέτε ότι η µείωση είναι µόνο 5% σε κάποιες συντάξεις,
αν υπολογίσουµε και την κατάργηση των δώρων και των επιδοµάτων αργίας, αυτές οι µειώσεις αγγίζουν το 15%.
Εφαρµόζετε παλαιοκοµµατικές τακτικές ακόµη και σε αυτό το
καινούργιο µνηµόνιο όπου η υποβάθµιση της θέσης στο δηµόσιο
συνεπάγεται και µισθολογική µείωση. Αυτό θυµίζει κάτι από τους
περασµένους αιώνες όπου τα κόµµατα τρώγονταν µεταξύ τους
και γι’ αυτό υπήρξε η µονιµότητα του δηµοσίου ώστε το κάθε
κόµµα που κυβερνάει να µην κυνηγάει δηµοσίους υπαλλήλους
υποστηρικτές άλλου κόµµατος.
Τα εργασιακά δικαιώµατα γιοκ. Παρ’όλα αυτά βλέπουµε ένα
φοβερό µπόνους εισπράξεων για τον Υπουργό Οικονοµικών και
για κάποιους υπεύθυνους σε κάποιες εφορίες και αλλού. Βλέπουµε µισθολογικές αδικίες. Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου να
παίρνει διπλάσιο µισθό από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Βλέπουµε, την
ίδια στιγµή που ζητάτε από τον ελληνικό λαό να βάλει ξανά το
χέρι στην τσέπη και την ίδια στιγµή που του περικόπτετε τα
πάντα, να βγαίνουν αφειδώς κονδύλια υπέρ των λαθροµεταναστών, για διάφορους λόγους και µε διάφορους τρόπους. Σίγουρα υπάρχουν άλλοι τρόποι για να µπορέσουµε να βγούµε
από αυτό το τέλµα. Υπάρχει και τρίτος δρόµος, κύριε Γεωργιάδη,
εκτός από τους δύο που είπατε και σίγουρα πολύ καλύτερος από
αυτά τα εθνοκτόνα µνηµόνια. Εσείς διαλέξατε την ευκολότερη
και χειρότερη λύση.
Έχουµε και µία απορία. Την ξαναλέµε προς όλους όσους διετέλεσαν Υπουργοί ως επί το πλείστον Οικονοµικών, αλλά και σε
άλλους Υπουργούς που όλοι τους ανεξαιρέτως έχουν περάσει
από διάφορα κλειστά λόµπι και από την Λέσχη Μπίλντερµπεργκ.
Ενδεχοµένως αν δίνουν είναι για να παίρνουν οδηγίες. Τότε οι
οδηγίες που τους δίνουν είναι πολύ λανθασµένες γιατί έχετε φτάσει αυτήν την πατρίδα στο µηδέν. Εκτός πια και αν υπάρχουν
και άλλοι λόγοι.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας δείξω τι εννοώ λέγοντας ότι
υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όταν το 1936 το ελληνικό κράτος
αρνήθηκε να αποπληρώσει ένα δάνειο σε µία βελγική τράπεζα,
η βελγική τράπεζα µε τη συνδροµή του Βελγικού κράτους πήγε
στο τότε Διεθνές Δικαστήριο, τον προποµπό του ΟΗΕ και µας
κατήγγειλε. Το υπόµνηµα της Ελλάδος έλεγε: «Η Κυβέρνηση της
Ελλάδος, ανήσυχη για τα ζωτικά συµφέροντα του ελληνικού
λαού και για τη διοίκηση, την οικονοµική ζωή, την κατάσταση της
υγείας και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας,
δεν θα µπορούσε να προβεί σε άλλη επιλογή. Όποια Κυβέρνηση
και αν ήταν στη θέση της, θα έκανε το ίδιο». Μάλλον δεν είχε
υπ’όψιν τη δική σας Κυβέρνηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μήπως είχε δραχµή;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δραχµή είχε. Γιατί ρωτάτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ µην
κάνετε διάλογο.
Ολοκληρώστε, κύριε Παναγιώταρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Κύριοι συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής, έχετε τον εισηγητή σας
στο Βήµα. Μην τον απαξιώνετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Και συνεχίζει τότε στο υπόµνηµα η
ελληνική Κυβέρνηση στο δικαστήριο: «Ενίοτε µπορεί να υπάρξει
µία έκτακτη κατάσταση, η οποία κάνει αδύνατο για τις κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους δανειστές και προς το λαό τους. Οι πόροι της χώρας είναι ανεπαρκείς
για να εκπληρώσουν και τις δύο υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Είναι
αδύνατο να πληρώσει µία Κυβέρνηση το χρέος και την ίδια
στιγµή να παρασχεθεί στο λαό η κατάλληλη διοίκηση και οι εγγυηµένες συνθήκες για την ηθική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Πρέπει να επιλέξει ανάµεσα στα δύο. Φυσικά το καθήκον
του κράτους να εξασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των βασικών δηµόσιων υπηρεσιών υπερτερεί έναντι της πληρωµής των
χρεών της. Από κανένα κράτος δεν απαιτείται να εκπληρώσει,
µερικά ή ολικά, τις χρηµατικές του υποχρεώσεις αν αυτό θέτει
σε κίνδυνο τη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών του κι έχει
σαν αποτέλεσµα την αποδιοργάνωση της διοίκησης της χώρας.
Στην περίπτωση που η αποπληρωµή των χρεών θέτει σε κίνδυνο
την οικονοµική ζωή και την διοίκηση, η Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να διακόψει ή και να µειώσει την εξυπηρέτηση του χρέους».
Κερδίσαµε αυτήν την υπόθεση και παρ’ ό,τι ήταν υπόθεση του
’36 το 2003 χρησιµοποιήθηκε από άλλη χώρα και ξανακερδήθηκε.
Και επειδή διαβάσαµε και κάτι άλλο, βλέπουµε εδώ µια φωτογραφία µε χαλιά ελληνικών οικογενειών σε πλειστηριασµό. Τεράστιες ποσότητες κινητής περιουσίας πλειστηριάστηκαν µε
αφορµή τη µη πληρωµή του εξοντωτικού φόρου περιουσίας.
Αυτό είναι το βαριλίκι που έβαζαν οι Τούρκοι στους Έλληνες
όταν ήθελαν να τους εξοντώσουν. Το ίδιο κάνουν τώρα και οι εγχώριοι και οι εισαγόµενοι κυβερνήτες αυτής της χώρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παναγιώταρε.
Το λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριοι συνάδελφοι,
ζούµε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για τη χώρα µε περαιτέρω υποβάθµιση της ζωής των πολιτών, µε βαθιά παρατεταµένη
ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, συνέπεια τόσο των χρόνιων
προβληµάτων της όσο και της αναποτελεσµατικότητας των πολιτικών που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση και τη διέξοδο
από την κρίση.
Βασική ιδέα των προγραµµάτων διάσωσης της οικονοµίας,
που εφαρµόστηκαν µετά το 2009, ήταν µονοσήµαντα η αποκατάσταση των δηµοσιονοµικών, δηλαδή η δηµοσιονοµική εξυγίανση. Σήµερα, τέσσερα χρόνια µετά φαίνεται ότι τα υφεσιακά
αποτελέσµατα της πολιτικής που ακολουθήθηκε ήταν και παραµένουν µεγαλύτερα από τα αναµενόµενα.
Αυτό που διακυβεύεται σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
µόνο η συµφωνία µε τους δανειστές για τη συνέχιση του προγράµµατος προσαρµογής, αλλά και ο τρόπος της συνέχισης και
η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων γι’ αυτό το πρόγραµµα. Η
ανάγκη, λοιπόν, µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής εξόδου είναι
αδήριτη και υπαγορεύει τον επανασχεδιασµό της ακολουθούµενης πολιτικής.
Το κόµµα µας, η Δηµοκρατική Αριστερά, έκανε τον Ιούνιο µια
σηµαντική επιλογή να στηρίξει την Κυβέρνηση συνευθύνης µαζί
µε τις δυνάµεις µε τις οποίες βεβαίως έχουµε πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Με τη συµµετοχή µας στην Κυβέρνηση προσπαθούµε µέσα σε αντίξοες συνθήκες να πετύχουµε το διπλό
στόχο της παραµονής της χώρας στο ευρώ και της προστασίας
των πιο αδύναµων στρωµάτων της κοινωνίας µας. Στόχος µας
είναι µια πολιτική συµφωνία προς το µέλλον που θα βλέπει µακριά και θα δηµιουργεί ένα πλαίσιο βιώσιµης λύσης από οικονοµική και κοινωνική άποψη.
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Ο εύκολος αντιπολιτευτικός λόγος που αξιοποιεί τις πιεστικές
και πολύ δύσκολες για το λαό καταστάσεις, χωρίς να προτείνει
λύσεις πραγµατικής εξόδου, δεν ήταν ποτέ χρήσιµος και πολύ
περισσότερο σήµερα δεν είναι υπεύθυνος. Δεν επενδύουµε στη
χρεοκοπία της χώρας. Εµείς θέλουµε να συµβάλουµε στο να
αποφευχθεί η καταστροφή και γι’ αυτό επιµένουµε στη µόνη ρεαλιστική πολιτική γραµµή που αναγνωρίζει ότι η δανειακή σύµβαση αποτελεί ένα δεσµευτικό πλαίσιο για τη χώρα και
ταυτόχρονα παλεύουµε σοβαρά και συγκροτηµένα να αλλάξουµε αυτό το πλαίσιο.
Με τη συµµετοχή µας στην Κυβέρνηση έχουµε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και πιστεύουµε ότι διαδραµατίσαµε εποικοδοµητικό και σταθεροποιητικό πολιτικό ρόλο. Συµφωνήσαµε
να υπάρξει µια διαδικασία αναδιαπραγµάτευσης που αφ’ενός θα
υλοποιεί το πρόγραµµα προσαρµογής και αφ’ετέρου θα το τροποποιήσει, για να γίνει οικονοµικά αποτελεσµατικό, συνδεόµενο
µε την ανάπτυξη και κοινωνικά βιώσιµο, µε ορθολογικό επιµερισµό των βαρών, λήψη µέτρων ελάφρυνσης των βαρών και ανακούφισης των κοινωνικά αδύναµων.
Παράλληλα, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι
πρέπει να αναµετρηθούµε µε τα βαθύτερα αίτια και να αντιµετωπίσουµε τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν την οικονοµική και
πολιτική συγκρότηση της χώρας και επιπλέον να είµαστε παρόντες µε όλα τα δικαιώµατα που εξασφαλίζει η συµµετοχή µας στην
Ευρωζώνη, στις εξελίξεις που αναπόφευκτα θα δροµολογηθούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θεωρούµε ότι ακόµη και εντός του
δεδοµένου δυσµενούς πλαισίου µε τους ισχυρούς εξωτερικούς
περιορισµούς, δηλαδή τις απαιτήσεις της τρόικας που τις περισσότερες φορές είναι υπερβολικές και εκτός πραγµατικότητας,
υπάρχουν δυνατότητες επιλογών.
Γι’ αυτόν το λόγο, άλλωστε, συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε
ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της διαπραγµάτευσης και σε πολιτικό επίπεδο µε τους Ευρωπαίους εταίρους προκειµένου να πετύχουµε την αλλαγή του προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, για να δώσω έτσι την πρώτη απάντησή µου στον
κ. Τσακαλώτο. Θέλουµε να επιταχύνουµε µια συµφωνία δηµοσιονοµικής προσαρµογής που να περιλαµβάνει τη χρονική επιµήκυνση, τη ένταξη της ρήτρας αντικατάστασης ιδιαιτέρως
επαχθών µέτρων από όλα εκείνα τα οποία θα προκύπτουν ως
προϊόν εσόδων, την ενίσχυσή της µε αναπτυξιακές παρεµβάσεις
για την αντιµετώπιση της ύφεσης.
Επίσης, τονίσαµε µε σαφήνεια τη θέση µας για την ανακοπή
της επίθεσης που γίνεται από την τρόικα και µέρος των εργοδοτικών δυνάµεων για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την
περαιτέρω υποβάθµιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Τα
εργασιακά θέµατα αποτελούν τον οδικό χάρτη για την εικόνα της
χώρας µετά τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και δεν είναι ένα δευτερεύον πρόβληµα. Η συγκεκριµένη εκδοχή εργασιακών σχέσεων προωθεί ρυθµίσεις που διαµορφώνουν για τους εργαζόµενους ένα περιβάλλον αποσαθρωµένων δικαιωµάτων.
Η έµφαση που δίνει και η αντίθεση που προβάλλει η Δηµοκρατική Αριστερά στα εργασιακά οφείλεται κατ’αρχάς στο γεγονός
ότι στην προγραµµατική συµφωνία αναφέρεται ρητά ότι η συλλογική αυτονοµία και ότι η ισχύς των συλλογικών συµβάσεων εργασίας επανέρχεται και δεν πάει πίσω, στο επίπεδο που
προσδιορίζουν το Κοινοτικό Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτηµένο,
σύµφωνα µε το οποίο το ύψος του µισθού στον ιδιωτικό τοµέα
συµφωνείται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, στο γεγονός ότι το
αίτηµα για αλλαγές στα εργασιακά δεν έχει καµµία δηµοσιονοµική βάση και εδράζεται αποκλειστικά σε ιδεολογικές εµµονές
της τρόικας στο ότι οι αλλαγές στα εργασιακά θα παραµείνουν
σε ισχύ και µετά την πάροδο της κρίσης. Τα δηµοσιονοµικά µπορεί να αλλάξουν αλλά ό,τι καθιερωθεί στις εργασιακές σχέσεις,
θα χαρακτηρίζει τις επόµενες δεκαετίες. Το σχέδιο της τρόικας
ουσιαστικά καταργεί την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας και αποδυναµώνει πλήρως τις κλαδικές συµβάσεις.
Επιµένοντας εξαρχής στα εργασιακά ως Δηµοκρατική Αριστερά δεν αναζητούµε, κύριοι συνάδελφοι, το αριστερό αντίβαρο
το πακέτο των µέτρων για τα δηµοσιονοµικά που γνωρίζουµε ότι
είναι δυσβάσταχτα. Εκείνο που διεκδικούµε είναι να µην αποδυναµωθούν ακόµη περισσότερο τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η συµµετοχή της Δηµοκρατικής Αριστεράς στην Κυβέρνηση θεωρούµε ότι πρέπει να έχει ουσιαστικό αντίκρισµα στο επίπεδο
της ασκούµενης πολιτικής σε σχέση µε το θέση των εργαζοµένων αλλά και το µοντέλο εξόδου από την κρίση γιατί εξαρχής και
µε απόλυτη πολιτική ευκρίνεια η Δηµοκρατική Αριστερά είπε ότι
θα καταψηφίσει τα εργασιακά µέτρα. Και αυτό είναι µια δεύτερη
απάντηση προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όσον αφορά τα δηµοσιονοµικά µέτρα του µεσοπρόθεσµου,
δουλέψαµε συστηµατικά αυτούς τους τρεις µήνες και πετύχαµε
την εξαίρεση αρκετών δυσβάσταχτων µέτρων. Θα θέλαµε περισσότερο και καταθέσαµε εναλλακτικές προτάσεις. Εξακολουθούµε να επιµένουµε να υπάρχει χρονική επιµήκυνση του
προγράµµατος και να αµβλυνθεί η εµπροσθοβαρής πρόβλεψη
σε σχέση µε τις περικοπές για να λειτουργήσει ρήτρα αντικατάστασης των επαχθών µέτρων στο βαθµό που θα έχουµε απόδοση
των εσόδων, να υπάρχει αναπτυξιακή ενίσχυση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αλλά και µε
ειδικό πρόγραµµα αναπτυξιακών παρεµβάσεων καταπολέµησης
της ανεργίας µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είναι απαραίτητο
ώστε να µειωθεί η αρνητική υφεσιακή επίπτωση της προβλεπόµενης µείωσης των δηµοσίων δαπανών και να δηµιουργηθούν εισοδήµατα σε νέους τοµείς και νέους ανθρώπους. Μόνο έτσι
µπορεί να γίνουν βήµατα αναστροφής της καθοδικής πορείας
και αυτό είναι µια τρίτη απάντηση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τους άλλους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.
Παράλληλα εµείς, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε κηρύξει προς
όλες τις κατευθύνσεις τη µάχη για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου, της παραοικονοµίας, τη µάχη για την
άµεση είσπραξη των εσόδων του κράτους που έχουν διαφύγει
και την αξιοποίησή τους ως ισοδύναµο µέτρο.
Και βέβαια, επιτρέψτε µου να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η Δηµοκρατική Αριστερά έχει τεράστιο ηθικό έρεισµα και µη χρησιµοποιείτε επικοινωνιακά τερτίπια που ακούστηκαν πριν από λίγο
στην Αίθουσα. Δίνουµε αυτήν τη µάχη και έχουµε και το µεγάλο
ηθικό έρεισµα για να δώσουµε αυτήν τη µάχη.
Σε σχέση µε την εξέλιξη της οικονοµίας, κύριε Υπουργέ των
Οικονοµικών, κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, θεωρούµε ότι είναι
λανθασµένη η προσέγγιση ότι πρώτα πρέπει να βγούµε από την
ύφεση και µετά να πάµε στην ανάπτυξη. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή πρέπει να γίνει, αλλά µε άλλον τρόπο, χωρίς να καθηλώνει την ανάπτυξη. Χρειάζεται γι’ αυτό ένα εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης της χώρας µε νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό
πρότυπο. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως σας είπα, πρέπει να γίνει
αξιοποίηση όλων των επενδυτικών πόρων.
Κύριοι συνάδελφοι, τι έχει επισηµάνει και σε τι έχει συµβάλει
η Δηµοκρατική Αριστερά µε τις προτάσεις της, ειδικότερα για τα
αναπτυξιακά µέτρα; Να µην υπάρχει αύξηση των αναγκαίων ενσήµων για ελάχιστη σύνταξη από τεσσερισήµισι χιλιάδες στα έξι
χιλιάδες. Επισηµάναµε τη ρήτρα αντικατάστασης ισοδυνάµου,
γιατί δεν αποφύγαµε µεν τις περικοπές σε µισθούς και συντάξεις,
αλλά µε την εφαρµογή της ρήτρας ισοδυνάµου, την οποία θα
αναλύσω παρακάτω, θα µπορέσουµε να αντικαταστήσουµε σιγάσιγά τα δύσκολα µέτρα. Επίσης, να µη γίνουν απολύσεις στο δηµόσιο, να ενισχυθούν οι περικοπές σε πράγµατι λειτουργικά
έξοδα και δαπάνες που δεν χρειάζονταν, να µην κοπούν τα αναπηρικά επιδόµατα, να µην υπάρχουν δίδακτρα στα µεταπτυχιακά
και πολλά άλλα θέµατα.
Διαφωνήσαµε, κύριοι συνάδελφοι, µε τον τρόπο που σχεδιάζονται να γίνουν οι αποκρατικοποιήσεις καταψηφίζοντας το άρθρο 2, όπως και µε τη διαδικασία αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας καταψηφίζοντας το άρθρο 3, ενώ δεν καταφέραµε να
εξαλειφθούν και άλλα πολύ δυσβάσταχτα µέτρα.
Έτσι εγκαίρως κάναµε τη σηµαντική κοινωνική πρόταση για τη
ρήτρα ισοδυνάµου µε προτεραιότητα την ανάληψη των παρακάτω: Για τις κλιµακωτές µειώσεις στις συντάξεις, θέλουµε να
αντικατασταθούν αυτές οι µειώσεις το ταχύτερο δυνατόν ξεκινώντας από τις χαµηλότερες. Για την κατάργηση των δώρων των
συνταξιούχων, θέλουµε οµοίως να αντικατασταθεί αυτή η κατάργηση ξεκινώντας από τα χαµηλότερα. Για την ενίσχυση των οικογενειακών επιδοµάτων, για την επέκταση των επιδοµάτων
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ανεργίας και την ενίσχυση του ύψους τους. Για τη µισθολογική
δαπάνη. Οµοίως, θέλουµε την αντικατάσταση των µειώσεων
στους µισθούς και στα δώρα στο δηµόσιο ξεκινώντας από τα χαµηλότερα. Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, σε εκπαίδευση, υγεία και πολιτισµό.
Κύριοι Υπουργοί, παρά την άρνησή µας, δεν καταφέραµε να
µην περάσει η ρύθµιση για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά, η οποία θα επιφέρει
µεν µία σηµαντική δηµοσιονοµική απόδοση, αλλά δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στους εργαζοµένους και στον προγραµµατισµό των νοικοκυριών τους. Θέλουµε οπωσδήποτε να δείτε άµεσα
τουλάχιστον τη µεταβατικότητα αυτής της διάταξης. Δεν µπορεί
να λειτουργήσει από σήµερα αυτό το θέµα.
Πρέπει να δούµε τα ζητήµατα για τους ανάπηρους. Διατηρήθηκαν µεν τα αναπηρικά επιδόµατα, αλλά πρέπει να δούµε τα
προβλήµατα που δηµιουργούν οι περικοπές στο µισθολόγιο των
ΑΜΕΑ. Τα οικογενειακά επιδόµατα αντικατέστησαν στις φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα προβλήµατα όµως, µεγαλώνουν γιατί
αυτά τα επιδόµατα είναι πάρα πολύ χαµηλά –40 έως 50 ευρώκαι πρέπει να αυξηθούν. Θεωρούµε απαράδεκτο ότι περνούν στο
µεσοπρόθεσµο ως προτεραιότητα –που δεν ήταν ανάγκη- σηµαντικές ρυθµίσεις για τη λειτουργία της δηµόσιας εκπαίδευσης
και ιδιαίτερα προνόµια για την ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν χρειαζόταν η επιπλέον επιβολή της έκτακτης εισφοράς για τις ΑΠΕ.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι η οικονοµική προσαρµογή δεν είναι µονόδροµος. Τα νούµερα έχουν φυσικά την αξία
τους. Δεν µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια σε αυτά, όπως κάνει
η Αντιπολίτευση, αλλά την ίδια στιγµή τα νούµερα δεν εξαντλούν
την πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Οι οικονοµικές πολιτικές δεν κρίνονται βάσει του αν οι εξισώσεις στις οποίες στηρίζονται είναι σωστές. Κρίνονται βάσει του
ότι µπορούν να εφαρµοστούν. Εδώ βρίσκεται η ουσία της ένστασής µας.
Θυσίες µπορεί να γίνουν. Τα εισοδήµατα µπορεί να µειωθούν,
η κοινωνία πιθανώς να µπορέσει ακόµα λίγο να κάνει υποµονή,
αρκεί όλα αυτά να έχουν νόηµα, αρκεί να πειστεί ότι τα βάρη κατανέµονται δίκαια, ότι οι θυσίες δεν εξαερώνονται λόγω νεοφιλελεύθερων εµµονών της τροϊκανής ή άλλης προέλευσης. Επιλέξαµε να υπάρξει Κυβέρνηση και µέσα από συνεχή προσπάθεια
να µη δηµιουργηθεί πολιτική αστάθεια, διότι αυτή θα είχε τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνία, έτσι ώστε να υπηρετήσουµε την
παραµονή της χώρας στο ευρώ και όχι την επιστροφή στη
δραχµή. Αυτή η επιλογή µας παραµένει και όποιος επιχειρεί να
συµψηφίσει τη σταθερή µας τάση να υπερασπιζόµαστε τα εργασιακά, κάνει λάθος.
Εµείς πιστεύουµε πραγµατικά ότι το ζητούµενο δεν είναι να
εµφανίσουµε την εικόνα του κράτους που ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τις επιλογές της τρόικας. Το ζητούµενο είναι να αποδείξουµε ότι είµαστε υπεύθυνη χώρα, µε γνώση και ευθύνη για το
πρόγραµµα προσαρµογής, αλλά και για την κοινωνική πολιτική
και ισορροπία. Και υπάρχουν πάρα πολλοί σύµµαχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιστεύουµε ότι έτσι θα µας δοθεί –και θα το διεκδικήσουµεσηµαντική δυνατότητα να υπάρξει διαπραγµάτευση σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο µπροστά στους λαούς της Ευρώπης. Και
εκεί υπάρχουν, όπως είπα, πολλοί σύµµαχοι από όλο το πολιτικό
φάσµα. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριοι συνάδελφοι, εµείς
θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στο νοµοσχέδιο του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και στα επείγοντα µέτρα
εφαρµογής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ξηροτύρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω
την τιµή, όµως ως Προεδρείο έχω την υποχρέωση να ανακοινώσω στο Σώµα την κύρωση µιας άλλης ακόµα πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
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και Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου
1 της υπ’ αριθµ. 7/28.02.2012 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(Α’ 39)” (Α’ 188)».
Παραπέµπεται στην αρµόδια διαρκή επιτροπή.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος ως ειδικός αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το πρωί γίναµε µάρτυρες µιας διαδικασίας η οποία ουσιαστικά
κατέληξε σε µια συµπαιγνία ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση για να χαθεί πολύτιµος χρόνος.
Κάποιοι φαίνεται πλανώνται πλάνην οικτρά αν πιστεύουν ότι
µε συνδικαλιστικά τερτίπια, µε διαδικαστικούς ελιγµούς, µπορούν να καλλιεργούν στον κόσµο την αυταπάτη ότι µε αυτόν τον
τρόπο –µε το διαδικαστικό, δηλαδή- µπορούν να καταργήσουν
την αντιλαϊκή πολιτική, τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους.
Όµως αυτή η υπόθεση της κατάργησης δεν είναι διαδικαστικό
ζήτηµα. Είναι ζήτηµα πολιτικό. Είναι ζήτηµα συσχετισµού δυνάµεων. Και γι’ αυτό εκτιµάµε ότι κανένα αστικό δικαστήριο και καµµία απόφασή του που µπορεί να εξυπηρετεί ιδιοτελή συµφέροντα δεν µπορεί να λύσει το ζήτηµα των νόµων αυτών. Μόνο µε
την ανυπακοή, την απειθαρχία µπορεί να λυθεί, µόνο αν αποφασίσει λοιπόν, ο λαός να σαλπίσει τη λαϊκή αντεπίθεση.
Όµως λέµε ότι η Κυβέρνηση µε συνέπεια και µε ιδιαίτερη σοβαρότητα υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις. Επιβεβαιώνει καθηµερινά –και βεβαίως µε τη συµφωνία ανάµεσα στα τρία
κόµµατα- ότι είναι στρατευµένη στην υλοποίηση, στην εξυπηρέτηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του µεγάλου κεφαλαίου, σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταµένης καπιταλιστικής
κρίσης.
Σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης ζήτησε άλλωστε η προηγούµενη Κυβέρνηση και τη συµβολή και τη βοήθεια της λεγόµενης
τρόικας, δηλαδή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και
βεβαίως για να επιβάλει αυτά τα βάρβαρα και αντιλαϊκά µέτρα
καταφεύγει για ακόµη µία φορά στην κινδυνολογία, στον τρόµο,
δηλαδή ότι αν δεν υλοποιηθούν αυτά, θα έρθει φτώχεια. Όµως
η υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι που έχει οδηγήσει και
οδηγεί καθηµερινά όλο και περισσότερα λαϊκά στρώµατα στη
φτώχεια, στην εξαθλίωση και στη µιζέρια, µόνο και µόνο για να
σώσετε τα συµφέροντα, για να σωθούν οι µονοπωλιακοί όµιλοι.
Πού στοχεύει αυτό το πολυνοµοσχέδιο; Στοχεύει σε δύο πολύ
βασικά ζητήµατα: Πρώτον, στη δηµοσιονοµική προσαρµογή, µία
δηµοσιονοµική προσαρµογή που θα γίνει σε βάρος των εργαζοµένων και των πλατιών λαϊκών στρωµάτων, ενώ αντίθετα θα παραµείνουν άθικτα τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας, της
οικονοµικής ολιγαρχίας. Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά τους εργαζόµενους προχωρείτε, µέσα από τις µειώσεις στα ειδικά µισθολόγια του δηµοσίου, σε περαιτέρω µειώσεις στους µισθούς.
Προχωράτε σε µειώσεις στο σύνολο των συντάξεων για όλους
τους συνταξιούχους, ακόµη και του ΟΓΑ, λες και παίρνουν τα
πολλά λεφτά. Καταργείτε τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο
µισθό, δηλαδή τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα
αδείας για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, για όλους τους
συνταξιούχους, προετοιµάζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος
για να προχωρήσει και η κατάργηση του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού και στον ιδιωτικό τοµέα.
Στους αγρότες µειώνετε τις αγροτικές συντάξεις, όπως προείπα, µειώνετε τις επιστροφές από φόρους, φορολογείτε την
αγροτική γη. Και βεβαίως το ίδιο κάνετε και σε όλο το λαό. Ένα
ευρώ –λέει- «νταβατζηλίκι» -γιατί µόνο έτσι µπορεί να χαρακτηριστεί- για κάθε φαρµακευτική συνταγή που θα εκτελείται, που
θα πηγαίνει προς όφελος του ΕΟΠΥΥ. Είκοσι πέντε ευρώ –χαράτσι είναι αυτό- θα δίνει κάθε άρρωστος για κάθε εισαγωγή που
θα κάνει στα δηµόσια νοσοκοµεία. Θα πληρώνει εκ των προτέρων 25 ευρώ. Άµα δεν τα έχει, δεν κάνει εισαγωγή.
Επίσης, επιβάλλετε αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο
θέρµανσης, αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσι-
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γάρα και στον καπνό. Και για όλα αυτά ως αντιστάθµισµα λέτε
ότι σ’ έναν επόµενο χρόνο «θα» καταργήσετε τη βουλευτική σύνταξη, όταν εµείς εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαµε κάνει πρόταση
νόµου για κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης για όλους, όχι
µόνο για τους καινούργιους αλλά και γι’ αυτούς που ήδη την
παίρνουν ή και γι’ αυτούς που τη δικαιούνται. Όµως αυτά δεν τα
βάλαµε την εποχή εκείνη σε αντιστάθµισµα για να νοµιµοποιήσουµε τις µειώσεις των µισθών και των συντάξεων. Εσείς γι’
αυτόν το σκοπό το κάνετε, για να αποδεχθεί ο κόσµος ότι τα
µέτρα αυτά είναι δίκαια, άρα πρέπει να δεχθεί το σφαγιασµό των
µισθών, των συντάξεων και των δικαιωµάτων του. Και βεβαίως
είναι το συνολικό «πακέτο» το οποίο κρύπτεται πίσω απ’ αυτό το
µεσοπρόθεσµο σχέδιο και το πολυνοµοσχέδιο, ένα συνολικό
«πακέτο» που έως το 2016, χωρίς να υπολογιστούν τα δηµοσιονοµικά κενά, φθάνει σε ακαθάριστο πακέτο δηµοσιονοµικών προσαρµογών που προσεγγίζουν τα 23 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Βεβαίως θα χρειαστούν και νέα µέτρα λόγω ακριβώς των δηµοσιονοµικών κενών και των αστοχιών που θα έχετε στην πρόβλεψη
της πορείας της οικονοµίας.
Και το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα το οποίο υλοποιείτε είναι ότι
συνεχίζετε αυτό που ονοµάζετε αναγκαίες προσαρµογές, αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να τις δεχθεί ο λαός και που
ακόµη κι αν δεν ήταν η τρόικα, έπρεπε να τις βάλουµε. Τι είναι
αυτές; Είναι ουδέτερες; Έχουν σαφή κατεύθυνση. Και ποια είναι
η κατεύθυνση αυτή; Είναι το να διευκολύνουν την αναπαραγωγή
του κεφαλαίου και να επιδεινώσουν ακόµη περισσότερο τη θέση
της λαϊκής οικογένειας. Για να θωρακιστεί τι µε αυτές τις αλλαγές; Η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηµατικών
οµίλων.
Έτσι, πρώτον, προχωράτε στην αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης: Μειώσεις στο δηµόσιο που συµπαρασύρουν τους µισθούς και στον ιδιωτικό τοµέα, καθορισµός του
κατώτερου µεροκάµατου στα 586 ευρώ και στα 510 ευρώ γι’
αυτόν που είναι κάτω των είκοσι πέντε χρόνων, κατάργηση οποιουδήποτε επιδόµατος, δηλαδή γάµου, οικογενειακού για όσους
το έπαιρναν, ανθυγιεινού επαγγέλµατος. Λέτε ότι θα έχουν τις
τριετίες. Μόνο που τις αναστέλλετε για το αύριο. Πότε θα έρθει
αυτό το αύριο που θα µειωθεί η ανεργία στο 10% µόνον εσείς το
γνωρίζετε! Άρα, ο κατώτερος µισθός, οι αποδοχές του εργαζόµενου θα είναι 586 ευρώ κι όταν θα καταργηθεί κι η µετενέργεια
ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο οδηγείτε στην κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων, όχι βεβαίως συλλογικών συµβάσεων ως
εργαλεία εκφυλισµού του συνδικαλιστικού κινήµατος στο πλαίσιο
του κοινωνικού διαλόγου και της συναίνεσης, αλλά ως µέσο για
την ενίσχυση της οργάνωσης και της πάλης της εργατικής τάξης,
της ενίσχυσης του ταξικού προσανατολισµού της.
Προχωράτε σε κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών -το
προσπαθήσατε κι άλλες φορές, αλλά δεν το πετύχατε, τώρα θέλετε να το κάνετε- του ΟΕΚ και του ΟΑΕΕ, αυτό είναι 1,5% όφελος για τους εργοδότες και, βεβαίως, µέχρι να φτάσετε στο
συνολικό πακέτο της µείωσης των εργοδοτικών εισφορών όπως
περιέχεται στο µνηµόνιο 2, που είναι 5%. Άρα, δηλαδή, θα ακολουθήσουν και άλλες περικοπές και άλλες µειώσεις των εργοδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία. Και µετά µιλάτε για
βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων.
Προχωράτε σε περαιτέρω διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Κάνετε πιο φθηνές τις υπερωρίες. Αυξάνετε τον ατοµικά εργάσιµο καθηµερινό χρόνο για να µπορεί να υπάρξει διευθέτηση σε
ατοµική βάση. Ουσιαστικά το οκτάωρο έχει γίνει πλέον παρελθόν. Αυξάνετε τα όρια συνταξιοδότησης.
Αυτά, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν είναι αποδιοργάνωση της αγοράς εργασίας. Αυτά είναι απελευθέρωση
της αγοράς εργασίας, που προβλέπονταν από τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ, όταν µιλούσε για ελευθερία, κίνηση κεφαλαίων, εργαζόµενων και υπηρεσιών. Είναι απελευθέρωση που οδηγεί στην
ακόµη µεγαλύτερη µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης,
στην κατάργηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
για να διαµορφωθούν ακόµα πιο ανταγωνιστικές συνθήκες για
το µεγάλο κεφάλαιο.
Και, βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της απελευθέρωσης προχωρείτε στην απελευθέρωση και άλλων τοµέων, στην επιτάχυνση
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ενέργειας, όπως κάνετε µε τις ρυθµίσεις για τα φωτοβολταϊκά,
για να συγκεντρωθεί η δραστηριότητα παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, στην ενσωµάτωση της οδηγίας για τη ρύθµιση
της αγοράς του φυσικού αερίου, στην κατάργηση ουσιαστικά
µίας σειράς αδειών στο όνοµα του ανοίγµατος των λεγόµενων
«κλειστών επαγγελµάτων», τις άδειες για τα φορτηγά δηµόσιας
χρήσης, τις άδειες για ταξί. Τα καταργείτε, πλέον. Δεν υπάρχει
λόγος να έχει κάποιος άδεια φορτηγού δηµοσίας χρήσης από τη
στιγµή που µία επιχείρηση µπορεί να παίρνει οποιοδήποτε φορτηγό µπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα µας –και από
τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου- και να το χρησιµοποιεί για τις µεταφορικές της ανάγκες,
για να καλύψει το µεταφορικό της έργο. Άρα, λοιπόν, γιατί να
πάει σε έναν ο οποίος έχει άδεια φορτηγού δηµοσίας χρήσης;
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κάνετε πολύ πιο ευνοϊκό το έδαφος για τη δράση του επιχειρηµατικού, του µονοπωλιακού κεφαλαίου. Επεκτείνετε την επιχειρηµατική δράση και σε νέους τοµείς
ακόµη περισσότερο.
Παιδεία: Τα κολλέγια αναβαθµίζονται, γίνονται ισότιµα και επίσηµα µε τα πανεπιστήµια. Διευκολύνετε ουσιαστικά τη δράση
των κολλεγίων. Τους επιτρέπετε ακόµη να λειτουργούν -όχι µόνο
τα κολλέγια, αλλά το σύνολο των ιδιωτικών δοµών στην εκπαίδευση, από την πρωτοβάθµια µέχρι και τα κολλέγια αυτά µε τα
franchise- µέσα στις ίδιες δηµόσιες δοµές, που µπορεί να λειτουργούν και τα δηµόσια σχολεία, τα δηµόσια γυµνάσια, τα δηµόσια πανεπιστήµια. Προχωρείτε στην ενσωµάτωση της
ευρωπαϊκής οδηγίας για την πλήρη αντιστοίχιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µίας τριετούς φοίτησης, µε µία πενταετή
φοίτηση.
Και µετά κατά τ’ άλλα το ΤΕΕ σαλπίζει την υπόθεση της µη
υποβάθµισης των πτυχίων και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Να πώς προχωράει τώρα, µε µία απλή διάταξη και µε µία απλή
ρύθµιση. Και την ίδια στιγµή προχωράτε ακόµη περαιτέρω στον
οικονοµικό στραγγαλισµό µε τις ρυθµίσεις των πανεπιστηµίων.
Για την υγεία: Έχουµε πλήρη απελευθέρωση στις δοµές της
ιδιωτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Δεν είναι υποχρεωµένος πλέον να είναι γιατρός αυτός που θα ανοίξει το ιατρείο,
αρκεί να απασχολεί γιατρό. Δεν είναι υποχρεωµένος να είναι
οδοντίατρος αυτός που θα ανοίξει το οδοντιατρείο, αρκεί να
απασχολεί οδοντίατρο. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά,
κάτω από ποιες συνθήκες θα απασχολεί το γιατρό ή τον οδοντίατρο σε αυτό το ιδιωτικό φαρµακείο, στο ιδιωτικό ιατρείο, στο
ιδιωτικό οδοντιατρείο. Και, βεβαίως, δίνετε τη δυνατότητα να έχει
παραρτήµατα παντού, όχι µόνο στο σύλλογο που είναι γραµµένος ο γιατρός, όπως ίσχυε µέχρι τώρα, αλλά σε όλη την Ελλάδα,
να ανοίξει τέτοιου είδους παραρτήµατα.
Και, βεβαίως, προχωρείτε στην απελευθέρωση του επαγγέλµατος των φυσιοθεραπευτών, των οδοντοτεχνιτών, των αισθητικών για να µπορεί ο καθένας να ασκεί τέτοια επαγγέλµατα, ανεξάρτητα από το εάν έχει γνώση ή δεν έχει γνώση πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο.
Άρα προετοιµάζετε και το έδαφος της επέκτασης και σε νέους
τοµείς, όπως για παράδειγµα της ιδιωτικοποίησης των απορριµµάτων από τη συλλογή, την αποκοµιδή µέχρι και τη διαχείριση.
Γι’ αυτό απαγορεύεται στους ΟΤΑ να προσλάβουν µέχρι το 2016
εργαζόµενους της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Και, βεβαίως, έχουµε τη µείωση των αστικών κρατικών
δοµών µε νέες απολύσεις µέσα στο πλαίσιο της διαθεσιµότητας,
όπως την ονοµάζετε.
Αυτά, λοιπόν, είναι µέτρα µε συνοχή. Δεν είναι ατάκτως ερριµµένα. Υλοποιούν τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπηρετούν τις ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων,
ακριβώς για να µπορούν να διαχειριστούν την κρίση, αλλά και να
διευκολύνουν την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, δηλαδή να στηρίξουν την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Επιβεβαιώνεται για µια ακόµη φορά –και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα- η απάτη της επαναδιαπραγµάτευσης. Δεν κατηγορούµε την Κυβέρνηση ότι δεν διαπραγµατεύεται. Όµως, όλοι
όσοι έχουν διαπραγµατευθεί σκληρά, διαπραγµατεύθηκαν
σκληρά όχι για λογαριασµό των λαών τους, αλλά για λογαριασµό
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των επιχειρηµατικών τους οµίλων.
Τι έκανε η Πορτογαλία που διαπραγµατεύθηκε σκληρά; Νέο
πακέτο µέτρων 5,3 δισεκατοµµυρίων. Η Ιταλία; Νέο πακέτο µέτρων 11,6 δισεκατοµµυρίων. Η Ισπανία; Νέο πακέτο µέτρων 40
δισεκατοµµυρίων. Αλλά και η Γαλλία του νέου ανέµου του Ολάντ
που πνέει στην Ευρώπη –σήµερα το γράφουν οι εφηµερίδες- τι
µέτρα παίρνει; Είκοσι δισεκατοµµύρια από µειώσεις σε δαπάνες
και αύξηση της φορολογίας. Και αυτά τα 20 δισεκατοµµύρια τι
θα τα κάνει; Με αυτά δεν θα εξυπηρετήσει το δηµόσιο χρέος,
αλλά θα χρηµατοδοτήσει τους επιχειρηµατικούς οµίλους και θα
στηρίξει την ανταγωνιστικότητα, µειώνοντας τις φορολογικές εισφορές αντίστοιχα των επιχειρηµατικών οµίλων στη Γαλλία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να, λοιπόν, ποια είναι η ταξική πολιτική! Και επιµένουν κάποιοι
να λένε ότι µπορεί µέσα σε αυτά τα πλαίσια να υπάρξει διέξοδος
και ανάπτυξη προς όφελος του λαού; Αφού η ανταγωνιστικότητα
εξυπηρετεί µόνο τους επιχειρηµατικούς οµίλους!
Όσο, λοιπόν, επιµένουν κάποιοι ότι µέσα από µια τέτοια διαδικασία, χωρίς να αµφισβητείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να θίγεται η κυριαρχία των µονοπωλίων, µε µια απλή αλλαγή σε
κυβερνητικό επίπεδο µπορούν να λυθούν τα λαϊκά προβλήµατα,
λένε ψέµατα στο λαό. Αυτά ούτε στα όνειρά τους δεν µπορούν
να συµβούν! Ούτε καν στα όνειρά τους δεν µπορούν να συµβούν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Μαρκόπουλος µίλησε
16 λεπτά!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέµε αυτό γιατί η
πραγµατικότητα είναι βάρβαρη. Δεν έχει να κάνει µε αλλαγή του
µοντέλου που λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, αφήστε τις ειρωνείες προς το Προεδρείο. Άλλες φορές
µιλάτε εσείς παραπάνω. Σας παρακαλώ! Χωρίς λόγο κάνετε παρατήρηση στο Προεδρείο;
Ολοκληρώστε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι όλα
αυτά δεν έχουν σχέση µε το αποτυχηµένο µοντέλο που εσείς
εφαρµόσατε, γιατί η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης ήταν
επιλογή του κεφαλαίου και όχι λόγω του ότι ζούσαµε µε περισσότερα δανεικά. Δηλαδή η ανάγκη για υγεία, παιδεία, στέγαση
στην ελληνική οικογένεια είναι ζήτηµα δανεικών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Λέµε, λοιπόν, ότι αυτό
είναι το αποτέλεσµα του καπιταλιστικού βάρβαρου τρόπου ζωής.
Δεν είναι ούτε της Βόρειας Κορέας ούτε της Αλβανίας. Αυτή η
πραγµατικότητα υπάρχει παντού σε όλο τον ανεπτυγµένο ή υπανάπτυκτο καπιταλιστικό κόσµο.
Απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήµατος δύο δρόµοι υπάρχουν για το λαό. Ο ένας δρόµος είναι να
υποταχθεί στη µοίρα του και να ζει στη φτώχεια και την εξαθλίωση –όταν οι παραγωγικές δυνάµεις υπάρχουν, όταν υπάρχουν όλα τα µέσα να ζήσει- και ο άλλος δρόµος είναι να
διεκδικήσει την αξιοπρέπεια, ανατρέποντας αυτό το βάρβαρο και
εκµεταλλευτικό σύστηµα, αποδεσµευόµενος από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από τα δεσµά του κεφαλαίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, τρεις συνάδελφοι της Συγκυβέρνησης είναι εισηγητές. Άρα, ουσιαστικά ο χρόνος για να τα πείτε
είναι πλέριος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Μαρκόπουλος είχε
µεγάλη εύνοια από το Προεδρείο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στις οµιλίες των αγορητών.
Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε
και είµαι βέβαιος ότι θα τηρήσετε τη διαδικασία όπως πρέπει, µε
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την ανάλογη ανοχή που επιδείξατε και στους προηγούµενους
οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ για την παρατήρηση. Πάντως, δεν την δέχοµαι ως προσωπική αιχµή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αντιθέτως, θα έπρεπε να τη δεχθείτε ως κολακευτικό σχόλιο. Λυπάµαι αν την εκλάβατε ως αιχµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική Βουλή βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη –και δεν είναι υπερβολή αυτό- µε την κρίση της
ιστορίας. Μια κοινωνία που δυστυχώς έµαθε να ζει πάνω από τις
δυνάµεις της, που συχνά λησµόνησε ότι εκτός από δικαιώµατα
έχει και υποχρεώσεις, αναγκάζεται να προσαρµοστεί συχνά µε
έναν βίαιο τρόπο σε µια νέα πραγµατικότητα και ένα πολιτικό σύστηµα, το οποίο εξέθρεψε τον κρατισµό και τις πελατειακές σχέσεις, κάνει, έστω και καθυστερηµένα, την αυτοκριτική του και
βέβαια όχι όλο το πολιτικό σύστηµα, διότι άκουσα και κάποιους
εκπροσώπους κοµµάτων που διαχειρίστηκαν εξουσία, οι οποίοι
µίλησαν ωσάν να µη θυµούνται ότι διαχειρίστηκαν δηµόσιο
χρήµα.
Σε συνθήκες µεγάλης κοινωνικής έντασης είναι αρκετά φυσικό
και αναµενόµενο να ακούγονται πολλά. Ακούγονται κραυγές,
απλοποιηµένες θεωρίες, πλην όµως τα γεγονότα, τα οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε σήµερα, είναι αναµφισβήτητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα σήµερα είναι µία χρεοκοπηµένη χώρα, µια χώρα η οποία επιζεί τα τελευταία χρόνια
µόνο χάρη στην εξωτερική βοήθεια. Και σήµερα που µιλάµε, δυστυχώς, ακόµη δεν έχουµε το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασµα.
Είναι ταυτόχρονα και µια χώρα η οποία δεν έχει βρει τη θέση
της στο νέο παγκόσµιο καταµερισµό της οικονοµικής δραστηριότητας, µια χώρα η οποία µετέθετε πάντα για την επόµενη
µέρα τις δύσκολες αλλαγές που θα την έκαναν πιο ανταγωνιστική, αλλαγές οι οποίες θα ήταν τελικά προς όφελος των πολλών πολιτών και όχι των λίγων πελατών. Οι πελάτες αυτοί είχαν
πάρει διαφορετικές µορφές. Μπορεί να ήταν οργανωµένες συντεχνίες που εξασφάλιζαν προνόµια µε πολιτική στήριξη ή µπορεί,
βέβαια, να ήταν και κρατικοδίαιτοι επιχειρηµατίες οι οποίοι εξέθρεψαν αυτό το πολύ ιδιότυπο µοντέλο του ελληνικού ολιγαρχικού καπιταλισµού.
Μόνο που, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επόµενη µέρα πια,
αυτή η επόµενη µέρα έφθασε και έστω και υπό την πίεση της
βοής των επερχόµενων γεγονότων, η κυβερνητική πλειοψηφία
κάνει το καθήκον της και φέρνει σήµερα προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι να ολοκληρώσουµε επιτέλους αυτή τη διαδικασία της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, για να µπορούµε τουλάχιστον να καλύψουµε τις
πρωτογενείς µας ανάγκες, αλλά να βάλουµε και τα θεµέλια για
µια οικονοµία η οποία θα είναι πιο ανταγωνιστική, που θα στηρίζει
την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και την ευρηµατικότητα του Έλληνα.
Για το πρώτο κοµµάτι της δηµοσιονοµικής προσαρµογής δεν
θα πω πολλά. Θα εκφράσω απλά την προσωπική µου άποψη.
Αν είχαµε τολµήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουµε
µια πραγµατική αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων, του προσωπικού του δηµοσίου τοµέα µε ουσιαστικές επιπτώσεις για αυτούς που συστηµατικά δεν απέδιδαν, δεν θα έπεφτε σήµερα
τόσο βαρύς ο πέλεκυς επί δικαίων και αδίκων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρέπει κάποια στιγµή να έχουµε το θάρρος, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουµε µια ειλικρινή συζήτηση και να
διαχωρίσουµε το περιττό από το απαραίτητο κράτος. Διότι σήµερα αυτό το οποίο κάνουµε είναι να θυσιάζουµε, δυστυχώς, το
απαραίτητο κράτος για να διατηρήσουµε τα προνόµια του περιττού κράτους.
Εγώ λυπάµαι -το λέω ανοιχτά- που φτάσαµε στο σηµείο ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ να παίρνει τα ίδια χρήµατα µε µία καθαρίστρια
του ΟΣΕ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δυστυχώς, µίκρυνε…
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Δεν υπάρχει καθαρίστρια στον
ΟΣΕ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προσέξτε να δείτε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Είναι δανεικοί όλοι και παίρνουν 300 ευρώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν δέχοµαι διακοπές.
Δεν δέχοµαι διακοπές, κυρία συνάδελφε. Να λάβετε το λόγο
να µιλήσετε και να σεβαστείτε τους κανόνες αυτής της Αίθουσας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ηρεµήστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λοιπόν, φθάσαµε στο σηµείο να
µικρύνουµε απελπιστικά την ψαλίδα µεταξύ των ηγετών και των
κατώτερων και αυτό είναι προβληµατικό και θα το βρούµε µπροστά µας.
Όµως, εκτός από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, οι διαφορετικές αλλαγές που εισάγει το νοµοσχέδιο τι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι το αναπτυξιακό ανάχωµα σε µια επώδυνη
ύφεση η οποία ήταν αναπόφευκτη και αναµενόµενη. Και αν είχαµε το θάρρος να τις κάνουµε αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές
πριν από δύο χρόνια, σήµερα θα ήµασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Δεν έχω χρόνο να µιλήσω αναλυτικά για αυτές τις αλλαγές,
αλλά είµαι βέβαιος ότι, αν είχαµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε
αναλυτικά για αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές, αν τις βλέπαµε
µία-µία, θα είχε µεγάλη δυσκολία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
µην τις υποστηρίξει, όπως, παραδείγµατος χάριν, την κατάργηση
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο οποίος αποτελούσε την αφορµή για διαφθορά και διαπλοκή µεταξύ των φοροεισπρακτικών µηχανισµών και των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών. Είναι µια
σηµαντική τοµή αυτή η οποία προωθείται.
Δεν θα µιλήσω για άλλες, διότι δυστυχώς δεν έχω το χρόνο,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έξω από αυτή τη Βουλή
χιλιάδες πολίτες θα ασκήσουν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο
τους δικαίωµα στη διαµαρτυρία για τα µέτρα που θα ψηφίσει η
κυβερνητική Πλειοψηφία. Όµως, σε αυτοί οι πολίτες δεν είναι
όλοι το ίδιο. Πολλοί από αυτούς που θα διαµαρτύρονται σήµερα
είναι πραγµατικοί απελπισµένοι. Και ποιοι είναι οι πραγµατικοί
απελπισµένοι σήµερα; Είναι πρωτίστως οι άνεργοι του ιδιωτικού
τοµέα. Αυτοί είναι οι πραγµατικοί απελπισµένοι, οι άνεργοι του
ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος επωµίστηκε, δυστυχώς, όλο το βάρος
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα υπάρχουν, όµως και κάποιοι που είναι οι βολεµένοι του συστήµατος. Είναι αυτοί οι οποίοι χάνουν τα προνόµια τα οποία το
ίδιο το πελατειακό κράτος τούς είχε εξασφαλίσει και είναι αυτοί
οι οποίοι έλκονται από τη ρητορική όσων τους υπόσχονται την
επαγγελία της αδύνατης, όµως, επιστροφής στο παρελθόν, των
δηµαγωγών µε τον πατριωτικό µανδύα. Τους πλήρωσε πολύ
ακριβά η χώρα αυτούς και δεν έχει την πολυτέλεια να τους επιτρέψει ένα νέο πρωταγωνιστικό ρόλο.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Η σωτηρία της
χώρας δεν τελειώνει σήµερα.
Δεν αρκεί να κάνουµε το καθήκον µας εµείς µε ελεύθερη τη
βούληση να ψηφίσουµε το πολυνοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται
σήµερα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Πρέπει τα µέτρα να εφαρµοστούν
από την επόµενη κυβέρνηση, αλλά πρέπει και η Ευρώπη να αναγνωρίσει την προσπάθεια του ελληνικού λαού µε άµεση εκταµίευση, όχι απλά των 31 δισεκατοµµυρίων, αλλά των 43 δισεκατοµµυρίων, που µας οφείλονται από το πρόγραµµα στήριξης, µε
περισσότερους αναπτυξιακούς πόρους, αλλά και µε µία ειλικρινή
συζήτηση, η οποία θα ξεκινήσει αναπόφευκτα για τη βιωσιµότητα
του ελληνικού χρέους.
Κυρία Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας ότι δεν υπάρχουν σήµερα
περιθώρια για πισωγυρίσµατα. Εγώ προσωπικά, παρά τις όποιες
επιµέρους επιφυλάξεις µπορεί να έχω, µε ήσυχη τη συνείδησή
µου, έχοντας πλήρως διαβάσει το κείµενο, θα το στηρίξω και
καλώ και όλους τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας που στηρί-
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ζουν αυτήν την Κυβέρνηση να πράξουν το ίδιο.
Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ για τη συνέπειά σας, κύριε Μητσοτάκη.
Ο κ. Ιωάννης Δραγασάκης έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μόνο; Δεν κανονίσαµε οχτώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπορείτε να
έχετε ένα λεπτό ακόµη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
υποστώ τις συνέπειες των συλλογικών αποφάσεων.
Αυτό που συζητούµε σήµερα εδώ δεν είναι σχέδιο σωτηρίας.
Είναι µία «λαιµητόµος» για την κοινωνία, ένα βαρύ πλήγµα για τη
δηµοκρατία, µία ακύρωση της Βουλής. Η υλοποίηση αυτών των
µέτρων θα διώξει κόσµο από τις δουλειές, θα καταστήσει κι άλλους ανέργους, θα οδηγήσει επιχειρήσεις σε χρεοκοπία και νοικοκυριά σε εξαθλίωση.
Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί δεν βάζετε κάποιο φρένο; Διότι η Κυβέρνηση Σαµαρά φαίνεται ότι ως όραµά της έχει την Ελλάδα µετά τον εµφύλιο. Το όραµά της είναι µία αυταρχική Ελλάδα σε µία
αυταρχική Ευρώπη.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες, όµως; Αυτό ρωτάει ο κόσµος.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν τα µέτρα αυτά εφαρµοστούν;
Η Κυβέρνηση προβλέπει ύφεση 4,5%. Όµως, οι περισσότεροι
διεθνείς οργανισµοί προβλέπουν ύφεση πάνω από 6%. Η πρώην
συνάδελφος, η κ. Κατσέλη, µας έστειλε χθες µία µελέτη, η οποία
προβλέπει ύφεση 7%. Αυτό σηµαίνει -για να ξέρει ο κόσµος τι θα
γίνει το 2013 - τα εξής:
Πρώτον, ο προϋπολογισµός έχει καταρρεύσει πριν ψηφιστεί –
δεν υπάρχει προϋπολογισµός- διότι στηρίζεται σε λάθος δεδοµένα.
Δεύτερον, η ανεργία ενδέχεται να ξεπεράσει και το 30%, όπως
προβλέπει και το Ινστιτούτο Εργασίας, αλλά και η «ALPHA
BANK». Θα έχουµε υστέρηση εσόδων, άρα νέο έλλειµµα. Θα
έχουµε µείωση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία, άρα µεγαλύτερο έλλειµµα στα ασφαλιστικά ταµεία. Και, βέβαια, θα
έχουµε µεγαλύτερο δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του εθνικού εισοδήµατος.
Άρα, θα έχουµε αυτό που η Κυβέρνηση αποκλείει. Θα έχουµε
ξανά νέα µέτρα. Σε ένα χρόνο από σήµερα ή και πολύ λιγότερο,
θα συζητούµε ξανά για τη δόση, θα συζητούµε ξανά για νέα
µέτρα. Ο καταστροφικός φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται.
Ποιες είναι, όµως, οι γενικότερες προοπτικές; Άκουσα κάποια
σενάρια για το µέλλον και από τη Νέα Δηµοκρατία, και από τον
κ. Μανιάτη του ΠΑΣΟΚ.
Είµαστε χώρα χωρίς προοπτική, κύριε Μανιάτη, µε αυτό το
πρόγραµµα. Δεν έχουµε πια µία κρίση οικονοµική, έχουµε µία
κρίση κοινωνική και ανθρωπιστική. Δεν υπάρχει ορίζοντας ούτε
µετά το 2020 το χρέος να γίνει βιώσιµο.
Διάβαζα χθες κάποιες δηλώσεις –δεν ξέρω αν τις είδατε- του
Προέδρου της Παγκόσµιας Τράπεζας, του κ. Γιονγκ Κιµ. Μαθαίνουµε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση των Αθηνών έχει ζητήσει επισήµως βοήθεια από την Παγκόσµια Τράπεζα.
Ποιος έχει ζητήσει βοήθεια, κύριε Υπουργέ, από την Παγκόσµια Τράπεζα; Ποιος; Ρωτάω εσάς. Ποιος Υπουργός έστειλε επιστολή; Τι λέει η επιστολή; Τι ζητάει η ελληνική Κυβέρνηση από
µία τράπεζα, η οποία ειδικεύεται σε χώρες του τρίτου κόσµου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εκδήλωσε δηµόσια…(δεν ακούστηκε).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Χαίροµαι που το αναγνωρίζει ο κύριος Υπουργός.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ότι µε το πρώτο µνηµόνιο αποκτήσαµε µισθούς Βαλκανίων. Με το δεύτερο µνηµόνιο αποκτήσαµε κοινωνικό κράτος Ανατολικής Ευρώπης. Με το τρίτο
µνηµόνιο αποκτούµε το στάτους της τριτοκοσµικής χώρας η
οποία ζητάει βοήθεια από την Παγκόσµια Τράπεζα για να φτιάξει
θεσµούς, διότι δεν έχει. Μας αντιµετωπίζουν ως χώρα τριτοκοσµική και ως κράτος αποτυχηµένο. Κάνετε λάθος όσοι υποτιµάτε
αυτήν τη στάση. Άλλωστε, σας θυµίζω πώς άρχισε αυτή η ιστο-
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ρία. Κάποτε είχε µιλήσει κάποιος άλλος για την τεχνογνωσία του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Έτσι άρχισε αυτή η ιστορία.
Άκουσα από τον εισηγητή της Πλειοψηφίας κ. Γεωργιάδη και
πρώην Βουλευτή του κ. Καρατζαφέρη να λέει ότι όταν έχεις
χρέη, πρέπει να τα πληρώνεις. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη να κάνουµε κριτική στην κ. Λαγκάρντ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που λένε ότι πρέπει να υπάρξει «κούρεµα» του ελληνικού
χρέους; Δηλαδή, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, να κάνουµε κριτική εκ των υστέρων στη Γερµανία, η οποία το 1953 δεν
πλήρωσε τα δικά της χρέη; Για να πληρώσει ένα κράτος τα χρέη
του, θα πρέπει να έχει ανάπτυξη. Γι’ αυτό και η Γερµανία ζήτησε
το 1953 ρήτρα ανάπτυξης. Είπε ότι θα πληρώνω όταν θα έχω
ανάπτυξη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει το ίδιο πράγµα. Εσείς τι ζητάτε; Εµείς ζητάµε
ρήτρα ανάπτυξης. Ζητάµε διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους
του χρέους. Και θα ρωτήσει κάποιος το εξής: Γίνονται αυτά; Θα
γίνουν αυτά, διότι τα χρέη δεν µπορούν να πληρωθούν. Και δεν
µιλάµε µόνο για τα ελληνικά χρέη, αλλά και για τα ιταλικά και για
τα ισπανικά. Το χρέος είναι πανευρωπαϊκό πρόβληµα και θα πρέπει να παλέψουµε µαζί µε όλους τους λαούς. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Άκουσα να τίθεται το εξής ερώτηµα: Πού θα βρείτε τα λεφτά;
Εσείς πού θα τα βρείτε; Άκουσα πριν να λέτε ότι εµείς παίρνουµε
τα µέτρα και ελπίζουµε οι Ευρωπαίοι να κάνουν και αυτοί ό,τι
τους αναλογεί. Και αν δεν το κάνουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Όµως, έχουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, ένα σχέδιο παντός
καιρού. Έχουµε πει τι θα κάνουµε. Εσείς τι θα κάνετε; Εµείς λέµε
ότι µια χώρα σοβαρή θα πρέπει να έχει σχέδιο για όλα τα ενδεχόµενα. Σας καλούµε και εσάς να συζητήσουµε ένα σχέδιο και
να µην είµαστε πάντα υπό τον εκβιασµό.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι το κρίσιµο ερώτηµα
δεν είναι πώς θα βγούµε από την κρίση, αλλά το ποιες δυνάµεις
θα µας βγάλουν από την κρίση. Αυτές καθορίζουν και τον τρόπο.
Δεν µπορούν να µας βγάλουν από την κρίση οι δυνάµεις που µας
έφεραν ως εδώ. Δεν µπορούν να µας βγάλουν από την κρίση οι
δυνάµεις της πλουτοκρατίας που έχουν τα χαρτοφυλάκιά τους
στο εξωτερικό, οι δυνάµεις της διαπλοκής, οι δυνάµεις του µαύρου χρήµατος, οι οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις που είναι
µε το ένα πόδι στην παρανοµία, στη διαφθορά, στα κάθε λογής
λαθρεµπόρια και αποτελούν την κοινωνική βάση ενός πολυσχιδούς και µαφιόζικου καπιταλισµού. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός
λαός να περιµένει λύσεις από αυτές τις δυνάµεις.
Αυτά τα συµφέροντα πρέπει να αποµονωθούν ακριβώς για να
ξεχωρίσουν οι δυνάµεις της νόµιµης επιχειρηµατικότητας και της
καινοτοµίας που έχουν συµφέρον να ενδιαφέρονται για το µέλλον αυτού του τόπου και αυτής της κοινωνίας.
Την έξοδο από την κρίση θα την πετύχουµε µε µια µεγάλη συσπείρωση της µεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, µε ένα νέο
συνασπισµό συµφερόντων, στον πυρήνα του οποίου θα είναι οι
άνθρωποι του µόχθου, οι δυνάµεις της εργασίας και της γνώσης,
τα παραδοσιακά και τα νέα τµήµατα της εργατικής τάξης, οι εργαζόµενοι στον αγροτικό χώρο, οι αυτοαπασχολούµενοι, η νεολαία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
χρειαζόµαστε, λοιπόν, νέες δόσεις σε περιτύλιγµα καταστροφής.
Χρειαζόµαστε µία νέα διάγνωση για το ελληνικό πρόβληµα, µια
νέα διάγνωση για τις αιτίες, ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονοµίας, του κράτους και των θεσµών και µία κυβέρνηση η
οποία µαζί µε την κοινωνία θα µας βγάλει από την κρίση. Σ’ αυτήν
την προοπτική αγωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, σ’ αυτήν την προοπτική καλεί το λαό σε κινητοποίηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για ακόµα µία φορά βρισκόµα-
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στε µπροστά στο ίδιο δίλληµα, βρισκόµαστε και πάλι υπό την
απειλή ασύντακτης χρεοκοπίας και υπό την ασφυκτική πίεση
χρόνου.
Πραγµατικά δεν µπορώ να µην σχολιάσω την κατάθεση του
πολυνοµοσχεδίου που κρίνει την πορεία της χώρας µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ψήφισα κατά της αντισυνταγµατικότητας, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δίνω άλλοθι σε τέτοιες διαδικασίες, ότι δίνω άλλοθι σ’ αυτές τις πρακτικές.
Την ώρα που η δηµοκρατία και οι θεσµοί της πρέπει να αντιµετωπίσουν τη χειρότερη κρίση και τη συνολική αµφισβήτηση
του πολιτικού συστήµατος, πιστεύω ότι θα έπρεπε να δίνουµε
µεγαλύτερη αξία αυτές τις κρίσιµες ώρες στις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες. Αυτό αφορά, αν θέλετε και τις λανθασµένες πρακτικές προηγούµενων κυβερνήσεων. Δεν µπορεί µέχρι την τελευταία στιγµή, αγαπητοί συνάδελφοι και µετά από τέσσερις µήνες
απραξίας να έχουµε δεκάδες αλλαγές και διευθετήσεις, οι
οποίες αλλάζουν δραµατικά τις ζωές των πολιτών και όχι µόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2009 η χώρα οδηγήθηκε στα
βράχια µε τροµακτικές ευθύνες των κυβερνήσεων που δηµιούργησαν το χρέος και τα τεράστια ελλείµµατα, που δεν συγκρότησαν ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό κράτος, που δεν εφάρµοσαν ένα βιώσιµο αναπτυξιακό µοντέλο, που δεν µοίρασαν δίκαια τον πλούτο της χώρας, µε αποκορύφωµα βέβαια την καταστροφική πενταετία Καραµανλή, την τελευταία κυβέρνηση που
θα µπορούσε να πατήσει φρένο και να αποφύγει η χώρα το σκόπελο.
Εµείς παραλάβαµε 36 δισεκατοµµύρια έλλειµµα. Μέσα σ’
αυτές τις συνθήκες πολέµου εκείνη η κυβέρνηση κατάφερε να
δηµιουργήσει από το µηδέν το µηχανισµό στήριξης, πέτυχε τη
µεγαλύτερη µείωση ελλείµµατος στην παγκόσµια οικονοµική
ιστορία, ολοκλήρωσε µε επιτυχία µία πρωτοφανή στα χρονικά
σύνθετη διαδικασία όπως αυτή του PSI. Μέσα σε αυτές τις πολεµικές συνθήκες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ µε τα λάθη, τις παραλείψεις τους, τις ατολµίες τους προχώρησαν αλλαγές και
µεταρρυθµίσεις που δεν είχαν γίνει για δεκαετίες στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική µου γενιά κλήθηκε να
διαχειριστεί τη χρεοκοπία µιας άλλης γενιάς και δεν δίστασε να
αναλάβει το βάρος που δεν της αναλογεί. Αυτό το οποίο θέλω
να ξεκαθαρίσω σήµερα και µάλιστα στο ελληνικό Κοινοβούλιο
είναι ότι δεν πρόκειται να ανεχτούµε το ίδιο πολιτικό προσωπικό
που µας οδήγησε σε αυτό το µεταπολιτευτικό έκτρωµα, να έρχεται σήµερα και να λέει, ότι µπορεί κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες
να σώσει τη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει ανεκτό
σε καµµία περίπτωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και εννέα µήνες ο χρόνος
και οι εξελίξεις στη χώρα έχουν παγώσει εξαιτίας της εµµονής
της Νέας Δηµοκρατίας και µόνο, να ανέλθει στην εξουσία. Το
κλίµα αβεβαιότητας γιγαντώθηκε και η έλλειψη ρευστότητας συνεχίστηκε. Χιλιάδες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο και χιλιάδες εργαζόµενοι οδηγήθηκαν στην ανεργία. Και θέλω να ρωτήσω όλους, αν κερδίσαµε κάτι όλο αυτό το διάστηµα.
Η τελευταία επιτυχία της χώρας σε επίπεδο διαπραγµάτευσης,
θέλω να θυµίσω, ότι ήταν η συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου του
2011. Και προκαλώ όσους ενοχλούνται απ’ αυτό, να µας πουν τι
άλλο έχει πετύχει η χώρα στο διαπραγµατευτικό επίπεδο από
τότε. Τα µέτρα έγιναν 19,5 δισεκατοµµύρια, οι µεταρρυθµίσεις
πάγωσαν, το τρένο της ανάπτυξης και τα 18 δισεκατοµµύρια των
ισοδυνάµων µέτρων του τότε Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας
πήγαν περίπατο. Η χώρα κυβερνάται εδώ και τέσσερις µήνες
χωρίς συνεδριάσεις Υπουργικών Συµβουλίων µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και µόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω σ’ αυτό το σηµείο να ξεκαθαρίσω ότι εµείς, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν δώσαµε καµµία λευκή επιταγή σε κανέναν. Αυτή η Κυβέρνηση έχει νόηµα όταν
οι δεσµεύσεις της τηρούνται. Αυτό µας ενώνει, αν µας ενώνει κάτι
ακόµα σ’ αυτήν την Κυβέρνηση. Το πακέτο που εισηγείται σήµερα
είναι προϊόν των εµµονών της τρόικας και της πλήρους αποτυχίας
του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης να µπορέσει να διαπραγµατευτεί. Κανείς εδώ µέσα εκτός από κάποιες εξαιρέσεις
δεν πιστεύει σ’ αυτά τα µέτρα, δεν πιστεύει σ’ αυτό το συγκεκριµένο µείγµα πολιτικής που σήµερα εισηγείται στην Ολοµέλεια.
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Η χώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχει µέλλον µόνο αν το πολιτικό σύστηµα πάρει την απόφαση να συγκρουστεί µε χρόνιες
παθογένειες, να αφήσει πίσω τις διευθετήσεις των συµφερόντων
που γίνονται ακόµα και αυτήν τη στιγµή και να επιλέξει το δρόµο
των τολµηρών αλλαγών και συγκρούσεων.
Και µέσα σ’ αυτό το βαρύ κλίµα που διαµορφώνεται στην κοινωνία, κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, καλούνται σήµερα οι Βουλευτές να ζυγίσουν την απόφασή τους.
Προσωπικά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ψηφίσω για τρεις συγκεκριµένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να παραµείνει η
χώρα µου στο ευρωπαϊκό τραπέζι, διότι η οποιαδήποτε λύση
συµφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση χρέους και δανεισµού, πρέπει να αφορά και την Ελλάδα. Μου είναι
αδιανόητο ότι η χώρα µπορεί να κάνει ένα άλµα στο κενό και από
ένα ατύχηµα να χαθεί η ιστορική ευκαιρία να είµαστε παρόντες
σε µία ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή λύση που επιδιώκουµε.
Ο δεύτερος λόγος είναι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού
µας µοντέλου και η ανασυγκρότηση των δοµών του δηµοσίου
τοµέα που χρειάζονται γενναίες και θαρραλέες αλλαγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Αυτές οι αλλαγές δεν µπορούν να γίνουν κάτω από συνθήκες
χάους. Δεν µπορούν να γίνουν απ’ αυτούς που πρωτοστατούν
ενάντια σ’ αυτές τις αλλαγές, απ’ αυτούς που κάνουν σηµαία την
ακινησία, παρέχοντας ασυλία σε απόψεις και συµπεριφορές που
έχουν ηττηθεί.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι εδώ και τρία χρόνια, κανείς στη χώρα
υπεύθυνα δεν έχει διατυπώσει την αντιπρόταση, τον άλλο δρόµο,
την άλλη λύση. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τα τρία τελευταία
χρόνια επενδύει σε έναν ανεύθυνο λαϊκισµό. Δεν µας λέει τι πρέπει να γίνει, για να µπορέσει να υπάρξει ουσιαστικό αύριο και τι
πρέπει να γίνει την επόµενη ηµέρα και, µάλιστα, συγκεκριµένα,
µε βήµατα, µε χρονοδιάγραµµα, κατονοµάζοντας συµµάχους και
πηγές χρηµατοδότησης.
Αντίθετα, είδαµε έναν πανικό µπροστά στην πιθανότητα απόρριψης των µέτρων. Και όλα αυτά περί εκλογών δεν πείθουν κανέναν και πιστεύω ότι δεν πείθουν ούτε εσάς τους ίδιους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός µίλησε για
την ευθύνη των Βουλευτών και θέλω σ’ αυτό το σηµείο να διαχωρίσω τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
δεν δέχονται σ’ αυτήν τη συγκυρία καµµία έκκληση ευθύνης.
Είναι οι Βουλευτές που σήκωσαν µόνοι τους το σταυρό του µαρτυρίου επί δυόµισι χρόνια, λοιδορήθηκαν και προπηλακίστηκαν
µέσα σε ένα νοσηρό κλίµα, για το οποίο έχει καταλυτική ευθύνη
ο τότε πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ θα σταθούν όρθιοι, θα δείξουν ψυχή και θα αποδείξουν
για µία ακόµα φορά ότι η χώρα είναι πάνω απ’ όλα. Είµαι βέβαιος
ότι θα σταθούν όρθιοι και θα είναι απέναντι και στα σενάρια που
ονειρεύονται κάποιοι για τη δηµιουργία ενός ανιστόρητου τεχνητού διπολισµού, ο οποίος περνά µέσα από το βιασµό της πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σύνθηµα «λεφτά υπάρχουν»
πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά σ’ αυτήν τη χώρα. Όµως, στο επόµενο διάστηµα θα δοκιµαστεί η αντοχή µίας άλλης υπόσχεσης,
της υπόσχεσης ότι αυτά είναι τα τελευταία µέτρα. Κι εγώ είµαι
απ’ αυτούς που εύχοµαι όντως αυτά να είναι τα τελευταία µέτρα.
Στην περίπτωση, όµως, που υπάρξουν επόµενα, δεν είµαι καθόλου βέβαιος για το ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός θα
µπορέσει να τα εισηγηθεί και για το ποια κυβερνητική πλειοψηφία θα τα υπερψηφίσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μωραΐτη.
Ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή
έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θίγονται και παρεξηγούνται ορισµένοι
παράγοντες και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή τους
είπαµε κάποτε ότι είναι κυβέρνηση της πλάκας. Πριν από µισή
ώρα, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, ένας Υπουργός τους µπροστά
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σε ένα στέλεχος της Αντιπολίτευσης έκατσε προσοχή και µόλις
του είπε το στέλεχος της Αντιπολίτευσης «µη µιλάς, κάτσε κάτω»,
έκατσε κάτω και δεν είπε τίποτα.
Μην παρεξηγείστε µε τη φρασεολογία µας. Η µόνη αντιποίηση
που διαπράττεται σ’ αυτήν τη χώρα, διαπράττεται από τον κ. Σαµαρά και τους Υπουργούς του που παριστάνουν την Κυβέρνηση,
ενώ στην πραγµατικότητα είναι ένα πολιτικό ανδρείκελο των πιστωτών µας. Δεν είναι δυνατόν να µην µπορείτε να σταθείτε σ’
αυτήν την Αίθουσα και να λέτε στον ελληνικό λαό ότι δήθεν κυβερνάτε.
Θα έρθω, όµως, στην ουσία αυτού του νοµοσχεδίου που έρχεται σήµερα προς ψήφιση, φέροντας εδώ µαζί µου δύο εκκαθαριστικά σηµειώµατα µισθοδοσίας. Το ένα είναι το δικό µου και
γράφει «Ηλίας Κασιδιάρης του Παναγιώτη, ιδιώτης Βουλευτής».
Στο τελικό ποσό προσθέτω το 20% υπέρ κόµµατος, νόµιµη
κράτηση, προσθέτω και κάποιες επιτροπές που όλοι λίγο πολύ
πηγαίνουµε –γράφονται και αυτές- και αθροίζεται ένα ποσό στο
τέλος πέραν των 8.000 ευρώ. Πάνω από 8.000 στο πρώτο εκκαθαριστικό. Και µε τις περικοπές που ενδεχοµένως να γίνουν, µε
βάση τη χθεσινή ψηφοφορία, το ποσό αυτό θα µειωθεί ελάχιστα,
εξ όσων γνωρίζουµε. Το δεύτερο εκκαθαριστικό που έχω µαζί
µου…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάνετε λάθος. Το λέτε συνεχώς και κάνετε λάθος.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Επιτρέψτε µου παρακαλώ. Παίρνω παραπάνω από εσάς;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι παίρνετε δεν ξέρετε,
5.000 ευρώ παίρνετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να το καλύψετε πωλώντας σειρές εγκυκλοπαίδειας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάνετε λάθος.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πόσα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη, εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Γεωργιάδη, µην κάνετε διάλογο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παίρνω 5.000 ευρώ
παίρνω!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν παίρνετε 5.000, παίρνετε πάνω από
7.000. Είστε ψεύτης! Παίρνετε πάνω από 7.000 και να τα χαίρεστε!
Το δεύτερο εκκαθαριστικό…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εδώ µιλάµε µε αριθµούς, δεν λέµε παραµύθια, δεν παραφιλολογούµε. Μιλάµε µε αριθµούς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μην κάνετε τσαµπουκάδες σε µένα!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Γιατί τι θα γίνει; Τι θα γίνει, κύριε Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να είστε κύριος στη
Βουλή.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εγώ είµαι κύριος. Εσείς µε διακόπτετε
τώρα, εντελώς παράτυπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του θέµατος, κύριε Κασσιδιάρη. Στην εισήγησή σας παρακαλώ και µην
απαντάτε, για να µην έχουµε και τέτοιους διαξιφισµούς.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ο αριθµός που είπα είναι ακριβέστατος,
ουδείς µπορεί να τον αµφισβητήσει. Οκτώ χιλιάρικα παίρνουν οι
Βουλευτές. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο εκκαθαριστικό το
οποίο έχω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν παίρνουν
8.000, κύριε συνάδελφε, αν µου επιτρέπετε τώρα.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πόσα παίρνουν, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφού θέλετε
να µιλάµε για το πόσα παίρνουν οι Βουλευτές, δεν παίρνουν τόσα
χρήµατα οι Βουλευτές.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πόσα παίρνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εν πάση περιπτώσει, τοποθετηθείτε για να τελειώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα τι συζητάµε τώρα;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να τα πάµε 7.000; Πόσα να τα κάνουµε;
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Πείτε µου πόσα είναι!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να δίνετε
κι σε εµάς αυτά που δίνετε στη Χρυσή Αυγή. Είναι απαράδεκτο
αυτό…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αφήστε αυτές τις γελοιότητες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη δευτερολογία σας, κύριε Γεωργιάδη, θα απαντήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση που δίνει στη Χρυσή Αυγή παραπάνω λεφτά!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν είναι τηλεοπτικό στούντιο του Blue
Sky εδώ πέρα για να κάνετε αυτό το θέατρο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσής Αυγής): Τι µας λέτε και εσείς τώρα; Να
πάτε εκεί που ήσασταν, στον Καρατζαφέρη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ηρεµία από την Χρυσή Αυγή! Κύριε Μιχαλολιάκο, θα έχετε το
λόγο µετά, αν θέλετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τα χιλιάρικα αυτά που παίρνουν οι Βουλευτές, τα παίρνουν άπαντες και να σταµατήσει επιτέλους αυτή
η ανοησία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κασσιδιάρη, στο θέµα παρακαλώ. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Από εκεί και πέρα, το δεύτερο παράδειγµα αφορά τα χρήµατα που παίρνουν οι νέοι αξιωµατικοί του
Ελληνικού Στρατού. Τυχαίνει να δω το εκκαθαριστικό σηµείωµα
του αδελφού µου που είναι νέος ανθυπολοχαγός, ο οποίος µικτά
θα παίρνει οκτώµισι κατοστάρικα. Και δεν µιλάω για οποιονδήποτε εργαζόµενο, µιλάω για ένα νέο αξιωµατικό του στρατού που
εµείς θα του πούµε αύριο, όταν µπούνε µέσα στη χώρα οι Τούρκοι, να κάτσουν αυτοί οι άνθρωποι και να φάνε τις σφαίρες.
Και ερωτώ σε όσους ειρωνεύτηκαν: Υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι αξίζει να εισπράττει εδώ µέσα πολλαπλάσιο µισθό από
ένα νέο αξιωµατικό του Ελληνικού Στρατού, δεκαπλάσιο, οκταπλάσιο, ό,τι θέλετε; Υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι ο εαυτός
του είναι ικανότερος και αξίζει περισσότερο από ένα νέο αξιωµατικό του Ελληνικού Στρατού;
Κύριοι, νοµοθετείτε ένα πράγµα, να ζείτε εις βάρος των άλλων.
Εδώ δεν υπάρχει τρόικα. Όσον αφορά τις χιλιάδες ευρώ που
παίρνουν οι Βουλευτές, είναι δική σας πολιτική απόφαση να µην
τις περικόψετε δραστικά, δεν είναι απόφαση καµµίας τρόικα!
Κι αν θέλετε, επειδή µας κατηγορείτε για απρεπή συµπεριφορά, εµείς κινούµαστε πάντα θεσµικά. Είχαµε φέρει και ειδική
πρόταση νόµου για να καταργηθούν, να µειωθούν, να περικοπούν δραστικά οι κρατικές χρηµατοδοτήσεις προς τα κόµµατα,
γιατί εκεί είναι πολλά τα εκατοµµύρια και ουδείς δύναται να το
αµφισβητήσει αυτό. Είναι πάρα πολλά τα εκατοµµύρια!
Όµως, το µόνο που κάνατε αυτούς τους πέντε µήνες διακυβερνήσεώς σας ήταν ευχολόγια, ουσία µηδέν. Και αυτή η πρόταση νόµου που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή δεν ήρθε ποτέ στην
Ολοµέλεια, γιατί τότε θα καλούµασταν όλοι ονοµαστικά να ψηφίσουµε υπέρ ή κατά αυτής. Η πρόταση µας, λοιπόν, είναι συγκεκριµένη. Εφόσον θέλετε πραγµατικά να στέκεστε και να
κοιτάτε στα µάτια την κοινωνία, ξεκινήστε από εκεί τις περικοπές.
Δραστικές µειώσεις στους µισθούς των Βουλευτών και στις κοµµατικές επιχορηγήσεις. Είστε όµως αλαζόνες –το αποδείξατε και
τώρα ότι είστε αλαζόνες- και αυτή η αλαζονεία σας είναι που θα
σας καταστρέψει.
Και µία θερµή παράκληση προς τους κυρίους της Νέας Δηµοκρατίας κυρίως. Αφήστε ήσυχη την πατρίδα. Μην λέτε ότι διαπράττετε αυτά τα οποία διαπράττετε για την πατρίδα. Αφήστε
την πατρίδα στην άκρη. Υπήρχαν θρυλικές µορφές στην ιστορία
µας που δεν είπαν ότι σώζουν την πατρίδα. Ο Κολοκοτρώνης είπε
ότι «πήραµε τα όπλα για της πατρίδος την ελευθερία», δεν είπε
«σώσαµε την πατρίδα». Αυτό το λέει µόνο ο Σαµαράς! Λίγη σοβαρότης, λοιπόν και να µην είστε αλαζόνες, διότι η αλαζονεία
σας αυτή είναι που θα σας οδηγήσει στην καταστροφή.
Όπως προείπα τους πέντε µήνες της διακυβερνήσεώς σας δεν
πράξατε τίποτα. Η ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης που είχατε προαναγγείλει δεν έγινε. Στην
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ουσία, δεν ξεκινήσατε έρευνες για ενεργειακά κοιτάσµατα, κάνατε κάποιες αδειοδοτήσεις µόνο για τη Δυτική Ελλάδα. Δεν κάνατε για την ευαίσθητη και πλούσια περιοχή νοτίως της Κρήτης,
διότι είχε έρθει εδώ ο απεσταλµένος των Αµερικανών του State
Department κ. Μόρνινγκσταρ και είπε –και δεν δόθηκε απάντηση
από την Κυβέρνησή σας σε αυτό- περιµένετε, µην προχωρήσετε
σε εκµετάλλευση αυτών των πηγών, µην κάνετε καµµία µονοµερή κίνηση αν δεν το κάνετε µαζί µε τους Τούρκους.
Απάντηση δεν δόθηκε. Αδειοδοτήσεις δόθηκαν µόνο για τη Δυτική Ελλάδα, όχι για τις περιοχές της Αποκλειστικής Οικονοµικής
Ζώνης, που το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ότι είναι δικές µας.
Στο δια ταύτα και για να µην µακρηγορώ, η Ελλάς διαθέτει και
εθνικό πλούτο, διαθέτει και εθνικό δυναµικό.
Η πρόταση της Χρυσής Αυγής –επειδή δεν είµαστε µονοθεµατικοί, όπως λέτε, έχουµε πολύ συγκεκριµένη πρόταση- είναι να
κάνετε διαπραγµάτευση. Να κάνετε αυτήν τη σκληρή διαπραγµάτευση που είχατε πει και σας κατέκριναν µέχρι και οι δικοί σας
και οι συνδικαλιστές. Και για τους συνδικαλιστές εγώ δεν τρέφω
καµµία απολύτως εκτίµηση. Ορθώς, όµως, σας είπαν για τα «καλσόν». Γιατί ουδεµία διαπραγµάτευση έγινε. Και αν θέλετε απόδειξη γι’ αυτό, ρωτήστε τον κ. Στουρνάρα, ο οποίος για το µείζον
ζήτηµα των ιδιωτικοποιήσεων και αν θα περνάνε από τη Βουλή,
είπε στην κρατική τηλεόραση δηµοσίως ότι δεν έχει λήξει η διαπραγµάτευση. Είπατε όµως ότι έχει δίκιο η τρόικα στο θέµα
αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πότε το
είπα;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έτσι είπατε, αγαπητέ, ότι έχει δίκιο η
τρόικα, ότι δεν είναι δυνατόν να έρθει ο επενδυτής στη χώρα
εφόσον περνάνε οι ιδιωτικοποιήσεις από τη Βουλή. Εσείς το είπατε. Αν θέλετε να σας φέρω και το βίντεο. Και µετά λέτε ότι
πάτε για διαπραγµάτευση.
Εµείς καλούµε τον ελληνικό λαό σε συστράτευση. Όλοι οι Έλληνες ενωµένοι πρέπει να προχωρήσουµε. Διαθέτουµε ένα δυναµικό ενάµισι εκατοµµυρίων Ελλήνων ανέργων. Το πρόβληµα
µε τα µέτρα δεν είναι οι µειώσεις των µισθών, είναι η ύφεση και
η ανεργία που προκαλεί, καθώς και το αναξιοποίητο δυναµικό
µας.
Μέσω της αξιοποίησης του ελληνικού δυναµικού, των Ελλήνων, των νέων Ελλήνων, θα απαλλαγούµε σίγουρα και από το πολιτικό κατεστηµένο και από την πλουτοκρατία που ρήµαξε τη
χώρα και θα προχωρήσουµε σε µία νέα και δυνατή Ελλάδα, σε
µία νέα χρυσή αυγή για τον Ελληνισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Κασιδιάρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να αναφέρω
κάτι που το ξέρετε όλοι. Προς επίρρωση κάποιων ίσως στρεβλών
τοποθετήσεων ή εντυπώσεων θα πρέπει να σας πω αυτό που
γνωρίζουµε όλοι, ότι δεν παίρνουµε τόσα χρήµατα οι Βουλευτές.
Αυτοί δε που έχουν επιλέξει εκ πεποιθήσεως να µην ασκούν και
το επάγγελµά τους µπαίνοντας στην Ελληνική Βουλή –είναι επιλογή τους και δεν είναι ήρωες- όπως ξέρετε και πρέπει να το
ξέρει και ο ελληνικός λαός, περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν οι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, φεύγουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ας φύγουν, δεν
πειράζει. Εγώ το λέω για να κατατεθεί για τα Πρακτικά και για να
διορθώσω όσο µπορώ από τη θέση µου κάποιες στρεβλώσεις και
λάθος εντυπώσεις.
Αν κάποιοι παίρνουν από το λογιστήριο της Βουλής πολύ περισσότερα, δεν ξέρω πως γίνεται αυτό. Πάντως υπάρχουν Βουλευτές και Βουλευτές, όπως υπάρχουν Υπουργοί και Υπουργοί,
όπως υπάρχουν στρατιωτικοί και στρατιωτικοί. Η Ελληνική Βουλή
τιµά τον Ελληνικό Στρατό και ο κάθε Βουλευτής βέβαια τοποθετείται κατά πόσο πιστεύει και κατά πόσο κρίνει.
(Χειρoκροτήµατα)
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στα ζητήµατα του µεσοπρόθεσµου που έχει έρθει προς
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ψήφιση στη Βουλή, θα ήθελα να κάνω ένα-δύο σχόλια σε όσα
υποµονετικά έχω ακούσει από το πρωί σε αυτήν την Αίθουσα.
Σε σχέση µε αυτά που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης –δεν είναι
εδώ τώρα- να πω ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε έχει
να κάνει όχι µόνο µε το τι καταναλώναµε και τι δηµιουργούσαµε,
αλλά και µε το πελατειακό κοµµατικό κράτος που διαµορφώθηκε
όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, όπου την κύρια ευθύνη έχουν
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η διαφθορά και η φοροδιαφυγή έκαναν στη χώρα µας να στοιχίζουν πολύ περισσότερο τα
πράγµατα απ’ ό,τι έπρεπε να στοιχίζουν. Αυτό το κοµµατικό και
πελατειακό σύστηµα θα πρέπει να το καταπολεµήσουµε γιατί
ακόµη και αυτές τις κρίσιµες ώρες έχουµε πάρα πολλές ενδείξεις
ότι προσπαθεί και σήµερα να επιβιώσει.
Το δεύτερο σχόλιο απευθύνεται στον κ. Δραγασάκη και στο
φαύλο κύκλο.
Δεν έχουµε πειστεί, κύριε Δραγασάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µια
εναλλακτική πρόταση εξόδου από την κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική κρίση. Το κούρεµα για το οποίο µιλήσατε δεν αντιµετωπίζει την κρίση από τη στιγµή που υπάρχει πρωτογενές έλλειµµα.
Και αυτό το πρωτογενές έλλειµµα δεν µας έχετε πει πώς θα το
καλύψετε αν όχι µειώνοντας τις λειτουργικές και τις µισθολογικές δαπάνες του κράτους.
Περνάω στο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016. Όπως γνωρίζετε, η Δηµοκρατική Αριστερά δεν
το ψηφίζει. Οι λόγοι εξηγήθηκαν επαρκώς από την εισηγήτριά
µας, κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη. Εγώ θα αρκεστώ να πω ότι δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε διότι συµπεριλαµβάνει θεσµικές αλλαγές για τις εργασιακές σχέσεις µε τις οποίες η Δηµοκρατική
Αριστερά βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση.
Στην πραγµατικότητα επεµβαίνει το κράτος όχι για να προστατεύσει την εργασία αλλά για να επιβάλει θεσµικά την απορρύθµισή της. Σε µια κοινωνία που πλήττεται ανεπανόρθωτα, µε
οικογένειες που αλλάζουν άρδην τον τρόπο της ζωής τους για
να επιβιώσουν, µε εργαζόµενους που αναγκάζονται να χάσουν
βασικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, δεν µπορεί να έρχεται στο κράτος µε ρυθµίσεις που δίνουν τη χαριστική βολή στις
εργασιακές σχέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Δηµοκρατική Αριστερά µας
ήταν εξαιρετικά επώδυνο να συµφωνήσουµε στα δηµοσιονοµικά
µέτρα. Ήταν όµως υποχρέωση της χώρας απέναντι στους δανειστές και τους εταίρους της. Όπως γνωρίζετε, είχαµε δεσµευθεί
γι’ αυτό. Είχαµε υποσχεθεί και προεκλογικά ως Δηµοκρατική Αριστερά ότι θα τηρήσουµε τις δεσµεύσεις της χώρας για να παραµείνουµε στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και ταυτόχρονα θα
επαναδιαπραγµατευθούµε για να βελτιώσουµε ό,τι βελτιώνεται
µε τελικό στόχο την αλλαγή των όρων της δανειακής σύµβασης
και τη σταδιακή απαγκίστρωση από το µνηµόνιο. Αυτό προσπαθήσαµε να κάνουµε και αυτό προσπαθούµε ακόµα.
Δεν καταφέραµε να αλλάξουµε όσα θέλαµε. Τα νούµερα ήταν
αµείλικτα, η χώρα είχε αφεθεί για πολλά χρόνια στη διαφθορά,
στη φοροδιαφυγή και στην παραµέληση της Δηµόσιας Διοίκησης. Το πολιτικό και διοικητικό προσωπικό είχε εθιστεί, αν όχι
στη συναλλαγή, τουλάχιστον στην ανοχή της διαφθοράς και της
αναποτελεσµατικότητας. Ταυτόχρονα η βαθιά ύφεση καθιστούσε
τις αλλαγές ακόµα πιο δύσκολες.
Σ’ αυτές τις συνθήκες πάλεψε η Δηµοκρατική Αριστερά ώστε
να υπάρξει το µέγιστο δυνατό βάρος σε µέτρα εξυγίανσης και
εξορθολογισµού, όπως είναι η µείωση των δαπανών λειτουργίας
του κράτους. Προσπάθησε να θεσπιστεί η ρήτρα αντικατάστασης, ώστε να δοθεί δυνατότητα µη εφαρµογής ενός µέτρου, αν
πετύχουµε δηµοσιονοµική απόδοση. Προσπάθησε και επέµεινε
να µη γίνουν οι προβλεπόµενες µαζικές απολύσεις στο δηµόσιο
τοµέα, να µην µπει πλαφόν στα νοσήλια, να µην αυξηθούν τα ένσηµα από τεσσεράµισι χιλιάδες σε έξι χιλιάδες. Ας µην περάσω
σε µικρότερης σηµασίας ζητήµατα που είναι όµως καθοριστικά
για την καθηµερινότητα των πολιτών.
Για να µην σας κουράσω µε όσα εµείς θεωρούµε ως επιτεύγµατα, βασικός µας στόχος είναι η σύνδεση της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής µε την ανάπτυξη και η προώθηση ενός αντίστοιχου σχεδίου που θα αντιµετωπίζει την ύφεση. Ο στόχος αυτός
όµως θέλει το χρόνο του. Δεν έχουµε το µαγικό ραβδάκι. Απλώς
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θέλουµε να ελπίζουµε ότι στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου η Κυβέρνηση µε όλες τις δυσκολίες που έχει θα έχει να
επιδείξει κάποιο έργο.
Ερχόµαστε και πάλι στο µεσοπρόθεσµο. Όσα προείπα γι’ αυτό
νοµίζω ότι δικαιολογεί την αρνητική µας ψήφο. Τη διαφωνία µας
ωστόσο αυτή επιλέγουµε να την εκφράσουµε µε το «ΠΑΡΩΝ»
που είναι βέβαια αρνητική ψήφος, δεν αθροίζεται ωστόσο στις
δυνάµεις που µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο δεν έχουν ψηφίσει
θετικά σε τίποτα, καταγγέλλοντας τα πάντα ακόµα και ρυθµίσεις
που οι ίδιες έχουν προκρίνει.
Να θυµίσω εδώ ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν
ούτε τις αλλαγές που φέραµε στο ν. 4009 για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ούτε καν τις προτάσεις που είχε υποστηρίξει
τόσο η πανεπιστηµιακή κοινότητα, όσο και η φιλική τους παράταξη στα πανεπιστήµια. Το λέω αυτό ως χαρακτηριστικό δείγµα
της πολιτικής της άρνησης που έχουν υιοθετήσει εφ’ όλης της
ύλης. Οπαδοί του όχι σε όλα έχουν υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική
της καταγγελτικής παράδοσης της Αριστεράς και έχουν αφήσει
πίσω τους παντελώς την κουλτούρα της µεταρρυθµιστικής Αριστεράς, που συµµετέχει προκειµένου να αλλάξει τα πράγµατα.
Εµείς, συνάδελφοι, έχουµε επιλέξει αυτό το δρόµο και θα τον
βαδίσουµε σταθερά µε ό,τι αυτό σηµαίνει: το δρόµο της δυναµικής συµµετοχής, της διαπραγµάτευσης, των διαρθρωτικών αλλαγών, όπως λέγαµε κάποτε, για να διακρίνουµε το δικό µας το
δρόµο απ’ άλλους που θεωρούσαµε αδιέξοδους.
Πήραµε και το δύσκολο δρόµο της Συγκυβέρνησης, για να δώσουµε λύσεις στο κυβερνητικό αδιέξοδο που οδήγησε σε επαναληπτικές εκλογές τον Ιούνιο και που κινδύνευε να οδηγήσει και
σε τρίτες, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για την παραµονή της
χώρας στο ευρώ και στην Ευρωζώνη.
Κανείς άλλος δεν ήθελε και δεν µπορούσε να κυβερνήσει. Και
αυτό ισχύει, δυστυχώς, ακόµα. Δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το γνωρίζουµε καλά όλοι και όλες σ’ αυτήν την
Αίθουσα. Το γνωρίζουν και οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις κοµµατικές τους πεποιθήσεις.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η τρικοµµατική κυβέρνηση έχει
πολλές αδυναµίες, κάµποσα προβλήµατα. Αυτή, όµως, υπάρχει
ως η µόνη δυνατή λύση και οφείλουµε να τη στηρίξουµε, διορθώνοντας ταυτόχρονα το βηµατισµό της και επενδύοντας στην
αποτελεσµατικότητά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Η επιλογή του «ΠΑΡΩΝ» σε σχέση µε το
«ΟΧΙ» δεν εξυπηρετεί τη διαφοροποίησή µας µόνο από τις δυνάµεις του «ΟΧΙ», αλλά εκφράζει και αυτή µας την πεποίθηση, ότι
αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, όπως θέλουµε να
είναι, είναι η µόνη κυβερνητική λύση που διασφαλίζει την παραµονή της χώρας στο ευρώ και µπορεί να την οδηγήσει στην ανάπτυξη. Δεν θέλουµε, συνεπώς, να την αποσταθεροποιήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κλείστε σάς
παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Διεκδικούµε, όµως, ταυτόχρονα, τη διαφοροποίησή µας από
τους άλλους κυβερνητικούς εταίρους.
Γι’ αυτό και η άρνησή µας να υπερψηφίσουµε το µεσοπρόθεσµο, είναι ταυτόχρονα ένα µήνυµα που απευθύνεται διπλά και
προς την κοινωνία και προς τους κυβερνητικούς µας εταίρους.
Προς την κοινωνία για να πει ότι είµαστε εδώ για να υποστηρίξουµε όσο γίνεται το κοινωνικό κράτος, για να σώσουµε ό,τι σώζεται και προς τους κυβερνητικούς εταίρους, για να υποστηρίξουµε και να δώσουµε το µήνυµα ότι δεν είµαστε δεδοµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κυρία Ρεπούση. Έχετε ξεπεράσει και το χρόνο της δευτερολογία σας
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Η Κυβέρνηση αυτή απαρτίζεται από πολιτικές δυνάµεις µε διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις
και οφείλει να αναπτύξει µία κουλτούρα συνύπαρξης, προκειµένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο της.
Ευχαριστώ πολύ και συγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κυρία Ρεπούση. Όλοι θέλουµε χρόνο για να αναπτύξουµε
τις θέσεις µας. Καταλαβαίνετε, όµως, ότι πιεζόµαστε για να είµαστε συνεπείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αλλά κάποιοι αποφάσισαν το κατεπείγον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ας µην µπούµε ξανά στη συζήτηση.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ακούσαµε εδώ για τα 850 ευρώ του ανθυπολοχαγού. Δεν ειπώθηκε, όµως, τίποτα για τα 580 ευρώ του
κατώτερου µισθού. Αλλά, ναι, αφού στέλνει η Χρυσή Αυγή στους
βιοµήχανους Έλληνες στις θέσεις των µεταναστών µε 18 ευρώ
την ηµέρα και ατελείωτες ώρες δουλειάς.
Δυστυχώς, έχετε κλείσει τα αυτιά σας στα «αχ» και τα «βαχ»
του λαού, στο αγκοµαχητό του, στην οργή του, στο θυµό του. Σε
λίγο θα είναι έξω χιλιάδες εργαζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι,
νέοι και νέες. Όχι, δεν θα τους ακούσετε. Δεν τους ακούτε.
Ακούτε µόνο τη φωνή του κυρίου σας, ακούτε µόνο τη φωνή των
βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των ξενοδόχων, των εµπόρων. Αυτούς υπηρετείτε.
Έργο σας είναι οι άστεγοι. Έργο σας είναι οι άνεργοι, το ενάµισι εκατοµµύριο. Έργο σας είναι τα τετρακόσια τριάντα εννέα
χιλιάδες παιδιά τα οποία είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Είναι δικό σας έργο το 68% του λαού που είναι στα όρια της φτώχειας. Είναι δικό σας έργο χιλιάδες συνταξιούχοι να µην µπορούν
να επιβιώσουν, να αγωνιούν πώς θα πάρουν τα φάρµακά τους.
Είναι έργο σας ο εργασιακός µεσαίωνας, το σύγχρονο δουλεµπόριο. Είναι έργο σας τα παιδιά µας να µην έχουν όνειρα.
Είναι έργο σας η ασφάλεια και τα χειροκροτήµατα που σας δίνουν οι επιχειρηµατίες, οι βιοµήχανοι και η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα από την άλλη της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Όχι
δεν κάνετε λάθος. Δεν είναι αποτέλεσµα παραλήψεων. Είναι συνειδητή επιλογή σας. Είναι επιλογή της πολιτικής σας που έρχεται να υπηρετήσει ακριβώς τις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου.
Είναι η επιλογή σας που γυρίζει πολλά χρόνια πίσω τη θέση της
εργατικής τάξης και του λαού µας. Ζητάτε τώρα απ’ αυτόν τον
λαό, που τον ρίξατε εδώ, να πληρώσει άλλα 18 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Χθες και σήµερα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι, νέοι και
νέες, συνταξιούχοι διαδηλώνουν ενάντια σ’ αυτήν την εγκληµατική πολιτική. Με τα συνθήµατά τους καταδεικνύουν τον κοινό
εχθρό που είναι τα µονοπώλια και η εξουσία τους. Αντηχεί σε
κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε πόλη, σε κάθε πλατεία, στους δρόµους του αγώνα η ανάγκη να µην µατώσει ο λαός για την πλουτοκρατία. Οι θυσίες που τους καλείτε να κάνουν δεν έχουν τέλος.
Είναι θυσίες που ενισχύουν τη δικτατορία των µονοπωλίων. Είναι
θυσίες που κάνουν τη ζωή του λαού κόλαση.
Χρησιµοποιείτε τη γνωστή συνταγή. Ποντάρετε στο φόβο των
εργαζοµένων, στο φόβο του λαού. Ενισχύετε τα τροµοκρατικά
διλλήµατα, τους εκβιασµούς για να χειραγωγήσετε, να υποτάξετε το λαό να αποδεχτεί αυτήν την εγκληµατική πολιτική ως µονόδροµο.
Λέτε ότι είναι τα τελευταία µέτρα. Το ίδιο έλεγαν και οι προηγούµενοι. Στην ίδια γραµµή, για τον ίδιο σκοπό µε συγκεκριµένους ρόλους τα στελέχη των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, τα ακριβοπληρωµένα τσιράκια της πλουτοκρατίας στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά και στους χώρους δουλειάς προβάλουν την
αναγκαιότητα των µέτρων για να βγουν από την κρίση, να κάνουν
το χρέος βιώσιµο, να επανεκκινήσει η οικονοµία, να παραµείνουν
στην ευρωζώνη και στο ευρώ και άλλοι τέτοιοι στόχοι των µονοπωλιακών οµίλων που είναι και στόχοι και των άλλων κοµµάτων
του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής.
Η ΔΗΜΑΡ καµώνεται πως διαφωνεί για τα εργασιακά, ενώ όλα
τα µέτρα, όλη η επίθεση έχει την υπογραφή της, έχει τα πυρά
της κυβερνώσας αριστεράς. Τη ζωή του λαού την βάλατε στον
προκρούστη για να ικανοποιήσετε αυτούς που υπηρετείτε, τις
ανάγκες των µονοπωλίων. Πόσο κάτω θα πάτε την ζωή του λαού
για να σώσετε το κεφάλαιο; Πόσες από τις βασικές ανάγκες πρέ-
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πει να στερείται η λαϊκή οικογένεια για να ενισχύετε αενάως το
κεφάλαιο και να το χρηµατοδοτείτε διαρκώς;
Τα νέα µέτρα σαρώνουν κυριολεκτικά τους µισθούς, τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις, αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, κόβουν τα εφάπαξ και µάλιστα αναδροµικά, καταργούν
τα ειδικά επιδόµατα ανεργίας, κτυπούν τα πολυτεκνικά επιδόµατα, λύνουν τα χέρια των εργοδοτών για απολύσεις µειώνοντας
τις αποζηµιώσεις, προσαρµόζουν το χρόνο εργασίας σύµφωνα
µε τις ανάγκες τη εργοδοσίας, δουλειά µέχρι και δεκατρείς ώρες
την ηµέρα.
Ισχυρίζεστε ότι όλα αυτά θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Διαχρονικά επικαλείστε, όπως και τώρα την ανεργία για να καταργήσετε ότι υποχρεωθήκατε να δώσετε στους εργαζόµενους
κάτω από τους αγώνες. Προσπαθείτε να στρέψετε τους άνεργους ενάντια στους εργαζόµενους δείχνοντας ότι τα δικαιώµατα
φταίνε για την ανεργία που δεν µειώνεται. Δεν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα από αυτό. Η ανεργία όχι µόνο δεν θα µειωθεί, αλλά
θα αυξηθεί πάρα πέρα. Έχει γίνει -και γίνεται- ο εφιάλτης για
κάθε οικογένεια, για κάθε νέο και νέα.
Τώρα έτσι συµφέρει την πολιτική σας να στρέφετε τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα ενάντια στους εργαζόµενους του
δηµόσιου τοµέα -το είπε και εδώ ο κ. Μητσοτάκης- που ενώ πάντα επιχειρούσατε να τους έχετε συµµάχους δεν διστάζετε τώρα
να τους δείχνετε ως υπεύθυνους για όλα τα κακά. Η πολιτική σας
δεν αφήνει κανέναν απ’ έξω. Τους θίγει όλους. Αυξάνετε τα όρια
ηλικίας στα 67. Δεν θέλετε να δίνετε σύνταξη. Θέλετε δουλειά
µέχρι τον τάφο.
Αλήθεια, κύριε Βρούτση, όταν απολυθεί κάποιος στα 50 ή στα
55 δεν θα είναι στα αζήτητα µέχρι τα 67 του χρόνια; Λέτε µε σαράντα χρόνια δουλειάς, δηλαδή δώδεκα χιλιάδες ηµέρες ασφάλισης, σύνταξη στα 62. Κοροϊδεύετε τους εργαζόµενους,
κοροϊδεύετε το λαό.
Ποιος µπορεί να έχει δώδεκα χιλιάδες ηµέρες ασφάλισης,
όταν γενικεύετε τις ελαστικές µορφές δουλειάς κι όταν οι εργαζόµενοι είναι περιπλανώµενοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου,
λίγων ηµερών, λίγων ωρών, όταν τους δίνετε βορά στους δουλεµπόρους, στις εταιρείες ενοικίασης εργαζοµένων;
Αλήθεια, µε µισθό 586 ευρώ, εσείς µπορείτε να ζήσετε; Μπορείτε µε δυο άνεργους στο σπίτι να πληρώνετε τη φοροληστεία,
τα χαράτσια, τα τιµολόγια της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, να πληρώνετε
για την υγεία και την παιδεία που την έχετε εµπορευµατοποιήσει;
Καταργείτε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Κοροϊδεύετε
όταν προβλέπετε ότι µπορούν να διαπραγµατεύονται ζητήµατα
που δε θα έχουν κόστος. Προβλέπετε ακόµη, ότι αυτά θα συµφωνούνται, αλλά θα είναι αποδεκτά ή υλοποιήσιµα απ’ αυτούς
που θα είναι µέλη των εργοδοτικών οργανώσεων.
Μπροστά σε κάθε εργαζόµενο που ζει την κόλαση που εσείς
δηµιουργείτε, µπροστά σε κάθε αυτοαπασχολούµενο, µπροστά
στο φτωχό αγρότη που ξεκληρίζεται, στον απόµαχο της δουλειάς, στο νέο και τη νέα ένα δίληµµα µπορεί να υπάρξει: Είστε
µε τα µονοπώλια ή µε το λαό; Υποταγή ή αντεπίθεση; Συµβιβασµός για να φτάσουµε στον πάτο ή οργάνωση για την αντεπίθεση παντού για να έρθουν τα πάνω κάτω;
Θέλετε τον συµβιβασµό. Αυτόν επιδιώκετε. Ο Πρωθυπουργός
για πολλοστή φορά προκαλεί την εργατική τάξη, όταν φέρνει το
παράδειγµα της χαλυβουργίας σαν καλή πρακτική της Κυβέρνησης στην υπεράσπιση των επιχειρηµατιών. Η ιστορία ήδη έχει
γράψει αυτή σας την ενέργεια µε µαύρα γράµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Χρησιµοποιήσατε κατασταλτικές δυνάµεις, τη δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ξοδέψατε χρήµα για να καταστείλετε τον
ηρωικό αγώνα των εργατών χαλυβουργών που στη συνείδηση
του συνόλου της εργατικής τάξης είναι νικηφόρος.
Το επιχείρηµά σας είναι ότι σώσατε την επιχείρηση από µια
παράνοµη απεργία. Αλήθεια, ποιος την έβγαλε παράνοµη την
απεργία; Αλήθεια, ποιες θέσεις εργασίας σώσατε; Σταµατήσατε
ή ενισχύσατε την άθλια, την βάρβαρη επίθεση του φίλου βιοµήχανου του κυρίου Πρωθυπουργού απέναντι στους εργαζόµε-
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νους; Σταµατήσατε τις απολύσεις ή τις ενισχύσατε; Σταµατήσατε
την µείωση των µισθών ή συµβάλλατε στη µείωση τους κατά 25%
στο Βόλο; Και τώρα έχουµε την τρίµηνη διαθεσιµότητα στους
εργαζόµενους του Ασπροπύργου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μπροστά στον αγώνα που δίνει η εργατική τάξη και ο λαός για τα απροκάλυπτα µέτρα δέχεται µεγάλη υπονόµευση από τους αντιπάλους.
Μεγαλύτερη υπονόµευση, όµως, ήταν προβολή των εκλογών
σαν λύση που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκλογές που σύµφωνα µε την
λογική της κυρίαρχης τάξης µπορούν να αλλάξουν διαχειριστή
και να είναι ευνοϊκές οι εξελίξεις και για τα µονοπώλια και για το
λαό. Η πολιτική της «πάσης θυσίας» µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε τα µονοπώλια να κάνουν κουµάντο είναι ένα διαρκές
µνηµόνιο για την εργατική τάξη και η διέξοδος για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, βοηθήσετε το Προεδρείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το ΚΚΕ καλεί το λαό σε συστηµατική
και καλά οργανωµένη πειθαρχία και ανυπακοή, όχι µόνο στις
αποφάσεις της Κυβέρνησης, αλλά γενικότερα στο σύστηµα.
Αυτή είναι µια προϋπόθεση για να οργανωθεί η αντεπίθεση, για
να καταλήξει στην κατάργηση των µονοπωλίων, στην απεµπλοκή
από τις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αποδέσµευση για να προχωρήσει ο δρόµος για την εξουσία της εργατικής τάξης µε τη λαϊκή κυριαρχία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. ΆνναΜισέλ Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να οµολογήσω ότι αισθάνοµαι ένα δέος που στέκοµαι µπροστά σας σήµερα, ένα δέος που εγώ µια νεοεκλεγείσα Βουλευτής από τα
Γιάννενα έχω την τιµή να συµµετέχω σ’ αυτήν τη συζήτηση. Αισθάνοµαι δέος, γιατί έχω πλήρη συναίσθηση ότι αυτή είναι µια
ιστορική στιγµή και η απόφασή µας είναι καθοριστική για το µέλλον της Ελλάδας. Αισθάνοµαι δέος, γιατί ενδεχοµένως να αποτελέσω µια υποσηµείωση σε ένα µελλοντικό βιβλίο ιστορίας για
την πατρίδα µας.
Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, πόσο πολύ θα ήθελα να έχω ένα
αντίγραφο αυτού του βιβλίου στα χέρια µου αυτήν την ώρα.
Παρά τη συναισθηµατική φόρτιση, όµως, σας λέω µετά λόγου
γνώσεως ότι αναµετρήθηκα µε την συνείδησή µου, διάβασα το
νοµοσχέδιο και αποφάσισα να το ψηφίσω.
Είναι ψήφος ευθύνης, διότι όταν πολιτεύτηκα, υποσχέθηκα ότι
θα λέω πάντα την αλήθεια, όσο σκληρή και όσο δυσάρεστη και
αν είναι. Οφείλω, βεβαίως, να πω την αλήθεια πρώτα απ’ όλα
στον εαυτό µου. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ορκίστηκα µέσα σε
τούτην την Αίθουσα, ήξερα ότι θα έρθει αυτή η µέρα. Ήξερα ότι
θα κληθώ και να πω και να κάνω πράγµατα σκληρά και δυσάρεστα, ότι θα χρειαστεί να συγκρουστώ µε συµφέροντα, µε κεκτηµένα, να δυσαρεστήσω ανθρώπους που µε στήριξαν, να γίνω µη
αρεστή.
Βεβαίως, ήξερα επίσης ότι όλα αυτά µπορεί να µε καταστήσουν πολιτικά αναλώσιµη. Και τα γνωρίζω και τα αποδέχοµαι όλα
αυτά. Γιατί; Γιατί θέλω, επιτέλους, να δω τη χώρα µας να αλλάζει
προς το καλύτερο. Θέλω, επιτέλους, αυτό να γίνει. Και θα γίνει
µε αλήθεια, µε ευθύνη.
Κυρίες και κύριοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο απαιτεί δύσκολες
και επώδυνες θυσίες από όλους µας. Πληρώνουµε όλοι το τίµηµα για τα λάθη του παρελθόντος. Όλοι κάναµε λάθη. Όλοι
ζούσαµε στο ίδιο στρεβλό σύστηµα, αλλά δεν φταίµε όλοι το ίδιο
και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί που αναλογούν και στο
µέγεθος που αναλογούν, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.
Θα συµµετέχουµε, όµως, όλοι στο τίµηµα τώρα από αίσθηµα
ευθύνης απέναντι στους εαυτούς µας, στα παιδιά µας, για να διαφυλάξουµε το µέλλον τους, για να πιάσουν τόπο οι θυσίες που
έχουµε κάνει µέχρι τώρα, για να ανακτήσουµε τη χαµένη µας
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αξιοπιστία σαν Έλληνες. Γιατί είµαστε Έλληνες που µοχθούµε,
που έχουµε λόγο, φιλότιµο και περηφάνια και πρέπει να µείνουµε
στο δρόµο της Ευρώπης, γιατί εκεί ανήκουµε.
Δεν θα επιτρέψουµε στα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα να µας
βγάλουν από αυτόν το δρόµο. Δεν θα υποκύψουµε σε πολιτικά
χλιµιντρίσµατα, σε σειρήνες λαϊκισµού, σε φωνές των άκρων. Όχι
άλλες κάλπικες υποσχέσεις! Θα τολµήσουµε και θα πετύχουµε
να αλλάξουµε τη χώρα µας προς το καλύτερο. Έχουµε ήδη ξεκινήσει να το κάνουµε εδώ µέσα, να αλλάζουµε την εικόνα της
χώρας µας στο εξωτερικό, να συµµαζεύουµε το σπάταλο κράτος, να εξορθολογίζουµε το δηµόσιο τοµέα, να τον κάνουµε πιο
αποτελεσµατικό, πιο δίκαιο, να δηµιουργούµε το κατάλληλο
κλίµα για επενδύσεις, να απλοποιούµε τις διαδικασίες που στηρίζουν την επιχειρηµατικότητα.
Αυτά είναι όλα πράγµατα αυτονόητα, πράγµατα που έπρεπε
να έχουν γίνει εδώ και χρόνια ανεξάρτητα από την κρίση, πράγµατα που ισχύουν σε όλες τις προηγµένες χώρες του κόσµου και
πολλά βήµατα που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση περιλαµβάνονται και σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο έχει ένα άρθρο,
γιατί µόνο µία απόφαση έχουµε να πάρουµε σήµερα: Ναι ή όχι
στην Ελλάδα, για να εγγυηθούµε ότι θα µείνουµε στην Ευρώπη
και στο ευρώ, για να εξασφαλίσουµε την άµεση χρηµατοδότηση
ύψους 31,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για να µπούµε σε µία περίοδο σταθερότητας και να γίνει επιτέλους η επανεκκίνηση της
οικονοµίας µας. Και εάν συνεχίσουµε σε αυτόν το δρόµο, εάν
συµβάλλουµε όλοι αφήνοντας πίσω τις πρακτικές και τις νοοτροπίες του παρελθόντος που µας οδήγησαν εδώ που µας οδήγησαν σήµερα, τότε θα µπορέσουµε να περιορίσουµε τις θυσίες
που καλούµαστε να κάνουµε σήµερα. Αυτό είναι οι ρήτρες ισοδυνάµων.
Γι’ αυτό η ψήφος µου σήµερα δεν είναι µόνο ψήφος ευθύνης.
Είναι και ψήφος ελπίδας. Η ελπίδα ξεπηδά από την αλήθεια και
βασίζεται στην ευθύνη, στην υπεύθυνη στάση όλων µας. Είναι η
ώρα που σηµασία έχει το «εµείς», όχι το «εγώ».
Το βιβλίο της ιστορίας πιστεύω ότι θα δικαιώσει την επιλογή
που κάνω σήµερα και την ψήφο µου, όχι γιατί τρέφω αυταπάτες
για την πρωτοτυπία ή για τη βαρύτητα του συλλογισµού µου,
αλλά γιατί πιστεύω στη µοίρα της Ελλάδας. Όπως είπε ο σύγχρονος ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ, τώρα που τίθεται εν αµφιβόλω το µέλλον της Ευρώπης, είναι ταιριαστό που η Ελλάδα, ένα
από τα αρχαιότερα και πιο δηµοκρατικά έθνη της Ευρώπης, πολεµά στην πρώτη γραµµή του αγώνα για το µέλλον.
Και επειδή η ελπίδα απαιτεί και πίστη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτά τα σοφά λόγια επιτρέψτε µου να δηλώσω ότι πιστεύω επίσης και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στις πράξεις, στις
αποφάσεις και στην πορεία που οραµατίζεται και επιδιώκει σθεναρά για την Ελλάδα. Και τον πιστεύω και τον εµπιστεύοµαι.
Πιστεύω στην Ελλάδα και στους Έλληνες γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα µπορεί και η Ελλάδα θα τα καταφέρει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κάνετε κάποια διόρθωση ή συµπλήρωση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Θα καταθέσω στο Σώµα µία προσθήκη-αναδιατύπωση σχετικά
µε το θέµα των αναπήρων. Αποτελεί προϊόν της χθεσινής συζήτησης στην Επιτροπή, όπως εισαγωγικά ανέφερε ο κ. Στουρνάρας χθες. Είναι αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία θα
καταθέσω και η οποία παρακαλώ να µοιραστεί στους συναδέλφους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Διαβάστε την
παρακαλώ έως ότου µοιραστεί, για να ενηµερωθεί το Σώµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, τη διαβάζω
αµέσως.
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1). Στην παράγραφο ΙΑ3, Ι εδάφιο, περίπτωση 6, στο τέλος
προστίθεται η φράση: «Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας
καθώς και για τα τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου
του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.».
2). Στην παράγραφο ΙΑ3, ΙΙ εδάφιο, στο τέλος προστίθεται η
φράση: «Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι
που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3). Στην παράγραφο ΙΑ3, ΙΙ εδάφιο, στην περίπτωση γ’ διαγράφονται οι λέξεις: «και άνω» και προστίθενται οι λέξεις: «έως
3.000,00 ευρώ».
4). Στην παράγραφο ΙΑ3, ΙΙ εδάφιο, µετά την περίπτωση γ’ προστίθεται: «δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,01 ευρώ και
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άνω µειώνεται κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το
ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 2.550,01
ευρώ.».
5). Στην παράγραφο ΙΑ3, V εδάφιο, στο τέλος προστίθεται η
φράση «παραµένει σε ισχύ το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 32 του ν. 3896/2010».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και εγώ ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης, καταθέτει στα Πρακτικά
της Βουλής τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:

4078

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
αυτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις να διανεµηθούν στους κυρίους
συναδέλφους.
Ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Στρατούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο «τέρας»
επιφέρει εννέα θανάσιµα χτυπήµατα στους εργαζόµενους, τους
ανέργους, τους συνταξιούχους και τους αναπήρους.
Κτύπηµα πρώτο. Ο κατώτερος µισθός αντί να συµφωνείται µεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων, θα καθορίζεται
πλέον µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος θα µπορεί
να τον µειώνει όσο θέλει, όποτε θέλει προκειµένου να υλοποιηθεί
ο µνηµονιακός στόχος –το δεύτερο µνηµόνιο- της σηµερινής Κυβέρνησης, για να φτάσουν οι κατώτεροι µισθοί στην Ελλάδα στα
επίπεδα Βουλγαρίας και Ρουµανίας, δηλαδή 150 µε 165 ευρώ το
µήνα.
Αφού πρώτα οι µνηµονιακές κυβερνήσεις µείωσαν τον κατώτερο µισθό σε 500 ευρώ καθαρά τον µήνα, τον κατώτερο µισθό
για τους νέους µέχρι 25 χρονών σε 400 ευρώ καθαρά το µήνα
και για τους µερικά απασχολούµενους σε 200 ευρώ το µήνα, έρχονται τώρα να αλλάξουν και τον τρόπο καθορισµού.
Ακουµπάτε –το είπα χθες, θα το επαναλάβω και σήµερα, παρ’
ότι δηµιουργεί ανατριχίλα στο κυρίαρχο πολιτικό και µιντιακό σύστηµα- τον τρόπο καθορισµού του κατώτερου µισθού. Κάνετε
κάτι που δεν τόλµησαν να κάνουν από τότε που ισχύει, από το
1935, ούτε δύο δικτατορίες του Μεταξά και της χούντας και ούτε
καν οι κατοχικές κυβερνήσεις των δοσίλογων επί γερµανικής κατοχής. Απαράδεκτο. Ντροπή και αίσχος στην Κυβέρνηση! Ντροπή και αίσχος σε όσες και όσους ψηφίσουν µία τέτοια διάταξη!
Ανεξίτηλο και διαρκές στίγµα ηθικό και πολιτικό θα παραµείνει
για όσους το διαπράξουν αυτό.
Βέβαια, µειώνοντας τον κατώτερο µισθό, καταργώντας την καθολικότητά του, παγώνοντας τις τριετίες, καταργώντας το επίδοµα γάµου, το επίδοµα σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας, µαζί
µε ό,τι έκαναν οι προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις για τις
κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας –δεν φθάνει που τους
µειώσατε µέχρι σήµερα όλους τους µισθούς, κατά 50%- θέλετε
να τους εξαερώσετε. Θέλετε να φτάσετε όλους τους µισθούς
µέσω ατοµικών συµβάσεων εργασίας στον κατώτερο µισθό. Να
τους συµπιέσετε προς τα κάτω. Γιατί; Για να λύσετε το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας; Μα, δεν επωφελείται. Οι µόνοι που
επωφελούνται είναι τα µεγάλα αφεντικά, οι µεγαλοµέτοχοι των
µεγάλων επιχειρήσεων.
Δεύτερο θανάσιµο πλήγµα. Κάνετε ακόµη πιο φθηνές και πιο
εύκολες για τις επιχειρήσεις τις απολύσεις και κυρίως για τις
τράπεζες των εργαζοµένων, µειώνοντας και την αποζηµίωση των
απολύσεων και τον χρόνο προειδοποίησης για τις απολύσεις.
Τι κάνετε έτσι; Ξηλώνετε το ν. 2112/1920, που ισχύει εδώ και
ενενήντα δύο χρόνια, πιο πολλά από την εθνική γενική συλλογική
σύµβαση εργασίας. Και αυτό το νόµο, τον προστατευτικό µέχρι
τώρα για τους εργαζόµενους, δεν είχαν τολµήσει να τον αγγίξουν όχι δύο, αλλά τρία δικτατορικά καθεστώτα -βάζοντας µέσα
και του Πάγκαλου- ούτε καν οι κατοχικές κυβερνήσεις.
Ντροπή και αίσχος και γι’ αυτό το οποίο κάνετε και το κάνετε
για να εξυπηρετήσετε τις µεγάλες επιχειρήσεις, το κάνετε για να
διευκολύνετε τις απολύσεις σε µία περίοδο που η ανεργία έχει
φτάσει στα ύψη, µην υπολογίζοντας ότι οδηγείτε στην πείνα
όσους απολύονται και ότι αυξάνετε ακόµη περισσότερο την
ανεργία.
Τρίτο θανάσιµο πλήγµα. Καταργείτε στην ουσία το οκτάωρο
και το πενθήµερο κάνοντας «λάστιχο» το ωράριο εργασίας, µετατρέποντας τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες σε ανθρώπινους διακόπτες, που τους ανοιγοκλείνουν οι εργοδότες όποτε
θέλουν και για όσο θέλουν. Και βέβαια αυτό το κάνετε για να
επωφεληθούν οι φίλοι σας, να επωφεληθούν οι βιοµήχανοι, να
επωφεληθούν οι εφοπλιστές, να επωφεληθούν οι τραπεζίτες, να
επωφεληθούν οι µεγαλέµποροι. Καταργείτε έτσι τις αποζηµιώσεις υπερωριών των εργαζοµένων και ταυτόχρονα διαλύετε µε
αυτόν τον τρόπο την οικογενειακή και κοινωνική ζωή τους.
Τέταρτον θανάσιµο πλήγµα. Καταργείτε τις εργοδοτικές εισφορές 1,1% στον ΟΕΚ και στην Εργατική Εστία, καταργώντας
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έτσι κοινωνικές πολιτικές κοινωνικών οργανισµών που δεν επιβαρύνουν το δηµόσιο για να δώσετε 247 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο στους εργοδότες, στις µεγάλες επιχειρήσεις κυρίως. Ταυτόχρονα, έχετε στόχο να µειώσετε κατά 5% τις εργοδοτικές εισφορές µέχρι το 2014, πάλι για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις,
οδηγώντας, όµως, σε σίγουρη οικονοµική κατάρρευση τα ασφαλιστικά ταµεία που τα στερείτε και από άλλα έσοδα.
Πέµπτο θανάσιµο χτύπηµα. Καταργείτε κάθε κανόνα λειτουργίας των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας και των εταιρειών ενοικίασης των εργαζοµένων. Έτσι, στέλνετε τους νέους
και τις νέες να βρουν εργασία στα σύγχρονα δουλεµπορικά γραφεία. Διευκολύνετε την ενοικίασή τους. Όµως, οι άνεργοι, οι νέοι
και οι νέες, τα παιδιά και τα εγγόνια µας, τα παιδιά και τα εγγόνια
του ελληνικού λαού δεν είναι ούτε ποδήλατα ούτε σπίτια για να
τα ενοικιάζετε. Είναι νέοι άνθρωποι µε ανάγκες και δικαιώµατα
για εργασία µε αξιοπρέπεια και τους θέλουµε στην πατρίδα για
να την ανασυγκροτήσουµε και όχι ξεριζωµένους στην ξενιτιά για
να βρουν δουλειά.
Έκτο θανάσιµο χτύπηµα. Καταργείτε µία σειρά ειδικές και εποχικές επιδοτήσεις ανεργίας στέλνοντας στην απελπισία και στην
πείνα πολύ µακροχρόνια ανέργους λίγο πριν την συνταξιοδότησή
τους. Τους στερείτε εισόδηµα αναγκαίο για να ζήσουν και τους
αφαιρείτε κάθε δυνατότητα να πάρουν σύνταξη.
Έβδοµο θανάσιµο κτύπηµα. Μειώνετε εκ νέου τις συντάξεις.
Μειώνετε τα εφάπαξ βοηθήµατα ακόµα και κατά 83% για τους
εργαζόµενους στο φάρµακο. Αυξάνετε χωρίς καµµία µεταβατική
περίοδο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πολύ περισσότερο
από τα δύο χρόνια. Καταργείτε για τους συνταξιούχους τα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και µάλιστα για κάποιους -όπως είδα,
κύριε Υπουργέ- τα καταργείτε από αυτά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, κυριολεκτικά η Κυβέρνηση παίρνει το ψωµί από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι των συνταξιούχων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια ως Κυβέρνηση την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντισυνταγµατικότητα
αυτών των διατάξεων για τις µειώσεις των συντάξεων. Καταργείτε το ΕΚΑΣ για όσους είναι µέχρι εξήντα τεσσάρων χρονών.
Εντάσσετε στον ΕΟΠΥΥ ταµεία υγείας για να τους κλέψετε τα
αποθεµατικά. Διαλύετε ακόµα περισσότερο τη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση και µετατρέπετε µε αυτά σας τα µέτρα τους συνταξιούχους σε σύγχρονους φτωχούς ζητιάνους µε συντάξεις που
µοιάζουν µε παιδικά φιλοδωρήµατα.
Δεν εξαιρείτε ούτε καν όλα τα ΑΜΕΑ και µε αυτή την τροπολογία που καταθέσατε για πάνω από 67% από αυτές τις µειώσεις
συντάξεων, οδηγώντας τα κυριολεκτικά σε ευθανασία. Μειώνετε
κατά 88 εκατοµµύρια ευρώ τα έξοδα κίνησης των νεφροπαθών
που πάνε για αιµοκάθαρση. Επιβάλλετε συνταγογράφηση φθηνότερων γεννοσήµων στους χρονίους πάσχοντες βάζοντας σε
κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους.
Όγδοο θανάσιµο χτύπηµα. Αλλάζετε τον τρόπο του υπολογισµού των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδοµάτων για να µειώσετε τους δικαιούχους και τα επιδόµατα σε µία περίοδο
λιτότητας, που δυσκολεύονται επειδή έχουν πιο πολλά µέλη να
τα βγάλουν πέρα και σε µία περίοδο έντασης του δηµογραφικού,
γιατί δεν µπορούν τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένειες.
Ένατο και τελευταίο θανάσιµο χτύπηµα. Καταργείτε τα δώρα,
τα επιδόµατα άδειας στους δηµοσίους υπαλλήλους. Μειώνετε
τα ειδικά µισθολόγια. Εξοντώνετε οικονοµικά τους ένστολους και
µια σειρά άλλες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων. Τους οδηγείτε σε καθαρές απολύσεις και µάλιστα µε ειδική διάταξη λέτε
ότι δεν θα παίρνουν ούτε σύνταξη, όπως προβλεπόταν µέχρι
τώρα, ολοκληρώνοντας τη µισθολογική, οικονοµική και κοινωνική
καταστροφή τους.
Όλα αυτά τα κάνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, όχι για να σώσετε την πατρίδα, αλλά για να βρείτε πόρους για τους τοκογλύφους πιστωτές της χώρας και για τους τραπεζίτες, για να
αυξήσετε τα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων.
Αδιαφορείτε πλήρως για το λαό. Τον οδηγείτε σε φτωχοποίηση, σε ανεργία, σε εξαθλίωση. Οδηγείτε τη χώρα σε παραγω-
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γική, οικονοµική, κοινωνική παρακµή και ανθρωπιστική κρίση.
Είστε µία πάρα πολύ επικίνδυνη Κυβέρνηση για το λαό και τη
χώρα. Οι εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές εχθές και σήµερα σε
όλη τη χώρα βροντοφωνάζουν ότι ήρθε η ώρα της ανατροπής
σας. Φύγετε το γρηγορότερο δυνατό πριν ολοκληρώσετε την καταστροφή. Δεν έχετε καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση να γυρίσετε το
ρολόι της ιστορίας διακόσια χρόνια πίσω ψηφίζοντας αυτό το κατεδαφιστικό πακέτο µέτρων. Υποκλέψατε την ψήφο του λαού µε
άλλες προεκλογικές δεσµεύσεις. Ό,τι και να ψηφίσετε, δεν θα
µπορέσετε να το εφαρµόσετε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ζητά να αποσυρθεί το
πακέτο των µέτρων, έστω και τώρα. Να γίνουν τώρα εκλογές, να
υπάρξει επιτέλους, πολιτική και ελπιδοφόρα λύση και κάθαρση
στο δράµα του ελληνικού λαού. Και να ξέρετε πολύ καλά ότι
εµείς του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και η Αριστερά
ό,τι και να ψηφίσετε σήµερα, µε τη στήριξη του ελληνικού λαού
–να το ξέρετε καλά- θα τα πάρουµε όλα πίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Τζάκρη
έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Αν µε ερωτούσε κάποιος ποια είναι η πιο
δύσκολη, η χειρότερη στιγµή που έζησα στην κοινοβουλευτική
µου πορεία, χωρίς κανένα δισταγµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα πως είναι η σηµερινή στιγµή, ακριβώς αυτή η στιγµή που ζούµε τώρα.
Το φορτίο είναι πολύ βαρύ και οι αποφάσεις µπορεί να φαίνονται εύκολες για την Αντιπολίτευση, είναι όµως χωρίς αµφιβολία
ιδιαίτερα δύσκολες για τα κόµµατα της Συµπολίτευσης. Τα διλήµµατα είναι πολύ µεγαλύτερα από αυτά του πρώτου ακόµα και
του δεύτερου µνηµονίου και από την αρχή της κρίσης, όπου
υπήρχαν ακόµα συντάξεις, κοινωνικό κράτος και η ανεργία, αν
και υψηλή, δεν είχε λάβει τις δραµατικές διαστάσεις που έχει σήµερα µε το 50% των νέων να βρίσκονται εκτός εργασίας και
εκτός προοπτικής. Και µε όσους έχουν εργασία να βρίσκονται
υπό τη διαρκή δαµόκλειο σπάθη της απόλυσης.
Τα διλήµµατα είναι ακόµη πιο µεγάλα µε την ελληνική οικονοµία να κινδυνεύει από στιγµή σε στιγµή µε την κατάρρευση του
τραπεζικού µας συστήµατος. Τα ασφαλιστικά ταµεία να µην µπορούν να προµηθεύσουν ακόµη και τα βασικά φάρµακα στους
ασφαλισµένους και να στηρίζονται στο βερεσέ από τα φαρµακεία. Τα νοικοκυριά στη Βόρεια Ελλάδα να µην µπορούν να προµηθευτούν ούτε πετρέλαιο θέρµανσης και τους υπαλλήλους του
ιδιωτικού τοµέα να γνωρίζουν πως οι αλλαγές στα εργασιακά
έχουν ραφτεί για τη δική τους γούνα.
Από την άλλη έχουµε µπροστά µας και καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα πακέτο µέτρων που όµοιό του δεν έχει γνωρίσει άλλο
ευρωπαϊκό κράτος. Θυµάµαι όλους αυτούς τους διατεταγµένους
αναλυτές και φοβερούς ειδικούς που υποστήριζαν στην αρχή της
κρίσης ότι πολύ σύντοµα αν προβούµε σε διαρθρωτικά µέτρα και
περικοπές, η ελληνική οικονοµία θα έχει βγει άµεσα στις αγορές
χρήµατος. Σήµερα έχουµε ξεπεράσει κάθε όριο στην ύφεση και
όχι απλά δεν βλέπουµε φως, αλλά βρισκόµαστε ακόµα στην
αρχή της κρίσης.
Το νοµοσχέδιο που µας παραδόθηκε προχθές το βράδυ, θα
εξετάζεται στο µέλλον από τους παγκόσµιους οικονοµολόγους
ως το εγχειρίδιο των πλέον ανερµάτιστων οικονοµικών µέτρων.
Γιατί πώς αλλιώς µπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα µεγέθη της ύφεσης, της ανεργίας, της
σωρευτικής µείωσης των εισοδηµάτων και της ευηµερίας των Ελλήνων πολιτών; Μέσα σε αυτό το κλίµα µε την Ευρώπη των ανάξιων και µικρών πολιτικών, του Μπαρόζο, του Ροµπάι, της
Μέρκελ, του Σόιµπλε, µας ζητούν να ψηφίσουµε –και το κόµµα
µου, δεν το βγάζω απ’ έξω- ένα άρθρο τριακοσίων σχεδόν σελίδων µε περικοπές, µέσα από τις οποίες δήθεν η ελληνική οικονοµία θα δει το φως της ανάπτυξης και θα αποτινάξει από πάνω
της τις αµαρτίες του παρελθόντος.
Καλό το παραµύθι σας, κύριε Στουρνάρα, αλλά πλέον δεν
σας πιστεύει κανείς ούτε εσάς ούτε τον κ. Σαµαρά. Από πού να
ξεκινήσει κανείς; Από τις απολύσεις; Από τις περικοπές στους µισθούς και στις συντάξεις, στα οικογενειακά επιδόµατα, στις παροχές του κράτους πρόνοιας; Από τα κατάπτυστα εργασιακά
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µέτρα που δεν είναι δίχως άλλο παρά τα ανοµολόγητα χρέη του
κ. Στουρνάρα, τον συντάκτη των καρφωτικών non papers στην
τρόικα; Ή του προστάτη του κ. Σαµαρά που στο πρόσωπό του
βρήκε τον τέλειο υπηρέτη των συµφερόντων;
Τα διλήµµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ µεγάλα παρ’ όλα αυτά και εξηγούµαι: Έχουµε µπροστά µας έναν
Πρωθυπουργό που από την πρώτη στιγµή της διακυβέρνησής
του προσέφυγε στην τρόικα και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση
της Γερµανίας, µε όρους απόλυτης υποταγής και εθνικής αναξιοπρέπειας. Ο κ. Σαµαράς όχι µόνο δεν διαπραγµατεύτηκε αλλά
έβαλε στο τραπέζι και θέµατα όπως τα εργασιακά που δεν υπήρχαν καν στις δεσµεύσεις του Μαρτίου και φυσικά δεν έχουν να
κάνουν σε τίποτα µε το έλλειµµα και την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας καθώς το εργασιακό κόστος στη χώρα µας
είναι από τα χαµηλότερα της Ευρώπης. Είναι περίπου στο 8%.
Μέρα µε την ηµέρα τα µέτρα αυξάνονταν και από τα 6 δισεκατοµµύρια περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις τον Μάρτιο,
µετά από δύο απανωτές εκλογικές αναµετρήσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν στη βάση ακριβώς ότι τα µέτρα θα είναι ηπιότερα
για τον ελληνικό λαό, πήγαµε στα 9,3 δισεκατοµµύρια περικοπές
σε µισθούς και συντάξεις.
Μαζί µε τις µειώσεις δαπανών αποτελούν ένα πακέτο µέτρων
18 δισεκατοµµυρίων ευρώ και σε αυτά βεβαίως έρχονται να προστεθούν και τα πρόσθετα αδιευκρίνιστου χαρακτήρα µέτρα 5 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ για το µέλλον. Η προβολή της
ύφεσης σχεδόν στο 5% είναι και αυτή για γέλια καθώς είναι ήδη
στο 7% και οι οικονοµολόγοι λένε πως µπορεί να φτάσει ακόµη
και στο 10%. Ωστόσο, αυτό δεν απασχολεί καθόλου τον υπάλληλο του ΣΕΒ και τον άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να γίνει
Πρωθυπουργός.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει τη θεατρική παράσταση που ανέβασε
ο κ. Σαµαράς µε την κυβέρνηση Παπαδήµου ως ο προστάτης των
συνταξιούχων και των αδυνάτων; Ποιος µπορεί να ξεχάσει το
Ζάππειο 1, 2 και 3 και τα 18 δισεκατοµµύρια ισοδύναµα; Ποιος
µπορεί να ξεχάσει τις προεκλογικές υποσχέσεις του Πρωθυπουργού που γύρισε το κουµπί του ψεύδους αµέσως µόλις έκλεισαν οι κάλπες; Ποιος µπορεί να ξεχάσει τις καταγγελίες του για
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας ενώ µόλις προχθές µας ζήτησε να στείλουµε σε πιάτο τον πλούτο του ελληνικού λαού να
τον ξεπουλήσει χωρίς καµµιά προϋπόθεση και χωρίς κανέναν
έλεγχο από το ελληνικό Κοινοβούλιο; Ποιος µπορεί να ξεχάσει
την κοροϊδία για το κούρεµα των δανείων των ελληνικών νοικοκυριών που µετά τις εκλογές έγιναν εκκλήσεις από προβεβληµένα στελέχη της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας για πλειστηριασµό ακόµη και της πρώτης κατοικίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ακούτε αυτήν τη στιγµή να
οµιλώ τη γλώσσα της αλήθειας και όλοι ξέρετε, ακόµη και οι σχεδιαστές αυτού του προγράµµατος που πρόθυµα εκτελεί ο κ. Σαµαράς ότι οι πιθανότητες να βγει είναι σχεδόν αδύνατες. Ωστόσο, σας λέω ευθαρσώς ότι έχοντας επίγνωση τι σηµαίνει αυτό
το πρόγραµµα για τον ελληνικό λαό, θα το ψηφίσω για έναν και
µοναδικό λόγο, διότι παράλληλα έχω επίγνωση ότι αφενός δεν
υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο στην παρούσα στιγµή για την οµαλή
χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή σχέδιο β’,
ακόµη και από την Αντιπολίτευση, ακόµα και από το ΣΥΡΙΖΑ που
αυτήν τη στιγµή ζητά εκλογές και αφετέρου πως οι σχεδιαστές
αυτού του προγράµµατος ο κ. Σαµαράς και ο κ. Στουρνάρας
όντας σε διατεταγµένη υπηρεσία αν αρνηθούµε την ψήφο µας
σήµερα, δεν θα µας γυρίσουν απλώς στη δραχµή αλλά ακόµα
πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και αυτοί οι σχεδιαστές του προγράµµατος φρόντισαν να µην
υπάρχει σχέδιο β’, φρόντισαν ο ελληνικός λαός διά των εκπροσώπων του να µη διαπραγµατευτεί και να βρεθεί για άλλη µια
φορά µε το πιστόλι στον κρόταφο.
Έτσι αισθάνοµαι και εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, µε το πιστόλι στον κρόταφο. Ψηφίζω τα µέτρα µε το πιστόλι στον κρόταφο του κ. Σαµαρά, γνωρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην παρούσα φάση στην ιστορική
πρόκληση παρά να απαντήσει µε τον ίδιο τρόπο στο ίδιο δίληµµα.
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Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω πως µε την τελευταία µου αυτήν
ψήφο αποτινάσσω το πιστόλι από τον κρόταφό µου και πως από
εδώ και στο εξής όποιο και να είναι το δίληµµα και όποια και να
είναι η θέση του κόµµατος µου θα µε βρίσκετε απέναντί σας,
απέναντί σας στην περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού,
απέναντί σας στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Από
τούδε και στο εξής µπορείτε να θεωρείτε ότι για εµένα τα διλήµµατα απλώς έφτασαν στο τέλος τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Εδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι όντως ιστορική αυτή η συνεδρίαση παρ’ όλο που κάθε πολιτικός χώρος προσεγγίζει τη σηµερινή διαδικασία µε τη δική του πολιτική οπτική γωνία. Η Δηµοκρατική Αριστερά τον Ιούνιο και µάλιστα στις 18 πήρε µια σηµαντική απόφαση, να στηρίξει την Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης γιατί
εκτιµήθηκε τότε ότι η χώρα δεν µπορεί να πάει σε τρίτες συνεχόµενες εκλογές. Και αυτό ήταν ένα ρίσκο πολιτικό και εµπεριέχει µια τεράστια πολιτική ευθύνη.
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι τα τρία κόµµατα που συνθέτουν, απαρτίζουν, στελεχώνουν αυτήν την Κυβέρνηση έχουν τεράστιες, µεγάλες πολιτικές, ιδεολογικές διαφορές.
Έχουµε όµως µία σοβαρή στρατηγική επιδίωξη να παραµείνει
η χώρα στην Ευρωζώνη και στο ευρώ και βέβαια εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά να εγγυηθούµε, όπως προεκλογικά είχαµε δεσµευτεί, να µείνει η κοινωνία όρθια, δηλαδή να εγγυηθούµε την
προστασία των αδύνατων στρωµάτων της κοινωνίας µας.
Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι προσπαθήσαµε και προσπαθούµε να αποφευχθεί η καταστροφική συνέπεια
της πιθανής εξόδου από την Ευρωζώνη και το πισωγύρισµα στην
αστάθεια και την αβεβαιότητα της δραχµής. Ως Δηµοκρατική
Αριστερά είχαµε διατυπώσει και προεκλογικά τη διαφωνία µας
για το χαρακτήρα των συγκεκριµένων µέτρων. Μέσα από τη συµµετοχή µας στην Κυβέρνηση καταθέσαµε επανειληµµένως εναλλακτικές προτάσεις για την εξυγίανση και τον εξορθολογισµό,
αλλά και για να υπάρξει όσο το δυνατόν µικρότερη επιβάρυνση
σε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα.
Χαρακτηρίστηκε από κάποιες πολιτικές δυνάµεις ως υποκρισία, ως θεατρική παράσταση η διαφωνία µας, η κεντρική αντίθεσή µας στα εργασιακά. Θέλω να πιστεύω ότι η πορεία των
πραγµάτων, η εξέλιξη των γεγονότων τους διαψεύδει οικτρά. Οι
Κασσάνδρες, λοιπόν, όχι απλά διαψεύστηκαν, αλλά απαιτώ ως
εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς να υπάρξει αυτή η
επανόρθωση, για να κατοχυρωθεί ανάµεσά µας αυτό που λέγεται
πολιτικός πολιτισµός και πολιτική ειλικρίνεια, γιατί έτσι θα λειτουργήσουµε και παιδευτικά στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί µε ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αγωνία τις αποφάσεις του
Κοινοβουλίου.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς τα εργασιακά θέµατα αποτελούν τον οδικό χάρτη για την εικόνα της
χώρας -µετά βέβαια τη δηµοσιονοµική εξυγίανση- και όχι ένα παρεµπίπτον ζήτηµα, ένα δευτερεύον πρόβληµα. Η συγκεκριµένη
εκδοχή εργασιακών σχέσεων προωθεί δυστυχώς ρυθµίσεις που
διαµορφώνουν για τους εργαζόµενους ένα περιβάλλον πλήρως
αποσαθρωµένων δικαιωµάτων. Η υποτίµηση που επιχειρήθηκε
από κάποιες δυνάµεις και κάποιους συναδέλφους δείχνει µάλλον
την άγνοια που έχουν για την επίπτωση που υπάρχει στη ζωή
πολλών εργαζόµενων που ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω
και από τα όρια της φτώχειας. Και βεβαίως ως πολιτική δύναµη
ευθύνης αναδεικνύουµε το θέµα της επεκτασιµότητας των συµβάσεων, γιατί η κατάργησή τους θα αποµειώσει περαιτέρω τους
µισθούς και γενικότερα την αµοιβή εργασίας.
Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε και θέλουµε να είµαστε απόλυτα
ειλικρινείς µε την ελληνική κοινωνία, αλλά και µε τους υπόλοιπους συναδέλφους. Αυτές οι ρυθµίσεις δεν έχουν καµµία σχέση
µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Αντίθετα, συγκροτούν µια επιχείρηση πολιτικής ιδεολογικής επιβολής ενός νεοφιλελεύθερου µοντέλου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανταγωνιστικότητας και εργασιακών σχέσεων που καµµία σχέση
δεν έχει µε τη δική µας κουλτούρα, µε το δικό µας πολιτικό πρόγραµµα.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να µου επιτρέψει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος να κάνω µία ιδιαίτερη αναφορά στην χθεσινή τοποθέτησή του στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, µία τοποθέτηση που υιοθετεί στο 100% τη θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Καλωσορίζουµε και άλλους, όσους πραγµατικά αντιλαµβάνονται
έστω και αυτήν τη στιγµή την ορθότητα της απόφασής µας.
Η έµφαση που δίνει και η αντίθεση που προβάλλει η Δηµοκρατική Αριστερά στα εργασιακά οφείλεται σε τρεις άξονες, σε τρεις
συγκεκριµένους λόγους: πρώτον, στην προγραµµατική συµφωνία που έχουµε συνυπογράψει τα τρία κόµµατα, δεύτερον, στο
γεγονός ότι το αίτηµα για αλλαγές στα εργασιακά δεν έχει, όπως
είπα καµµιά δηµοσιονοµική ωφέλεια, τρίτον, στο ότι οι αλλαγές
στα εργασιακά θα παραµείνουν και θα καθορίσουν τη ζωή των
εργαζοµένων και µετά την περίοδο της κρίσης.
Στην ουσία δηλαδή η τρόικα απαιτεί να καταργηθεί η εθνική
συλλογική σύµβαση εργασίας και βεβαίως η απαίτηση αυτή έχει
ως αποτέλεσµα την αποδυνάµωση πλήρως των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Οι βασικές διαφωνίες µας στα εργασιακά βρίσκονται σε τέσσερις ενότητες. Διαφωνούµε µε το πώς περιγράφεται στο µεσοπρόθεσµο οι αµοιβές µέσου κατώτατου µισθού και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Κατάργηση της επεκτασιµότητας της
εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας και των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων.
Διαφωνούµε µε τη µείωση του κόστους απόλυσης και αντικατάστασης των συµβάσεων. Τέλος, κεντρική µας διαφωνία είναι
και η ευελιξία του ωραρίου. Στην ουσία δηλαδή κατοχυρώνεται
το σαραντάωρο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Θα ήθελα όµως, για να είµαι ακριβοδίκαιος, να πω ότι αυτή η
επιλογή µας, δηλαδή να θέσουµε βέτο στα εργασιακά, δεν έχει
µόνο την αποδοχή της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, της ΓΣΕΕ, που έχει ακριβώς την ίδια άποψη που εκφράζει
και η Δηµοκρατική Αριστερά. Την ίδια απόφαση στηρίζει και η
Κοµισιόν, λέγοντας ότι πολλά απ’ αυτά που απαιτεί η τρόικα είναι
έξω από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σε µισό λεπτό τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Η πρότασή µας είναι παράλληλα και διεκδίκηση. Εξακολουθούµε να επιµένουµε ότι πρέπει να υπάρχει χρονική επιµήκυνση
του προγράµµατος και να αµβλυνθεί η εµπροσθοβαρής πρόβλεψη σε σχέση µε τις περικοπές. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ουσιαστικά και εποικοδοµητικά η
ρήτρα αντικατάστασης των επαχθών µέτρων, στο βαθµό που θα
έχουµε απόδοση εσόδων.
Τέλος, δεν πρέπει µόνο σήµερα να κάνουµε την κριτική και την
αυτοκριτική µας. Πρέπει να προτείνουµε το όραµα και την ελπίδα
να εκκινήσει επιτέλους η αναπτυξιακή διαδικασία στη χώρα,
αφού πρώτα συγκροτηθεί ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης
και εξυγίανσης της ελληνικής οικονοµίας.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, λοιπόν, λέει «ΠΑΡΩΝ», γιατί το
«ΠΑΡΩΝ» σηµαίνει «ναι» στα µέτρα εκείνα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία για την εξυγίανσή της και που θα έπρεπε να είχαµε πάρει µόνοι µας, χωρίς την επιβολή της τρόικας. Λέµε όµως
«ΟΧΙ» στα µέτρα που εξαθλιώνουν και γονατίζουν τους Έλληνες
εργαζόµενους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος….
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πριν απ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε,
υπάρχει ένα θέµα πολύ σοβαρό που µας ενδιαφέρει όλους.
Άκουσα πιο πριν ένα µέλος της Κυβερνήσεως να διαβάζει ένα
σηµείωµα το οποίο για µένα δεν λέει τίποτα. Τι σηµαίνει παράγραφος τάδε, άρθρο τάδε, του νόµου τάδε; Η Κυβέρνηση αυτή,
ως γνωστόν, στηρίζεται σε τρία κόµµατα. Δεν είναι µονοκοµµατική Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Πρωθυπουργός είναι ο
κ. Σαµαράς, αλλά υπάρχουν άλλα δύο κόµµατα και πρέπει η Κυβέρνηση να το καταλάβει αυτό.
Τίποτα δεν θα ψηφιστεί αν προηγουµένως δεν γνωρίζουν και
το ΠΑΣΟΚ, υποθέτω και η ΔΗΜΑΡ –εν πάση περιπτώσει, µιλώ για
το ΠΑΣΟΚ- περί τίνος πρόκειται. Εν συνεχεία, πρέπει να γνωρίζει
και ολόκληρη η Βουλή.
Σ’ αυτές τις έκτακτες συνθήκες δεν µπορούν τα πράγµατα να
γίνονται όπως γινόταν παλαιότερα µε τις µονοκοµµατικές κυβερνήσεις, όπου υποτίθεται ότι συζητούσαν, ήξεραν και µετά ερχόταν ο Υπουργός στη Βουλή. Τι είναι αυτό; Πρώτα-πρώτα, δεν
µπορεί κατά τον Κανονισµό να έρθει να ψηφιστεί ουσιαστική διάταξη. Ακούω για δεκάδες σελίδες που δεν ξέρω ποιοι µανδαρίνοι
τις προετοιµάζουν και ποιοι Υπουργοί απλώς τις µονογράφουν.
Θέλω να σας πω κάτι ξεκάθαρα. Θα το µεταφέρετε στην Κυβέρνηση, στα τρία κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα το µεταφέρω,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν ό,τι έρχεται εδώ είναι συµφωνία και έγκριση των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση,
εν συνεχεία θα τίθεται υπόψη όλου του Σώµατος, όπως λέει ο
Κανονισµός.
Αυτό που ο Υπουργός Εργασίας πριν κατέθεσε εγώ αρνούµαι
να το λάβω υπ’ όψιν µου, διότι κανείς δεν είναι σε θέση να καταλάβει τι σηµαίνει το ότι διατηρείται η παράγραφος τάδε του άρθρου δείνα κ.λπ.. Τι σηµαίνει αυτό;
Ελπίζω να γίνοµαι κατανοητός από παντού. Αρκετά! Ως εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε,
έγινε αντιληπτό αυτό και θα µεταφερθεί στον Πρόεδρο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι για τους αναπήρους
αυτό και έτυχε της εγκρίσεως των κοµµάτων.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ! Κύριε Γεωργιάδη,
δεν θα µας βάλετε εδώ σε σειρά όπως νοµίζετε.
Απευθύνοµαι στο Προεδρείο. Εάν ο καθένας εδώ από την Κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε πλευρά θα λέει «ξέρετε, αυτό είναι
για τον τάδε, για την τάδε οµάδα» δεν θα έχουµε αντίρρηση.
Όµως πρέπει να ξέρουµε και όχι απλώς να λέει «είναι…» Δεν έχω
αντίρρηση και για τους αναπήρους και για τους πολυτέκνους και
για ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η Πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων συµφωνεί µαζί
σας, αλλά…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με παρακολουθείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακολουθώ
απόλυτα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διότι ακούω εδώ τη διακοπή
που γίνεται εκ µέρους των συναδέλφων, που λένε ότι «είναι για
τους τάδε». Τι πάει να πει αυτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ –ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, το είπαµε στην επιτροπή χθες και το συµφωνήσαµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
Αρκετά!
Κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι µε υπευθυνότητα. Αυτό δεν
αφορά εµένα προσωπικά, αλλά ολόκληρη τη Βουλή. Πρέπει να
ξέρουµε ποιες αλλαγές και πώς θα γίνουν στο νοµοσχέδιο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Προεδρε, θα
το λάβω σοβαρά υπ’ όψιν. Θα το µεταφέρω και στην Κυβέρνηση.
Διά του Προέδρου θα το µεταφέρω στην Κυβέρνηση.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσής Αυγής): «Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε τα µέτρα του µηχανισµού στήριξης. Κάθε πολιτικό κόµµα
χαρακτηρίζεται στη συνείδηση του λαού από τα «ναι» τα µεγάλα
και τα «όχι» τα µεγάλα που λέει στις κρίσιµες επιλογές του τόπου
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κι όχι από τα µεγάλα λόγια που εκστοµίζουν οι Αρχηγοί στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Το «ΟΧΙ» το λέµε σήµερα στα µέτρα
που µας προτείνει η Κυβέρνηση, γιατί οδηγούν σε ύφεση χωρίς
τέλος. Η ιστορία θα κρίνει κι εµάς κι εσάς. Εµείς δεν φοβόµαστε
την ετυµηγορία της. Εσείς έχετε κάθε λόγο να είστε και πιο ανήσυχοι. Και µπορεί να µη σας ενδιαφέρει εσάς αν αυτή είναι η τελευταία σας θητεία ως Πρωθυπουργού αυτής της χώρας, αλλά
σας διαβεβαιώ ότι ενδιαφέρει απολύτως τη χώρα». Αυτά που
είπα προηγουµένως δεν είναι λόγια δικά µου. Είναι λόγια του σηµερινού Πρωθυπουργού της µνηµονιακής Συγκυβέρνησης, Αντώνη Σαµαρά, τον Μάιο του 2010.
Λίγους µήνες αργότερα, στις 30 Νοεµβρίου του 2010 –όλα
αυτά είναι από τα Πρακτικά της Βουλής- ο κ. Σαµαράς είχε πει:
«Απορρίψαµε το πρόγραµµα αυτό διότι δεν κτυπά τη σπατάλη.
Δεν είναι σπατάλη οι συντάξεις των 800 ευρώ που περικόπηκαν».
Και τώρα µας λέει να περικόψουµε τις συντάξεις των 600 και των
500 ευρώ! Άλλος ο κ. Σαµαράς του 2010 και άλλος ο Σαµαράς
του 2012. Τότε απευθυνόταν στον Πρωθυπουργό, που ήταν ο Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Σήµερα τα λόγια αυτά αφορούν
ασφαλώς τον ίδιο, ο οποίος, όπως καθ’ όλα δείχνει η εξέλιξη των
πραγµάτων, θα έχει την τύχη του προ-προκατόχου του, προ Παπαδήµου, του κ. Παπανδρέου.
Πριν λίγες ηµέρες µιλώντας στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής ο και παρών Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας είπε: «Βρισκόµαστε στο σηµείο
καµπής, κάνοντας βήµατα σταθεροποίησης της δηµόσιας οικονοµίας. Όµως η αναγκαία προσπάθεια είναι µεγάλη. Οφείλουµε
όλοι να αντιληφθούµε ότι χρειάζεται υποµονή και επιµονή. Ο
αγώνας είναι αντοχής και όχι ταχύτητας. Με άλλα λόγια µπορούµε να πούµε ότι βρισκόµαστε µέσα σ’ ένα ανηφορικό τούνελ». Ναι, η χώρα βρίσκεται σ’ ένα ανηφορικό τούνελ. Όµως δεν
εξετάσαµε πώς φθάσαµε στο σηµείο η χώρα να βρίσκεται σ’ ένα
ανηφορικό τούνελ και αυτό που δεν µας είπαν κι αυτό που δεν
φαίνεται είναι φως στο τούνελ.
Το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο, το λεγόµενο και µνηµόνιο 3,
προβλέπει ότι το 2013 θα είναι µία πολύ σκληρή χρονιά για τους
εργαζόµενους και οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι όλων των ταµείων θα κληθούν να πληρώσουν µέτρα ύψους 9,3 δισ. ευρώ.
Πώς ζητά η Κυβέρνηση αυτές τις θυσίες, όταν µέχρι στιγµής
τουλάχιστον, δεν έχει γίνει τίποτα για το περίφηµο «πόθεν
έσχες», για τις περίφηµες σπατάλες; Ακόµη και ο απολογισµός
των Olympic Games του 2004 δεν έχει γίνει. Πώς ζητά αυτές τις
θυσίες από το λαό;
Το πλέον εξωφρενικό είναι ότι όλα αυτά δεν θα προέλθουν
µόνο από περικοπές στα εισοδήµατα, αλλά θα υπάρχει και ειδικό
ψαλίδισµα που θα ισχύσει αναδροµικά από τον Αύγουστο του
2012.
Τι έγινε µε αυτό το «αναδροµικά»; Για την περίπτωση αυτή δεν
ισχύει το Σύνταγµα; Υπό αυτήν την έννοια ας ισχύσει αναδροµικά
και ένας νέος νόµος περί ευθύνης Υπουργών και να καθίσουν
στο εδώλιο, να διαγραφούν όλες οι παραγραφές που έχουν
υπάρξει στο παρελθόν, για τα αδικήµατα και για τα σκάνδαλα.
Εκεί όµως, που η περιστολή των εξόδων για τη «σωτηρία» της
χώρας ξεπέρασε κάθε όριο είναι στη δραµατική µείωση -όπως
προκύπτει και από τον προϋπολογισµό- των δαπανών για τις
Ένοπλες Δυνάµεις. Εµείς ως Χρυσή Αυγή, το είπαµε και το επαναλαµβάνουµε: «Ούτε µια σφαίρα λιγότερη για τις Ένοπλες Δυνάµεις. Ούτε ένα ευρώ λιγότερο για τα εξοπλιστικά προγράµµατα».
Δυστυχώς, οι Ένοπλες Δυνάµεις αποδυναµώνονται. Και την
ίδια στιγµή η Τουρκία προχωρεί σε συνεχείς εξοπλισµούς, ενώ
οι άνεµοι του πολέµου πνέουν στην περιοχή µας και είναι σίγουρο ότι µια πολεµική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, θα µας
κτυπήσει και την πόρτα.
Άλλο θέµα το οποίο επέλεξα να θίξω από το περίφηµο πολυνοµοσχέδιο, είναι τα κριτήρια για τα οικογενειακά επιδόµατα.
Όλα τα οικογενειακά επιδόµατα, όπως γνωρίζετε, καταργούνται
από το νοµοσχέδιο και αντικαθίστανται από ένα ενιαίο οικογενειακό επίδοµα που θα καταβάλετε από το πρώτο παιδί.
Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων θα καταβάλετε στοχευµένα
στα παιδιά που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη ανάγκη και για το
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λόγο αυτό, θα υπολογίζεται βάσει κλιµακούµενου εισοδηµατικού
κριτηρίου.
Ας δούµε, λοιπόν, αυτό το κριτήριο: Το πλήρες επίδοµα µας
λέει το πολυνοµοσχέδιο, θα το λαµβάνουν οικογένειες, οι οποίες
θα έχουν ετήσιο εισόδηµα έως 6.000 ευρώ. Δηλαδή 500 ευρώ το
µήνα. Μιλάµε για κατάσταση πενίας. Πλήρους ένδειας. Μεγαλόψυχο το µνηµόνιο! Μεγαλόψυχη η Συγκυβέρνηση του µνηµονίου!
«Από 6.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα παίρνουν τα 2/3 του επιδόµατος. Και από 12.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ θα παίρνουν το
1/3.»
Και ερχόµαστε στο σηµείο όπου υπολογίζεται το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων και έχουµε 40 ευρώ το µήνα για κάθε
παιδί. Δηλαδή 1,33 ευρώ την ηµέρα, µια τυρόπιτα, ένα κουλούρι
για κάθε ελληνόπουλο, την στιγµή που η χώρα µας αντιµετωπίζει
σοβαρό δηµογραφικό πρόβληµα! Ο Ελληνισµός δηµογραφικά
πεθαίνει!
Αυτά όµως, είναι λεπτοµέρειες για τη Συγκυβέρνηση του µνηµονίου. «Για να ευηµερήσουν οι αριθµοί και να δυστυχήσουν οι
άνθρωποι», είχε πει ο αείµνηστος Γεώργιος Παπανδρέου κάποτε
στη δεκαετία του ’60. Για δύο τέκνα θα παίρνουν 80 ευρώ. Για
τρία τέκνα θα παίρνουν 130 ευρώ. Και όσοι έχουν τέσσερα τέκνα
θα παίρνουν 180 ευρώ.
Όποιος έχει τέσσερα παιδιά, τα 180 ευρώ του φτάνουν µόνο
για το σκοινί και για το σαπούνι, για να κρεµαστεί και όχι για να
θρέψει τέσσερα παιδιά, όπως όλοι γνωρίζετε.
Υπάρχει όµως και κάτι άλλο στο πολυνοµοσχέδιο, το οποίο δείχνει και τη συνέπεια του κ. Σαµαρά, ως Πρωθυπουργού, και των
συνεταίρων του στη µνηµονιακή Συγκυβέρνηση. Αναφέρεται επιγραµµατικά ότι «το επίδοµα θα δίνεται εκτός των Ελλήνων, σε
οµογενείς αλλοδαπούς» - ναι, σε οµογενείς αλλοδαπούς, δεν
έχουµε κανένα πρόβληµα- «σε πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής
υπηκοότητας».
Τι έγινε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας που θα αλλάζατε το
νόµο Ραγκούση; Εδώ προβλέπετε και επιδόµατα, βάσει του
νόµου Ραγκούση!
Δεν πάνε πολλές µέρες που ενόψει της σηµερινής ψηφοφορίας –κρίσιµης και ιστορικής λένε κάποιοι, δεν γνωρίζω αν ο ιστορικός του µέλλοντος θα ασχοληθεί µε τη σηµερινή µέρα, δεν το
γνωρίζω και πολύ αµφιβάλλω- ο κ. Σαµαράς µιλώντας στους Βουλευτές του είπε τα εξής: «Αρχίσαµε µια αληθινή εκστρατεία για
το κτύπηµα της λαθροµετανάστευσης. Η εικόνα αλλάζει παντού,
κυρίως στα κέντρα των πόλεων που είχαν καταληφθεί από λαθροµετανάστες και είχαν παραδοθεί στις παράνοµες δραστηριότητές τους. Η ανακατάληψη των πόλεών µας που είχαµε υποσχεθεί, άρχισε.».
Φαίνεται πως κάποιοι παραπληροφορούν τον κ. Σαµαρά. Δεν
νοµίζω ότι από µόνος του, συνειδητά λέει τέτοια εξωφρενικά
πράγµατα! Η Ανωτάτη Εµπορική, όπου οι λαθροµετανάστες πωλούν λαθραία προϊόντα, είναι ενάµισι χιλιόµετρο από εδώ και
όταν η αστυνοµία πάει να επέµβει, τους επιτίθενται από µέσα!
Στην ίδια οµιλία του ο κ. Σαµαράς είπε: «Όταν αναλάβαµε, η
Ελλάδα ήταν µια χώρα χωρίς πρωτεύουσα. Σήµερα ο νόµος
υπάρχει και εφαρµόζεται σε κάθε τετράγωνο του κέντρου της
Αθήνας.» Πού το είδε αυτό ο κ. Σαµαράς; Στην ίδια οµιλία του
συνέχισε λέγοντας: «Μας λένε ότι είµαστε τάχα ασυνεπείς. Κάνουν µεγάλο λάθος. Όλες οι προεκλογικές δεσµεύσεις µας
ισχύουν απολύτως.».
Δεν νοµίζω ότι υπάρχουν λόγια, για να απαντήσει κανείς σε
αυτόν τον ισχυρισµό. Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς; Τις µη περικοπές µισθών και συντάξεων που είχαν υποσχεθεί; Την επαναδιαπραγµάτευση, η οποία δεν έγινε; Το νοµοσχέδιο Ραγκούση, το
οποίο θα άλλαζε; Τίποτα δεν έγινε! Όµως, λέµε λόγια ότι είµαστε
συνεπείς. Όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι θέλουν ας το πιστέψουν.
Είπε όµως και κάτι άλλο. Μετά το φόβο της πείνας, τον οποίο
έχει απλώσει στον ελληνικό λαό ότι δήθεν αν δεν ψηφιστεί αυτό
το µνηµόνιο, αν δεν έλθουν τα χρήµατα των Φράγκων, θα καταρρεύσουν τα πάντα σε αυτήν εδώ τη χώρα, καλλιεργεί και έναν
άλλο φόβο, το φόβο ενός δήθεν εµφυλίου πολέµου, ο οποίος
βρίσκεται προ των πυλών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χαρακτηριστικά, λοιπόν, δήλωσε: «Σκεφτείτε ακόµα και τις πολιτικές επιπτώσεις και εδώ θα πρέπει να τις σκεφτόµαστε πολιτικά. Πρωτοφανείς συνθήκες πόλωσης της κοινωνίας, κοινωνικές
εκρήξεις, µε πρωταγωνιστές τους εξτρεµιστές των δύο άκρων»
–εννοώντας εµάς και την Αριστερά- «και συγκρούσεις µέσα σε
µια κοινωνία που διαλύεται και µπροστά σε ένα κράτος που καταρρέει. Φανταστείτε τους ακραίους όλων των αποχρώσεων να
συγκρούονται µεταξύ τους και να τροµοκρατούν τους πάντες!»
Μυθιστόρηµα ολόκληρο! Δεν τίθεται θέµα εµφυλίου πολέµου.
Ας αφήσουν αυτά τα παραµύθια επιτέλους οι σωµατοφύλακες
του µνηµονίου και των παγκόσµιων τοκογλύφων! Κανέναν εµφύλιο πόλεµο δεν θέλει ούτε η Χρυσή Αυγή ούτε –πιστεύω- η Αριστερά ούτε πρόκειται να ωφεληθεί ο τόπος από έναν ακόµα
εµφύλιο πόλεµο! Αυτά είναι λόγια, λόγια για να φοβίσουν τους
νοικοκυραίους! Αλλά τους νοικοκυραίους τους έχουν τελειώσει
µε αυτά τα µέτρα, δεν έχει µείνει κανείς και αυτό θα το δουν
όποτε και αν επιλέξουν να γίνει η προσεχής εκλογική αναµέτρηση.
Υπάρχει µια έκφραση, µια λέξη γνωστή, η λέξη «Ψωροκώσταινα» που –έτσι έχει συνηθιστεί- αναφέρεται στο ελληνικό κράτος, σαν ένα κράτος φτωχό που βασίζεται περισσότερο στην
εθελοντική συνδροµή και προσπάθεια των κατοίκων του, παρά
στη σωστή και επιστηµονική οργάνωση και διαχείριση των εσόδων του. Αυτό ζούµε και σήµερα.
Για την ιστορία –γιατί η ιστορία διδάσκει- η Ψωροκώσταινα
ήταν µια ζητιάνα που είχε βρεθεί στα 1826 στο Ναύπλιο, η οποία
κατήγετο από το Αϊβαλί, από τις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, τις
οποίες έχει καταστρέψει ο τουρκικός στρατός. Στα 1826, λοιπόν,
η ιερά πόλις του Μεσολογγίου ψυχοµαχούσε και γινόταν έρανος,
γιατί δεν υπήρχαν χρήµατα για πολεµοφόδια και για τρόφιµα και
αυτό δυο χρόνια µετά το 1824, όταν είχαµε πάρει το πρώτο δάνειο του Αγώνα, που το λεηλάτησαν!
Τώρα το λεηλατούν οι εργολάβοι και οι διάφοροι ηµέτεροι,
τότε ήταν άλλοι, όπως, παραδείγµατος χάριν, ο Γκούρας που
έλεγε ότι έχει δώδεκα χιλιάδες στρατιώτες και έπαιρνε λουφέδες
χρήµατα για δώδεκα χιλιάδες στρατιώτες, ενώ είχε δυο-τρεις χιλιάδες! Το είχαν λεηλατήσει, λοιπόν, το δάνειο, όπως λεηλάτησαν τόσα και τόσα δάνεια που είχε πάρει η χώρα.
Η Ψωροκώσταινα, λοιπόν, τότε, η ζητιάνα, έβγαλε την ασηµένια της βέρα και ένα γρόσι και το έβαλε για το Μεσολόγγι.
Ναι, ο ελληνικός λαός είναι αποφασισµένος για θυσίες, αλλά
ποιο είναι το Μεσολόγγι της Συγκυβέρνησης; Το ΔΝΤ και οι παγκόσµιοι τοκογλύφοι; Αυτές τις θυσίες να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τις κάνει ο ελληνικός λαός και ότι θα τον βρουν απέναντί
τους.
Εάν νοµίζουν, επίσης, ότι µε την εξαθλίωση και τον οικονοµικό
όλεθρο θα υποτάξουν ένα γενναίο λαό, όπως ο ελληνικός, κάνουν λάθος και θα το διαπιστώσουν σύντοµα. Ό,τι και να υπογράψουν, ό,τι και να ψηφίσουν, η Ελλάδα δεν πωλείται, γιατί είναι
ιδέα, είναι ένα έθνος µε χιλιάδων ετών ιστορία. Δεν µπορούν να
την αγοράσουν µε το χρυσάφι όλου του κόσµου ούτε οι παγκόσµιοι τοκογλύφοι ούτε οι Φράγκοι συνεταίροι της.
Η Χρυσή Αυγή, πιστή στη γραµµή της, συνεπής µε την ιδεολογία και τις πολιτικές της αρχές, θα καταψηφίσει τα µέτρα,
µέτρα τα οποία δεν οδηγούν στη σωτηρία της πατρίδας, αλλά
αποτελούν αντίθετα ένα βήµα ακόµη προς την ολιστική καταστροφή της. Αυτό που προπαντός θέλουν µε την οικονοµική εξαθλίωση -γιατί, όπως λέει ο Πλάτων, το ίδιο διασύρει και η µεγάλη
ένδεια και ο µεγάλος πλούτος- είναι να γονατίσουν το λαό και να
παραδοθεί χωρίς µάχη στην εξουσία των ξένων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι παγκόσµιοι τοκογλύφοι.
Ο Ελληνισµός πέρασε και άλλες δύσκολες στιγµές, ακόµη δυσκολότερες, τραγικές και επιβίωσε. Ο µεγάλος εχθρός δεν είναι
η οικονοµική χρεοκοπία. Είναι η πολιτική και ηθική χρεοκοπία.
Αυτό που έχουν ανάγκη σήµερα όλοι οι αληθινοί Έλληνες και Ελληνίδες αυτού του τόπου είναι να µην τα παρατήσουν, είναι να
µη γονατίσουν. Χρειάζεται µία εθνική αναγέννηση, µε όλο το λαό
ενωµένο και ας αφήσουν τα παραµύθια περί εµφυλίου. Ο εχθρός
δεν βρίσκεται εντός των πυλών. Είναι οι παγκόσµιοι τοκογλύφοι
που θέλουν να λεηλατήσουν τη χώρα.
Θα έλθει αυτή η ώρα και τότε και τα µνηµόνια της υποταγής
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θα πεταχτούν σαν άχρηστα χαρτιά κάποιων µοιραίων ανθρώπων,
ανάξιων των περιστάσεων, στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
Κύριε Πρόεδρε, ό,τι και να ψηφίσετε, ό,τι νόµο και να περάσετε, εµείς έχουµε να πούµε τούτο. Η Ελλάδα δεν πωλείται και
εάν, βάσει του αγγλικού δικαίου, µε το οποίο υπέγραψε τα µνηµόνια η Συγκυβέρνηση, έρθουν να πάρουν τη γη µας και την πατρίδα µας, τότε θα δουν µία Ελλάδα ενωµένη που δεν την έχουν
φανταστεί ούτε στους χειρότερους εφιάλτες τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μετά από την παρέµβαση του κ. Κακλαµάνη και σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο
της Βουλής και την Κυβέρνηση, καµµία τροπολογία ή νοµοτεχνική βελτίωση δεν θα γίνει αποδεκτή, εφόσον δεν έχει γίνει συνεννόηση µεταξύ των κοµµάτων. Νοµίζω ότι λύθηκε η παρεξήγηση.
Το λόγο έχει η κ. Κόλλια-Τσαρουχά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς, η Αντιπολίτευση, δεν
υπάρχουµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κανείς δεν αµφισβήτησε το ρόλο σας, κύριε Λαφαζάνη, αλλά την παρέµβαση την
έκανε ο κ. Κακλαµάνης.
Ορίστε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Κόλλια, έχετε το λόγο, για
έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω
ότι εµείς, οι παλαιότεροι Βουλευτές, θα πρέπει να είµαστε πολύ
προσεκτικοί στο τι λέµε, γιατί τα σηµερινά µας λόγια µάς ακολουθούν, οι πράξεις µας µάς ακολουθούν και δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχουν και Πρακτικά που θυµίζουν τι λέγαµε.
Απαντώ στον κ. Γεωργιάδη και εµµέσως και αµέσως και στους
άλλους συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας -οι
οποίοι λένε ότι εµείς, οι Βουλευτές που διαγραφήκαµε και είµαστε τώρα Ανεξάρτητοι Έλληνες, στηρίζουµε, ακολουθούµε, ψηφίζουµε ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια- το εξής: Εµείς ψηφίζουµε Ελλάδα,
κύριε Γεωργιάδη. Ψηφίζουµε κατά συνείδηση και η συνείδησή
µας και τότε και τώρα λέει ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουν
Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Καταθέτω, λοιπόν, Πρακτικά από τις τοποθετήσεις µου στον
προϋπολογισµό του 2005 µέχρι και το 2009 και το 2010, όπου,
ως κυβερνητική Βουλευτής τότε και µε Πρωθυπουργό τον Κώστα
Καραµανλή, πάντα κατέθετα τη θέση µου, την άποψή µου, την
αντίθεσή µου. Όµως, γνωρίζετε πολύ καλά πόσο αρχηγικά είναι
τα κόµµατα, πώς λειτουργούν οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες και
δεν έχουν, δυστυχώς, τη δυνατότητα οι Βουλευτές να πούνε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους κάθε φορά.
Έτσι, λοιπόν, τα καταθέτω στα Πρακτικά, όπως, επίσης, καταθέτω και Πρακτικά από µία από τις προσεγγίσεις σας, κύριε
Άδωνη Γεωργιάδη, και δεν περιµένω να πράξετε κι εσείς το ίδιο
και να θυµίσετε στο Σώµα και στον ελληνικό λαό τι λέγατε διαχρονικά.
(Στο σηµείο αυτό η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Εµείς οι Μακεδόνες, λοιπόν, έχουµε και τιµή και λόγο και, πάντως, πιστεύουµε ότι αραιά και που αυτός που λέει πολλά λόγια,
λέει και µερικές αφέλειες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να συνεχίσω την παρέµβασή µου,
αν θέλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε δίκαιοι και
να έχουµε τη διάθεση να το παραδεχθούµε µελετώντας όσα κατά
καιρούς ειπώθηκαν περί κατ’ επείγοντος και περί αντισυνταγµατικότητας και περί αδιαφανών διαδικασιών. Θα διαπιστώσουµε
ότι οι αιτιάσεις όλων των συναδέλφων είναι ισχυρές.
Καλείστε να στηρίξετε σήµερα µέτρα και πολιτικές, που στο

4083

κοντινό παρελθόν επιχειρηµατολογούσατε για το αντίθετο. Το
ζήτηµα είναι καθαρά πολιτικό, είναι βαθύτατα πολιτικό.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, που αποκάλεσε πριν µερικούς
µήνες κάποιους «τζάµπα µάγκες», περίπου το 1/3 της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του τότε, δεν τόλµησε να απευθυνθεί προχθές
έτσι µε αυτό το στυλ, παρά είχε τη δυνατότητα, είχε την επιλογή
να διαγράψει ακόµα και διαθέσεις συναδέλφων Βουλευτών αξιόλογων. Μα, να θυµάται ότι όταν χρειάζεται να θυµίσω ότι «εσύ
κάνεις κουµάντο», τότε πιθανότατα είσαι εσύ αυτός που δεν κάνεις κουµάντο και πως ανέκαθεν υπήρχαν δύο µέθοδοι, που
έπρεπε κάποιος να κυβερνά, η βία και η πονηριά. Και τα δύο µαζί
είναι ένας κακός δρόµος χωρίς επιστροφή.
Αλλάξτε, λοιπόν, πολιτική πριν αναγκαστείτε να το κάνετε και
σας το επιβάλει ο λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οπωσδήποτε λάθη κάνουµε όλοι
µας. Όµως, υπάρχουν ορισµένα λάθη, που µόνο κάποιοι µε διδακτορικά µπορούν να κάνουν και είναι αυτοί που για χρόνια
συµµετείχαν, επέβαλαν, καθόριζαν οικονοµικές εξελίξεις στην
πατρίδα µας, συµµετείχαν στην υποδούλωσή της και σήµερα παρουσιάζονται ως «λευκές περιστερές» πάλι µπροστά µας.
Περπατώντας, λοιπόν, στο δρόµο, αν τολµήσουµε και ρωτήσουµε κάποιον συµπολίτη µας «Τι κάνεις; Πώς πάει», στην καλύτερη περίπτωση θα µας πει «δόξα τω Θεώ, το παλεύω» ή το
συνηθέστερο είναι να πει «δεν έχω πλέον χρήµατα, δεν βγαίνω,
έδιωξαν τη γυναίκα µου από τη δουλειά» «στην οικοδοµή αποφασίσαµε να µην ανάψουµε το καλοριφέρ» «φέτος ο ξάδελφος
έφυγε στο εξωτερικό» «οι γονείς µου δεν έχουν φάρµακα»
«έχουµε απλήρωτους λογαριασµούς στη ΔΕΗ», «αυτοί µας φορολογούν σαν να µην υπάρχει αύριο» και πάρα πολλά άλλα. «Λες
να γίνει κανένα πραξικόπηµα; Λες να έχουµε ξανά εµφύλιο;» .
Φόβος και τρόµος επικρατεί.
Θυµίζω ότι τουλάχιστον ένας στους τέσσερις Έλληνες και µία
στις τρεις Ελληνίδες πάσχουν από ήπια έως και βαριά κατάθλιψη
µε τάση ανοδική.
Τι έχουµε σήµερα µε το µεσοπρόθεσµο και µε τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Έχουµε µία ατελείωτη
λίστα νέων µέτρων, τα οποία εντός του εποµένου έτους θα πάρουν από τις τσέπες των Ελλήνων, µισθωτών και συνταξιούχων,
11 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στην τετραετία 2013-2016 το συνολικό
πακέτο των µέτρων θα φτάσει κοντά στα 19 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Θα είναι µία νέα τετραετία σκληρής λιτότητας. Το δηµόσιο
χρέος θα φτάσει του χρόνου στο 189% του ΑΕΠ. Η οικονοµία θα
παραµείνει για έκτη συνεχή χρονιά σε καθεστώς ύφεσης. Η ανεργία θα φτάσει το 2013 το 22,8%, χωρίς αυτό να είναι ακόµη µετρηµένο µε ακρίβεια. Η πραγµατική επίπτωση των µέτρων της
λιτότητας, επίσης, δεν έχει µετρηθεί.
Γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συνεχίζει τα ίδια λάθη, τις αστοχίες των προηγούµενων, εµµένει
στην ίδια αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική;
Καταφέρατε να κάνετε το λαό µας απαισιόδοξο και αυτό γιατί
χρόνια τώρα έχει ακούσει πάρα πολλούς αισιόδοξους και τους
βαρέθηκε πια. Όποιος φοβάται να αντιµετωπίσει την αλήθεια,
είναι βέβαιο ότι σύντοµα θα τη βρει µπροστά του. Οι περισσότεροι γνωρίζουµε και παραδεχόµαστε ότι η δύσκολη περίοδος είναι
αποτέλεσµα και δικών µας λαθών και επιλογών.
Αν, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλων των πτερύγων
δεν αλλάξουµε το δηµόσιο διάλογο, αν δεν αλλάξουµε τις σκέψεις µας, δεν θα χρειαστεί εξωτερικός εχθρός. Είναι µέσα στη
χώρα.
Η καταγγελία, λοιπόν, που έγινε διαπραγµάτευση, διολίσθησε
σε επιµήκυνση και κατέληξε σε υπόσχεση περί τελευταίου ποτηρίου και µέχρι το επόµενο. Με το µνηµόνιο, αν υπήρξε ο χρόνος,
οι τράπεζες να απαλλαγούν από τα ελληνικά οµόλογα. Με το
PSA απαλλοτριώθηκε το ρευστό χρήµα των πανεπιστηµίων, νοσοκοµείων, ασφαλιστικών ταµείων µετατρέποντάς τα σε κρατικά
οµόλογα, τα οποία, όµως, «κουρεύτηκαν» άγρια εν γνώσει αυτών
που τα έκαναν, δηλαδή χρήµατα Ελλήνων φορολογουµένων
εκλάπησαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το µνηµόνιο 2
υπογράφηκε για να πάρουν οι τράπεζες τα 30 δισεκατοµµύρια
τα οποία εγγράφονται στο δηµόσιο χρέος.
Μα, οι συνέπειες όλων αυτών είναι καταστροφικές. Στο κατώ-
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φλι της φτώχειας και του οικονοµικού αποκλεισµού οδηγούνται
µέρα µε τη µέρα ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποί µας.
Γιατί, όµως, θέλουν τον ελληνικό λαό σε κατάσταση παραζάλης και υπαρξιακού καταποντισµού; Για τον ίδιο λόγο που τραγικά νοµοσχέδια εκατοντάδων σελίδων χωρίς σηµαντική
κοινοβουλευτική συζήτηση µέσα σε ένα και δύο εικοσιτετράωρα
ψηφίζονται για να περάσουν µεθαύριο στο Eurogroup και να εγκριθούν.
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι το δύσκολο δεν είναι η σηµερινή ψηφοφορία αλλά η υλοποίηση αυτών των µέτρων που οδηγούν σε
µεγαλύτερη ύφεση και αποµείωση των εισοδηµάτων;
Λέτε «δεν συµφωνούµε µε την πολιτική του µνηµονίου, δεν τη
θέλουµε, αλλά την εφαρµόζουµε για να σωθεί η χώρα». Καλά,
έχουµε ξεπεράσει τα όρια της κοινής λογικής, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι! Σταµατήστε να κλαίτε, επειδή είστε δήθεν αναγκασµένοι να εφαρµόσετε µία πολιτική που δεν την πιστεύετε! Αν,
αλήθεια, θεωρείτε ότι η χώρα θα σωθεί απ’ αυτές τις προτάσεις
σας, υιοθετήστε τες, υποστηρίξτε τες, αλλά εφαρµόστε τες!
Όµως, φέρτε το λαό εκεί που ήταν!
Θα έλεγε κανείς «όχι» στο να αντιµετωπίσουµε τις λειτουργίες
της Δηµόσιας Διοίκησης, τις υψηλές τιµές, τη γραφειοκρατία και
πολύ περισσότερο τη διαφθορά και τόσα άλλα άσχηµα που
πραγµατικά υπάρχουν και θα µπορούσαν να διορθωθούν απ’
όλες τις πτέρυγες της Βουλής;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Άλλαξαν τρεις κυβερνήσεις, µέσα σ’ ένα χρόνο έγιναν εκλογές
δυο φορές, επιβάλατε χαράτσια, αυξήσατε φόρους, διαλύσατε
τον ιδιωτικό τοµέα –ο δηµόσιος εννοείται ότι είναι διαλυµένος
από χρόνια- διακόψατε τη λειτουργία της πραγµατικής κοινωνίας
και της πραγµατικής οικονοµίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Θα ήθελα για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Ας
κάνω και εγώ αυτό που κάνουν και άλλοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το έχετε, αλλά όχι
υπερβολικά, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταλήξω µε το εξής: Καλείσθε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να στηρίξετε µε την ψήφο σας άλλη µία διεθνή σύµβαση,
η οποία συνεχίζει την ίδια καταστροφική πολιτική, εξαθλιώνει
ακόµα περισσότερο τα µικρά εισοδήµατα, ξεπουλάει κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας και ενοχλεί τους πολύτεκνους οι
οποίοι έρχονται και µας λένε «έχουµε πρόβληµα να µεγαλώσουµε τα παιδιά µας αλλά είµαστε αξιοπρεπείς και δεν σας ζητάµε να µας βοηθήσετε γι’ αυτό». Μιλάµε για νοµοθετικά εκτρώµατα.
Αν, λοιπόν, οι Βουλευτές εκλέγονταν σύµφωνα µε το Σύνταγµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κυρία Κόλλια. Συντοµεύετε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, αυτοί που είχαν και έχουν την
τόλµη να παρουσιάζονται ενώπιον του ελληνικού λαού και ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου, πιστεύουµε ότι είµαστε σε
θέση µάχης. Βγήκε στο προσκήνιο η διαπλοκή και τα τσιράκια
της και εµείς είµαστε απέναντί της.
Αυτό, λοιπόν, κάνουµε µε την καταψήφιση και αυτού του µεσοπρόθεσµου. Το διακύβευµα είναι οικονοµικό, κοινωνικό και
εθνικό και εµείς σ’ αυτό λέµε «ΝΑΙ». «ΟΧΙ» λέµε στο µεσοπρόθεσµο!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, προς ενηµέρωσή σας σάς λέω ότι θα µιλήσει τώρα
ο Βουλευτής κ. Γερµενής για έξι λεπτά. Μετά το λόγο θα πάρουν
ο κ. Σταϊκούρας και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε! Έχουν
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οριστεί ήδη οµιλητές από τα κόµµατα! Κάνετε λάθος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα κάνει παρέµβαση ο Υπουργός και µετά θα µιλήσει ο κ. Στουρνάρας.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει
να ολοκληρωθεί ο κατάλογος µε τους οµιλητές που έχουν αρχίσει!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κάτσε κάτω τώρα να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Κύριε Πρόεδρε, κόψτε του το λόγο!
Έχουµε ακούσει εδώ πέρα πολλά τώρα!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να ακουστούν λίγο αλήθειες, κύριε
Τζαµτζή, σ’ αυτό το Κοινοβούλιο! Καθίστε λίγο κάτω! Κυβερνητικός είστε! Μιλάτε πάρα πολύ! Φθάνει! Μιλήσατε τριάντα οκτώ
ολόκληρα χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα, κύριε Τζαµτζή! Ας εισακουστούν αλήθειες µια φορά σ’ αυτό το Κοινοβούλιο!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μα τι λέτε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Μας ακούει ολόκληρη η Ελλάδα!
Υπάρχει τηλεόραση! Ολόκληρος ο ελληνικός λαός έχει στηθεί
στις τηλεοράσεις του και µας ακούει! Ας εισακουστούν µια φορά
αλήθειες σ’ αυτό το Κοινοβούλιο!
Εδώ µπροστά µου, λοιπόν, έχω µία µισθοδοσία ενός Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής. Ακούστε τα, λοιπόν, γιατί προηγουµένως έγιναν κάποια παρατράγουδα! Ο καθαρός µισθός του Βουλευτή
είναι 7.600 ευρώ. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Βάλτε και
έξοδα γραφείου, 1.169,99 ευρώ. Βάλτε και τις επιτροπές. Για
ποιον Έλληνα εργαζόµενο, επιτέλους, δίνουµε και έξοδα γραφείου 1.200 ευρώ;
Το καταθέτω, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερµενής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας µην κοροϊδευόµαστε άλλο σ’ αυτήν την Αίθουσα, γιατί
υπάρχει έξω κόσµος που πεινάει. Και στα κοµµατικά σας στελέχη, στον ειδικό γραµµατέα του Υπουργείου, δίνετε 3.000 ευρώ
από 3.200 ευρώ, δηλαδή θα τους κόψετε 200 ευρώ. Με την κατάθεση του προϋπολογισµού του 2013, από έναν πρόχειρο
έλεγχο που κάναµε, βγαίνει περίπου το κόψιµο του κάθε Βουλευτή για τον Προϋπολογισµό του 2013 στο περίπου 452,30
ευρώ. Υπάρχει µεγαλύτερο σκάνδαλο απ’ όλα αυτά;
Γίνονται περικοπές στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ και από 2.437
ευρώ µεικτά, τώρα θα πάρει 1.837 ευρώ. Διαλύετε την εθνική
άµυνα της χώρας. Διαλύετε την προστασία του πολίτη, προκειµένου να ικανοποιήσετε τα υψηλόβαθµα στελέχη του κόµµατός
σας. Εκλεγήκατε µε ψέµατα. Είστε µία ψεύτικη Κυβέρνηση.
Είπατε πως θα διαπραγµατευτείτε υπέρ της Ελλάδας και το
µόνο που κάνετε, είναι να φέρνετε το τρίτο µνηµόνιο καθαρά εις
βάρος του ελληνικού λαού.
Η διαπραγµάτευσή σας ήταν η εξής: Μειώσεις µισθών και συντάξεων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αύξηση των ορίων ηλικίας από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά και
έπεται συνέχεια, πάµε στα εβδοµήντα τέσσερα, κατάργηση των
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και τα επιδόµατα
αδείας. Προάγγελοι µεταρρυθµίσεων και του ιδιωτικού τοµέα,
µέτρα που οδηγούν στην εξαθλίωση των χαµηλοσυνταξιούχων
και των χαµηλών εισοδηµάτων.
Καταστρατηγείτε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, κατακτήσεις δεκαετιών. Διαµορφώνετε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον,
προκειµένου να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα των δανειστών
σας. Τα νοµοσχέδια είναι αλληλένδετα, πρώτα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έπειτα η ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ και
του δηµοσίου τοµέα και τώρα έρχονται και τα εργασιακά για να
διασφαλίσετε απολύσεις.
Πάµε στο άλλο. Διάβασα, όσο µπόρεσα να διαβάσω απ’ αυτό
το ογκωδέστατο. Οδηγήσατε τον ελληνικό λαό µε διαφηµίσεις
στις τηλεοράσεις, στην επένδυση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Τώρα; Τα φορολογείτε µε
ένα ειδικό χαράτσι. Ωθήσατε τον κοσµάκη, να βάλει αέριο στο
αυτοκίνητό του. Τώρα; Βάζετε και τεράστια φορολογία. Εξισώσατε το πετρέλαιο θέρµανσης µε αυτό της κίνησης και καλά για
να πατάξετε το λαθρεµπόριο. Έτρεξε ο κοσµάκης να αγοράσει
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ξυλόσοµπες και τώρα αλλάζετε τον τρόπο υπολογισµού της
τιµής του ξύλου.
Συνεπώς κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Οπουδήποτε βρίσκει
ο λαός κάποιες οικονοµικές λύσεις, τρέχετε σαν τα κοράκια να
τον φορολογήσετε, µη σας ξεφύγει τίποτα. Αντιθέτως γίνεται
πάρτι στα στρώµατα τα υψηλά, που δικαιολογεί η λίστα Λαγκάρντ που για δύο χρόνια ήταν κρυµµένη σε ένα συρτάρι. Και είχαµε εδώ πριν λίγο τον κ. Βενιζέλο να µας κάνει και µαθήµατα
νοµιµοφροσύνης για την ψηφοφορία. Αν είναι δυνατόν! Να έρθει
ο κ. Βενιζέλος και να µας πει, πώς έκατσε δύο χρόνια αυτή η
λίστα µέσα στο συρτάρι.
Κανένας δεν πιστεύει, λοιπόν, ότι ο Γολγοθάς των απλών Ελλήνων πολιτών τελειώνει εδώ και πως δεν θα υπάρχουν νέες περικοπές, όπως ανέφερε ο κ. Σαµαράς και η Κοινοβουλευτική του
Οµάδα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι τώρα αρχίζει το δύσκολο
ανηφορικό κοµµάτι του Γολγοθά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Είπατε κάτι, κύριε Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μιλούσα στον κύριο συνάδελφο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Διότι το ρολόι που φοράτε στο χέρι
σας είναι ROLEX κι έχει 7.000 ευρώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έπρεπε να ζητήσω την
άδειά σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Εδώ δεν υπάρχει Βουλευτής από την
Χρυσή Αυγή που να φοράει ρολόι ROLEX.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έπρεπε να ζητήσω την
άδειά σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Εγώ προσωπικά για δέκα χρόνια ξυπνούσα τέσσερις η ώρα το πρωί για να πάω στο φούρνο, γιατί
είµαι αρτοποιός.
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε τα µέτρα. Τα µέτρα όµως δεν απαντάνε στα ερωτήµατα, για το πώς θα βγούµε από την κρίση. Η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου περιέχει θολές και αβέβαιες
προβλέψεις. Έχουν περάσει τρία χρόνια από την έναρξη της
εποχής του µνηµονίου και ακόµα δεν έχουµε δει κανένα δείγµα
για τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης. Το µόνο δεδοµένο
που βιώνουµε όλοι µας είναι η εντατικοποίηση της ύφεσης και
το σάρωµα της ζωής και ο εξευτελισµός.
Αναφορικά τώρα µε το άνοιγµα των επαγγελµάτων. Ανοίγετε
τα κλειστά επαγγέλµατα. Στην ουσία είναι άνοιγµα των συγκεκριµένων επαγγελµάτων στους οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά
ισχυρούς κι ο αποκλεισµός για τους µεσαίους, τους αδυνάτους,
γι’ αυτούς που δεν έχουν «µπάρµπα στην Κορώνη», που δεν
έχουν λυµένα όλα τους τα προβλήµατα ή τις κατάλληλες άκρες.
Πας στο Βέλγιο βγαίνεις από το αεροδρόµιο και δεν βρίσκεις ένα
Βέλγο ταξιτζή. Το ίδιο θα κάνετε κι εδώ. Οι ταξιτζήδες της Αθήνας θα είναι µε τουρµπάνια στο κεφάλι.
Έρχοµαι τώρα στην προ ολίγων ηµερών δήλωση της Καγκελαρίου της Γερµανίας Άνγκελας Μέρκελ. Τι δήλωσε; Με ένα
χρέος που υπερβαίνει το 80% ή 90% του ΑΕΠ γίνεται όλο και πιο
δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ανεξαρτησία του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μιλάτε για δηµοκρατία. Για ποια δηµοκρατία µιλάτε; Πώς µπορεί να είναι δηµοκρατικό, αυτό που δηµοσιεύθηκε χθες το µεσηµέρι στον Τύπο, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης αρνείται να υπογράψει τα µέτρα και υπέκυψε µόνο µετά
τη συνάντηση που είχε µε τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλη;
Προσέξτε, δεν πείστηκε, υπέκυψε.
Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έγραψαν ότι ο κ. Κουβέλης κάλεσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο γραφείο του και του άσκησε
αφόρητες πιέσεις και µε το καλό και µε το άσχηµο. Είναι αυτό
ελεύθερη βούληση; Είναι δηµοκρατία; Και τέλος, είναι δηµοκρατικό το γεγονός ότι το πιο σηµαντικό νοµοσχέδιο οκτακοσίων σελίδων παραδόθηκε στους Βουλευτές λίγες ώρες πριν συζητηθεί
στην αρµόδια επιτροπή εν τω µέσω της νυκτός, όπως είχε έρθει
στις 3.00’ τη νύχτα ο Γκράτσι στο σπίτι του Ιωάννη Μεταξά;
Όµως, τότε το τιµόνι της χώρας το κράταγε ένας άνδρας και του
είπε ένα µεγάλο «ΟΧΙ».
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε συνάδελφε,
θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, µην προσπαθείτε να ξεγελάσετε τον εαυτό σας, όπως οµολογείτε και εσείς
οι ίδιοι. Τα περνάτε µε ένα άρθρο και όχι κατ’ άρθρο, για να µην
έχετε απώλειες στην ψηφοφορία από τα στελέχη σας. Ακόµα και
αν ψηφιστούν τα µέτρα, δεν πρόκειται να εφαρµοστούν για πολύ.
Το µόνο που θα καταφέρετε είναι να γράψει τα ονόµατά σας η
ιστορία µε τα πιο µελανά χρώµατα. Η πορεία των µέτρων είναι
προδιαγεγραµµένη, όπως είναι και η δική σας πορεία. Και γι’
αυτό δεν φταίει το µνηµόνιο, αλλά η πορεία που έχετε χαράξει
πολλά χρόνια πριν και τα κρίµατα που σας βαραίνουν για το γεγονός ότι φτάσαµε έως εδώ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Παύλος Χαϊκάλης. Θα τελειώσουµε µε τους Βουλευτές κ. Διαµάντω Μανωλάκου και κ.κ. Ιορδάνη Τζαµτζή και Αλέξη Μητρόπουλο. Μετά θα πάρει το λόγο ο κ. Σταϊκούρας και µετά οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε
αλλά δεν γίνεται αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν γίνεται, γιατί
έχουµε αργήσει. Με ακούνε όλοι οι Βουλευτές. Βάσει του Κανονισµού της Βουλής, πρέπει να µιλήσει και ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά δεν θα κάνετε εσείς τη δική σας λίστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι. Αυτός είναι ο
κατάλογος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κοιτάξτε, κύριε Λαφαζάνη, αλλά ο Κανονισµός της Βουλής λέει ότι θα πρέπει να µιλήσει και ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος και µετά να δώσουµε το
λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βάζετε τώρα τον
Αλέξη Μητρόπουλο, για να µας πείτε ότι είναι από την παράταξή
µας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κύριε Λαφαζάνη. Ίσα-ίσα. Θα µιλήσουν και η κ. Διαµάντω Μανωλάκου και οι
κ.κ. Ιορδάνης Τζαµτζής και Αλέξης Μητρόπουλος.
Κύριε Λαφαζάνη, πρέπει να συµπληρωθεί ο αριθµός των Βουλευτών και µετά να πάρει το λόγο ο κύριος Υπουργός. Δεν
µπορώ να µη δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό για να µιλήσετε
εσείς, κύριε Λαφαζάνη. Εκτός αν θέλετε να µιλήσετε χωρίς να µιλήσει ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θέλετε να µιλήσετε
πριν από τον κύριο Υπουργό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να ακούσω τον κύριο Υπουργό;
Τον έχω ακούσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Γι’ αυτό σας λέω,
κύριε Λαφαζάνη.
Κύριε Χαϊκάλη, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα
µε το άρθρο 60 του Συντάγµατος, ο κάθε Βουλευτής έχει δικαίωµα ψήφου κατά συνείδηση. Όµως, για να έχεις συνείδηση,
θα πρέπει να έχεις και γνώση. Και εδώ, πραγµατικά, υποκλίνοµαι
στην ικανότητα γνώσης που απέκτησαν οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, ώστε να έχουν διαβάσει όλο το νοµοσχέδιο σε αυτό το
µικρό χρονικό διάστηµα.
Και δεν είναι ειρωνικό το σχόλιο. Μάλλον ειρωνικό θα ήταν το
σχόλιο που άκουσα χθες στην επιτροπή από τον κ. Γιακουµάτο,
την ώρα που µιλούσε ο κ. Μαριάς, ο οποίος είπε «βάλτε µας και
διαγώνισµα». Εµείς δεν έχουµε να βάλουµε κανένα διαγώνισµα.
Εξετάσεις, όµως, θα δώσετε στον ελληνικό λαό για αυτά τα
οποία θα ψηφίσουµε ή δεν θα ψηφίσουµε σήµερα.
Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι χθες ενώ ρωτούσαµε αν θα
υπάρχει τροπολογία, ξαφνικά στις 9.25’ χθες το βράδυ φέρατε
µια τροπολογία για το ξεπούληµα του ΟΠΑΠ. Εκεί βάζετε φόρο
10% στα κέρδη που ξεκινούν από 1 ευρώ. Μάλιστα, κύριε
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Υπουργέ, έχετε πει ότι θα βάλετε και πρόσθετο φόρο 35% στη
µεικτή κερδοφορία στον ΟΠΑΠ. Αυτό θα το κάνετε στον ΟΠΑΠ
που είναι ο πρώτος οργανισµός στο είδος του στην Ευρώπη και
δεύτερος στον κόσµο. Και αυτό το κάνετε, για να τον ξεπουλήσετε, γιατί γνωρίζετε ότι την Παρασκευή ανοίγουν οι αγορές...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
κάνει καλό αυτό στην πορεία των πραγµάτων.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Όχι, κάνει πολύ καλό γιατί θα πέσουν οι
τιµές. Κάνετε λάθος, γιατί οι αγορές, όταν θα ανοίξουν την Παρασκευή, ξέρουν πολύ καλά ότι µε το φόρο του 10% από το
πρώτο ευρώ, θα πέσει η τιµή του και θα τον πάρουν πολύ πιο χαµηλά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι λέτε; Το αντίθετο γίνεται.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Μη γελιέστε, κ. Βούλτεψη, και µην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Θα πρέπει να
µας εξηγήσετε το στρατηγικό σχεδιασµό τον οποίο έχετε για την
εξαφάνιση της ελληνικής οικογένειας.
Θέλω να ξεκινήσω από τους νέους. Έχετε αναλογιστεί τι σηµαίνει για κάποιον που είναι είκοσι έως είκοσι πέντε ετών να πληρώνεται µε 430 ευρώ καθαρά; Τι σχέδια να κάνει αυτό το παιδί
για το µέλλον και µε τι προοπτική να σκεφτεί, όταν αυτά τα χρήµατα δεν του φθάνουν ούτε για ενοίκιο;
Πώς λοιπόν, θα πάει µπροστά η χώρα όταν το πιο ενεργό κοµµάτι του πληθυσµού, του δυναµικού της, είναι εγκλωβισµένο σε
αδιέξοδα τα οποία εσείς δηµιουργείτε; Κι αν βρει δουλειά. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η µεγαλύτερη αύξηση ανεργίας σε ένα χρόνο
από τον Ιούλιο του 2011 µέχρι τον Ιούλιο του 2012 καταγράφηκε
στην Ελλάδα από 17% σε 25%. Στην ανεργία των νέων πάλι είµαστε πρώτοι για το 2012, 54,2 ενώ το 2009 ήταν στο 24,3. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή.
Νοµοθετείτε µε βασικό µισθό 586 ευρώ και 510 για τους νέους
κάτω των είκοσι πέντε ετών. Καταργείτε επιδόµατα, τριετίες και
όλες τις ωφέλειες τις οποίες είχε ο εργαζόµενος και για τις
οποίες, κύριε Γεωργιάδη, έχει γίνει µεγάλος αγώνας. Γιατί σαράντα χρόνια αναρωτιέστε τι γινόταν σ’ αυτήν τη χώρα. Σαράντα
χρόνια προσπαθούσαν οι εργαζόµενοι να κάνουν αγώνες για να
κερδίσουν ψίχουλα, την ώρα που τα καρβέλια τα έτρωγαν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες Λαγκάρντ και στις
υπόλοιπες λίστες και τις οποίες δεν µπορείτε να ανακαλύψετε
γιατί τις έχετε κάπου κρυµµένες και δεν ξέρετε πού να τις βρείτε.
Αυτή είναι ουσιαστικά η ιστορία.
Και ο νέος πάνω από είκοσι πέντε ετών ούτε συζήτηση βέβαια
για οικογένεια, γιατί άντε, να βρει µία κοπέλα που παίρνει τον
ίδιο µισθό να πάει στα 1.000 ευρώ. Εσείς πιστεύετε ότι µε 1.000
ευρώ µπορεί να κάνει οικογένεια; Αφού δεν πρόκειται να κάνουν
παιδί, γιατί να παντρευτούν; Ευνόητο δεν είναι; Με 1.000 ευρώ
πώς να κάνεις οικογένεια; Γιατί ερχόσαστε µετά και κάνετε και
την επόµενη κίνηση. Βάζετε φόρο και στα παιδία. Κάποιον που
έχει τριµελή ή τετραµελή οικογένεια τον ισοπεδώνετε.
Και άντε, δίνετε και επιδόµατα. Δίνετε και ένα επίδοµα 40 ευρώ
σε ετήσιο εισόδηµα 6.000 ευρώ. Με 40 ευρώ το παιδί ζει τέσσερις-πέντε µέρες. Τις υπόλοιπες τι θα κάνει; Εδώ είναι το ζητούµενο.
Οι νέοι έχουν εξαφανιστεί, τους έχει φάει η απογοήτευση, δεν
έχουν πια όνειρα, δεν έχουν κανένα δείκτη µπροστά τους που να
τους δείχνει ότι το µέλλον τους ανήκει. Τους έχετε εξαφανίσει.
Πρόσφατα, ο οικονοµικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ο κ. Ροµπόλης εκτίµησε ότι η ανεργία θα φτάσει στο 29 η
καταγεγραµµένη και 34 µε 35. Εσείς προβλέπετε στον προϋπολογισµό 22,8. Ό,τι πείτε. Σύµφωνα πάντως µε τα λεγόµενά του,
το πρόβληµα της Ελλάδας φαίνεται να είναι συγκρίσιµο µε την
ανεργία της µεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 1930. Πρέπει
αυτό να το δούµε πολύ σοβαρά.
Και καλά, τους νέους τους αποκλείσαµε από το δικαίωµα να
κάνουν παιδιά. Πάει η δηµογραφική πολιτική. Στους πολύτεκνους
ή τρίτεκνους τι θα πείτε; Θα τους πείτε ότι κακώς µας πιστέψατε
όταν νοµοθετούσαµε µε το ν.1892/1990, που είχαµε θεσπίσει κριτήρια για επίδοµα και σύνταξη στην πολύτεκνη µητέρα και επίδοµα στο τρίτο παιδί και ότι τώρα αυτά ήταν λάθος, τα
παίρνουµε πίσω, κόψτε το λαιµό σας;
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Είναι νωπές, επίσης, οι δηλώσεις του κ. Σαµαρά -και µη βιαστείτε να µου πείτε πάλι ότι τον κατηγορώ, είναι γνωστή η συνέπεια και η συνέχεια στο λόγο του- ότι η Ελλάδα δεν γεννάει αλλά
γερνάει και ότι η ενίσχυση των πολυτέκνων, λέει, δεν είναι σπατάλη, αλλά επένδυση στο µέλλον του τόπου. Αυτό θα έλεγα ότι
είναι θέµα SOS για τις εξετάσεις τις οποίες έχετε να αντιµετωπίσετε κοιτώντας κατάµατα τον ελληνικό λαό.
Και να πάµε στο απόλυτο φετίχ σας, τους συνταξιούχους, οι
άνθρωποι που σας τρελαίνουν, που δεν τους αντέχετε και τους
το δείχνετε. Η σύνταξη θα πάει στο 67%. Γιατί; Γιατί τα 550 εκατοµµύρια τα οποία θα έπρεπε να πάρετε από τις προνοµιακές µετοχές από τις τράπεζες, δεν τα δίνετε αλλά προτιµάτε να πάνε
οι συνταξιούχοι στο 67% µε σαράντα έτη πλήρεις, πραγµατικές
συντάξιµες υπηρεσίες και του εξηκοστού δευτέρου της ηλικίας
τους.
Εδώ να σηµειωθεί ότι απαιτούνται σαράντα χρόνια. Έχετε δει
κανέναν οικοδόµο ή κανέναν τεχνίτη ο οποίος µε αυτό το κύµα
της ανεργίας να µπορεί να έχει σαράντα χρόνια πραγµατικής
υπηρεσίας; Θα τρελαθούµε τελείως! Και µετά ό,τι δεν του έχει
µείνει του ανθρώπου –γιατί θέλετε να τους διώξετε γρήγορα
τους συνταξιούχους, να τους στείλετε εκεί που θα πάµε όλοι µας
κάποια στιγµή- τον βάζετε στον ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώνετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Από τον ΕΟΠΥΥ βιαστήκατε. Είχαµε πείσει και τον κύριο Υπουργό ότι όλο το Κοινοβούλιο µιλάει για τη
δραστική ουσία και δεν την υποστηρίζει καθόλου, εσείς τη βάλατε κατόπιν πίεσης της τρόικας. Ενώ στο Κοινοβούλιο στηρίζαµε να µην µπει µέσα στο µνηµόνιο, όµως το βάλατε. Τέλος
πάντων.
Ειλικρινά σας θαυµάζω που θα µπορείτε να κυκλοφορείτε σε
λίγο έξω στον κόσµο κοιτώντας τον στα µάτια, να ζητήσετε πάλι
την ψήφο τους, να τους µιλήσετε, έχοντας υποστηρίξει και έχοντας ψηφίσει αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο, µε την πρόφαση
ότι όλο αυτό γίνεται για το καλό της χώρας, για να σωθούν οι άνθρωποι και η χώρα. Μόνο που η χώρα πρέπει να ξέρετε ότι είναι
η ιστορία της και ο πολιτισµός της, η σκέψη των ανθρώπων της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Τζογάρατε πάνω στον ανθρώπινο πόνο.
Ξέρετε ότι τα νούµερα δεν βγαίνουν, αλλά το κάνατε επίτηδες.
Θα παίξετε σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα χάσει µόνο η Ελλάδα
και οι Έλληνες. Νοµίζετε ότι βρεθήκατε σε µία κυβέρνηση για να
σώσετε τη χώρα. Βρεθήκατε σε µία πένθιµη συνουσία, από την
οποία τον µόνο που πρόκειται να παράξετε είναι νεκρές γενιές.
Ο Θεός µαζί σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πολυνοµοσχέδιο καρµανιόλα µε
τη µέθοδο fast track. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Ισοπεδώνονται τα
αποµεινάρια που άφησαν τα προηγούµενα αντιλαϊκά σκληρά
τσουνάµια. Το πολυνοµοσχέδιο του ενός άρθρου αφορά όλους
από διαφορετική όµως σκοπιά.
Οι τραπεζίτες, οι εµποροβιοµήχανοι, οι µεγαλοξενοδόχοι, οι
εφοπλιστές τρίβουν τα χέρια τους από χαρά. Η αποζηµίωση απόλυσης µειώνεται στο 50%. Θα απολύουν, λοιπόν, εργάτες, υπαλλήλους όποτε θέλουν για να πάρουν άλλους φθηνότερους.
Πώς θα ζήσουν οι νέοι; Θα ζήσουν στην κόλαση χωρίς να µπορούν να κάνουν οικογένεια. Πώς να δηµιουργήσουν οικογένεια
µε 400 ευρώ ή 500 ευρώ και κάτω το µηνιάτικο;
Ζωή µιζέριας. Συνθήκες γαλέρας. Γυρίζετε το λαό πίσω στο
µεσαίωνα όταν η εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας έχει
οδηγήσει τον άνθρωπο στην εξερεύνηση του πλανήτη Άρη.
Κατακρεουργείτε ό,τι απέµεινε και σκοτώνετε το µέλλον της
νεολαίας. Το πώς θα ζήσουν οι οικογένειες, τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι, δεν σας νοιάζει. Μέχρι και επιδόµατα αναπήρων, πολύτεκνων και τρίτεκνων κόβεται µέσα από µία αυστηριοποίηση των
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κριτηρίων. Γι’ αυτό δηµαγωγεί και η φασιστική Χρυσή Αυγή, δηµιούργηµα της αστικής τάξης για να τη στηρίξει σε αυτές τις συνθήκες.
Είναι απάνθρωπο το σύστηµά σας και ξεπερασµένο. Άλλωστε
σαπίζει. Δεν λύνει προβλήµατα. Αντίθετα, οξύνει τα παλιά και δηµιουργεί νέα, αυξάνοντας την αντιδραστικοποίηση. Γι’ αυτό είναι
αδιέξοδη κάθε µορφής και µείγµα καπιταλιστικής διαχείρισης
όποιος και να την κάνει, Συµπολίτευση ή Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Όµως και τα λαϊκά στρώµατα τα στύβετε σαν λεµονόκουπα,
όπως και τους µισθωτούς και τους άνεργους. Τη φτωχή αγροτιά
τη στραγγίζετε για να καταστραφεί µία ώρα αρχύτερα και να
είναι ευκολότερη και γρηγορότερη η συγκέντρωση της παραγωγής και της γης στις καπιταλιστικές αγροτικές µονάδες. Τους αρπάζετε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ συνολικά µε το πολυνοµοσχέδιο.
Αλήθεια, µε την αύξηση κατά 214% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο που χρησιµοποιούν οι αγρότες, όπως και
µε τη δραστική µείωση στην επιστροφή του ΦΠΑ, τι νοµίζετε ότι
θα καταφέρετε; Να φτωχύνουν και άλλο οι αγρότες και να αυξήσετε το κόστος παραγωγής. Αυτό σε συνδυασµό µε τις συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση δασµών και
ελεύθερες, φθηνότερες εισαγωγές οµοειδών αγροτικών προϊόντων, µεταποιηµένων και µη, από το Μαρόκο –και θα ακολουθήσει
η Τυνησία, η Αλγερία και η Αίγυπτος- σηµαίνει πλήγµα στη ντόπια
παραγωγή.
Με λίγα λόγια, όχι µόνο δεν θα υπάρχει ανάπτυξη αλλά αντίθετα θα υπάρξει ενίσχυση της ύφεσης και µεγαλύτερη εξάρτηση
στο διατροφικό τοµέα. Γι’ αυτό είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική
είτε λέγεται µαφιόζικος καπιταλισµός είτε νόµιµη επιχειρηµατικότητα.
Όσα µνηµόνια και πολυνοµοσχέδια να έρθουν µε κούρεµα ή
και χωρίς κούρεµα, το χρέος και το έλλειµµα θα αυξάνουν και ο
λαός θα εξαθλιώνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η καπιταλιστική διαχείριση δεν δίνουν προοπτική για το λαό.
Η βαρβαρότητά σας εκδηλώνεται στους φτωχότερους. Είναι
αξιοθρήνητο όµως ότι κόβονται δώρα, αυξάνονται τα όρια στις
συντάξεις του ΟΓΑ, ενώ τους υπερήλικες του ΟΓΑ που έπαιρναν
µία µικρή σύνταξη από τη χώρα που ξενιτεύτηκαν από ανάγκη
για λίγα χρόνια –για πέντε, δέκα χρόνια- τώρα τους τιµωρείτε και
τους καταδικάζετε. Τους κόβετε τη σύνταξη του ΟΓΑ που έπαιρναν µέχρι τώρα. Είναι µερικές χιλιάδες και είναι ντροπή σας.
Αλήθεια, γιατί δεν το κάνετε στους ήδη συνταξιούχους Βουλευτές που παίρνουν δύο και τρεις συντάξεις; Γιατί δεν δέχεστε
την πρόταση του ΚΚΕ για µία µόνο σύνταξη στο Βουλευτή, όπως
ισχύει για όλους τους συνταξιούχους; Γιατί παίρνετε µέτρα µόνο
για τους αδύνατους οικονοµικά;
Αυτή είναι η πολιτική σας! Ταξική, ανελέητη ενάντια στο λαό
που είναι ο εχθρός σας. Αλλά και τους µικροεπαγγελµατίες και
αυτούς που έχουν αποµείνει και δύσκολα τα φέρνουν βόλτα, θέλετε γρήγορα να τους εξοντώσετε. Οι απελευθερώσεις χτυπάνε
τους µικρούς για να συγκεντρώσουν τη δραστηριότητά τους οι
µεγάλοι.
Δεν υποστηρίζουµε -και το λέµε καθαρά- την αστική σας δηµοκρατία γιατί λειτουργεί σε βάρος της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωµάτων. Το βιώνουν εξάλλου. Απλά δεν διστάζετε να
την καταπατήσετε και αυτήν και να δείξετε κυνικά αυτό που φωνάζει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ότι, δηλαδή, έχουµε δικτατορία του κεφαλαίου. Το σηµερινό κοροϊδιλίκι του κατεπείγοντος το αποδεικνύει. Νοµοθετήµατα fast track για να µη χάσει
χρόνο το κεφάλαιο στην εκµετάλλευση των εργαζοµένων, γιατί
έτσι βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά του και αντλεί κέρδη.
Γι’ αυτό µια λύση µόνο υπάρχει υπέρ του λαού: Η ανατροπή
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αυτό σηµαίνει απειθαρχία,
ανυπακοή σε ό,τι κατακρεουργεί τη ζωή µας, πλώρη για εξουσία
και οικονοµία που συµφέρει και ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καµµία αναγνώριση του χρέους
που καρπώθηκε και ενισχύθηκε το κεφάλαιο και τα παράσιτά του.
Καταψηφίζουµε τις θηλιές που βάζετε στις ζωές του λαού και
χαιρετίζουµε τις χιλιάδες διαδηλωτών σε όλην την Ελλάδα.
Καλούµε να συνεχίσουν το επόµενο διάστηµα ακόµα πιο δυ-
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νατά για να µην περάσει στην πράξη η βαρβαρότητά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής έχει το λόγο για έξι λεπτά.
Ακολουθεί ο κ. Μητρόπουλος που είναι ο τελευταίος από τους
προταθέντες οµιλητές. Κλείνει αυτός ο κύκλος των κοµµάτων και
θα µιλήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Σταϊκούρας και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, την µόλις
κατελθούσα από το Βήµα συνάδελφο του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, ξέρουµε
ότι έχει µια άλλη διαφορετική πρόταση µόνο που αυτή η πρόταση έχει καταρρεύσει σε όλον τον πλανήτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ενώ η δική σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα επανέλθουµε δριµύτεροι.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν µπορούµε καν να πούµε ότι
έχουµε δείγµα γραφής πλέον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο ήταν στο Βήµα
και µιλούσε ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, ο κ. Μιχαλολιάκος.
Από την επόµενη στιγµή που µίλησε και ο ίδιος και ο κ. Γερµενής
άδειασαν τα έδρανα. Δεν υπάρχει κανείς. Είναι δείγµα σεβασµού
στο Κοινοβούλιο.
Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι δεν νιώθουν, όπως και οι ίδιοι έχουν
δηλώσει, τόσο βολικά µέσα στο ναό της δηµοκρατίας. Θα ήθελα
όµως να πω στον κ. Μιχαλολιάκο ένα πράγµα. Για την αποφυγή
του εµφυλίου πολέµου στη χώρα φρόντισε ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Καραµανλής όταν έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο πρώτος λόγος που µπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν ήταν οικονοµικός, αλλά πολιτικός. Βαθύτατα πολιτικός για να κατοχυρωθεί, για να περιφρουρηθεί, για να θωρακιστεί η δηµοκρατία στη χώρα µας.
Χθες, άκουσα τον εισηγητή της Χρυσής Αυγής να λέει: «εµείς
θα µπορούσαµε να υπερψηφίσουµε κάποια πράγµατα από εδώ
µέσα αλλά µας δώσατε το νόµο τελευταία στιγµή». Σήµερα µε
έκπληξή µου άκουσα και τον ίδιο αλλά και τον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής αλλά και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να ωρύονται και να λένε «δεν ψηφίζουµε τίποτα, είναι κατάπτυστος νόµος»
και πάει λέγοντας. Θα τους απαντήσω µε µια λέξη που µου έµαθε
ο κ. Παναγιώταρος.
Κύριοι της Χρυσής Αυγής, είστε παπάντζες. Παπάντζες σηµαίνει παπατζήδες.
Άκουσα από τον ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να λέει όλα αυτά που
ακούσαµε τις τελευταίες µέρες. Με το ένα πόδι είναι µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε το άλλο πόδι απ’ έξω. Δεν ξέρω. Ζηλεύει
το ΚΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο κ. Τσίπρας την ώρα που µιλάει µε τον κ. Σούλτς, µιλάει την
ευρωπαϊκή γλώσσα. Όταν έρχεται µέσα στην Ελλάδα, τότε θυµάται τις κοµµουνιστικές του ρίζες και τις επιρροές και υπόσχεται τα πάντα.
Αυτό, όµως, που ισχύει για όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης είναι ότι απ’ όλους σας και χθες και σήµερα δεν έχουµε
ακούσει µία πρόταση. Μία πρότασή σας για το πώς θα βγούµε
από την κρίση, µία πρότασή σας από πού θα βρούµε χρήµατα
εάν αύριο δεν ψηφιστούν τα µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ούτε οι Ρώσοι, στους
οποίους προσδοκούν κάποιοι –οι Ανεξάρτητοι Έλληνες- ούτε οι
Κινέζοι ούτε ο φίλος σας από τη Λατινική Αµερική, ο Ούγκο Τσάβες, δίνουν λεφτά.
Αυτό το οποίο σήµερα γίνεται είναι να µπορέσουµε να προχωρήσουµε τις διαδικασίες, να πάρουµε τη δόση, για να κρατήσουµε την Ελλάδα όρθια. Είναι απόλυτη ανευθυνότητα από
πλευράς σας -ξέρετε πολύ καλά, όµως, ότι δεν έχετε εσείς τα
καυτά κάρβουνα στα χέρια σας- όλα αυτά τα οποία λέτε εδώ,
όλα αυτά τα οποία υπόσχεστε, ο λαϊκισµός και το χάιδεµα των
αφτιών των πολιτών που επιδιώκετε.
Τα µέτρα που καλούµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
πάρουµε, είναι µέτρα δύσκολα και επώδυνα. Είναι µέτρα που δηµιουργούν σε πολλούς συνανθρώπους µας σοβαρά προβλήµατα.
Είναι, όµως, αναγκαία µέτρα για να µπορέσει η ελληνική οικονοµία από τα ελλείµµατα να περάσει στα πλεονάσµατα και σταδιακά να περάσει από την ύφεση στην ανάπτυξη. Πρώτη φορά
το 2013 θα πετύχουµε να έχουµε έστω ένα πολύ µικρό πρωτογενές πλεόνασµα 0,4% του ΑΕΠ.
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Σε αυτήν την εθνική προσπάθεια συµµετέχουν όλοι αναλογικά.
Δεν υπάρχουν στο πρόγραµµα αυτό οριζόντιες περικοπές.
Μας κατηγορεί η Αντιπολίτευση ως κοινωνικά ανάλγητους. Το
2013, όµως, έχουµε το µεγαλύτερο κοινωνικό προϋπολογισµό
ύψους 21,7% µέσα στην Ευρωζώνη.
Είναι αλήθεια ότι η αναβλητικότητα των προηγουµένων κυβερνήσεων στη λήψη διαρθρωτικών µέτρων στην οικονοµία και τη
Δηµόσια Διοίκηση, σε συνδυασµό µε εσφαλµένες πολιτικές και
την αποδοχή σχεδόν όλων των αιτηµάτων των συνδικαλιστών και
των πολιτών, διεκδικώντας την ψήφο τους, οδήγησαν τη χώρα
σε µεγάλα χρέη. Τα ελλείµµατα των προϋπολογισµών των τελευταίων τριάντα χρόνων συσσωρεύτηκαν και χρέωσαν όχι µόνο
εµάς, αλλά και τα παιδιά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά το κούρεµα του ελληνικού
χρέους υπάρχει απόλυτη ανάγκη ρευστότητας στην ελληνική οικονοµία η οποία σήµερα είναι παγωµένη. Ένα µεγάλο µέρος της
δόσης θα πάει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να
στηρίξουµε τις καταθέσεις των πολιτών. Όλα τα µέτρα θα οδηγούνταν στην αποτυχία και θα απαιτούνταν να ληφθούν νέα, κάτι
που έγινε στο άµεσο παρελθόν, εάν δεν συνοδεύονταν από ένα
πακέτο αναπτυξιακών δράσεων και µεταρρυθµίσεων που πρέπει
να πραγµατοποιηθούν, ώστε να µπορέσει να επανεκκινήσει η ελληνική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω. Δεν θα σταµατήσω στα
έξι λεπτά. Μέχρι τώρα αφήνατε οκτώ λεπτά και οι συµµετέχοντες
στο Προεδρείο µιλούσαν και εννέα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Προχωρήστε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι ένα
πολύ ισχυρό όπλο στη µάχη της Κυβέρνησης µε την ύφεση και
την ανεργία και θα επιταχυνθεί µε µεγαλύτερους ρυθµούς απορρόφησης, µε την απλοποίηση των διαδικασιών, την αναθεώρηση
των προγραµµάτων της τρέχουσας περιόδου, µε την εκτέλεση
εκατόν ογδόντα ένα έργων προτεραιότητας ύψους 11,5 δισεκατοµµυρίων, µε την ολοκλήρωση των ηµιτελών έργων της περιόδου 2000 – 2016 και την ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε κρίσιµες στιγµές, κρίσιµες ώρες και πρέπει να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Οι
πολίτες θα χρεώσουν σε εµάς θετικά ή αρνητικά την αυριανή πορεία της χώρας. Έχουµε το µέλλον των παιδιών µας στα χέρια
µας. Η µη ψήφιση των µέτρων θα οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία και τις επόµενες γενιές πολλά χρόνια πίσω.
Είµαστε στο ναό της δηµοκρατίας όχι µόνο για τα εύκολα,
αλλά κυρίως για τα δύσκολα. Εµείς τολµούµε να πράξουµε το
σωστό και όχι το πρόσκαιρα αρεστό. Η Αντιπολίτευση λειτουργεί
ανεύθυνα και λαϊκίζει. Η ψήφος µου, η ψήφος όλων εµάς που ψηφίζουµε τα µέτρα είναι ψήφος σωτηρίας της χώρας. Ψηφίζουµε
τα µέτρα για το καλό της Ελλάδας. Ψηφίζουµε τα µέτρα για ένα
νέο ξεκίνηµα της πατρίδας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ της Εργασίας, στη σελίδα 303 του νοµοσχεδίου σας, 2β περίπτωση για να βγουν γυναίκες και άντρες στη
σύνταξη σε δύο µήνες από 1-1-13 απαιτείται -διαβάζω αν το
έχετε µπροστά σας- πλήρης πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία σαράντα ετών. Είπατε στα αφεντικά µας ότι από τα 2,5 εκατοµµύρια
σηµερινούς συνταξιούχους µόνο έντεκα γυναίκες έχουν δώδεκα
χιλιάδες ένσηµα ή σαράντα χρόνια πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, ότι δηλαδή από τα 2,5 εκατοµµύρια οκτακόσιοι δέκα άντρες και έντεκα γυναίκες είχαν µέχρι τώρα αυτήν την προϋπόθεση;
Άρα, λοιπόν, δεν θέλετε να πάρουν οι γυναίκες κυρίως συντάξεις και δεν θέλετε να πάρουν άντρες και γυναίκες. Επαναλαµβάνω σελίδα 303, παράγραφος 2i και λέτε στη β υποπερίπτωση:
«πλήρης πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία για να βγουν στη σύνταξη από 1-1-13.
Δεύτερον, διαβεβαιώνετε σε διάφορους τόνους ότι είναι εξα-
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σφαλισµένα τα θεµελιωµένα δικαιώµατα. Σας διαβάζω τι λέτε. Το
95% γυναικών και αντρών που έχουν κατοχυρώσει 10, 11, 12 πληρώνοντας χρήµατα για αναγνώριση πλασµατικών σφάζονται. Σας
διαβάζω σελίδα 574, το 4 υπ’ αριθµόν «θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι 31-12-12 λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας.»
Ήρθε προχθές συγγένισσα σας και µου λέει: «Θέλω να βγω
στη σύνταξη» -και θα σας κυνηγάει από σήµερα- και της λέω:
«Έχεις δέκα χιλιάδες οκτακόσια ένσηµα;» Μου λέει: «Δεν έχω,
θα αναγνωρίσω τριών χρόνων.» Τα ανεγνώρισε. Και στην ηλικία
των πενήντα οκτώ ετών, λέω, βγαίνετε στη σύνταξη. Πώς θα βγει
η συγγένισσα σας; Με τις σωρευτικές προϋποθέσεις, δηλαδή
πέντε χιλιάδες οκτακόσια και στο πεντηκοστό όγδοο έτος, ενώ
είναι σήµερα πενήντα πέντε ετών. Θα πάει στα εξήντα δύο , αλλά
θα πάει και στα εξήντα επτά.
Σας διαβάζω τρίτη περίπτωση. Η καλόπιστη φίλη απ’ ό,τι ανέφερε και ο κ. Αναγνωστάκης που µε προσοχή µε άκουσε εχθές
στα δώδεκα σηµεία που σας εγκάλεσα. Καταργείται όλα τα επιδόµατα. Να το ακούσουν εδώ και οι συνάδελφοι σας της Νέας
Δηµοκρατίας. Καταργείτε επίδοµα γάµου, επίδοµα τέκνων, ανθυγιεινό, επικίνδυνο, σπουδών, σελίδα 588 ε υποπερίπτωση. Καταργείτε όλα τα επιδόµατα και µένει µόνο το χρονοεπίδοµα και
θα ακούσετε πως το διατηρείτε. Διαβάζω. Πέραν της µηνιαίας
τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καµµία άλλη προσαύξηση δεν περιλαµβάνεται. Και αφού καταργείτε όλα τα επιδόµατα και δεν το λέτε και έτρεχαν εδώ οι Δηµαρέοι και έλεγαν
σώζουµε τριετίες, παγώνετε όλες τις τριετίες, υποπερίπτωση στ’
µέχρι ώτου η ανεργία γίνει 10%. Την µετράνε από τις 14-2-2012
σελίδα 588 υποπερίπτωση στ’.
Και αφού παγώνετε όλες τις τριετίες το µόνο επίδοµα που
µένει στον πολύπαθο ιδιωτικό τοµέα τις ξεπαγώνετε µετά το
2025-27, έτσι το υπολογίζει η ΓΕΣΕΕ, αλλά σ’ αυτόν που έχει
δουλέψει τριάντα χρόνια και δικαιούται δέκα τριετίες του αναγνωρίζεται εσείς και η τρόικα τρεις µόνο. Διαβάζω σελίδα 587 γι’
περίπτωση. «Ο κατά τα άνω µισθωτός προσαυξάνεται µε ποσοστό 10% για κάθε τριετία συνολικά όµως για τρεις τριετίες, δηλαδή προϋπηρεσία εννέα ετών. Σε εργαζόµενο µε τριάντα χρόνια
του παγώνετε µέχρι το ‘27 τις τριετίες και όταν τις ξεπαγώνετε
οψέποτε του αφήνετε µόνο τρεις τριετίες από τις δέκα εάν δούλευε τριάντα χρόνια. Αυτό κάνετε;
Τέταρτη περίπτωση: Έρχεστε και λέτε ότι υπάρχει και δείκτης
περικοπής 20%. Στη σελίδα 60 της αιτιολογικής έκθεσης έχετε
περικοπή και 20% και 25%, ενώ στη σελίδα 650 φτάνετε µέχρι το
15%. Παρακαλώ πολύ, να το κοιτάξετε και να δείτε, που λέτε την
αλήθεια. Να κοιτάξετε τη σελίδα 60 της αιτιολογικής έκθεσης και
τη σελίδα 405 του κυρίως κειµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω κάτι και προς τον αγαπητό φίλο και παλιόφιλο
κ. Μανιτάκη. Είστε υπεύθυνος -µε τόση ιστορία και στην Αριστερά και στην επιστήµη- διότι βάνετε τη συνταξιοκτόνα και µισθοκτόνα λογική του άρθρου 103 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος. Δεχθήκατε -ή υποταχθήκατε- να καταργήσετε δηµόσιες υπηρεσίες. Κι επειδή καταργούνται οι δηµόσιες υπηρεσίες ξεπατώνετε είκοσι πέντε χιλιάδες ανθρώπους µε το σκεπτικό
ότι καταργούνται οι οργανικές θέσεις, οι οποίες κάθονται στις
υπηρεσίες που καταργείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκατοντάδες σελίδες και ρυθµίσεις του τρίτου µνηµονίου έρχονται σε ένα άρθρο, παραβιάζοντας κάθε συνταγµατική και κοινοβουλευτική τάξη. Το
κατεπείγον της διαδικασίας ψήφισής τους γίνεται για να αποκλειστεί η ενηµέρωση του λαού αλλά και των Βουλευτών, ώστε να
περάσουν τα µέτρα της κοινωνικής καταστροφής µε τα λιγότερα
δυνατά εµπόδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. δώστε µου ένα λεπτό.
Το εγχείρηµα αυτό της τρικοµµατικής Κυβέρνησης δεν είναι
απλή νοµοθετική παρέµβαση, είναι πλήρης καταστροφή των θεσµών που συγκροτούν το πλέγµα του ανολοκλήρωτου ελληνικού
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κοινωνικού κράτους. Είναι µια οµοβροντία πυρηνικών όπλων
εναντίον του κοινωνικού σώµατος, του κάθε Έλληνα και Ελληνίδας ξεχωριστά.
Με την ψήφιση αυτών των µέτρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποδυναµωµένη αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µας γίνεται ταπεινή θεραπαινίδα των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων
και ο κάθε πολίτης άνεργος, ελαστικά εργαζόµενος, συνταξιούχος, αυτοαπασχολούµενος, φτωχός και όµηρος στην ίδια του την
πατρίδα.
Καλούµε κάθε Έλληνα Βουλευτή που γεννήθηκε σε αυτόν τον
τόπο, που έµαθε την ελληνική γλώσσα και µπορεί να συνεννοείται µε τους άλλους στην προαιώνια και µοναδική διάλεκτο των
προγόνων του να ρίξει µια µατιά στο τερατούργηµα αυτό της
απόλυτης κοινωνικής φρίκης για να διαπιστώσει πάνω από κοµµατικές ιδιοτέλειες και πειθαρχίες το έγκληµα, στο οποίο θα συνεργήσει εάν παρ’ ελπίδα ψηφίσει το πολυνοµοσχέδιο του
ανθρώπινου, οικογενειακού, κοινωνικού, οικονοµικού και εθνικού
ολοκαυτώµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εργασιακό πακέτο είναι πολεµικό ανακοινωθέν, είναι εµπνευσµένο και σχεδιασµένο από εχθρούς του λαού µας και δεν αφορά ελεύθερους πολίτες αλλά
λαό υπό κατοχή. Στήνει το λαό στα έντεκα µέτρα και τον εκτελεί.
Καταργεί ό,τι απέµεινε από το κοινωνικό κράτος. Αυτό το πακέτο
δεν θα περάσει.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για αποφυγή εντυπώσεων ο Πρόεδρος της Βουλής
µε ενηµέρωσε να σας ανακοινώσω ότι η µικτή βουλευτική αποζηµίωση για όλους ανεξαιρέτως τους Βουλευτές είναι 5.780
ευρώ µικτά. Σε αυτό το ποσό µπορούν να συµπεριληφθούν οι δαπάνες, η οργάνωση του γραφείου, τα ταχυδροµικά τέλη και τα
έξοδα κίνησης. Αυτή είναι η πραγµατική αλήθεια. Η µικτή βουλευτική αποζηµίωση είναι 5.780 ευρώ µικτά. Αυτό γίνεται γνωστό
για αποφυγή εντυπώσεων.
Το λόγο έχει ο κ. Στουρνάρας για ένα λεπτό για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µια νοµοτεχνική βελτίωση επί της παραγράφου
γ’ που αφορά τη Βουλή.
Στην υποπαράγραφο Γ.1. στην εσωτερική παράγραφο δ) της
υποπερίπτωσης α. της περίπτωσης 7 διαγράφονται οι λέξεις:
«Σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της».
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας για
δέκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνώ απολύτως µε πολλούς από εσάς σε όλες τις πτέρυγες που είπατε ότι πρέπει να
είµαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέµε σήµερα και να αντιµετωπίσουµε κατάµατα την αλήθεια, µακριά από ωραιοποιήσεις αλλά
και υπερβολές και κινδυνολογίες, όπως εκφράσεις για εκτελεστικό απόσπασµα και ότι η Κυβέρνηση δήθεν το κάνει επίτηδες.
Συζητούµε σήµερα µε τη µορφή του κατεπείγοντος το νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει όλες τις προαπαιτούµενες δράσεις που
κρίνονται απαραίτητες για τη συνέχιση και επικαιροποίηση του
προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής. Να µην ξεχνάµε, του προγράµµατος που περιέχει τη χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας.
Το κατεπείγον της εν λόγω νοµοθετικής πρωτοβουλίας, αξιότιµε κύριε Μητρόπουλε, καθορίζεται κυρίως από το ασφυκτικό,
από το πιεστικό περιβάλλον στο οποίο καταρτίστηκε και κατατέθηκε. Εξηγούµαι: Περιβάλλον στο οποίο, πρώτον, διαµορφώνεται µία ξεκάθαρη τάση περιοριστικής συσταλτικής δηµοσιονοµικής πολιτικής σε πολλά κράτη-µέλη της Ευρωζώνης, τα οποία
και δεν αντιµετωπίζουν τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα στον ίδιο
βαθµό µε τα δικά µας, τάση όµως που συνοδεύεται από τη σταδιακή ενίσχυση της συνειδητοποίησης των συστηµικών αδυναµιών της Ευρωζώνης, της αλληλεξάρτησης των προβληµάτων
και της ανάγκης διαµόρφωσης ολοκληρωµένων, συνεκτικών, συνολικών ευρωπαϊκών λύσεων. Πρόκειται για απαντήσεις, στη διαµόρφωση των οποίων θα πρέπει και εµείς να λάβουµε µέρος ως
ισότιµοι εταίροι.
Δεύτερον, η κατάσταση των ταµειακών διαθεσίµων του κράτους, η οποία και είναι οριακή. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην οικονοµία.
Τρίτον, υπάρχουν αυστηροί περιορισµοί στην άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Η αλήθεια είναι ότι η χώρα λειτουργεί σε ένα δύσκολο, σε ένα
σχεδόν άκαµπτο πλαίσιο. Και αυτό συµβαίνει για τρεις ουσιαστικούς λόγους.
Ο πρώτος λόγος, είναι ότι η χώρα εδώ και δυόµισι χρόνια έχει
προσφύγει στο µηχανισµό στήριξης, γεγονός που περιορίζει
τους βαθµούς ελευθερίας.
Ο δεύτερος λόγος, είναι οι µεγάλες και συνεχείς αποκλίσεις
από τις προβλέψεις του προγράµµατος, που οδηγούν στην αλλαγή των δεδοµένων και των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών σεναρίων για το µέλλον και άρα στο ύψος και στην
κατανοµή των µέτρων.
Ο τρίτος λόγος, είναι το σηµαντικό έλλειµµα αξιοπιστίας της
χώρας λόγω τεράστιων αποκλίσεων µεταξύ προθέσεων, σχεδιασµού, υλοποίησης και αποτελέσµατος, που δεν άφησε περιθώρια
για άµεση αλλαγή του προγράµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το περιβάλλον συντάχθηκε και κατατέθηκε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής
στρατηγικής, πλαίσιο το οποίο περιγράφει τις βασικές πολιτικές
προτεραιότητες και κατευθύνσεις και το οποίο σε σχέση µε το
παρελθόν αποτυπώνει µε περισσότερη ακρίβεια τις πραγµατικές
επιδόσεις λειτουργίας του κράτους και ενσωµατώνει πληρέστερες, πραγµατικές προβολές των αναγκών των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
Βασική επιδίωξη του πλαισίου είναι να εισέλθει η χώρα σε µία
µακρά περίοδο δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων, ώστε να µπορεί
να πορεύεται βαθµιαία µε µειούµενες δανειακές ανάγκες.
Άµεσος και εθνικός –το επισηµαίνω- στόχος είναι η επίτευξη
πρωτογενούς πλεονάσµατος από του χρόνου και η µετάθεση της
επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος 4,5% του ΑΕΠ για το 2016.
Με την επίτευξη αυτού του στόχου η Ελλάδα θα αποκτήσει ζωτικούς βαθµούς ελευθερίας. Θα τονωθεί η εθνική µας αυτοπεποίθηση, θα ενισχυθεί η διαπραγµατευτική µας θέση. Μόνο έτσι η
ελληνική οικονοµία θα καταφέρει να εισέλθει το συντοµότερο δυνατό στον ενάρετο κύκλο της δηµοσιονοµικής σταθερότητας και
ανάπτυξης και θα είναι σε θέση µακροπρόθεσµα να διαµορφώσει
όρους αξιοπρέπειας και ευηµερίας για όλους τους πολίτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίτευξη αυτού του στόχου
απαιτεί τη λήψη µέτρων δηµοσιονοµικής πολιτικής, πολλά από
τα οποία αποτελούν συµβατικές υποχρεώσεις της χώρας από
τον προηγούµενο Μάρτιο, µέτρα που περιλαµβάνουν τη µείωση
της συνταξιοδοτικής δαπάνης, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και όχι για κάποια χρόνια, όπως ακούστηκε από τη
Χρυσή Αυγή, τη µείωση των καταβαλλόµενων συντάξεων σε Βουλευτές και αιρετούς και µία σύνταξη από εδώ και πέρα για όλους
τους Βουλευτές, τον εξορθολογισµό της µισθολογικής δαπάνης
µε τη µείωση των αποδοχών του πολιτικού προσωπικού και την
επέκταση του ενιαίου µισθολογίου και έγινε συγκεκριµένη τροποποίηση τώρα από τον κύριο Υπουργό -σας θυµίζω ότι πρόσφατα, το Σεπτέµβριο, επήλθαν σηµαντικές µειώσεις των απολαβών του πολιτικού προσωπικού.- τον εξορθολογισµό των αµυντικών δαπανών, χωρίς να πλήττονται οι αµυντικές δυνατότητες
της χώρας, τον εξορθολογισµό της φαρµακευτικής δαπάνης και
των υπηρεσιών υγείας, την αναδιάρθρωση και τη µείωση του µεγέθους των φορέων της γενικής κυβέρνησης, την καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών, διατηρώντας όµως το ουσιαστικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας.
Και µιας και µιλάµε για κοινωνικές δαπάνες, να αναφέρω ότι
αυτές στην Ελλάδα είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη, µε ποσοστό 21,3% του ΑΕΠ το 2012, χωρίς όµως να επιτυγχάνεται δυστυχώς αντίστοιχη µε την Ευρώπη µείωση του επιπέδου της
φτώχειας. Μόλις κατά το µειώνεται το επίπεδο της φτώχειας
από τις κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα σε σχέση µε τον µέσο
ευρωπαϊκό όρο. Γι’ αυτό χρειάζεται καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών. Είναι αλήθεια ότι πολλά από αυτά τα µέτρα
είναι σκληρά. Είναι δυσβάσταχτα, είναι επώδυνα µέτρα για τα
οποία έγινε προσπάθεια να κατανεµηθούν όσο γίνεται δικαιότερα
στο σύνολο της κοινωνίας.
Κάποιοι µπορούν να ισχυριστούν ότι υπάρχουν αδικίες και ορισµένες είναι αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας ρυθµίσεις. Η διάρθρωση, όµως, του πακέτου των µέτρων είναι δυστυχώς αναπόφευκτη, εάν αναλογιστούµε ότι οι δαπάνες για µισθούς, για
συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα ξεπερνούν το 70% των δαπανών της γενικής κυβέρνησης.
Αλλά υπάρχει στο παρόν σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές που για καιρό
βρισκόντουσαν σε λανθάνουσα κατάσταση, εκτός ηµερήσιας
διάταξης. Διαρθρωτικές αλλαγές που λιµνάζουν και θα έπρεπε
από καιρό να είχαν εφαρµοστεί, χωρίς να µας τα επιβάλει κάποιος δανειστής. Διαρθρωτικές αλλαγές αναγκαίες, ώστε να ανασχεθούν οι έντονες υφεσιακές πιέσεις και να τονωθεί η ρευστότητα της οικονοµίας.
Να αναφέρω ορισµένες. Εισάγονται πιο αυστηροί και αυτόµατοι µηχανισµοί ελέγχου των δαπανών των φορέων της γενικής
κυβέρνησης, µε δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές παρεµβάσεις,
προκειµένου να διασφαλίζεται η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
Διαµορφώνονται συνθήκες για την αποφυγή δηµιουργίας νέων
ληξιπρόθεσµων οφειλών. Καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων, αίτηµα και ζητούµενο ετών και δηµιουργείται απλός,
αξιόπιστος, συνεκτικός κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών, µε κύρια κατεύθυνση τον περιορισµό των υποχρεώσεων και τον εξορθολογισµό του κανονιστικού πλαισίου.
Συστήνεται θέση µόνιµου γενικού γραµµατέα δηµοσίων εσόδων. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αποπληρωµή των δανείων που έχουν λάβει οι δήµοι και οι περιφέρειες της χώρας από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ρυθµίζεται ο τρόπος καταβολής των οφειλόµενων από τις τράπεζες στο ελληνικό δηµόσιο για τις προνοµιούχες µετοχές που κατέχουν µε βάση το νόµο
του 2008. Αίρονται οι υφιστάµενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό που θα οδηγήσουν στην αποκλιµάκωση αµοιβών και τιµών
σε παρεχόµενες υπηρεσίες. Απλοποιείται η διαδικασία της σύστασης των εταιρειών, µέσω της υπηρεσίας µιας στάσης. Εισάγεται στη µεγαλύτερη δυνατή έκτασή του ο θεσµός της
υποχρεωτικής µετάταξης ή µεταφοράς προσωπικού και προβλέπεται άµεση αποµάκρυνση όσων διώκονται ή τιµωρούνται για σοβαρά ποινικά αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα.
Επιταχύνονται οι αποκρατικοποιήσεις µε ενίσχυση της λογοδο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

σίας και της διαφάνειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι η κατάσταση,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα προβληµατική. Το παγκόσµιο περιβάλλον είναι περίπλοκο, είναι ρευστό.
Η χώρα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Στην κατάσταση που βρίσκεται το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου συνιστά ένα αναγκαίο βήµα
στη µακρά και δύσκολη πορεία της. Δεν είναι, όµως, ικανό για τη
βιώσιµη λύση του προβλήµατος. Λύση που απαιτεί την πιο
ενεργή, την πιο ουσιαστική συµµετοχή και συµβολή και των εταίρων. Δεν έχουµε αυταπάτες για τις επιδράσεις του νοµοσχεδίου.
Με τις ρυθµίσεις του ανατρέπονται ισορροπίες και σχεδιασµοί.
Αλλά και κατεστηµένες νοοτροπίες και συµφέροντα. Δυσκολεύεται περισσότερο η διαβίωση έντιµων και δηµιουργικών Ελλήνων
και κυρίως των οικονοµικά ασθενέστερων. Προκαλούνται δικαιολογηµένες δυσαρέσκειες, όµως εδώ που είµαστε δεν υπάρχει
άλλο πλαίσιο αναζήτησης της λύσης του προβλήµατος. Με αυτό
ως δεδοµένο και γνώµονα το συµφέρον της χώρας πιστεύω ότι
πρέπει να βαδίσουµε γρήγορα µε αλήθεια, τόλµη, ρεαλισµό αποτελεσµατικότητα και ευαισθησία, επιδιώκοντας µε νέα όπλα διαπραγµάτευσης και αξιοπιστία βελτιώσεις εν πορεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαριάς, για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε τον Υπουργό ότι έφερε µια τροπολογία. Αναζητούµε την
τροπολογία αυτή και δεν την βρίσκουµε. Δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε χωρίς να την έχουµε δει και δεν µπορεί να συνεχίζεται
η συζήτηση. Απ’ όσα ακούσαµε έχουµε την αίσθηση ότι γίνεται
επέµβαση στο αυτοδιοίκητο της Βουλής. Το πώς θα οργανώσει
τις υπηρεσίες της η Βουλή και το τι δραστηριότητες θα κάνει
είναι θέµα της ίδιας της Βουλής. Εµείς κυριαρχικά θα αποφασίσουµε. Ψάχνουµε, λοιπόν, µέχρι στιγµής την τροπολογία, δεν την
βρίσκουµε, δεν διανεµήθηκε, δεν µπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση µ’ αυτούς τους όρους.
Η τροπολογία κύριε Υπουργέ, να µας πείτε αναλυτικά σε τι
αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, είναι
στο φωτοτυπικό και θα διανεµηθεί σε λίγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σε λίγο µιλάµε. Πώς θα
τοποθετηθούµε; Να µας εξηγήσει ο Υπουργός τι αφορά, να µάθουµε ποιά ζητήµατα καλύπτει κι ευχαρίστως να τη δούµε. Πείτε
µας κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά θα
µας εξηγήσει ο Υπουργός.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, ξέρετε καλύτερα τη
διαδικασία. Εφόσον έρχεται και κάνει νοµοτεχνική ρύθµιση, να
εξηγήσει ποιους αφορά και να το µοιράσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, είναι επί της παραγράφου γ’.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πείτε µας τι αφορά,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στην
ουσία αφορά τη δυνατότητα της Βουλής να καθορίζει τους µισθούς των υπαλλήλων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφορά τις δυνατότητες
της Βουλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
Δηλαδή εντάσσονται και οι υπάλληλοι στα γενικότερα µισθολόγια του δηµοσίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρεµβαίνει ο Υπουργός στη
Βουλή; Απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου της Βουλής. Υπάρχει ή δεν υπάρχει;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα διανεµηθεί, κύριοι συνάδελφοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο περί αντισυνταγµατικότητας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Χρυσοχοΐδης
έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει το λόγο περί αντισυνταγµατικότητας, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κουράκο, δεν
έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει
υπογραφή του Προέδρου της Βουλής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, θα
διανεµηθεί. Θα το δούµε.
Ορίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω ζητήσει το λόγο εδώ και τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει µια δυσλειτουργία στη Βουλή για λίγο χρόνο
και θα αργήσουν λίγο να βγουν οι φωτοτυπίες. Σας παρακαλώ
πολύ, κάντε λίγη υποµονή. Θα διανεµηθεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο της Βουλής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πότε θα διανεµηθεί; Μας κοροϊδεύετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα διανεµηθεί. Θα τη δούµε. Πάµε
να τελειώνουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ποιοι φωνάζουν
«πάµε, πάµε»; Έτσι γίνεται η κοινοβουλευτική διαδικασία µε το
«πάµε, πάµε»; Να διανείµει ο Υπουργός αυτό το οποίο κατέθεσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ εδώ
είναι Βουλή των Ελλήνων! Επιτέλους, δεν είναι αµφιθέατρο! Σας
είπα να περιµένετε δυο λεπτά διότι ήξερα ότι είναι στο φωτοτυπικό το οποίο είχε µια δυσλειτουργία. Ήρθε τώρα. Σας παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ το λόγο µε το άρθρο 100.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό το παλιόχαρτο λέγεται «τροπολογία»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
υπάρχουν δυσκολότερες στιγµές από εκείνες όπου η πορεία
µιας ολόκληρης χώρας περικλείεται σε ένα δίληµµα. Στο δίληµµα, ναι ή όχι; Είναι άδικο για τη χώρα, είναι άδικο για τους
πολίτες αλλά είναι και άδικο για τους Βουλευτές.
Είναι, λέω, άδικο για τη χώρα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κακλαµάνη, κύριε
Βορίδη, σας παρακαλώ κάνετε ησυχία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει το
λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι είναι άδικο για τη
χώρα, είναι άδικο για τους πολίτες και τους Βουλευτές. Σήµερα,
όµως, δεν έχουµε το χρόνο να δούµε γιατί συµβαίνει αυτό τέταρτη φορά µετά το 2010. Όµως, είµαστε εδώ µια απόφαση, µια
ψήφος…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εδώ καταργείται
ο Κανονισµός της Βουλής µε αυτήν την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο τον έχει ο
κ. Χρυσοχοΐδης. Σεβαστείτε τον οµιλητή. Όταν τελειώσει, πάρτε
το λόγο. Ζητήστε τον και θα σας τον δώσω. Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε τον κ. Χρυσοχοΐδη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει κι εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μετά θα πάρετε το
λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι πραξικόπηµα
αυτό. Θίγει εσάς, το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Κουίκ, θα το
δούµε µετά αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να διεξάγεται η συζήτηση κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Σας παρακαλώ πολύ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να σεβαστούµε τον οµιλητή.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι είµαστε εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
καθίστε λίγο. Πρέπει να σεβαστούµε τον οµιλητή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Είµαστε, λοιπόν, εδώ, µια ψήφος,
µια απόφαση και µια άποψη για την πορεία της χώρας. Αλλά
υπάρχει και ένα δεδοµένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
κάθε επιλογή έχει το κόστος της. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως
δωρεάν. Ακόµη και για εκείνους που βολικά κάθονται και κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις των άλλων.
Οι στιγµές είναι δύσκολες και ιστορικές. Υπάρχει µεγάλη αγωνία και πρέπει να σεβαστούµε τον πόνο, τα ερωτηµατικά, την
αγωνία των πολιτών και τη διαµαρτυρία τους. Πάνω απ’ όλα,
όµως, οφείλουµε να υπερασπιστούµε το δικαίωµα της νέας γενιάς στην ελπίδα. Πάνω απ’ όλα οφείλουµε να οικοδοµήσουµε τη
νέα Ελλάδα πάνω στην πεποίθηση ότι έχουµε ένα τέλος του ανηφορικού δρόµου και ότι µας περιµένουν καλύτερες µέρες, αρκεί
να το πιστέψουµε και να αγωνιστούµε ενωµένοι.
Θέλω να απευθυνθώ, κύριε Πρόεδρε, στους συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης πρώτα-πρώτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αγωνίες σας είναι και δικές
µας αγωνίες. Οι ανησυχίες σας και οι προβληµατισµοί το ίδιο.
Δεν χωρά καµιά αµφιβολία ότι υπάρχουν σκληρά µέτρα σε αυτό
το νοµοσχέδιο, µέτρα που µειώνουν τα εισοδήµατα, µέτρα τα
οποία ανατρέπουν τη ζωή των πολιτών και µάλιστα γίνονται πιο
επώδυνα κάτω από το αίσθηµα της αδικίας, λόγω του ότι είναι
οριζόντια.
Απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες, αλήθεια, ποιος δεν θα ήθελε
να πει όχι, ποιος δεν θα ήθελε να δείξει ότι αντιστέκεται; Με την
άρνηση, όµως, δεν ξεµπερδεύεις µε τα προβλήµατα, εκτός κι αν
ενδιαφέρεσαι να κάνεις µια πρόσκαιρη δουλειά.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι αµείλικτο και απευθύνεται προς την
Αντιπολίτευση: Μετά το «όχι» τι; Αυτό χρειάζεται µια απάντηση.
Αν είχαµε µια σοβαρή, ρεαλιστική απάντηση εγώ θα σας έλεγα
να τα δούµε όλα από την αρχή.
Πολύ φοβάµαι, όµως, ότι το «όχι» το ακούµε από εσάς, µέχρι
στιγµής είναι ένα απλό σύνθηµα, γιατί πίσω από αυτό δεν υπάρχει
απολύτως τίποτα. Ή για να είµαι δίκαιος, υπάρχει η συµφωνία
της καταγγελίας. Υπάρχει µια άλλη διαπραγµάτευση που θα γίνει
από κάποιους άλλους πολιτικούς. Υπάρχει η διαπραγµάτευση
από αυτούς που έχουν την πολυτέλεια δήθεν να εκβιάσουν αλλά
ταυτόχρονα θα παίρνουν και τα χρήµατα του προγράµµατος.
Αναρωτιέµαι τι πιθανότητες δίνετε σ’ όλα αυτά; Εκτός κι αν ορισµένοι δεν κατανοούν τι συµβαίνει στην Ευρώπη ή επιτρέψτε µου,
αν η προσπάθεια να παραµείνουµε στην Ευρώπη και η αιτία αυτή
είναι η εντολή που πήραµε από τον ελληνικό λαό σε δυο διαδοχικές αναµετρήσεις, εκτός κι αν αυτή η προσπάθεια αποτελεί για
ορισµένους ένα ρίσκο, ένα τζόγο. Να ρισκάρουµε, να τα παίξουµε
όλα, φεύγουµε από το ευρώ και βλέπουµε. Ε, λοιπόν, στο δικό
σας «όχι» υπάρχει ένα δικό µας «όχι», γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωµα να ρισκάρει την προοπτική της χώρας. Το εθνικό συµφέρον δεν είναι ούτε λοταρία ούτε άσκηση εκβιασµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειαζόµαστε ειλικρίνεια. Ούτε
µε το «ναι» ξεµπερδεύουµε µ’ αυτό το πρόβληµα. Είναι και το
«ναι» δύσκολη υπόθεση. Στη σκέψη όλων βρίσκεται ένα και µόνο
ερώτηµα: Θα πετύχουµε τους στόχους µας ή θα ξαναβρεθούµε
σε λίγο για πέµπτη φορά στο ίδιο δίληµµα; Η υποστήριξη του νοµοσχεδίου πρέπει να είναι ξεκάθαρη ως προς αυτό.
Ξεκινώ από µια διαπίστωση. Αν ακολουθήσουµε τη λογική «δίνουµε τη µάχη, για να πάρουµε τη δόση», δεν θα πάµε πολύ µακριά. Η ψήφιση του νοµοσχεδίου και του Προϋπολογισµού δεν
είναι το τέλος της ιστορίας. Τώρα αρχίζουν όλα. Δεν δίνουµε τη
µάχη για τη δόση. Δίνουµε τη µάχη για την ανάπτυξη και την ανάκαµψη της χώρας. Κι αυτή θα έρθει µόνο µε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές είναι τα ουσιαστικά ισοδύναµα για τα
οποία µιλούσαν οι τρεις Αρχηγοί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Και προσοχή, η ψήφιση δεν σηµαίνει αλλαγή. Αλλαγή είναι η
υλοποίηση που οδηγεί σε χειροπιαστό θετικό αποτέλεσµα για
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όλους, για τη χώρα, για το λαό µας. Είναι δύσκολο αλλά πίσω
από αυτήν τη συντριπτική εικόνα των περικοπών δεν πρέπει να
κρυφθεί µια άλλη εικόνα, ότι σήµερα ψηφίζουµε και πολιτικές
που επιχειρούν να ανταποκριθούν σε ένα µεγάλο διαχρονικό αίτηµα των πολιτών, δηλαδή, έναν ευρύ εξορθολογισµό που απελευθερώνει την κοινωνία και την οικονοµία από όλες τις αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις των τελευταίων σαράντα χρόνων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κανένα σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης δεν µπορεί να πετύχει αν δεν υπάρχει το στοιχείο της
εµπιστοσύνης. Εδώ έχουµε δυο θετικά δεδοµένα, που έχουµε τη
µοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουµε. Πρώτον, την Κυβέρνηση
εθνικής συνευθύνης. Η συναίνεση ήταν για πολλά χρόνια ζητούµενο. Την κατακτήσαµε σε πρώτο βήµα µε την κυβέρνηση Παπαδήµου. Σήµερα η συναίνεση έχει πιο στέρεη βάση. Οδηγεί σε
βαθύτερη συνεργασία, σε εµπιστοσύνη.
Ας δεσµευθούµε, λοιπόν, και ας παλέψουµε ενωµένοι για να
πραγµατοποιήσουµε τις εξαγγελίες δεκαετιών που βαλτώνουν
κάπου ανάµεσα στα υπουργικά συρτάρια και τις καλές προθέσεις. Να δεσµευθούµε ότι θα πατάξουµε παραδειγµατικά τη φοροδιαφυγή και ότι µέσα από την αύξηση των εσόδων θα αποκαταστήσουµε τις αδικίες, θα θεραπεύσουµε παθογένειες, θα κερδίσουµε το µέλλον. Μόνο έτσι θα αποκαταστήσουµε το αίσθηµα
της κοινωνίας, το αίσθηµα της αδικίας που επικρατεί στην κοινωνία και οδηγεί πολλές φορές σε απόγνωση. Μόνο έτσι θα ανακοπεί η περαιτέρω ενίσχυση των σκοταδιστικών και λαϊκιστικών
δυνάµεων που ναρκοθετούν τη δηµοκρατία.
Υπάρχει όµως και ένα δεύτερο δεδοµένο. Αφ’ ενός µεν αλλάζει
η στάση της Ευρώπης απέναντι στη χώρα και αφ’ ετέρου αλλάζει
συνολικά η κατάσταση στην Ευρωζώνη.
Και εδώ, λοιπόν, είναι µια ευκαιρία για την Ελλάδα. Η Ελλάδα
µπορεί να εκπλήξει τα επόµενα δύο χρόνια. Και δεν µιλώ απλά
για την ανάσα της επόµενης δόσης, αλλά µιλώ για την οριστική
διασφάλιση της θέσης της Ελλάδας στο ευρώ, µιλώ για τις αποφάσεις σχετικά µε το χρέος. Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο είναι κρίσιµο στοιχείο-κλειδί στην υπόθεσή µας λέγεται εµπιστοσύνη και
αξιοπιστία που πρέπει να κατακτήσουµε µέσα από τη συµµετοχή
µας στην ευρωπαϊκή διαδικασία, στις αγορές και στα µεγάλα διεθνή fora που συµµετέχει η χώρα.
Η Ελλάδα, λοιπόν, µπορεί να εκπλήξει την επόµενη διετία και
εξαρτάται από εµάς πλέον. Θα είναι δική µας καθοριστική, αποκλειστική ευθύνη του πολιτικού συστήµατος και της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. Επενδύσεις, ρευστότητα, αξιοποίηση δηµόσιας
περιουσίας, αποκρατικοποιήσεις, περιορισµός της ύφεσης και
αρχή ανάκαµψης. Με αυτές τις σκέψεις εµείς υποστηρίζουµε το
πολυνοµοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση η Κυβέρνηση. Είναι
δύσκολο, αλλά αποφασιστικό, υπό τις προϋποθέσεις που ανέφερα και οδηγεί στα επόµενα βήµατα.
Πριν κλείσω, επιτρέψτε µου µια παραίνεση προς την Αντιπολίτευση. Εγώ κατανοώ το θεσµικό σας ρόλο και πολλές φορές και
τον αντιπολιτευτικό οίστρο. Πρέπει όµως να ξέρετε ότι τα βαρύγδουπα συνθήµατα και οι κορώνες δεν βοηθούν πουθενά. Σας
καλώ να συνοδεύσετε την άρνησή σας µε κάτι που µπορεί να
βοηθήσει πάρα πολύ τον ταλαιπωρηµένο διάλογο στη χώρα. Να
µας πείτε, λοιπόν, ποια είναι εκείνα από τα µέτρα που έρχονται
σήµερα στα οποία θα µπορούσατε ενδεχοµένως να συµφωνήσετε, που θα µπορούσατε να τα ψηφίσετε, που θεωρείτε ότι
καλώς έρχονται και πρέπει να υλοποιηθούν. Κοιτάξτε: Εάν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κανένα, τότε πολύ φοβάµαι ότι ακόµα και
οι δικές σας εκκλήσεις για ωριµότητα είναι µια ουτοπία.
Απευθύνοµαι σε όλους τους συµπολίτες µας αυτήν την κρίσιµη
µέρα εδώ στο Κοινοβούλιο. Τους ζητάµε συναίνεση και ψυχραιµία. Να ζυγίσουν και να αξιολογήσουν όλες τις απόψεις που
ακούγονται εδώ µέσα σήµερα. Απέναντι στα συγκεκριµένα προβλήµατα υπάρχουν µόνο συγκεκριµένες απαντήσεις. Όποιος δεν
το κατανοεί αυτό και υπόσχεται τα πάντα, όποιος επιµένει να
υπόσχεται επίγειους παραδείσους, τότε είναι βέβαιο ότι κάποια
συµφέροντα έχει στην κόλαση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ζητήσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν έχετε το λόγο,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για δώδεκα λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, συµβαίνουν εξωπραγµατικά γεγονότα
αυτήν τη στιγµή στη Βουλή. Πριν λίγο ο Υπουργός Οικονοµικών
έφερε µία τροπολογία που, όπως είδατε, την αναζητούσαµε και
δεν την βρίσκαµε. Ήταν –υποτίθεται- για φωτοτυπία. Αυτή εδώ
είναι η τροπολογία που πήρατε όλοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Δεν είναι τροπολογία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η ρύθµιση η νοµοτεχνική, ό,τι θέλετε.
Δεν έχει καν την υπογραφή του κ. Στουρνάρα. Μετά την απαίτηση τη δική µας υπέγραψε ο κ. Στουρνάρας. Τι κάνετε, λοιπόν,
πρακτικά; Διότι έχουµε πει. Η τρόικα πλέον επεµβαίνει και στα
θέµατα λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Η τρόικα βλάπτει σοβαρά
τη δηµοκρατία. Η τρόικα έχει αναγκάσει αυτό το Κοινοβούλιο να
γίνεται πλυντήριο αποφάσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Μετά, λοιπόν, τις αντισυνταγµατικές διαδικασίες που επιβάλατε, µετά την ιστορία µε την ψηφοφορία που έγινε το πρωί, έρχεστε τώρα ως Κυβέρνηση και φέρνετε µια τροπολογία, για την
οποία εξηγούµε: Από άποψη αρχής, οποιαδήποτε τροπολογία
επεµβαίνει στο αυτοδιοίκητο της Βουλής είναι αντισυνταγµατική.
Και είναι αντισυνταγµατική, γιατί παραβιάζει το άρθρο 65 παράγραφος 6. Αλλά αυτή εδώ η νοµοτεχνική ρύθµιση δεν έχει καν
την υπογραφή του Προέδρου της Βουλής.
Καλούµε, λοιπόν, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες τον κύριο Πρόεδρο
της Βουλής να έρθει εδώ στην Ολοµέλεια. Καλούµε τα κόµµατα
να πάρουν θέση και αυτό να γίνει µετά την οµιλία για να µην αφιερώσω περισσότερο χρόνο.
Τι βλέπουµε εδώ, κύριοι συνάδελφοι; Σας το εξηγήσαµε εδώ
και µέρες. Η Κυβέρνηση φέρνει συνεχώς πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Το έχει παρακάνει. Η Βουλή δεν παίζει κανένα
ρόλο. Και όταν είναι να παίξει ρόλο, φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο
των επτακοσίων πενήντα δύο σελίδων, διότι δεν είναι µόνο το κείµενο του νοµοσχεδίου, κύριοι συνάδελφοι, που ξέρετε καλύτερα
από µένα που είµαι καινούργιος. Πρέπει να δεις και την εισηγητική έκθεση και όλα τα έγγραφα που υπάρχουν.
Αυτό, λοιπόν, το φέρατε και δεν δόθηκε η δυνατότητα σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Συντάγµατος να υπάρχει χρόνος
στους Βουλευτές να διαµορφώσουν γνώµη για να µπορούν να
ψηφίσουν. Εποµένως, είναι διάτρητη η διαδικασία αυτή, είναι αντισυνταγµατική.
Προχωρήσατε όµως παραπέρα. Αφού χάσατε την ψηφοφορία
για την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, αφού πλέον όλη η Ελλάδα ξέρει ότι η Βουλή αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγµατικό το
νοµοσχέδιο, προχωρήσατε στο να σπάσετε αυτήν την απόφαση
και να επιβάλετε τα δικά σας.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι για µας όχι µόνο είναι αντισυνταγµατικό
το νοµοσχέδιο αυτό αλλά δεν πρόκειται να ισχύσει και να το ξέρετε πολύ καλά. Και επειδή είναι νοµοσχέδιο µε άρθρο µόνο, η
νέα αντιµνηµονιακή διακυβέρνηση µε άρθρο µόνο θα καταργήσει
όλους τους νόµους που πέρασαν µε αφορµή το µνηµόνιο, όλα
τα µνηµόνια και όλες τις δανειακές συµβάσεις. Αυτά για να εξηγούµαστε.
Ζητήσαµε από τον Υπουργό από χθες να µας φέρει την πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου, µε βάση το ν.3871, διότι µας έφερε
για κύρωση και ψήφιση εδώ το µεσοπρόθεσµο. Ο ν. 3871 λέει
ότι για να έρθει το µεσοπρόθεσµο στη Βουλή χρειάζεται απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Φέρτε µας την απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, αλλιώς είναι παράνοµο το σχέδιο
νόµου που έχετε φέρει. Παραβιάζετε το ν. 3871. Υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου; Συνεδριάσατε ή το πήρατε
απευθείας από την τρόικα και το ενσωµατώσατε στο νοµοσχέδιο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε το ίδιο τροπάριο. Οι συνάδελφοι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Πώς θα την σώσετε
την Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι; Όπως την έσωσαν και οι προηγούµενοι; Όπως την έσωσαν αυτοί που ψήφισαν το µνηµόνιο 1;
Όπως την έσωσαν αυτοί που ψήφισαν το µνηµόνιο 2; Όπως την
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σώσατε δηµιουργώντας ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, τρεις χιλιάδες αυτοκτονίες, χιλιάδες µαγαζιά που έχουν κλείσει, οδηγώντας όλη την Ελλάδα στο πόδι, έναν κοινωνικό αρµαγεδδώνα;
Έτσι θα τη σώσετε; Με τα µέτρα που φέρνετε; Διότι δεν αλλάζετε συνταγή. Η συνταγή είναι ίδια. Μείωση µισθών και συντάξεων για να πετύχετε δήθεν το µεγάλο αποτέλεσµα!
Θα τα πούµε και αύριο στον προϋπολογισµό, αλλά σήµερα
σας λέµε ότι µόνο από τη µείωση των µισθών και των συντάξεων
το διάστηµα 2011-2013, ο περιορισµός είναι 2,8 δισεκατοµµύρια.
Ξέρετε στο ίδιο διάστηµα τι απώλεια εσόδων υπάρχει από έµµεσους φόρους; Η απώλεια είναι 4,2 δισεκατοµµύρια. Μια τρύπα
στο νερό κάνετε αλλά το άσχηµο είναι ότι βυθίζετε όλη την ελληνική κοινωνία µέσα σε αυτή την κατάσταση.
Εποµένως ούτε η συνταγή σας περνάει, διότι έχετε φτωχοποιήσει την Ελλάδα. Σύντοµα θα κληθείτε να δώσετε απολογισµό.
Διότι µέχρι στιγµής η χώρα µας έχει δανειστεί 114 δισεκατοµµύρια ευρώ, πρώτο και δεύτερο δάνειο. Οι τράπεζες έχουν πάρει
εγγύηση και ρευστό από το ελληνικό δηµόσιο 203 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι τράπεζες έχουν δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή µέσω του συστήµατος ELA 103 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Τι έγινε; Με όλο αυτόν τον πακτωλό των χρηµάτων γιατί
έχουµε ανεργία; Γιατί η χώρα έχει διαλυθεί; Θα πρέπει να δώσετε
µια απάντηση στο ζήτηµα αυτό. Λέτε ότι αν δεν ψηφιστούν τα
µέτρα θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Ας δούµε αυτά τα 31,5 δισεκατοµµύρια, αν έρθουν, διότι οι πληροφορίες, το «REUTERS» και
διάφοροι λένε ότι δεν θα έρθουν. Κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Τα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι χαρτιά για λογιστικές εγγραφές στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση, για να σωθούν
οι µεγαλοµέτοχοι των τραπεζών και το υπόλοιπο ποσό εσείς
έχετε δηλώσει ότι θα πάει για να πληρωθούν τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Δεν θα πάει τίποτα από αυτά για µισθούς και
συντάξεις.
Εποµένως, δεν θα πληρωθούν µισθοί και συντάξεις αφού
ούτως ή άλλως αυτά τα χρήµατα θα τα δώσετε αλλού. Ψεύδεστε, λοιπόν. Θα έχουµε πάρα πολλά µέτρα και επιπλέον για το
λόγο του ότι δεν είναι πλέον διαχειρίσιµο το χρέος. Εσείς το λέτε
«βιώσιµο». Εµείς το λέµε «διαχειρίσιµο», διότι εµείς δεν θέλουµε
να επιβιώσει το χρέος. Θέλουµε να εξαλειφθεί και προτείνουµε
τη διαγραφή του επονείδιστου χρέους.
Κι επειδή µας έχετε κάνει πολλή κριτική, θα σας έλεγα το εξής.
Παρακολουθήστε λίγο τις διεθνείς εξελίξεις. Προχθές ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών, µε εντολή του Προέδρου
Οµπάµα, είπε ότι πρέπει να γίνει «κούρεµα» στο ελληνικό χρέος.
Και ακόµα ψάχνεστε! Αντί να κοιτάξετε πώς θα «κουρέψετε» τα
τοκογλυφικά δάνεια που έχει δώσει ο µηχανισµός στήριξης, αντί
να σταµατήσετε την τοκογλυφία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σε µια βραδιά ο κ. Ντράγκι έβγαλε 1,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ εις βάρος του ελληνικού λαού, µάς φέρνετε µέτρα φτωχοποίησης όλων των Ελλήνων. Εκεί, λοιπόν, να στραφείτε. Όµως
είστε εγκλωβισµένοι στη λογική της τρόικας και κυρίως στη λογική της κ. Μέρκελ.
Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα είχαµε πει στον Υπουργό κ. Στουρνάρα να διεκδικήσει τις γερµανικές αποζηµιώσεις. Και η απάντηση απ’ αυτό το Βήµα ήταν. «Να πας εσύ να τις διεκδικήσεις».
Αυτή είναι η αντίληψή του ως Υπουργού Οικονοµικών!
Τα ίδια είπε χθες και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
Κύριοι, καταλάβετέ το. Είστε Κυβέρνηση, ναι ή όχι; Έχει υποχρέωση ο Υπουργός Οικονοµικών να διεκδικήσει τις γερµανικές
οφειλές, ναι ή όχι; Εάν υφίστανται οι γερµανικές οφειλές, όπως
υφίστανται κι είναι δεδοµένο ότι υπάρχουν και επιδικασµένα από
τη διεθνή σύµβαση του ’46 τα ποσά, τότε υποχρεούστε να τα εγγράψετε στον κρατικό προϋπολογισµό, για να µπορούµε να τα
διεκδικήσουµε. Αυτή είναι η µοναδική απάντηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Αντ’ αυτού εσείς «κουρέψατε» τα ταµεία, φτωχοποιήσατε τον
ελληνικό λαό κι έχετε πάρει µέτρα 719 εκατοµµύρια για αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα, 1,5 δισ. για µισθολόγιο, µείωση συντάξεων 5,4 δισ. ευρώ και πάει λέγοντας. Εδώ εγώ έχω -αλλά
αυτό ισχύει για όλους σας- χιλιάδες e-mail απ’ όλους τους πολί-
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τες, από οργανισµούς, από ανθρώπους που διαµαρτύρονται,
που τους διαλύετε τη ζωή µε αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο.
Εδώ είναι χιλιάδες. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά διότι δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Επαµεινώνδας Μαριάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χθες ήταν εδώ οι παραπληγικοί µε τα καροτσάκια. Ούτε αυτούς δεν σέβεστε! Έχετε επέµβει σε κάθε στοιχείο της ελληνικής
κοινωνικής ζωής. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί κακώς µιλάµε
για µνηµόνιο 3. Δεν είναι το µνηµόνιο 3. Το µνηµόνιο 3 θα υπάρξει
αφού η τρόικα φτιάξει την Έκθεση και τότε, εφόσον θα έχετε
υπογράψει τα µέτρα, θα έχετε στείλει στον Καιάδα τον ελληνικό
λαό, θα µάθετε και τις ρυθµίσεις του µνηµονίου 3. Και τότε θα
είναι αργά. Γιατί ψηφίζετε µέτρα χωρίς να έχετε δει το µνηµόνιο
3, χωρίς να έχετε δει τις δεσµεύσεις που παίρνουν οι δανειστές.
Γιατί δεν παίρνουν καµµία δέσµευση απέναντί σας και γιατί λένε
«αν σας δώσουµε τα λεφτά» και γιατί λένε και το εξής: «ανάλογα
το πόσοι από σας θα ψηφίσετε «ναι», θα πάρετε και λίγα παραπάνω δισεκατοµµύρια». Μετράνε τις ψήφους του ελληνικού Κοινοβουλίου και τις αποτιµούν σε δισεκατοµµύρια δήθεν δανείου.
Αυτή είναι η κατάντια που φέρατε τη χώρα! Όµως εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα το επιτρέψουµε αυτό. Μαζί µε τον ελληνικό λαό, τις χιλιάδες λαού που είναι απέξω θα παλέψουµε και
θα ανατρέψουµε αυτήν την πορεία την οποία έχετε πάρει.
Κάνετε επίθεση στους δηµοσίους υπαλλήλους. Είναι πρωτοφανή τα γεγονότα που βλέπουµε αυτήν τη στιγµή. Βλέπετε, λοιπόν, πού έχετε φθάσει. Αυτήν τη στιγµή έχετε πυροδοτήσει,
κύριε Στουρνάρα, µία κατάσταση απαράδεκτη στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί οδηγείτε τη χώρα!
Κύριοι συνάδελφοι, µε την πολιτική σας επιτίθεστε στους ανθρώπους που επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Είπατε ότι σας ενδιαφέρει η επιχειρηµατικότητα. Ποια επιχειρηµατικότητα, όταν
βάζετε 35% ειδική εισφορά στους ανθρώπους που επένδυσαν
στα φωτοβολταϊκά και αλλάζετε και τα συµβόλαια; Ποια συµφωνία είναι αυτή; Ποιος σας δίνει το δικαίωµα να σπάσετε τα συµβόλαια µε τη ΔΕΗ; Εσείς δεν είστε –υποτίθεται- υπέρ της
ελεύθερης οικονοµίας;
Εσείς δεν είσαστε αυτοί που θέλετε την προστασία του περιβάλλοντος; Έχετε διαλύσει τα πάντα. Τους αγρότες, τους παίρνετε πλέον έστω και αυτό το ποσό, το µικρό που έχουν στη
σύνταξη, από 360 ευρώ, τους πάτε στα 330 ευρώ. Τους βάζετε
στα θέµατα της ασφάλισης επιπλέον χρήµατα. Τους κόβετε
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.
Για το ΦΠΑ, αντί να είναι οι επιστροφές 11%, πάει 6%. Και θέλετε να σώσετε τη χώρα µε τροµερές αποφάσεις. Ζητάτε ξεναγοί
να είναι ξένοι. Έτσι θα σώσετε την Ελλάδα! Αυτά είναι τα µέτρα,
τα οποία περιλαµβάνετε.Διαλύσατε τα νοσοκοµεία. Διαλύσατε το
κοινωνικό κράτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είµαι ένας νέος Βουλευτής και οφείλω να
απευθυνθώ σε όλους τους Βουλευτές, κυρίως στους Βουλευτές
της τρικοµµατικής συγκυβέρνησης, αλλά κυρίως στους νέους
Βουλευτές και να τους πω. Συνάδελφοι, πρέπει να σταθµίσετε
σοβαρά τις αποφάσεις σας. Σας καλούµε να καταψηφίσετε αυτό
το κατάπτυστο νοµοσχέδιο. Σας καλούµε να µην αφήσετε να πυροδοτηθεί η κατάσταση στη χώρα. Σας καλούµε να προστατέψετε την Ελληνική Βουλή από το µακρύ χέρι της Κυβέρνησης και
το µακρύ χέρι της τρόικας. Σας καλούµε να στηρίξετε το Κοινοβουλευτικό Πολίτευµα, το οποίο αυτήν τη στιγµή βάλλεται. Και
βάλλεται συνεχώς µε αυτά, τα οποία κάνετε.
Σας λέµε, λοιπόν –και τελειώνω- εάν συνάδελφοι ψηφίσετε τα
µέτρα, θα διαβείτε τον Ρουβίκωνα, θα πάτε στην άλλη πλευρά
και οι γέφυρες θα έχουν κοπεί. Δεν θα µπορείτε να επιστρέψετε,
όπως δεκάδες άλλοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ψήφισαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το µνηµόνιο 1.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συντοµεύετε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γι’ αυτό σταθείτε στο
ύψος των περιστάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελειώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να ξέρετε όµως ότι σε
κάθε περίπτωση –και τελειώνω- ότι η όποια απόφαση σας, θα
µας βρει απέναντι, στο βαθµό που στηρίξατε αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, µαζί µε τον ελληνικό λαό θα παλέψουµε και θα ανατρέψουµε την κατάσταση αυτή.
Η Ελλάδα δεν πωλείται. Η Ελλάδα δεν τεµαχίζεται. Και αυτό
να το καταλάβετε µέσα από αυτήν εδώ τη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Παφίλης, για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η απαράδεκτη τροπολογία, µέσα σε
ένα νοµοσχέδιο καρµανιόλα που έφερε ο κ. Στουρνάρας, γιατί
τροπολογία είναι και δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση, προκάλεσε
δικαιολογηµένα την απεργία των υπαλλήλων της Βουλής από τις
19:00.
Θεωρούµε ότι µε απεργούς τους εργαζόµενους στη Βουλή,
δεν µπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση και η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ )
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η σειρά µου να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με ενηµέρωσαν, µόλις ανέβηκα στο Βήµα ότι έχει ζητήσει για ένα λεπτό το
λόγο ο κ. Παφίλης και εν συνεχεία, ο κ. Λαφαζάνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κακώς ενηµερωθήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα αν ήταν
άλλη η σειρά δεν το γνωρίζω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να τηρείτε την σειρά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, δεν
«χάλασε ο κόσµος».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μας αλλάζετε τη σειρά, όµως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά
δεν απαντήσατε! Να απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα τα πω εγώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Στουρνάρας, νοµίζει ότι
είναι αυτοκράτορας στη χώρα, ότι είναι δικτάτορας, ότι είναι
πάνω από τον Κανονισµό, πάνω από το Σύνταγµα; Αυτή η Κυβέρνηση τι νοµίζει ότι είναι; Τροϊκανή δικτατορία υπό Κοινοβουλευτικό µανδύα έχουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τι είναι αυτό που φέρνετε εδώ; Τι είναι αυτό που φέρνετε,
πείτε µου! Είναι νοµοτεχνική βελτίωση η κατάργηση του Συντάγµατος, η κατάργηση του αυτοδιοίκητου της Βουλής; Νοµοθετική
βελτίωση είναι;
Και δεν ντρέπεστε να το λέτε αυτό «νοµοτεχνικές βελτιώσεις
επί της παραγράφου 7»; Αυτό είναι πραξικόπηµα.
Θα το πω γι’ άλλη µια φορά, γιατί η χώρα εδώ και µήνες βρίσκεται σε κατάσταση οιονεί πραξικοπήµατος. Είναι πρώτη φορά
που προκαλείτε τη µήνη των εργαζοµένων στη Βουλή και αυτή
την ώρα έχουν κηρύξει απεργία οι εργαζόµενοι της Βουλής –και
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δικαιολογηµένη απεργία- απέναντι σε µια πράξη, η οποία διαλύει
και αποσυνθέτει το πολίτευµα, το αστικό δηµοκρατικό πολίτευµα! Το καθιστά µια δικτατορία της τρόικας! Αυτό έχουµε καταντήσει!
Κύριοι, πρέπει να απαντήσετε. Δεν είστε µόνο για να κάθεστε
στα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι η δουλειά σας αυτή! Πρέπει να
σέβεστε τη Βουλή! Πρέπει να σέβεστε τον ελληνικό λαό! Μια λαοθάλασσα είναι έξω –έχει βουλιάξει το Σύνταγµα!- που βροντοφωνάζει ότι πρέπει να φύγετε, ότι πρέπει να απαλλαγεί η χώρα
και από τα µνηµόνια και από την τρόικα και να ακολουθήσει έναν
άλλο δρόµο!
Αυτή την ώρα τι κάνετε; Κοιτάξτε τα αίσχη σας! Τι έφερε ο κ.
Στουρνάρας, ο «Καισαρίσκος» κ. Στουρνάρας; Έφερε δεύτερο
άρθρο, κύριοι. Έφερε δεύτερο άρθρο σε αυτό. Ενώ ένα άρθρο
είναι όλο το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο, εισάγει ως δεύτερο
άρθρο και βάζει φόρο από το πρώτο ευρώ στα στοιχήµατα του
ΟΠΑΠ. Φόρος από το πρώτο ευρώ στα στοιχήµατα του ΟΠΑΠ
και το φέρνει ως δεύτερο άρθρο! Ένα άρθρο όλο το άλλο και
δεύτερο άρθρο αυτό!
Καλά, πού βρισκόµαστε; Σε µπανανία βρισκόµαστε; Και οι µπανανίες ακόµα έχουν κάποιους κανόνες! Εσείς δεν έχετε κανένα
όριο, κανέναν κανόνα! Δεύτερο άρθρο γιατί; Για να κλείσετε και
τα πρακτορεία, για να φορολογήσετε από το πρώτο ευρώ τα
στοιχήµατα, για να ξεχαρβαλώσετε δηλαδή τον ΟΠΑΠ και να ξεπουληθεί σε µια νύχτα «µπιρ παρά». Αυτό κάνετε.
Σας καλούµε αυτήν τη στιγµή –και καλούµε και τα άλλα δυο
κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση- να αποσύρετε και τις
δυο αυτές διατάξεις. Έχουµε ένα αντισυνταγµατικό έκτρωµα.
Μην φέρνετε την κατάσταση στο απροχώρητο Αποσύρετε και τη
νοµοτεχνική βελτίωση, αυτήν την κατάπτυστη ρύθµιση για τους
υπαλλήλους της Βουλής, αποσύρετε και αυτό το νοµοθετικό
έκτρωµα-άρθρο δεύτερο για τον ΟΠΑΠ.
Φτάνει πια µε τα πραξικοπήµατα! Φτάνει πια η εκτροπή! Θα
ήθελα να αναφερθώ και στο άλλο αίσχος του νοµοσχεδίου. Είναι
δυνατόν να πάει ο γέρος εβδοµήντα – εβδοµήντα πέντε χρονών
να εξοφλήσει µια συνταγή και να του βάζετε ένα ευρώ ανά συνταγή; Τι χαράτσι είναι αυτό; Τι φόρος είναι αυτός; Με ποιο δικαίωµα βάζετε τέτοιο φόρο, τέτοιο χαράτσι; Ένα ευρώ για κάθε
συνταγή; Πού ακούστηκε αυτό το πράγµα; Με ποιο δικαίωµα;
Πείτε µου πού στηρίζεται, σε ποια διάταξη, σε ποια ρύθµιση.
Δεν λέω για την κοινή λογική. Σε ποια ρύθµιση µπορείτε να βάζετε τέτοιους φόρους; Τον άρρωστο, τον ασθενή, αυτόν που πάει
να πάρει µια συνταγή για να έχει το φάρµακό του, τον βάζετε να
πληρώνει πέραν της συµµετοχής του και ένα ευρώ επιπλέον;
Τι άλλο κάνετε; Εισάγετε µια νέα ρύθµιση που λέει ότι για να
µπει ο ασθενής στο νοσοκοµείο, πρέπει να πληρώσει 25 ευρώ.
Τι πάει να πει αυτό; Τι είναι αυτό; Τι είναι αυτά που κάνετε; Πού
βρισκόµαστε; Είκοσι πέντε ευρώ για να µπεις στο νοσοκοµείο;
Δηλαδή αν δεν έχεις να πληρώσεις, τι θα γίνει;
Και µη µου πείτε «ένα ευρώ, είκοσι πέντε ευρώ», διότι ανοίγετε
µια καινούργια λογική και αυτή η καινούργια λογική που ανοίγετε
«πάει ασανσέρ» και σε λίγο θα κάνετε ιδιωτικά τα νοσοκοµεία,
θα καταργήσετε τα δηµόσια νοσοκοµεία και θα γίνουν ιδιωτικά.
Για να µπεις και θα πληρώνεις και για να παραµείνεις στο νοσοκοµείο, πάλι θα πληρώνεις. Πληρώνεις και τώρα, αλλά αυτό θα
είναι επιπλέον. Θα βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη και για τις
συνταγές.
Αυτά είναι τα αίσχη, τα οποία κάνετε αυτή την ώρα. Απαράδεκτα πράγµατα! Φθάνετε στο σηµείο –και δεν είναι τα κύρια πράγµατα, αλλά είναι πάρα πολύ σηµαντικά- και τι άλλο κάνετε;
Έρχεστε εδώ και από 1-1-2013 καταργείτε τις ειδικές επιδοτήσεις της ανεργίας σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις, όπως είναι τα
Συνεταιριστικά Ελληνικά Λιπάσµατα, τα Μεταλλεία Αµιάντου Βορείου Ελλάδος, τα Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας, η Πίνδος Α.Ε.,
οι Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Νάουσας, η ΝΑΥΣΙ Α.Ε.,
η Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε., τα Κλωστήρια Πρεβέζης.
Ξέρετε τι είναι αυτά, κυρίες και κύριοι; Ξέρετε για ποιους εργαζόµενους µιλάµε εδώ; Μιλάµε για εργαζόµενους που είναι πενήντα πέντε, εξήντα, εξήντα δύο, εξήντα τριών και εξήντα
τεσσάρων χρόνων. Είναι λίγο πριν τη σύνταξη και απολύθηκαν
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και παίρνουν µια ειδική ενίσχυση ανεργίας για να επιβιώσουν και
προκειµένου να πάρουν σύνταξη. Έρχεστε εδώ και µε µια µονοκοντυλιά βρίσκετε αυτούς τους ανθρώπους και τους πετάτε στο
δρόµο, τους κόβετε την ειδική επιδότηση ανεργίας που είχε θεσπιστεί µε ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Γιατί το κάνετε αυτό;
Για να βρουν δουλειά οι πενηνταπεντάρηδες και οι εξηντάρηδες;
Για να πεθάνουν της πείνας; Να µην έχουν να ταΐσουν τα παιδιά
τους; Επίδοµα ανεργίας έπαιρναν για να φτάσουν στη σύνταξη,
αν έφταναν κάποτε και έρχεστε και τους το κόβετε; Τι είναι αυτά
τα εγκλήµατα τα οποία κάνετε µέσα σε αυτό το τερατούργηµα;
Μιας και µου µιλάτε για το Σύνταγµα -και είπα πριν για το Σύνταγµα- αυτά τα οποία γίνονται µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι πρωτοφανή. Καλά, το Ελεγκτικό Συνέδριο «το γράφετε στα παλιά
σας τα παπούτσια» όλοι; Το Ελεγκτικό Συνέδριο το γράφετε στα
παλιά σας τα παπούτσια; Δεν έχετε διαβάσει την έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου; Τι λέει εδώ ο Διονύσιος Λασκαράτος, ο
Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
Λέει τα εξής: «Κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, τα νοµοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. Δεν
επιτρέπεται, µε ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις
για συντάξεις σε νόµους που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων
θεµάτων». Συνεπώς, το σχέδιο νόµου «Συνταξιοδοτικά θέµατα
του δηµοσίου», που έρχεται για γνωµοδότηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το ως άνω άρθρο, ως µέρος άλλου νόµου που ρυθµίζει διάφορα θέµατα και όχι ως ειδικό νοµοσχέδιο, όπως απαιτεί
το άρθρο 73 του Συντάγµατος, είναι άκυρο. Ενέχει τον κίνδυνο
της ακυρότητας.
Αυτά γράφει η απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
οποία είναι οµόφωνη.
Τι νοµοθετείτε, κυρίες και κύριοι; Γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο
το καταργείτε, το ακυρώνετε; Με ποιο δικαίωµα καταργείτε ένα
θεσµό του κράτους τον οποίο εσείς ιδρύσατε και ο οποίος έχει
αυτό το ρόλο, να γνωµοδοτεί για τη συνταγµατικότητα, να γνωµοδοτεί για τις συντάξεις; Έρχεστε εδώ και «τον γράφετε στα
παλιά σας τα παπούτσια». Είναι παράνοµο και αντισυνταγµατικό
το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε καταθέσει και το λέµε µε αδιάσειστα επιχειρήµατα. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Όµως, εσείς σχολιάζετε εδώ και δεν θέλετε να ακούσετε.
«Γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια» και τη Βουλή και αυτούς
που οµιλούν. Το νοµοσχέδιο αυτό υποτίθεται ότι το φέρατε για
να κατακρεουργήσετε το δηµόσιο τοµέα και να πείτε ότι κάνουµε
µια παρέµβαση για δηµοσιονοµικούς λόγους. Λέτε ψέµατα. Το
νοµοσχέδιο αυτό δεν έρχεται για δηµοσιονοµικούς λόγους. Δεν
αφορά κυρίως το πετσόκοµµα µισθών και συντάξεων στο δηµόσιο τοµέα.
Κατά κύριο λόγο, το νοµοσχέδιό σας λεηλατεί τον ιδιωτικό
τοµέα. Τον ιδιωτικό τοµέα έρχεστε να κατακρεουργήσετε. Θα µιλήσω µε αριθµούς. Τι κάνετε για τους αγρότες; Για τους αγρότες
αυτά τα οποία έχετε κάνει είναι τουλάχιστον φρικτά. Σηµειώνω
εδώ αυτά τα οποία, δυστυχώς, έχετε αφαιρέσει από τον αγροτικό κόσµο: Για το πετρέλαιο θέρµανσης 53 εκατοµµύρια, από
τη µείωση επιστροφής του ΦΠΑ 180 εκατοµµύρια, από την κατάργηση δώρων στους συνταξιούχους του ΟΓΑ 680 εκατοµµύρια, από τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις στους αγρότες 280
εκατοµµύρια. Σύνολο 1,5 δισεκατοµµύριο επιβάρυνση για τον
αγροτικό κόσµο και όχι επιβάρυνση εφάπαξ για ένα έτος, το
2013. Είναι επιβάρυνση διαρκής. Πώς θα επιβιώσει ο αγρότης;
Πώς θα επιβιώσει η αγροτική παραγωγή;
Δηµοσιονοµικά είναι αυτά τα µέτρα; Αυτά τα µέτρα κατακρεουργούν τον αγροτικό κόσµο, λεηλατούν τον αγροτικό κόσµο,
καταστρέφουν την αγροτική µας παραγωγή.
Και βεβαίως, αυτά τα οποία κάνετε στον ιδιωτικό τοµέα δεν
έχουν προηγούµενο, διότι στον ιδιωτικό τοµέα, κύριε Βρούτση,
αυτό το οποίο κάνετε είναι να καταργείτε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Καταργείτε τις συλλογικές συµβάσεις
και στην ουσία, καταργείτε το συνδικαλισµό. Όταν διά νόµου καθορίζετε το κατώτατο µεροκάµατο, το κατώτατο ηµεροµίσθιο, το
οποίο το φτάνετε στα 580 και 511 ευρώ για νέους -τιµωρείτε τη
νεολαία, δηλαδή, επειδή είσαι νέος θα παίρνεις λιγότερο- αυτό
το οποίο κάνετε καταργεί στην ουσία και τον ίδιο το συνδικαλι-
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σµό. Τι νόηµα να υπάρχει συνδικαλιστική δραστηριότητα, από τη
στιγµή που έχετε τέτοιου είδους διατάξεις;
Αυτή την ώρα η Βουλή πρέπει να διακόψει.
Η Βουλή δεν µπορεί να λειτουργεί, κύριε Πρόεδρε, µε τους
εργαζόµενους της Βουλής απεργούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Απεργούν οι υπάλληλοι, όχι για συντεχνιακά αιτήµατα. Απεργούν αυτή την ώρα για να προστατεύσουν το Σύνταγµα. Απεργούν για να προστατεύσουν το αυτοδιοίκητο της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν είναι δυνατόν να µετατρέψετε τους υπαλλήλους της Βουλής σε κυβερνητικούς υπαλλήλους. Δεν είναι δυνατόν η Βουλή
να χάσει την ανεξαρτησία της από την εκτελεστική εξουσία.
Όταν ο υπάλληλος της Βουλής ξέρει ότι εξαρτάται από τον Υπουργό Οικονοµικών, τότε δεν θα παίζει αντικειµενικά το ρόλο
που πρέπει να παίξει για να προασπίσει τη δηµοκρατική λειτουργία αυτού του Κοινοβουλίου. Καταργείτε µε µια µονοκοντυλιά το
Σύνταγµα. Δεν έχετε το δικαίωµα να το κάνετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Πάρτε πίσω αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία που εισάγετε
και αντισυνταγµατικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτήν την ώρα δεν
πρέπει να λειτουργεί η Βουλή! Δεν µπορεί να λειτουργεί η
Βουλή!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Εµείς θα σκεφθούµε πάρα πολύ την παρουσία µας εδώ, όσο
συνεχίζεται η απεργία των υπαλλήλων της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών έχει
ζητήσει το λόγο για να κάνει την παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, η τροποποίηση που κατέθεσα µόλις πριν
και αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής και στα µισθολόγιά
τους, είναι αποκλειστικά και µόνο κυβερνητική επιλογή. Και δεν
είναι απλά επιλογή. Είναι απαίτηση όλης της κοινωνίας.
Είπατε περί τρόικας. Ψευδές και άθλιο και πάνω απ’ όλα λαϊκίστικο! Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όχι µόνο αγκάλιασαν µία προνοµιούχα οµάδα για κοµµατικούς λόγους, αλλά
έφθασαν στο σηµείο να υποδείξουν στη συνδικαλιστική ηγεσία
των υπαλλήλων της Βουλής να κηρύξουν στάση στο ναό της Δηµοκρατίας. Τους καταγγέλλουµε.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Λες ψέµατα! Είσαι ψεύτης!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Είσαι απαράδεκτος!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να το αποδείξεις! Είσαι
ψεύτης! Πρέπει να ντρέπεσαι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είµαι
υποχρεωµένος λόγω αυτών που διακυβεύονται απόψε και του
κατεπείγοντος, να αποσύρω τη συγκεκριµένη νοµοτεχνική βελτίωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
Όποιος έχει µάτια, βλέπει. Θα επανέλθουµε…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να φύγεις! Στη Μέρκελ
να πας!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα επανέλθουµε µε νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επαναλαµβάνω, λοιπόν και λέω ότι η τροποποίηση που κατέθεσα µόλις
πριν και αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής και στα µισθολόγιά τους είναι αποκλειστικά και µόνο κυβερνητική επιλογή. Και
δεν είναι απλά επιλογή, αλλά απαίτηση όλης της κοινωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπατε περί τρόικας. Ψευδές και άθλιο και πάνω απ’ όλα λαϊκίστικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αγκάλιασαν µόνο
µια προνοµιούχα οµάδα για κοµµατικούς λόγους…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Πάλι τα ίδια λες! Οι εργαζόµενοι το ζήτησαν!
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Να το πάρεις πίσω! Είναι απαράδεκτο!
Είναι ντροπή!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Πάρτε το πίσω!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Είναι ντροπή σου!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): …και
έφτασαν στο σηµείο να υποδείξουν στη συνδικαλιστική ηγεσία
των υπαλλήλων της Βουλής …
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να ανακαλέσετε! Να το πάρετε πίσω!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ο διορισµένος
Υπουργός που … ένα κόµµα! Δεν είναι εκλεγµένος!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Να το πάρεις πίσω! Είναι ντροπή!
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ντροπή!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Υπουργό να ολοκληρώσει και µετά θα πάρετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): …να κηρύξουν στάση στο ναό της δηµοκρατίας. Τους καταγγέλλουµε.
Είµαι υποχρεωµένος λόγω όλων αυτών που διακυβεύονται
απόψε και του κατεπείγοντος να αποσύρω τη συγκεκριµένη νοµοτεχνική βελτίωση και να φέρουµε άλλη που θα εναρµονίζει τον
Κανονισµό της Βουλής µε το τι ισχύει στα µισθολόγια του δηµόσιου τοµέα. Όποιος έχει µάτια, βλέπει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Όλο να το αποσύρεις! Όλο!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Το λόγο
έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Κύριε Καµµένο, έχω δώσει όµως το λόγο στον κ. Παππά. Θα
σας παρακαλέσω, λοιπόν, να κάνετε µόνο µία παρέµβαση γι’
αυτό το θέµα για να συνεχίσουµε τη διαδικασία.
Το λόγο έχει ο κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, την προηγούµενη εβδοµάδα, µεταξύ σοβαρού και αστείου, ο κ. Στουρνάρας, ο διορισµένος Υπουργός
Οικονοµικών, ο υπάλληλος του κ. Σηµίτη και τραπεζίτης, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, σας υπέδειξε ενώπιον της Ολοµέλειας να αλλάξετε τον Κανονισµό της Βουλής.
Σας είπε ότι είναι καλύτερο να µιλάµε –όπως είπε- διαβάζοντας.
Και οι περισσότεροι το πήραµε στο αστείο. Αυτή είναι η πολιτική
των τραπεζιτών. Η προσπάθεια κατάργησης του Κοινοβουλευτισµού και της Δηµοκρατίας.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, κάναµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας όχι για το θέµα των µισθών της Βουλής. Όµως, αν θέλετε,
να σας πω και κάτι άλλο; Να πάµε και σε απολύσεις υπαλλήλων
της Βουλής, που οι περισσότεροι είναι συγγενικά πρόσωπα των
διορισµένων Υπουργών και των διορισµένων Προέδρων!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Όµως, κύριε Πρόεδρε…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εσύ είσαι από παρθενογένεση! Ντροπή
σου! Είσαι Βουλευτής από το ’93, από τα είκοσι πέντε σου! Δεν
έχεις ούτε ένα ένσηµο και έχεις το θράσος να µιλάς!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεΐµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ, αφήστε να ακούσουµε τον οµιλητή.
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Κύριοι συνάδελφοι, ο κάθε οµιλητής έχει δικαίωµα να εκφράσει τη γνώµη του. Σας παρακαλώ, αφήστε να τον ακούσουµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να δούµε, κύριε Πρόεδρε, ποια συγγενικά πρόσωπα έχουν
διοριστεί στη Βουλή των Ελλήνων τα τελευταία είκοσι χρόνια. Και
συµφωνούµε αυτοί οι διορισµοί να εξεταστούν από την αρχή. Να
δούµε ποιοι κατάγονται από την Καρδίτσα εδώ µέσα!
Όµως, προσέξτε να δείτε. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να
έρχεται ο διορισµένος Υπουργός Οικονοµικών και να ζητάει την
κατάργηση του άρθρου 65 παράγραφος 6 του Συντάγµατος περί
του αυτοδιοικήτου της Βουλής. Και αυτό…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να διακόπτουµε.
Κύριε Καµµένο, συνεχίστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, το λέµε, διότι ουσιαστικά ο σκοπός της Κυβέρνησης, υπηρετώντας τις εντολές της τρόικας, είναι
αυτός που περιέγραψε ο κ. Σόιµπλε πριν από λίγους µήνες, ότι
δηλαδή δηµιουργεί προβλήµατα η πολιτική των Ελλήνων Βουλευτών, γιατί σταµατάει αυτό το πρόγραµµα της νέας τάξης
πραγµάτων που εκτελεί η σηµερινή Κυβέρνηση.
Εµείς, λοιπόν, κάναµε αίτηση αντισυνταγµατικότητας, διότι η
παραβίαση του άρθρου 65 παράγραφος 6 της Βουλής καταργεί
και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Καταργεί το αυτοδιοίκητο της Βουλής.
Εάν είναι θέµα µειώσεως των µισθών. Να το φέρει ο Πρόεδρος
της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων και σας λέω από τώρα,
ότι θα είµαστε θετικοί.
(Γέλωτες- χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Γέλωτες- χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αλλά µε τέτοιου είδους πραξικοπηµατικές ενέργειες από τη
µεριά της Κυβέρνησης που ουσιαστικά έρχεται εδώ, προκειµένου να καταργήσει το άρθρο 65 δεν τις δεχόµαστε. Να δούµε
από την αρχή ό,τι θέµατα αφορούν το Προεδρείο της Βουλής
και τη Διάσκεψη των Προέδρων, όχι όµως να έρχεται για τρίτη
φορά και να καταργεί συνταγµατικές διατάξεις.
Λυπάµαι ιδιαίτερα, γιατί τόλµησε ο διορισµένος υπάλληλος
της «GOLDMANN SACHS» και των τραπεζιτών, να έρθει εδώ και
να συκοφαντήσει δύο κοινοβουλευτικά κόµµατα µε την ανοχή
του Προεδρείου.
Ζητώ, λοιπόν, να του ζητήσετε να ανακαλέσει αυτά τα οποία
είπε και να παραιτηθεί ο Υπουργός Οικονοµικών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κατεγράφη η άποψη του κ. Καµµένου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρία
Παπαρήγα, έχω δώσει το λόγο στον κ. Λαφαζάνη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Εντάξει, ας µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μισό
λεπτό. Είναι Πρόεδρος κόµµατος, κύριε Λαφαζάνη, η κ. Παπαρήγα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η κ. Παπαρήγα έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Θα
σχολιάσω εάν και εφόσον ξαναέρθει αυτό το σχέδιο νόµου στη
Βουλή και θα τοποθετηθούµε για το καθεστώς της εργασίας των
υπαλλήλων στη Βουλή.
Θέλω όµως να θέσω ένα ζήτηµα. Αναρωτιέµαι, γιατί ο κ.
Στουρνάρας έφερε αυτό το θέµα. Μήπως γιατί έχει πάρει χαµπάρι ότι υπάρχουν κόµµατα της Αντιπολίτευσης µέσα στη Βουλή
που λειτουργούν σαν πασαρέλα και γυρνάνε στην αλήστου µνήµης εποχή του ’89-’91;
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(Γέλωτες- χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Γέλωτες- χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μην
χειροκροτάτε, κύριοι. Σας συµφέρει αυτή η βαβούρα για να ξεγελάτε τον κόσµο.
Κύριε Στουρνάρα, µπορεί να µην έχετε εµπειρία στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Γιατί το φέρατε αυτό σήµερα; Γιατί το φέρατε; Μπορείτε να µου πείτε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα-διαµαρτυρίες-κωδωνοκρουσίες)
Παιχνίδι κάνετε κι εσείς, παιχνίδι και η Αντιπολίτευση.
Εν πάση περιπτώσει, ακούστε να δείτε, επειδή εµείς και µε την
ανυπακοή είµαστε και µε την απειθαρχία είµαστε κι αν θέλετε,
έχουµε µία ορισµένη άποψη για το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό που
έχει γίνει από το πρωί σήµερα εδώ, είναι άνω ποταµών. Κι αυτό,
η Χρυσή Αυγή, αυτό το ναζιστικό φασιστικό µόρφωµα, το αξιοποιεί.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
(Θόρυβος στην Αίθουσα - κωδωνοκρουσίες)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Να ανακαλέσει αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρία
Παπαρήγα ολοκληρώσατε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ να είστε σύντοµος, για να προχωρήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω
αυτά τα οποία είπε η κ. Παπαρήγα, όσον αφορά τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Παπαρήγα ούτε «πασαρέλα» κάνουµε ούτε «βαβούρα»
κάνουµε. Προσπαθούµε να παίξουµε το ρόλο µας ως κόµµα της
Αντιπολίτευσης. Αν έχετε κριτικές παρατηρήσεις, ευχαρίστως να
τις ακούσουµε, αλλά µην βαφτίζετε «πασαρέλα» µία προσπάθεια
την οποία κάνουµε, να προασπίσουµε στοιχειώδεις συνταγµατικές κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Αυτήν την ώρα αυτό που
χρειάζεται, είναι όλη η Αριστερά να συµπαραταχθεί απέναντι σε
ένα µαύρο µέτωπο, το µαύρο µέτωπο το οποίο έχουν συµπήξει,
µε επικεφαλής τη Νέα Δηµοκρατία, το κυβερνητικό στρατόπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα προσπαθήσω να σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Στουρνάρα,
πρέπει να παραιτηθείτε αυτήν την ώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αυτήν την ώρα πρέπει να παραιτηθείτε, διότι προκαλείτε και
τη Βουλή και τον ελληνικό λαό και δίνετε µία εικόνα θεατρικής
παράστασης εδώ, η οποία δεν ταιριάζει σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ξέρατε τι κάνετε. Και κάτω από τη γενική κατακραυγή αποσύρατε αυτήν τη διάταξη, όχι για να µας πείτε «έκανα ένα λάθος»,
όχι γιατί πρώτα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγµα και µετά αν θέλετε µπορείτε να επιχειρήσετε το οτιδήποτε, αλλά για να µας
πείτε: την αποσύρω, προκειµένου να αντιµετωπίσω τη θύελλα
των αντιδράσεων προς το παρόν και να τη φέρω σε ένα άλλο νοµοσχέδιο.
Αυτό κάνατε προχθές επίσης µε τις διατάξεις αυτές για το Τεχνικό Επιµελητήριο και το Ταµείο Υγείας των Δηµοσιογράφων. Η
Βουλή της κατήργησε και τις φέρατε στο άρθρο 1 εκβιαστικά,
για να τις ψηφίσετε. Αυτά δεν είναι δηµοκρατικές λειτουργίες.
Αυτά είναι αντιδηµοκρατικά εκτρώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έξω έχει
βουλιάξει το Σύνταγµα και οι δρόµοι της Αθήνας από µία απέραντη λαοθάλασσα που ζητάει να αποσυρθούν τα µέτρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
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Και τι βλέπουµε, κύριε Πρόεδρε; Βλέπουµε για άλλη µία φορά,
µε τα ΜΑΤ και τώρα µε τις αύρες να επιχειρείτε, να διαλυθεί το
πλήθος. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα. Με τους αυταρχισµούς δεν µπορείτε να επιβάλετε τη διακυβέρνηση σ’ αυτήν τη
χώρα, δεν µπορείτε να επιβάλετε τις εκτροπές.
Σας καλούµε, καλούµε τον Υπουργό Δηµοσίας Τάξης που καταγγέλλει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δήθεν ελέγχει και κάνει αντιποίηση
αρχής, να συναισθανθεί τις ευθύνες του, να µην προκαλεί τον ελληνικό λαό, να σταµατήσει αυτό το παιχνίδι που παίζει έξω µε τα
ΜΑΤ και τις αύρες εναντίον των απλών πολιτών, των διαδηλωτών,
ειρηνικών διαδηλωτών. Να σταµατήσει αυτό το αίσχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Βορίδης έχει το λόγο κι αµέσως µετά ο κ. Χρυσοχοΐδης και µπαίνουµε στους οµιλητές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
Κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
χρόνο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου; Διότι δεν έχω κάνει
παρέµβαση ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή έχω χρόνο
µόνο για παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είχαµε
διακόψει, κύριε Βορίδη και τώρα κάνουµε ένα κύκλο συζήτησης
επί της δήλωσης του κυρίου Υπουργού.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μόνο πάνω στο συγκεκριµένο, λοιπόν.
Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να το απευθύνω πρωτίστως στους υπαλλήλους
του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής: Εµείς
που δουλεύουµε µαζί τους, τιµούµε την εργασία τους, αναγνωρίζουµε την προσπάθειά τους, ξέρουµε τους κόπους τους κι από
εκεί και πέρα το ζήτηµα της ρυθµίσεώς τους στο µισθολογικό,
είναι προφανές ότι πρέπει να ενταχθεί µέσα στη γενικότερη προσπάθεια που κάνουν όλοι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα της χώρας. Αυτό είναι ως γενική κατεύθυνση. Δεν έχει
να κάνει µε τη µείωσή τους, δεν έχει να κάνει µε την απαξίωσή
τους. Αντίθετα. Έχει να κάνει όµως µε προσαρµογές που είµαστε
όλοι υποχρεωµένοι να κάνουµε και κάνουν τα συγκεκριµένα
µέτρα.
Το πρώτο. Η Βούληση της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν να ρυθµίσει ενιαία το ζήτηµα των υπαλλήλων της
Βουλής. Πολύ λυπάµαι σε αυτούς που έρχονται να υπερασπιστούν τα δίκαια αυτών που διαδηλώνουν, ότι αρνήθηκαν αυτήν
τη συγκεκριµένη ρύθµιση και να δούµε πώς θα εξηγήσουν αυτό
το συγκεκριµένο στους διαδηλωτές, ότι θέλουν και ζητούν µία
εξαιρετική ρύθµιση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να δούµε πώς θα το εξηγήσουν. Κι αυτή η παρέµβαση έχει
δύο συγκεκριµένα κοµµατικά ονόµατα: ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι
Έλληνες. Αυτή ήταν η στάση σας και κρίνεστε γι’ αυτήν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν θα
λέω στον κάθε συνάδελφο τι θα λέει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κρύβεστε πίσω από το συνταγµατικό
ζήτηµα. Διότι όποιος διαβάσει προσεκτικά τον Κανονισµό, καταλαβαίνει ότι µιλά για ρυθµίσεις που έχουν να κάνουν µε την πρόσληψη και υπηρεσιακή κατάσταση, όχι όµως για τη µισθολογική
εξέλιξη. Αυτό κάλλιστα µπορεί να ρυθµιστεί και διαφορετικά.
Όµως αυτό ήταν το µεγάλο ζήτηµα στη σηµερινή συζήτηση;
Όχι προφανώς. Επιλέξατε αυτό, παρασυρµένοι από το λαϊκισµό
της στιγµής. Οι διαδηλώσεις εντός του Κοινοβουλίου νίκησαν τις
διαδηλώσεις εκτός του Κοινοβουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Μιχαήλ Χρυσοΐδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι από τους παλιούς συναδέλφους σ’ αυτήν την Αίθουσα και στη διαδροµή µου
είκοσι χρόνια τώρα έχω συναντήσει εξαιρετικούς και σπουδαίους
υπαλλήλους, µε υψηλά προσόντα, όπου ορισµένοι από αυτούς
έχουν και µια µεγάλη κοινωνική και κοινοβουλευτική προσφορά
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Ωστόσο, αυτήν τη στιγµή όλος ο υπαλλη-
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λικός κόσµος της χώρας και όλοι οι εργαζόµενοι τίθενται κάτω
από ένα ενιαίο καθεστώς.
Αλήθεια, υπάρχει κάποιος σ’ αυτήν την Αίθουσα ο οποίος αντιλέγει; Δηλαδή, επειδή ο κ. Λαφαζάνης όπως τον άκουσα να
απαντά στην κ. Παπαρήγα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Για την αίτηση αντισυνταγµατικότητας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ. Μιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα τους πούµε
εµείς τι να πούνε;
Συνεχίστε, κύριε Χρυσοχοϊδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα
θα µας πείτε αν συµφωνείτε µε την ουσία αυτής της ρύθµισης.
Συµφωνείτε, λοιπόν, ναι ή όχι; Αφήστε τα µαύρα µέτωπα, αφήστε
τις ρητορικές. Θα µας πείτε αν συµφωνείτε οι υπάλληλοι της
Βουλής να εξισωθούν µε όλους τους υπόλοιπους εκατοντάδες
χιλιάδες υπαλλήλους αυτής της χώρας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Ντροπή! Γιατί το φέρατε σήµερα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Δεύτερον, δεν µπορείτε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ! Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Χρυσοχοίδης. Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Τον ίδιο σεβασµό
δείχνουµε σε όλους όσους µιλάνε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Ντροπή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ, καθίστε!
Συνεχίστε, κύριε Χρυσοχοϊδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Επειδή έχει περισσέψει ο λαϊκισµός
όλα τούτα τα χρόνια και κυρίως σήµερα που είναι µια κρίσιµη
µέρα για τη χώρα και επειδή αντιλαµβάνοµαι πάρα πολύ καλά
και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο δηµόσια ότι ο Υπουργός
Οικονοµικών, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αλλά και η τριτοκοµµατική σήµερα Πλειοψηφία της Βουλής είναι σε µια εξαιρετικά δύσκολη και ευαίσθητη θέση, γιατί τη Δευτέρα, σε αυτήν
τη χώρα επιτέλους πρέπει να υπάρχει η δόση των 31,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ και εσείς από την άλλη µεριά ανευθυνολογείτε,
πρέπει να πάρετε θέση σ’ αυτά τα ζητήµατα.
Επιτέλους, να σταµατήσετε να κρύβεστε. Είναι ντροπή να υπερασπίζεστε…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Είναι ντροπή να υπερασπίζεστε το
άδικο, τη στιγµή που χιλιάδες άνθρωποι έξω διαδηλώνουν.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τη δική σας
προσοχή. Εάν υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα των εργαζοµένων της Βουλής ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι ενδεχοµένως, που απείλησαν ή επιχείρησαν να µπουν στην Αίθουσα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Όχι, δεν έγινε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Δεν το ξέρω. Κάτι άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, δεν
υπάρχουν.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ να προχωρήσουµε στη συζήτηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κλείνοντας, θέλω να πω ότι σήµερα
αποκαλυφθήκατε και πρέπει να πάτε τώρα έξω να απολογηθείτε
σ’ αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κύκλος της συζήτησης
επί του θέµατος.
Ο κ. Παππάς έχει το λόγο.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουµε και
να ψηφίσουµε αν θέλουµε όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι ίσοι
µεταξύ τους. Να µην αποσυρθεί η τροπολογία. Να ψηφίσουµε
τώρα. Είναι δυνατόν να διακόπτεται η συνεδρίαση λόγω απεργίας;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καλώς,
καταγράφτηκε η άποψή σας.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της συζήτησης επί της τοποθέτησης
του κυρίου Υπουργού.
Ο κ. Παππάς έχει το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να σεβαστούµε τον οµιλητή.
Σας ξαναβάζω το χρόνο, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Στουρνάρα, θα µε ακούσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Υπουργέ, να ξεκινήσει η συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το ξέρεις το τραγούδι «Don’t cry for me
Argentina?» που έλεγε η Εβίτα Περόν; Αργεντινή το κάνατε και
Αργεντινή θα το κάνει ο ελληνικός λαός! Τα κάνατε πάνω σας για
δύο, τρεις υπαλλήλους της Βουλής –δικούς σας ανθρώπους, που
τους διορίσατε- και αποσύρατε αµέσως την τροποποίηση. Εσείς
τη φέρατε, σε µισή ώρα την αποσύρατε. Ο υπόλοιπος λαός που
διαδηλώνει έξω; Να αποσύρετε όλη αυτήν τη δικογραφία, όπως
το λέω εγώ. «Δικογραφία» το έχω γράψει. Η µελλοντική σας δικογραφία είναι. Να το αποσύρετε όλο. Και είπε ο κ. Χριστοφοράκος προηγουµένως, «η Βουλή δεν είναι αµφιθέατρο». Δίκιο
έχει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο Γρηγοράκος.
Ο Χριστοφοράκος δικός σας είναι και αυτός. Εσείς τον φιλοξενούσατε. Σε δικά σας σπίτια τον φιλοξενούσατε. Στη «SIEMENS».
Εσείς τα παίρνατε από τη «SIEMENS».
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε κάτω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω επιτέλους! Θα
τα ακούσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ και τον οµιλητή.
Παρακαλώ να ηρεµήσουµε, κύριοι συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Η Βουλή, λοιπόν, δεν είναι αµφιθέατρο.
Συµφωνώ µε τον κ. Γρηγοράκο. Η Βουλή είναι όντως ένα Κολοσσαίο, µία χάβρα. Είδαµε τώρα, πριν από λίγο, τι γίνεται µέσα εδώ.
Και απολαύσαµε η Αριστερά εδώ να χειροκροτεί τη Δεξιά. Γιατί
δεν µπορεί να υπάρξει Αριστερά χωρίς Δεξιά. Μαζί πάνε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα τα ακούσεις σε λίγο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Κάποιοι µας απείλησαν µε διλήµµατα του τύπου, «µεσοπρόθεσµο ή τανκς;». Κάποιοι άλλοι είχαν απειλήσει: «Μεσοπρόθεσµο
ή δραχµή;» Σας θυµίζω ότι πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου, η οποία δεν πείθει κανέναν. Απλώς δηµιουργεί
πανικό στην αγορά και αποσταθεροποιεί την οικονοµία. Κάθε
φορά που ακούγονται τέτοιες ανοησίες, το µόνο που γίνεται, δυστυχώς, είναι να υπάρχει φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες. Και
είναι τεράστια η ευθύνη της Κυβέρνησης.
Ο ελληνικός λαός, όµως, δεν εκβιάζεται πλέον. Απλώς και
µόνο η αγορά κακοποιείται.
Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτηµα σήµερα είναι: «Μεσοπρόθεσµο ή χρεοκοπία;» «Μνηµόνιο ή χρεοκοπία;». Όπως αποδείχθηκε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κάντε λίγο ησυχία. Έλεος! Ντροπή σας!
Όπως αποδείχθηκε, το µνηµόνιο µας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Και το µεσοπρόθεσµο δεν θα την αποτρέψει. Θα µας βυθίσει ακόµα περισσότερο στην παράλυση που φέρνει τη
χρεοκοπία πιο κοντά. Το µεσοπρόθεσµο είναι κοινωνικά άδικο,
γιατί φορτώνει για µία ακόµη φορά τα πιο υπέρογκα βάρη στις
πιο αδύναµες πλάτες. Δυσβάσταχτα βάρη σε ειλικρινείς φορολογούµενους, ενώ οι φοροφυγάδες και η νοµενκλατούρα της
κρατικής σπατάλης παραµένουν στο απυρόβλητο. Κι έτσι διαλύεται τελικά η κοινωνική συνοχή του τόπου. Με δύο λόγια, µας
πάει πιο βαθιά στο αδιέξοδο. Δεν µας βγάζει από το αδιέξοδο.
Χειροκροτήστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
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κάντε τη δουλειά σας εσείς. Ποιος χειροκροτεί και ποιος δεν χειροκροτεί δεν σας αφορά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι λόγια του Αρχηγού σας. Στις 28-62011, Αντώνης Σαµαράς.
Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες ηµέρες εορτάσαµε την
Εθνική µας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Νύχτα, σε ένα σπίτι
στην Κηφισιά, λίγο κοντά από το σπίτι του κυρίου Πρωθυπουργού. Διαβάζω από το βιβλίο του Ιταλού Πρέσβη Εµµανουέλε
Γκράτσι, µε τίτλο «Η Αρχή του Τέλους» από τις εκδόσεις «Εστία».
«Μόλις καθίσαµε και επειδή η ώρα ήταν λίγα λεπτά µετά τις 3,
του είπα αµέσως ότι η κυβέρνησή µου, µου είχε αναθέσει να του
εγχειρίσω προσωπικά ένα κείµενο που δεν ήτο τίποτε άλλο παρά
το τελεσίγραφο της Ιταλίας προς την Ελλάδα, µε το οποίο η ιταλική κυβέρνηση απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των στρατευµάτων της στον ελληνικό χώρο από της 6ηςπ.µ. της 28ης
Οκτωβρίου 1940.» Ο Μεταξάς άρχισε να το διαβάζει. Μέσα από
τα γυαλιά του έβλεπα τα µάτια του να βουρκώνουν. Όταν τελείωσε την ανάγνωση µε κοίταξε κατά πρόσωπο και µε φωνή λυπηµένη, αλλά σταθερή µου είπε: «Alors c’est la guerre.» Λοιπόν,
έχουµε πόλεµο.
Κύριε Σαµαρά, είχατε την ευκαιρία να πείτε το µεγάλο «ΟΧΙ»
και να περάσετε στην ιστορία. Δεν το είπατε. Ξέρετε, όµως, ότι
ο ελληνικός λαός θα επιβιώσει είτε µε δραχµή είτε µε ευρώ.
Κύριοι της Συµπολίτευσης, επειδή είχατε το θράσος και µιλήσατε για «SIEMENS», κ.λπ., ποιος είναι ο εχθρός λοιπόν στον
οποίο παραδίδετε την Ελλάδα; Ο Πρωθυπουργός σας, η Συγκυβέρνηση σας.
Θυµίζω τον Χριστοφοράκο, ξέρετε αυτόν τον Χριστοφοράκο,
τον γιο του περίφηµου Χριστοφοράκου της «SIEMENS» της κατοχής. Εσείς στηρίξατε τη «SIEMENS» και τους Γερµανούς.
Εσείς είστε οι φασίστες και οι δοσίλογοι. Εσείς είστε φασίστες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Από το Βήµα, λοιπόν, αυτό σας επιστρέφουµε κάθε ύβρη που µας έχετε πει, κάθε λάσπη. Και αποκαλυφθήκατε σήµερα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 77.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο γιος του Πρωθυπουργού της τρίτης κατοχικής κυβέρνησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παππά,
σας παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …ήταν δικός σας αρχηγός, ο Γεώργιος
Ράλλης. Αρχηγός της παράταξής σας ήταν. Ο γιος του κατοχικού
πρωθυπουργού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μπράβο σας, αποκαλύπτεστε! Μπράβο σας.
Δοσίλογοι ήσασταν πάντα. Και σήµερα δοσίλογοι είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µην γράφεται τίποτα από αυτά που λέει ο κ. Παππάς. Παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παππά,
σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το νοµοσχέδιο είναι συγκεκριµένο.
Έχει εκτραπεί η συζήτηση σε ένα υβρεολόγιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πάρα πολύ να επανέλθετε στο νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ωραία. Δώστε µου µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το τελειώνω και χαλαρά, για να µην σας
στεναχωρώ.
Κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, σ’ εσάς µιλάω. Εσείς
προτίθεστε σήµερα να ψηφίσετε τα µέτρα, έτσι; Με εκβιασµούς.
Θα σας πω δύο – τρεις κουβέντες. Πατριωτικό καθήκον, συνείδηση, δηµοκρατία, Βουλευτής εκπρόσωπος του Έθνους, ελληνικός λαός, προοπτική, καθήκον, πατρίδα, Ελλάδα. Σας λένε
τίποτα αυτές οι λέξεις; Σας έχει µείνει έστω και ένα ψήγµα πατριωτισµού; Θα προτιµήσετε να γίνετε δοσίλογοι; Θα ψηφίσετε
κατά συνείδηση όπως επιτάσσει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός
της Βουλής ή θα υποκύψετε στους εκβιασµούς για τη θεσούλα
σας;
Έτσι εξευτελίζετε και τον εαυτό σας και τη θέση σας, την
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οποία δεν την εξασφαλίζετε.
Είστε σίγουροι -είµαστε όλοι σίγουροι- ότι δεν θα είναι κανένας
σας στην επόµενη Βουλή. Τελειώσατε και νοµίζετε ότι θα τελειώσετε και την Ελλάδα. Είστε πολύ γελασµένοι. Τελειώνετε αποκλειστικά και µόνο την πολιτική σας σταδιοδροµία. Τελειώνετε
το βρώµικο ρόλο σας. Μαχαιρώνετε σήµερα την Ελλάδα µε την
ψήφο σας ως νέοι Εφιάλτες και Νενέκοι. Να ξέρετε όµως ότι η
Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Με το λαό, για την πατρίδα, αυτό εδώ
που φέρατε ως υποτίθεται πολυνοµοσχέδιο, µια δικογραφία θα
είναι για µια νέα δίκη των έξι: Παπανδρέου Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Παπαδήµος Λουκάς, Βενιζέλος Ευάγγελος,
Στουρνάρας Ιωάννης, Σαµαράς Αντώνιος. Θα έρθει νέµεσις, θα
έρθει δικαιοσύνη. Θα πληρώσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν δώσω το
λόγο στον κύριο Υπουργό Οικονοµικών που τον έχει ζητήσει, θα
ήθελα να πω κάτι.
Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι υπήρξε η ένταση, υπήρξε µια
εκτόνωση, ας σταµατήσουν οι έντονες συζητήσεις και προπάντων οι αντεγκλήσεις µε ύβρεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Μας είπε «δοσίλογους», «φασίστες». Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Πατριανάκου, είπα να µην γραφτούν αυτά. Είπα να σταµατήσει η καταγραφή, αν το είχατε καταλάβει.
Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο υπηρετεί δύο βασικές αρχές που είµαι πεπεισµένος ότι εκφράζουν την συντριπτική
πλειονότητα των Ελλήνων.
Η πρώτη αρχή είναι ότι όλοι µας οφείλουµε να συµβάλουµε
στη διάσωση της χώρας µας, βάσει των δυνατοτήτων µας. Αν κάποιοι µέχρι τώρα απέφυγαν να συνεισφέρουν το µερίδιο τους,
σήµερα θα πρέπει να το κάνουν, έστω και µε καθυστέρηση, διαφορετικά δεν µπορούµε να µιλάµε για εθνική προσπάθεια.
Η δεύτερη αρχή είναι ότι δεν µπορούµε να διατηρούµε πλέον
στην ελληνική έννοµη τάξη εξαιρέσεις, αποκλίσεις προνόµια και
κακώς εννοούµενα κεκτηµένα δικαιώµατα.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφέρω την περίφηµη τροπολογία του ΕΟΠΥΥ, που αφορά την ένταξη κάποιων ταµείων που
είχαν εξαιρεθεί, η οποία τροπολογία προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις και για την οποία δέχτηκα σφοδρή προσωπική επίθεση.
Αυτό που θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές, κυρίως
στους Έλληνες πολίτες που παρακολουθούν αυτήν τη στιγµή
είναι ότι δεν δέχοµαι ως Υπουργός Οικονοµικών από τη µια να
παίρνω σκληρά µέτρα για τους Έλληνες πολίτες και από την
άλλη να δέχοµαι καθεστώτα και υπηρεσίες πολλών ταχυτήτων,
χρηµατοδοτούµενους από το ελληνικό δηµόσιο.
Η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ όλων των ταµείων πρωτοβάθµιας υγείας είναι για εµένα όρος εκ των ων ουκ άνευ. Η ισότητα ξεκινάει από το χώρο της υγείας. Η υγεία αποτελεί κατ’ εξοχήν
αγαθό που θα παρέχεται σ’ όλους τους Έλληνες πολίτες που
χρησιµοποιούν τις δηµόσιες υπηρεσίες και υποδοµές, χωρίς
εξαιρέσεις και διακρίσεις.
Αυτή η χώρα δεν αντέχει άλλες κατηγορίες πληβείων και πατρικίων. Και λυπάµαι που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, παρ’ όλες
τις εξαγγελίες της περί ισότητας ευκαιριών, αποδέχεται και συνηγορεί υπέρ καθεστώτων που συντηρούν ανισότητες, προνοµιακές κατηγορίες και βολεµένους.
Η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης επιτελεί µε συνέπεια το έργο
της. Προωθεί ταυτόχρονα τον Προϋπολογισµό και µέσω του παρόντος νοµοσχεδίου το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 2013-2016
και όλα εκείνα τα µέτρα που απελευθερώνουν τις παραγωγικές
δυνάµεις της χώρας και αποκαλύπτουν τα συντριπτικά της πλεονεκτήµατα.
Το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής στοχεύει στην απεικόνιση της δηµοσιονοµικής στρατηγικής της γενικής Κυβέρνησης ως ενιαίο σύνολο µε πολυετή ορίζοντα. Στο
πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα δηµοσιονοµικά όρια και οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί και περιγράφονται οι βασικές πο-
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λιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες, βάσει των οποίων κατατέθηκε και ο Προϋπολογισµός του 2013.
Η οικονοµική πολιτική που αποτυπώνεται σ’ αυτό επιδιώκει
τέσσερις βασικούς στόχους: Πρώτον, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και τη µελλοντική παραµονή της Ελλάδας στο ευρώ.
Δεύτερον, τη δηµιουργία και διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Τρίτον, τη δηµιουργία συνθηκών δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Και τέταρτον, τη διασφάλιση ενός βιώσιµου δηµοσιονοµικού συστήµατος.
Είναι αλήθεια ότι το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα αποτελεί υποχρέωση, που επιβάλει το Πρόγραµµα Οικονοµικής Στήριξης της
χώρας, αλλά δεν πρόκειται µόνο για υποχρέωση, αποτελεί κυρίως αδήριτη αναγκαιότητα. Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι
τα µεσοπρόθεσµα δηµοσιονοµικά σχέδια αποτελούν βασική πυξίδα αναφοράς σε κάθε συντεταγµένο και ανεπτυγµένο κράτος
του κόσµου; Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει την αναγκαιότητα να
χαράζουµε στρατηγικά πλάνα για το τι θα κάνει αυτή η χώρα τα
επόµενα χρόνια, ώστε να υπάρχει µια συνέχεια στους προϋπολογισµούς του κράτους και στις δηµόσιες πολιτικές που αυτοί
χρηµατοδοτούν; Ποιος µπορεί να αρνηθεί ότι σ’ αυτήν τη χώρα
πρέπει να σχεδιάσουµε µε το βλέµµα στραµµένο, όχι µόνο στο
σήµερα, αλλά κυρίως στο µέλλον των επόµενων γενεών;
Η δέσµευσή µας είναι για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 4,5% του ΑΕΠ το 2016, µετά την ευόδωση της προσπάθειας
για την επιµήκυνση του χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής
σε τέσσερα χρόνια αντί για δύο. Το ποσοστό αυτό είναι απαραίτητο για να έρθει το χρέος σε µια βιώσιµη τροχιά.
Το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί απλά µια συλλογή των δεσµεύσεων της ελληνικής πολιτείας προς τους πιστωτές της. Περιλαµβάνει ένα µείγµα πολιτικής, που αντιµετωπίζει µια σειρά
από στρεβλώσεις της ελληνικής οικονοµίας, µε στόχο να απελευθερωθούν οι πιο παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, διότι η
χώρα βιώνει µια κρίση που εκτός από δηµοσιονοµική είναι και
κρίση παραγωγικού µοντέλου, ένα παραγωγικό µοντέλο που στηρίχθηκε σχεδόν µονοµερώς στη δηµόσια κατανάλωση και την
ανεξέλεγκτη δηµοσιονοµική επέκταση. Η µονοµέρεια αυτού του
µοντέλου είναι όµως και η αιτία που αυτό κατέρρευσε.
Οι χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας
παρέλυσαν τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας και παρόπλισαν τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα πολύ πριν από το ξέσπασµα της δηµοσιονοµικής κρίσης. Η κρίση απλά επιτάχυνε τις
αρνητικές εξελίξεις και ανέδειξε τα προβλήµατα µέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Για το λόγο αυτό ο κύριος και πρωταρχικός σκοπός αυτής της
Κυβέρνησης εθνικής ευθύνης είναι να αλλάξει εκ βάθρων το παραγωγικό αυτό πρότυπο. Η αναζήτηση του νέου διαφορετικού
παραγωγικού προτύπου αποτελεί και ένα από τα σηµαντικότερα
σηµεία σύγκλισης των τριών κυβερνητικών εταίρων που µε το
πλέον υπεύθυνο τρόπο ανέλαβαν την βαριά ευθύνη να κρατήσουν όρθια τη χώρα σε µια από τις πιο δύσκολες σελίδες της
σύγχρονης ιστορίας της.
Το νέο παραγωγικό πρότυπο θα βασίζεται σε ένα εντελώς διαφορετικό όραµα για την ελληνική οικονοµία, µία οικονοµία εξωστρεφή, που θα αναδεικνύει και θα ενισχύει όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά της µε αυτοπεποίθηση.
Επιτρέψτε µου να πω ότι σήµερα θα πρέπει να µείνουµε όρθιοι. Αυτό, όµως, δεν αρκεί. Η χώρα πρέπει να µπει ξανά στον
παγκόσµιο οικονοµικό και γεωπολιτικό χάρτη.
Ας µην ξεχνάµε ότι πριν από τρία χρόνια η χώρα πρωταγωνιστούσε στα πολιτικά και οικονοµικά δρώµενα των Βαλκανίων και
όχι µόνο. Ο τουρισµός µας, ο ορυκτός πλούτος, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα µας και η εξειδίκευση
σε νευραλγικούς κλάδους του τριτογενούς τοµέα, αποτελούν
εφόδια που άλλες χώρες ζήλευαν και ζηλεύουν. Αυτοί είναι οι τοµείς που θα µας οδηγήσουν ξανά στο δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης.
Επίσης, η γεωγραφική µας θέση θα αρχίσει να αξιοποιείται στο
έπακρο. Η Ελλάδα, µέσω των λιµανιών της τα επόµενα χρόνια,
µπορεί να καταστεί ένα από τα βασικότερα διαµετακοµιστικά σηµεία της Ευρώπης.
Σύντοµα θα πρέπει να σταµατήσουµε να οµφαλοσκοπούµε και
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να κινηθούµε και πέρα από τα σύνορά µας.
Παράλληλα, θα επιτρέψουµε, επιτέλους, µία οικονοµία της
γνώσης, της καινοτοµίας και της εξωστρέφειας να αναπτυχθεί,
αξιοποιώντας επιτέλους το πολύ αξιόλογο επιστηµονικό προσωπικό αυτής της χώρας, όχι, όµως, προσλαµβάνοντάς τους σε δηµόσιες υπηρεσίες, αλλά προσφέροντάς τους κίνητρα και ευκαιρίες σε µία δυναµική αγορά, ελκυστική και ανοικτή στη γνώση
και στην έρευνα, µία αγορά που θα ενθαρρύνουµε, τόσο µε ένα
πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, µε σαφή στρατηγική, όσο και µε
τη διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος εξαιρετικά φιλικού σε άµεσες, ξένες ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτοί οι στόχοι στηρίζονται σε
θετικά στοιχεία και αποτελέσµατα, που προκύπτουν ακόµα και
στην περίοδο κρίσης που σήµερα βιώνουµε.
Ας µην ξεχνάµε ότι η χώρα µας έχει ήδη ανέβει είκοσι δύο θέσεις στην κατάταξη για το επιχειρηµατικό περιβάλλον, σύµφωνα
µε την ετήσια έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας.
Στο νέο παραγωγικό πρότυπο ο προϋπολογισµός δηµοσίων
επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και ο αναπτυξιακός νόµος, θα είναι οι βασικοί αναπτυξιακοί µοχλοί. Δεν θα είναι, όµως, οι µόνοι. Προσβλέπουµε ότι σηµαντικό µερίδιο ανάπτυξης θα προκύψει και
από τον ιδιωτικό τοµέα, από εγχώριες και ξένες επενδύσεις.
Η συµβολή του ανακεφαλαιοποιηµένου από το κράτος τραπεζικού συστήµατος στον τοµέα αυτό αναµένεται να είναι καθοριστική.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να κάνω στο σηµείο αυτό µία αναφορά
στα µεγάλου ύψους χρηµατικά εµβάσµατα που απεστάλησαν
στο εξωτερικό από Έλληνες πολίτες.
Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, όλες αυτές οι κινήσεις καταθετών ελέγχονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για το αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήµατα. Και αναµένονται
σύντοµα να φύγουν τα πρώτα σηµειώµατα για όσους διαπιστώθηκε παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και πριν από δύο εβδοµάδες τα
ίδια µας λέγατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί διακόπτετε, κυρία Κωνσταντοπούλου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σε αυτό,
όµως, που θέλω σήµερα να σταθώ είναι ότι δυστυχώς πολλοί
συµπολίτες µας δεν ακολούθησαν το παράδειγµα της Ιρλανδίας,
όπου τον καιρό της κρίσης οι καταθέσεις αυξήθηκαν. Δηλαδή, οι
περισσότεροι άνθρωποι έφεραν τα λεφτά τους και τα έβαλαν σε
εγχώριες καταθέσεις στη χώρα αυτή.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, πολλοί από εµάς, παρ’ όλο που υπήρχε
η δυνατότητα, δεν στηρίξαµε τη χώρα µας στη δύσκολη κατάσταση που αυτή βιώνει.
Κατανοώ ότι η οικονοµική κρίση µπορεί να έχει ως απόρροιά
της µία κρίση εµπιστοσύνης. Αποτελεί, όµως, υπέρτερο πατριωτικό καθήκον να στηρίξουµε, µε όσα µέσα διαθέτουµε, το δικό
µας τόπο, τον τόπο που γεννηθήκαµε και σπουδάσαµε, τον τόπο
που ζούµε και εργαζόµαστε, τον τόπο που θα ζήσουν τα παιδιά
µας.
Τα χρήµατα αυτά πρέπει να επιστρέψουν, ώστε να ενισχυθεί
η ρευστότητα του τραπεζικού µας συστήµατος, αλλά και για να
κατευθυνθούν άµεσα σε παραγωγικές επενδύσεις. Αν γίνει αυτό,
η οξεία ύφεση µπορεί να µετατραπεί σε ταχεία ανάπτυξη.
Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο θα στηρίζεται, όπως γίνεται σε
όλο τον ανεπτυγµένο κόσµο, σε ένα κράτος οργανωµένο και
αποτελεσµατικό και όχι υπεραπλωµένο, αλλά ρηχό, όπως το σηµερινό, ένα κράτος που θα ευνοεί την ανάπτυξη, λειτουργώντας,
όµως, και ως σοβαρό αντίβαρο στις αγορές και στις αδυναµίες
τους.
Ήδη µε µία σειρά από τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου,
δροµολογούνται σοβαρές αλλαγές στο κράτος. Θα ακολουθήσει
σύντοµα µία γενναία διοικητική µεταρρύθµιση, ώστε να µπορέσει
να ανταποκριθεί στον κρίσιµο ρόλο, που καλείται να επιτελέσει
στο µέλλον.
Η εποχή που η θέση στο δηµόσιο αποτελούσε ένα βασικό
πεδίο συναλλαγής του πελατειακού κράτους, έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Το κράτος οφείλει να υπηρετεί το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στην εργασία, όχι µέσω αθρόων και ανεξέλεγκτων
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προσλήψεων στο δηµόσιο, αλλά µέσα από τη δηµιουργία µιας
δυναµικής αγοράς εργασίας, που προσφέρει πραγµατικές ευκαιρίες στους επιστήµονες και τους επαγγελµατίες και ειδικά στους
νέους.
Η µετακύληση των προβληµάτων στις επόµενες γενεές σταµατάει εδώ. Τους µετακυλήσαµε το δηµόσιο χρέος και την παρεπόµενη κρίση, που οδήγησε, µεταξύ άλλων, στην εκρηκτική
ανεργία. Τώρα, όµως, οφείλουµε να ανοίξουµε το δρόµο για αυτούς. Και η Κυβέρνηση µας θα το κάνει!
Το νοµοσχέδιο δεν έρχεται µόνο να επιβεβαιώσει ότι η χώρα
µας θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της, σε αντάλλαγµα της πολύτιµης χρηµατοοικονοµικής στήριξης, που έλαβε και θα συνεχίσει
να λαµβάνει. Το πιο σηµαντικό είναι ότι προσπαθεί να προωθήσει
γρήγορα σοβαρές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που καθυστέρησαν είτε λόγω των αντιδράσεων αυτών που θίγονται, είτε λόγω
της κωλυσιεργίας του πολιτικού µας συστήµατος, είτε λόγω της
µακράς προεκλογικής περιόδου, που πάγωσε τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια της χώρας. Διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην ελληνική οικονοµία προς
το δρόµο της ανάπτυξης.
Είναι µια προσπάθεια να αποµακρυνθούν µια σειρά από εµπόδια που θεσµοθετήθηκαν για να ευνοηθούν ορισµένες προνοµιούχες οµάδες, κρατώντας ερµητικά κλειστές δεκάδες επαγγελµατικές ευκαιρίες για νέους εργαζόµενους, επιστήµονες, επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες.
Είναι γεγονός ότι το υπό εξέταση σχέδιο νόµου φέρνει πρόσθετα επώδυνα µέτρα, τα οποία λειτουργούν σωρευτικά στις µεγάλες θυσίες και βάρη που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό τα
τελευταία χρόνια.
Ας µου επιτραπεί, όµως, να επισηµάνω ότι λειτουργεί, κατά το
δυνατόν, και εξισορροπητικά, κατανέµοντας τα βάρη σε όσους
δεν επωµίστηκαν ό,τι τους αναλογεί.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστηµα:
Καταργείται η βουλευτική σύνταξη για τους νέους Βουλευτές
και για τους αιρετούς των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ βαθµού. Πλέον θα ασφαλίζονται στο ίδιο Ασφαλιστικό Ταµείο,
που ανήκαν πριν από την εκλογή τους.
Επίσης, αυξάνονται κατά δύο χρόνια τα όρια συνταξιοδότησης
των Βουλευτών και αιρετών ΟΤΑ, δηλαδή από τα εξήντα πέντε
στα εξήντα επτά έτη.
Μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των γενικών και ειδικών γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και των γενικών γραµµατέων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Μειώνονται οι αποδοχές των προέδρων, αντιπροέδρων και
µελών όλων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών κατά ποσοστό
20%.
Μειώνεται εκ νέου η αντιµισθία όλων των αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των προέδρων και διευθυνόντων συµβούλων
όλων των δηµοτικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, εντάσσονται στο ενιαίο µισθολόγιο κατηγορίες εργαζοµένων που είχαν µείνει εκτός. Σας αναφέρω ως παράδειγµα
το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και τον Εθνικό
Οργανισµό Φαρµάκων.
Κανένας δεν είναι πάνω από το Σύνταγµα και τους νόµους.
Όλοι θα ακολουθήσουν τις µισθολογικές διατάξεις του δηµοσίου. Δεν µπορεί να µατώνει ο Έλληνας εργαζόµενος του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και κάποιοι να θέλουν την αυτοεξαίρεσή
τους.
Μειώνονται οι αποδοχές όλων των αµειβόµενων σύµφωνα µε
τα ειδικά µισθολόγια, όχι όµως µε οριζόντιο τρόπο, που θα αδικούσε τους χαµηλότερα αµειβόµενα εργαζόµενους.
Εντάσσεται πλέον στο ενιαίο µισθολόγιο και το προσωπικό των
φορέων της γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή των εργαζοµένων σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στις ΔΕΚΟ και στις
ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να υπογραµµίσω ότι σε αυτόν τον
αγώνα που δίνουµε, πρέπει να συνεισφέρουµε όλοι ανεξαιρέτως.
Η υπαγωγή όλων των κατηγοριών εργαζόµενων, που µόλις
ανέφερα, στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου, καθώς και οι
αναγκαίες µειώσεις των ειδικών µισθολογίων, είναι απαραίτητες
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για να διαµορφώσουµε µια κοινή αφετηρία συνεισφοράς τόσο
στη δηµοσιονοµική προσπάθεια, όσο και στην ανάγκη ανασυγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας µε περισσότερους κανόνες
και λιγότερες εξαιρέσεις.
Μία αναγκαία ρύθµιση του σχεδίου, µε σηµαντικό δηµοσιονοµικό όφελος, είναι ο καθορισµός της διαδικασίας καταβολής,
από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυµάτων, 550.000.000 ευρώ
στο ελληνικό δηµόσιο, που αποτελεί υποχρέωσή τους λόγω της
κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχουν λάβει µε τη µορφή εγγυήσεων από το ελληνικό δηµόσιο κατ’ εφαρµογή του ν.3723/2008.
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, το υπό εξέταση νοµοσχέδιο περιέχει όλα τα προαπαιτούµενα για την άµεση εκταµίευση της
χρηµατοοικονοµικής στήριξης. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν µέτρα
που κανένας Υπουργός, καµιάς κυβέρνησης, δεν θα ήθελε να
πάρει.
Τα ποσά, όµως, που έπρεπε να καλύψουµε στην επόµενη διετία είναι ύψους 13,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Καταβάλαµε κάθε
δυνατή προσπάθεια να βρούµε τα λιγότερο επαχθή µέτρα. Διαπραγµατευθήκαµε και πετύχαµε αναθεώρηση σε πολλές, δυσανάλογου βάρους ή αµφίβολου δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος,
προτάσεις της τρόικα. Η Ελληνική Βουλή θα λάβει σε λίγο τις
αποφάσεις της, µε κόστος πολιτικό και ηθικό για κάθε Βουλευτή.
Κανείς δεν µπορεί να εθελοτυφλεί για τα δραµατικά υψηλά ποσοστά ανεργίας µιας ευρωπαϊκής χώρας, για τον πέµπτο χρόνο
ύφεσης που διανύει ένα ανεπτυγµένο κράτος, µπροστά στην
αγωνία µιας ολόκληρης κοινωνίας που αναζητά προοπτική.
Αν η Ευρώπη αναµένει από τους Έλληνες Βουλευτές να πράξουν απόψε το καθήκον τους, αναµένουµε κι εµείς από την Ευρώπη, την επαύριον κιόλας, να πράξει το δικό της καθήκον,
λαµβάνοντας σηµαντικές αποφάσεις και δείχνοντας αλληλεγγύη
σε ένα κράτος - µέλος που δοκιµάζεται επί δυόµιση χρόνια από
µια βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Κάθε µέρα που καθυστερεί µία απόφαση, αυτό ισοδυναµεί µε
αµέτρητα µαγαζιά και επιχειρήσεις που κλείνουν, µε εργαζόµενους που χάνουν τη δουλειά τους, µε νέους που εγκαταλείπουν
τη χώρα προς αναζήτηση µιας καλύτερης ευκαιρίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν η χώρα είχε πάρει έγκαιρα τα µέτρα που έπρεπε, δεν θα
φτάναµε ποτέ στο σηµείο, δηλαδή η επιβίωσή µας να εξαρτάται
από τους δανειστές µας.
Αν ο κάθε φορολογούµενος κατέβαλε τη συνεισφορά που του
αναλογεί, µε βάση τα εισοδήµατα και την περιουσία του, δεν θα
φτάναµε ποτέ στο σηµείο να στηριζόµαστε στα χρήµατα των ευρωπαίων φορολογουµένων.
Γι’ αυτό σήµερα κιόλας αρχίζουµε να σχεδιάζουµε το µέλλον
µας, δηµιουργώντας ανατροπές παντού. Η παλιά Ελλάδα των
πολλών ταχυτήτων µε τις συντεχνίες, τις προνοµιούχες εισοδηµατικές οµάδες, τις φωτογραφικές εξαιρέσεις και τις µικροπολιτικές σκοπιµότητες τελειώνει.
Ζητώ από τον κάθε Έλληνα να βρεθεί στην πρώτη γραµµή, η
οποία απαιτεί θυσίες, αλλά µόνον έτσι θα εξασφαλίσουµε το µέλλον, το µέλλον των παιδιών µας. Η εποχή που κάποιοι διάλεγαν
προνοµιακές θέσεις στην οπισθοφυλακή έχει παρέλθει οριστικά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω την ύστατη έκκληση σε κάθε
έναν από τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων να υπερψηφίσει
την ελπίδα, την προοπτική και την συνέχεια της προσπάθειας
αυτού του τόπου. Η ιστορία αυτού του έθνους είναι γεµάτη µε
µάχες που κερδήθηκα ή που χάθηκαν. Δεν θα βρείτε όµως πουθενά στις σελίδες της µάχες που δεν δόθηκαν.
Πριν κατέβω από το Βήµα, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα
ότι καταθέτω νοµοθετικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόµου σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής Α’ 104, παράγραφος 5, οι
οποίες αφορούν διόρθωση φραστικών ή νοµοτεχνικών λαθών και
αβλεψιών, όπως αριθµήσεις υποπαραγράφων, παραποµπές σε
διατάξεις. Επίσης, αφορούν διορθώσεις του κειµένου, ως αποτέλεσµα παρατηρήσεων που έγιναν εχθές κατά τη διάρκεια της
συζήτησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοθετικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Παπαρήγα, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΚΚΕ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι στην πλατεία Συντάγµατος σηµειώθηκε επίθεση εναντίον διαδηλωτών. Προσωπικά, δεν έχω
άµεση εικόνα και γνώση της κατάστασης, θέλω, όµως, να ξεκαθαρίσω το εξής:
Αυτή η πολιτική που ακολουθείται και αυτά τα µέτρα που έρχονται είναι αδύνατον να µην συνοδευτούν από κρατική βία, καταστολή, αυταρχισµό. Και µάλιστα είναι πολύ πιθανόν και να
ενεργοποιηθεί και νόµος που υπάρχει, αλλά χάρη στη λαϊκή αντίσταση δεν έχει προωθηθεί, που προβλέπει και την επέµβαση
στρατιωτικών δυνάµεων όταν γίνονται απεργίες, καταλήψεις,
κ.λπ..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν υπάρχει αυτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Από
το 2004 υπάρχει.
Σας παρακαλώ µην µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ να µην διακόπτετε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αν
λέω λάθη, να σηκωθεί ο επόµενος της Νέας Δηµοκρατίας και να
τα πει. Εν πάση περιπτώσει, προτιµάω να µιλάω σε κενά έδρανα,
µιλάω συνειδητά δεν µε ενδιαφέρει το ακροατήριο το εντός της
Βουλής, παρά αυτό το πράγµα που γίνεται. Εν πάση περιπτώσει
δεν έχουµε διατελέσει ούτε δικηγόροι στα δικαστήρια για να
µπορούµε να αγορεύουµε µ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω διακοπές.
Λοιπόν, να προχωρήσουµε. Η βία είναι ακόµα µεγαλύτερη
στους τόπους δουλειάς. Στην πλατεία Συντάγµατος την βλέπουµε και την καταδικάζουµε. Είναι ακόµη µεγαλύτερη στους τόπους δουλειάς. Εδώ περνάνε αυτά τα πράγµατα απαρατήρητα,
το ότι η εργοδοσία µεταφέρει υποχρεωτικά µε πούλµαν τους εργαζόµενους και µε την απειλή της απόλυσης και να πιάνουν δουλειά από τις δύο η ώρα την νύχτα, για να µην τους προλάβουν οι
απεργιακές επιτροπές, κανένα σχόλιο δεν κάνετε γι’ αυτά. Επιλεκτική ευαισθησία υπάρχει δυστυχώς στις περισσότερες πτέρυγες της Βουλής.
Η βία θα δυναµώσει. Αυτό το ξέρουµε πάρα πολύ καλά. Δεν
γίνεται. Δεν µπορείτε να πείσετε δίχως τη βία. Από αυτήν την
άποψη, τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Προσχήµατα για
να κτυπάτε τις διαδηλώσεις θα βρείτε. Και αν δεν βρείτε, θα τα
δηµιουργήσετε. Το λέµε µε πλήρη συνείδηση.
Δεν θα ξοδέψω πολύ χρόνο για να περιγράψω τη βαρβαρότητα των µέτρων. Εδώ µέσα στην Αίθουσα της Βουλής χύθηκαν
και ειλικρινή δάκρυα και κροκοδείλια. Άλλωστε, ξέρουµε ότι οι
εργαζόµενοι, όταν µιλάει ένας Βουλευτής θέλουν να ακούσουν
να µεταφέρεις την αγανάκτηση στη Βουλή. Έχει περισσέψει η
µεταφορά της αγανάκτησης. Το κυριότερο είναι: Υπάρχει διέξοδος ή η διαφορετικές αντιλήψεις για τη διέξοδο τι εκφράζουν;
Και πραγµατικά αν υπάρχει διέξοδος, αυτό είναι το κυριότερο
ζήτηµα.
Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής πράγµα. Η βαρβαρότητα αυτών
των µέτρων έχει και ορισµένα καινούργια στοιχεία.
Παραδείγµατος χάριν, ένα στοιχείο που δεν υπήρχε προ κρίσης ή δεν ήταν τόσο έντονο τα προηγούµενα χρόνια: Η ενιαία
επίθεση που δέχεται αυτήν τη στιγµή το µεγαλύτερο µέρος της
µισθωτής εργασίας και των αυτοαπασχολουµένων της φτωχής
αγροτιάς. Πραγµατικά η επίθεση είναι ενιαία. Όταν φτάνουµε να
κόβουµε το δώρο και την αγροτική σύνταξη, τι να πει κανείς; Η
επίθεση είναι ενιαία. Και γι’ αυτό κανένας κλάδος δεν θα µείνει
απ’ έξω, αν αυτό νοµίζει.
Δεύτερον: Όντως µε το µνηµόνιο -κι αν θέλετε, αυτό είναι σχετικά καινούργιο στοιχείο- η Κυβέρνηση –και αυτό είναι και µία ελληνική ιδιοµορφία- αφαιρεί –τώρα, πώς να το πω;- «παροχές»,
«κατακτήσεις» που είχε παραχωρήσει σε ορισµένα τµήµατα των
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εργαζοµένων, στην εργατική αριστοκρατία, αλλά και σε ορισµένα
µεσαία στρώµατα, που τους είχε κάνει ορισµένες παραχωρήσεις
ή έκλεινε τα µάτια σε φαινόµενα µεσαίας διαφθοράς και φοροδιαφυγής, γιατί αυτό εξυπηρετούσε η πολιτική συµµαχιών. Σπάει
τις συµµαχίες. Και αυτά τα στρώµατα στην Ελλάδα είναι πολυάριθµα. Γι’ αυτό ακριβώς και κόβονται οι παροχές τους. Για δηµοσιονοµικούς λόγους. Και σπάνε οι συµµαχίες. Εδώ προτάσσεται
το δηµοσιονοµικό, ταξικό κριτήριο, να το πω έτσι.
Αυτά τα στρώµατα, λοιπόν, που είναι πολυάριθµα -και η εργατική αριστοκρατία είναι πολυάριθµη και τµήµατα των µεσαίων
στρωµάτων, µεσαία και ανώτερα- αναζήτησαν και βρήκαν πολιτική στέγη σε διάφορα κόµµατα, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Κι, αν θέλετε, αυτό που κατά τη γνώµη µου υπάρχει είναι ένας παράγοντας που ο ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά µέσα στη Βουλή αναπαράγει,
την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – Νέας Δηµοκρατίας, αυτό το στυλ
που ζήσαµε το 1989 – 1991 ή τις παραµονές που επέκειτο εναλλαγή στη σκυτάλη της διακυβέρνησης και όχι ουσιαστική εναλλαγή πολιτικής.
Εµείς ποτέ δεν συµφωνήσαµε στο διαχωρισµό των εργατοϋπαλλήλων και των µισθωτών σε «ρετιρέ» και «υπόγεια», παρά το
γεγονός ότι υπήρχαν διαφορετικά εισοδήµατα, ακόµα και διαφορετικές κοινωνικές παροχές µέσα στους εργαζόµενους. Και δεν
το κάναµε ούτε την περίοδο εκείνη που δεν υπήρχε µνηµόνιο.
Γιατί; Διότι ακριβώς αυτή η πολιτική απέβλεπε στη διαίρεση, στην
αντιπαράθεση των εργαζοµένων στο Δηµόσιο προς τον ιδιωτικό
τοµέα και στην πάλη ενός κλάδου να κερδίσει ό,τι ο άλλος, πέφτοντας πολλές φορές, αν θέλετε, και σε συντεχνιακά αιτήµατα.
Εποµένως, αφήστε τώρα όποια καπηλεία θέλετε να κάνετε
σχετικά µε το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε µε τους υπαλλήλους
της Βουλής. Εµείς θα τοποθετηθούµε.
Να ξέρετε, όµως, τα εξής:
Αφαιρείτε από τους υπαλλήλους της Βουλής, για να τα ισοπεδώσετε όλα προς τα κάτω και όχι για λόγους ισοτιµίας. Είναι ισοτιµία προς τα κάτω.
Δεύτερον, δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος της Βουλής –
επειδή πολλά ακούστηκαν- που να διορίστηκε από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Κι αν υπάρχει, να µας φέρετε το όνοµα.
Και σας θυµίζω το εξής: Έχουµε διαγράψει δύο µέλη του κόµµατος –και καλά µέλη του κόµµατος- τα οποία αξιοποίησαν τις
αποφάσεις της Βουλής, όπου κάποιος που υπηρετεί κάποια χρόνια στην Κοινοβουλευτική Οµάδα µπορεί να γίνει δηµόσιος υπάλληλος. Τα διαγράψαµε, λοιπόν, αυτά τα δύο µέλη. Και δεν ξέρω,
µπορεί να είναι και τρίτος. Και θα το ξανακάνουµε, όποιος το
χρησιµοποιήσει. Κι ας ήταν καλά µέλη του κόµµατος, δραστήρια
και πολύτιµοι βοηθοί των Βουλευτών.
Μη µας βάζετε, λοιπόν, όλους στο ίδιο τσουβάλι. Κι αν υπάρχει
ένας και µας έχει ξεφύγει κι έχει πάει από το πλάι, πολύ ευχαρίστως επώνυµα να µας τον καταγγείλετε.
Εποµένως, άλλη είναι η θέση µας. Θα τοποθετηθούµε όταν θα
έρθει το ζήτηµα µε τους υπαλλήλους της Βουλής. Πολύ καλά,
όµως, έκαναν. Ήταν µία αιφνιδιαστική τροπολογία, που τη φέρατε εδώ για αποπροσανατολισµό –δεν ξέρω αν ήταν και στηµένο το παιχνίδι- για να καπηλευθείτε, διαιρώντας τους εργαζόµενους σε «ρετιρέ» και «υπόγεια».
Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε το εξής πράγµα: Η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, µε τους συµµάχους της, φέρνει βάρβαρα
µέτρα. Κι εµείς δεν µπορούµε να καταλάβουµε αυτό το διαχωρισµό που κάνει η ΔΗΜΑΡ και ορισµένοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
που λένε «στα εργασιακά διαφωνούµε». Μα, είναι ενιαίο το πακέτο των µέτρων. Είναι συνεκτικό, συνεκτικότατο. Εργασιακά, δηµοσιονοµικά, απελευθέρωση, πλήρης απελευθέρωση της
αγοράς, εκεί που δεν ήταν, υπήρχαν κάποια εµπόδια, αποκρατικοποιήσεις κ.λπ.. Είναι ενιαίο.
Είναι τυχαίο ότι η τρόικα «τα στύλωσε» στα εργασιακά; Δεν δεχόταν ούτε και την πρόταση για το επίδοµα γάµου. Είναι ιδεολογικός δογµατισµός της τρόικας;
Μα, αν πάρουµε αναδροµικά από το 1992 και µετά -για να µην
πάµε πιο πριν- το επίκεντρο της αποφασιστικότητας ήταν οι εργασιακές σχέσεις, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί εκεί «είναι το
ψωµί».
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, φέρνει ένα νοµοσχέδιο πολύ συνεκτικό,
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το οποίο έχει µια λογική µε την οποία είµαστε ριζικά αντίθετοι,
αλλά είναι πολύ λογικό. Τι θέλει να εξασφαλίσει; Την ανάκαµψη
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, την ανάκαµψη των επενδύσεων. Σου λέει, εγώ θα βγω και θα πω: «Επενδύστε επιχειρηµατίες, διότι σας έχω εξασφαλίσει µια πάµφθηνη, χειραγωγηµένη
και διασπασµένη και από τις εργασιακές σχέσεις εργατική δύναµη, µια ελεύθερη αγορά από τους αυτοαπασχολούµενους και
από τη φτωχή αγροτιά».
Και από αυτήν την άποψη έχει λογική. Αυτή η λογική που δεν
καταλαβαίνουµε είναι η εξής και θα το πούµε καθαρά: Εκφράζει
το κυρίαρχο µείγµα διαχείρισης της κρίσης υπέρ των µονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν τη στιγµή, µέσα στη Βουλή
-γιατί στην κοινωνία δεν είναι έτσι τα πράγµατα ανεξαρτήτως των
πολιτικών προσανατολισµών του λαού και της εκλογικής τους
συµπεριφοράς- αντιπαλεύουν δύο µείγµατα πολιτικής. Το ένα µε
κύριο εκπρόσωπο τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει διαφορές από τα άλλα
κόµµατα -δεν τα βάζουµε στον ίδιο κουβά- και το άλλο είναι της
Νέας Δηµοκρατίας µε τις όποιες διαφορές έχει µε το ΠΑΣΟΚ και
την ΔΗΜΑΡ. Αυτά τα δύο µείγµατα είναι µείγµατα που µπορείς
να τα ξεχωρίσεις σε προοδευτικά και συντηρητικά, σε φως και
σκότος, σε φιλελεύθερα, σοσιαλδηµοκρατικά και αριστερά; Βολεύει αυτός ο διαχωρισµός.
Ο κ. Σαµαράς, όχι τυχαία, µιλάει για τα δύο άκρα. Εξισώνει το
ναζισµό, το φασισµό µε τον κοµµουνισµό. Αυτό βολεύει και δεν
είναι του κ. Σαµαρά, δεν είναι της κρίσης που θυµηθήκαν όλοι τη
Δηµοκρατία της Βαϊµάρης. Αυτό υπάρχει από τα πρώτα χρόνια
της δεκαετίας του 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσηµη
κρατική ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανοίγω µια παρένθεση: Αν διαβάσετε ιστορία τα τάγµατα εφόδου, που αργότερα έγιναν SS, που δυνάµωσαν; Στο σύστηµα της
πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνθήκες κρίσης.
Και το τελευταίο οχυρό που έπεσε ήταν τα εργατικά σωµατεία
και το εργατικό κίνηµα στη Γερµανία. Βέβαια, στο τέλος έπεσε
και αυτό, αλλά ήταν και το τελευταίο που αντιστάθηκε και το τσάκισε το εργατικό κίνηµα µε χιλιάδες κοµµουνιστές και άλλους
αγωνιστές σκοτωµένους η Δηµοκρατία της Βαϊµάρης και τα τάγµατα εφόδου.
Μην τα εξισώνουµε έτσι τα πράγµατα. Δίχως εργατικό κίνηµα
στην Ελλάδα και ταξική πάλη δεν αντιµετωπίζεται η Χρυσή Αυγή
από τη σκοπιά του Συντάγµατος και του Κοινοβουλίου και της
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. Δεν αντιµετωπίζεται!
Για να δούµε, λοιπόν, τώρα: Από τη µια µεριά αυτό το µείγµα
της πολιτικής, η Νέα Δηµοκρατία λέει: Απελευθέρωση αγοράς,
ιδιωτικοποιήσεις, πρόταξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Τι λέει
το άλλο µείγµα πολιτικής; Προτάσσουµε την ανάπτυξη, τη δηµοσιονοµική πειθαρχία κατά δεύτερο λόγο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να κάνει δάνεια µε χαµηλούς τόκους και να διαγραφεί
ένα µέρος του χρέους, δηλαδή να «κουρευτεί», που «κούρεµα»
σηµαίνει νέα µνηµόνια.
Όντως γίνεται διαµάχη σήµερα στην Ευρώπη, αλλά πολύ φοβόµαστε ότι η µια άποψη εκφράζει τις απόψεις της Γερµανίας,
της Ολλανδίας, της Φιλανδίας, η άλλη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ή
άλλων δυνάµεων εκφράζει τις απόψεις της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα είναι τριχοτοµηµένη, όσον
αφορά διαφορετικά συµφέροντα µείγµατος πολιτικής και όχι διαφορές πολιτικής που έχουν να κάνουν µε την βελτίωση της θέσης
των λαών και πολύ περισσότερο µε την κοινωνική λαϊκή ευηµερία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ)
Η Γερµανία µε τους συµµάχους της προτιµάει ή οµοσπονδοποίηση και εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκδίωξη από
τη ζώνη του ευρώ.
Η Γαλλία και η Ιταλία θέλουν χαλάρωση της δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας.
Την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία τις
συµφέρει µία ακόµα πιο χαλαρή πολιτική, που στην ουσία, όµως,
δεν αλλάζει το αποτέλεσµα.
Και ξεκαθαρίζουµε το εξής πράγµα: Αν πάµε να κάνουµε µία
σύγκριση ανάµεσα στην Αριστερά της Γερµανίας, της Ολλαν-
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δίας, της Φινλανδίας µε αυτά που λέει η Αριστερά της Ισπανίας,
της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας ή της Ελλάδας, θα δείτε ότι στα
σηµεία είναι πιο αριστερή, ας πούµε, η πρόταση των Αριστερών
κοµµάτων του Νότου. Γιατί; Διότι –και θα το πω καθαρά- εκφράζουν –όχι µε την έννοια των προσωπικών συµφερόντων ή των διαπλοκών, σε καµµία περίπτωση- την πίεση και τα συµφέροντα
ενός τµήµατος του κεφαλαίου και των µεσαίων στρωµάτων, τα
οποία ζουν µέσα σε χώρες που βρίσκονται στην τρίτη ταχύτητα
της ανάπτυξης. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι και ρήτρα ανάπτυξης να γίνει, τα λιγότερα θα πάρουν και πως η διαδικασία
συγκέντρωσης του κεφαλαίου και η επιβίωσή τους θα είναι
ακόµα πιο δύσκολη.
Κι αν θέλετε, ο προοδευτισµός ή ριζοσπαστισµός εξαρτάται,
στα πλαίσια της κυρίαρχης πολιτικής, από τη θέση της χώρας.
Άρα, έχουµε µείγµατα πολιτικής, που αν αυτά κυριαρχήσουν
–και κυριαρχούν- σήµερα στο λαό, οδηγούν ένα τµήµα του λαού
να είναι µε ένα τµήµα της αστικής τάξης κι ένα άλλο τµήµα µε
ένα ασθενέστερο, αλλά πάλι τµήµα της αστικής τάξης. Εξ ου και
η θέση µας απέναντι στην ενότητα της Αριστεράς.
Τελειώνοντας, δύο πράγµατα κρίνουν σήµερα τα πράγµατα:
Η στάση απέναντι στα µονοπώλια. Όχι αριστερή, αλλά ακόµα και
κυβέρνηση ΚΚΕ µονοµπλόκ, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε αν δεν
καταργήσει τα µονοπώλια στην οικονοµία. Δεν µπορεί να κάνει
τίποτα. Διότι ενώ η παραγωγή είναι στα χέρια των εργαζοµένων
–αυτοί παράγουν- η ιδιοκτησία, ο προγραµµατισµός, η διεύθυνση
είναι στα χέρια των µονοπωλίων.
Δεύτερον, η θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εποµένως, από τα ίδια τα πράγµατα διέξοδος από την κρίση
υπάρχει. Βεβαίως. Η µία είναι αυτή που ζούµε είτε στη Γαλλία,
είτε τη λέει ο κ. Μόντι, είτε ο κ. Ολάντ ή ο κ. Οµπάµα. Και ο κ.
Οµπάµα είναι µε τη Γαλλία και την Ιταλία. Και φαντάζοµαι ότι στο
ακροατήριο υπάρχει µεγάλη χαρά για τη νίκη του Οµπάµα.
Ένα ζήτηµα, λοιπόν, είναι η κατάργηση των µονοπωλίων και η
αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, τα ίδια τα πράγµατα, σηµαίνει ανατροπή της πολιτικής εξουσίας των µονοπωλίων. Δεν υπάρχει διέξοδος από την κρίση. Τι µπορεί να υπάρξει;
Κάτι να κόβει το λαϊκό κίνηµα, κάτι να πετυχαίνει, ένα βήµα µπρος
και πέντε βήµατα πίσω θα είναι.
Αυτή είναι η θέση µας και αποκλείουµε και τα δύο µίγµατα πολιτικής. Το ένα έχει δοκιµαστεί στη βαρβαρότητα, το άλλο έχει
δοκιµαστεί ως ένα βαθµό σε άλλες χώρες και εµφανίζεται ως
εναλλακτική λύση. Σε καµµία περίπτωση ο λαός δεν πρέπει να
στηρίξει τα συµφέροντα τµήµατος των επιχειρηµατικών οµίλων
εναντίον άλλων. Αυτό θα σηµάνει την ήττα του κινήµατος για
πολλά-πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης έχει το λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα διανύει µία ιδιαιτέρως κρίσιµη περίοδο. Αυτό που διακυβεύεται είναι η συµφωνία
µε τους δανειστές για τη συνέχιση του προγράµµατος προσαρµογής, αλλά και ο τρόπος συνέχισης του προγράµµατος.
Στόχος µας είναι µία πολιτική συµφωνία προς το µέλλον, που
θα δηµιουργεί ένα πλαίσιο βιώσιµης λύσης από οικονοµική και
κοινωνική άποψη. Ο εύκολος πολιτικός λόγος που εκµεταλλεύεται τις πιεστικές και δύσκολες για τους πολίτες καταστάσεις για
να αλιεύσει ψήφους, δεν ήταν ποτέ χρήσιµος, αλλά πολύ περισσότερο δεν είναι υπεύθυνος και ιδιαίτερα σήµερα.
Εµείς δεν θα περιπέσουµε σε έναν τέτοιο λόγο. Δεν µας αφορά η προοπτική να διαδραµατίσουµε έναν ανορθωτικό ρόλο µετά
την καταστροφή. Θέλουµε να συµβάλουµε να µην υπάρξει η καταστροφή. Εµείς θα επιµείνουµε στη µόνη ρεαλιστική πολιτική
γραµµή που αναγνωρίζει ότι η δανειακή σύµβαση αποτελεί ένα
δεσµευτικό πλαίσιο για τη χώρα και ταυτόχρονα παλεύει σοβαρά
και συγκροτηµένα να το αλλάξει. Δεν θα υπονοµεύσουµε την παραµονή της χώρας στο ευρώ µε ερασιτεχνισµούς και µε καλλιέργεια φρούδων ελπίδων ότι δήθεν είναι δυνατή η άµεση απαλλαγή
από το µνηµόνιο µε την καταγγελία του και τη στάση πληρωµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τουλάχιστον αβάσιµη η αν-
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τίληψη ότι δήθεν όλα ήσαν προαποφασισµένα, ότι δεν έγινε, δεν
γίνεται διαπραγµάτευση, αλλά έγινε ένα θέατρο για τα µάτια του
κόσµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη συµµετοχή µας, µε τη
συµµετοχή της Δηµοκρατικής Αριστεράς στην Κυβέρνηση καταβάλαµε τεράστιες προσπάθειες και πιστεύουµε ότι διαδραµατίσαµε έναν εποικοδοµητικό και σταθεροποιητικό ρόλο στο συνεργατικό κυβερνητικό σχήµα. Η συµβολή µας δεν ήταν και δεν
είναι ζήτηµα αριθµητικό, αλλά βαθύτατα πολιτικό.
Συµφωνήσαµε να υπάρξει µία διαδικασία αναδιαπραγµάτευσης που αφ’ ενός, θα υλοποιήσει το πρόγραµµα προσαρµογής
και αφ’ ετέρου, θα το τροποποιήσει σε συµφωνία µε τους εταίρους µε στόχο να γίνει οικονοµικά αποτελεσµατικό, συνδεόµενο
µε την ανάπτυξη και κοινωνικά βιώσιµο µε ορθολογικό επιµερισµό των βαρών, λήψη µέτρων, ελάφρυνσης των βαρών και ανακούφισης των κοινωνικά αδυνάµων.
Αναγνωρίσαµε ότι η υλοποίηση της προγραµµατικής συµφωνίας συναρτάται µε τις συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα
και το γενικότερα δυναµικά εξελισσόµενο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιµετώπιση της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν καλλιεργήσαµε αυταπάτες
ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση µπορεί να γίνει χωρίς την αντιµετώπιση των παθογενειών που χαρακτηρίζουν την οικονοµική και
πολιτική συγκρότηση της χώρας, χωρίς υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών.
Αναλάβαµε την ευθύνη για τη λήψη δηµοσιονοµικών µέτρων,
γνωρίζοντας ότι συναντούν αντιδράσεις. Είχαµε διατυπώσει και
προεκλογικά τη διαφωνία µας για το χαρακτήρα µέτρων και ένα
πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής που δίνει την εντύπωση ότι οι θυσίες χάνονται στο πιθάρι των Δαναΐδων.
Μετά τη συγκρότηση της Κυβέρνησης εργαζόµαστε συστηµατικά µε την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων, για να ενισχυθούν οι διαστάσεις της εξυγίανσης και του εξορθολογισµού και
να υπάρξει η µικρότερη κατά το δυνατό, επιβάρυνση σε µισθούς,
συντάξεις και επιδόµατα.
Θεωρήσαµε απαραίτητη την ενίσχυση της διαπραγµάτευσης
και σε πολιτικό επίπεδο µε τους εταίρους για µία συµφωνία δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που να περιλαµβάνει τη χρονική
επιµήκυνση, την ένταξη της ρήτρας αντικατάστασης ιδιαιτέρως
των επαχθών µέτρων απ’ όλα εκείνα τα οποία θα προκύπτουν ως
προϊόν εσόδων, την ενίσχυση µε αναπτυξιακές παρεµβάσεις για
την αντιµετώπιση της ύφεσης.
Τονίσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε προκαταβολική
σαφήνεια τη θέση µας για ανακοπή της επίθεσης που γίνεται από
την τρόικα και µέρος των εργοδοτικών δυνάµεων για διάλυση
των εργασιακών σχέσεων και περαιτέρω υποβάθµιση των δικαιωµάτων.
Κάποιοι επιχειρούν να πείσουν ότι τα εργασιακά είναι ένα δευτερεύον, ένα παρεµπίπτον ζήτηµα. Δεν είναι, όµως, αυτή η πραγµατικότητα.
Τα εργασιακά θέµατα αποτελούν τον οδικό χάρτη για την εικόνα της χώρας µετά τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Η συγκεκριµένη εκδοχή εργασιακών σχέσεων προωθεί ρυθµίσεις που
διαµορφώνουν για τους εργαζόµενους ένα περιβάλλον αποσαρθρωµένων δικαιωµάτων. Η υποτίµηση που δείχνουν και επιχειρούν κάποιοι για τα ζητήµατα, όπως το επίδοµα γάµου, οι
προσαυξήσεις από τις τριετίες και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δείχνουν ότι δεν κατανοούν τη ζωή πολλών εργαζοµένων, που ζουν στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχιας. Και
βεβαίως, πρωτίστως αναδεικνύουµε το θέµα της επεκτασιµότητας των συµβάσεων, γιατί η κατάργησή τους θα αποµειώσει περαιτέρω τους µισθούς και γενικότερα την αµοιβή εργασίας.
Δεν µπορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δεχθώ την επί
της ουσίας κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ως ένα αναγκαίο επίπεδο ρύθµισης της αγοράς
εργασίας. Δεν µπορώ να δεχθώ την πλήρη αποδυνάµωση των
κλαδικών συµβάσεων, αφού πολλές επιχειρήσεις θα διαγραφούν
από τους εργοδοτικούς φορείς για να ρυθµίζουν µόνες τους τις
εργασιακές σχέσεις µε το προσωπικό τους. Δεν µπορώ να δεχθώ
πως µε το πέρας της ισχύος τους εργαζόµενοι επί σειρά ετών θα
δουν τα ήδη µειωµένα εισοδήµατά τους να µειώνονται περαι-
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τέρω. Δεν µπορώ να δεχθώ πως οι νέοι µας θα εργάζονται χωρίς
να δικαιούνται µέρισµα από την ανάκαµψη.
Αυτές οι ρυθµίσεις που δεν έχουν σχέση µε τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή και τις αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
συγκροτούν, µε την υποστήριξη τµήµατος των εργοδοτικών δυνάµεων της χώρας, µια επιχείρηση πολιτικής επιβολής ενός νεοφιλελεύθερου µοντέλου ανταγωνιστικότητας και εργασιακών
σχέσεων.
Τα δηµοσιονοµικά µέτρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφισβήτητα είναι βαριά. Έχουµε πει βεβαίως ότι οι πολιτικές δηµοσιονοµικής εξυγίανσης πρέπει να τροποποιηθούν κι έχουµε
καταθέσει προτάσεις επ’ αυτού και µάλιστα διεκδικητικά. Τα
µέτρα υπηρετούν την εκταµίευση των 31,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για την περαιτέρω πορεία της οικονοµίας, σε σχέση και µε
την ανάπτυξη που πρέπει να υπάρξει για τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας και για την προοπτική εξόδου της χώρας από την κρίση.
Εµείς θέλουµε τις µεταρρυθµίσεις και τις αναδιαρθρώσεις
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µη υπολογίζοντας αντιστάσεις,
αλλά και αρνήσεις για την ύπαρξη της όποιας µεταρρύθµισης.
Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να γίνουν, δεν µπορεί η χώρα να µείνει
καθηλωµένη.
Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, όµως, δεν πρόκειται να ωφεληθεί
από την υποβάθµιση των εργασιακών δικαιωµάτων και τη µείωση
των µισθών. Το αντίθετο µάλιστα, θα υπάρχει αρνητικό δηµοσιονοµικό αποτύπωµα, αφού οι µειώσεις στους µισθούς και στις
ασφαλιστικές εισφορές θα µειώσουν περαιτέρω τις εισπράξεις
των ταµείων, αλλά και τα έσοδα από τη φορολογία.
Επιµένοντας εξ αρχής στα εργασιακά, θέλω να σας βεβαιώσω
ότι δεν αναζητήσαµε, δεν αναζητούµε το αριστερό αντίβαρο στο
πακέτο των µέτρων για τα δηµοσιονοµικά. Εκείνο που διεκδικούσαµε και διεκδικούµε είναι να µην αποδυναµωθούν ακόµη περισσότερο τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Η αντιπαράθεση που
διεξάγεται γύρω από τα εργασιακά αφορά το ζήτηµα αν η
τρόικα, οι εταίροι και οι δανειστές µας αποδέχονται ότι σε ένα
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µπορούν να υπάρξουν αλλαγές.
Είναι γνωστό ότι το πρόγραµµα δεν θα έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, όχι µόνο γιατί δεν προωθήθηκαν οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, αλλά και γιατί είχε αρκετά προβληµατικά στοιχεία στη
δοµή του. Οι δηλώσεις στελεχών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που παραδέχονται ότι
υποεκτιµούσαν τις επιπτώσεις της λιτότητας στην οικονοµική
ανάπτυξη και η παραδοχή ότι το χρέος θα γίνει βιώσιµο µέσω
ενός άλλου µίγµατος πολιτικής, δείχνουν ότι οι τροποποιήσεις
στο πρόγραµµα είναι µία ανάγκη, µία αδήριτη ανάγκη. Η λογική
συνέχεια αυτών των διαπιστώσεων δεν µπορεί να είναι η κατηγορηµατική άρνηση τροποποιήσεων του προγράµµατος.
Αντίθετα, η στάση της τρόικας και των ευρωπαίων πολιτικών
ηγετών στα εργασιακά δείχνει ότι, αφ’ ενός, επιδιώκεται να µην
υπάρξει καµµιά βασική αλλαγή στο πρόγραµµα προσαρµογής
και αφ’ ετέρου, υποτιµάται πλήρως η ανάγκη να υπάρξει η βασική κοινωνική συναίνεση στη δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς πιστεύουµε πραγµατικά
ότι το ζητούµενο δεν είναι να εµφανίσουµε την εικόνα του κράτους που ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τις επιλογές της τρόικας.
Το ζητούµενο είναι να αποδείξουµε ότι είµαστε υπεύθυνη χώρα,
µε γνώση και ευθύνη για το πρόγραµµα προσαρµογής, αλλά και
την κοινωνική πολιτική ισορροπία.
Η εξαίρεση των εργασιακών δεν θα δηµιουργούσε κρίση, δεν
θα έδειχνε ένα κράτος που λέει «δεν πληρώνω» και αθετεί τις
υποχρεώσεις του. Θα έδειχνε την απαίτηση ενός κράτους που
αναλαµβάνει πραγµατικά να υλοποιήσει µια δέσµη µέτρων και
ταυτόχρονα, δεν δέχεται να υποβαθµίσει περαιτέρω τη ζωή των
πολιτών και την προοπτική τους µε την αποσάρθρωση των εργασιακών δικαιωµάτων µε τρόπο που σε αρκετά σηµεία παραβιάζει
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Θα έδινε τη δυνατότητα να υπάρχει διαπραγµάτευση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, µπροστά στους λαούς της Ευρώπης.
Κι εκεί υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί σύµµαχοι από µεγάλο πολιτικό φάσµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Προέδρου)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχετε
την ανοχή µας, κύριε Κουβέλη.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Τη στιγµή που ίδια η κοµισιόν εκφράζει επιφυλάξεις και αντιρρήσεις γι’ αυτές τις ανατροπές και τη συµβατότητά τους µε
τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγµή που αποδεδειγµένα αυτές δεν επηρεάζουν το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα
ούτε αποτελούν µεταρρυθµιστικό στόχο, εµείς, η Δηµοκρατική
Αριστερά, δεν µπορούµε παρά να αποκρούσουµε αυτήν την επιχείρηση πολιτικής και ιδεολογικής επιβολής ενός νεοφιλελεύθερου µοντέλου ανταγωνιστικότητας. Δεν µπορεί ο κόσµος της εργασίας να σηκώσει το βάρος της προσαρµογής. Δεν µπορούµε
να δεχτούµε πως προωθείται η ανταγωνιστικότητας µέσω της
αποσάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων, τη στιγµή που όλες
µα όλες οι αναλύσεις αναφέρουν πως δεν είναι αυτές το εµπόδιο
της επιθυµητής ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε καταστήσει σαφές, µε
απόλυτη πολιτική ειλικρίνεια ότι η Δηµοκρατική Αριστερά θα καταψηφίσει τα εργασιακά µέτρα κι αυτό το ήξεραν όλοι. Η θέση
µας παραµένει αµετακίνητη.
Επιλέξαµε ήδη -και δεν το αναιρούµε- να υπάρξει κυβέρνηση,
να µην δηµιουργηθεί πολιτική αστάθεια, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και να υπηρετήσουµε την παραµονή της
χώρας στην Ευρωζώνη και το ευρώ κι όχι την επιστροφή στη
δραχµή. Αυτή µας η επιλογή παραµένει στο ακέραιο κι όποιος
επιχειρεί να τη συµψηφίσει µε τη σταθερή µας θέση να υπερασπιζόµαστε τα εργασιακά δικαιώµατα κάνει τουλάχιστον λάθος!
Η σταθερή µας θέση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα εργασιακά µας υπαγορεύει να µην ψηφίσουµε το σχέδιο νόµου και
να δηλώσουµε «ΠΑΡΩΝ» στην ψηφοφορία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και
Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς έχει το λόγο.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν)
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και τέσσερις µήνες από την ώρα
που ανέλαβε η τρικοµµατική Κυβέρνησή µας αλλάζουµε τα
πάντα. Τρέχουµε να υλοποιήσουµε δεσµεύσεις, να σπάσουµε
την αποµόνωση στο εξωτερικό, να σταθεροποιήσουµε την κατάσταση στο εσωτερικό, να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία της
χώρας µας, να διαπραγµατευτούµε µία διέξοδο µε ανάκαµψη, να
βρούµε λεφτά για µισθούς και συντάξεις, να σωθούν θέσεις εργασίας.
Σήµερα βρισκόµαστε µπροστά στην πιο κρίσιµη απόφαση που
χρειάστηκε να πάρει η Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία τα τελευταία τριάντα επτά χρόνια. Να µιλήσουµε µε ωµή ειλικρίνεια, λοιπόν, από την αρχή.
Πολλά από τα µέτρα που καλούµαστε απόψε να πάρουµε είναι
σωστά, είναι εκείνα που αφορούν διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Θα έπρεπε να τα είχαµε πάρει µόνοι µας από χρόνια, χωρίς να µας το έχει ζητήσει κανένας. Υπάρχουν όµως κι
άλλα που αφορούν περικοπές µισθών και συντάξεων. Αυτά είναι
άδικα µέτρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ωραιοποιούµε.
Η αλήθεια είναι πως όλα, και τα σωστά και τα άδικα, είναι συµβατικές υποχρεώσεις που ήδη έχει αναλάβει η χώρα. Μην παριστάνουµε ότι δεν το ξέρουµε αυτό και µην παίξουµε µεταξύ µας
αυτό το κακόγουστο θέατρο. Είµαστε εκτός αγορών εδώ και τρία
χρόνια, δεν µπορούµε να δανειστούµε κανονικά. Το θέµα είναι
ασφαλώς να βγούµε απ’ αυτήν την κατάσταση. Αλλά όσο είµαστε, δεν µπορούµε να αγνοούµε τις περιορισµένες επιλογές που
έχουµε, γιατί αυτό θα βύθιζε την Ελλάδα σε πολύ χειρότερη συµφορά, χειρότερη από οποιοδήποτε µέτρο παίρνουµε σήµερα. Κι
απ’ αυτά τα µέτρα κανείς δεν µπορεί να εξαιρείται.
Κι αν υπάρχουν παρατάξεις που «χαϊδεύουν» –όπως έκαναν
απόψε- «αυτιά» όταν κόβουµε από αγρότες και συνταξιούχους,
τότε θα το πω ωµά ότι ψήφους ψαρεύουν, δεν προστατεύουν το
εθνικό συµφέρον. Προνόµια προωθούν, όχι δικαιοσύνη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και το χειρότερο, την απλή κοινωνία που µας ακούει περιφρονούν, τον απλό τον κόσµο κι ας κόπτονται τάχα για το αντίθετο.
Να σας πω και κάτι ακόµα. Η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα στο
επίκεντρο µιας περιοχής που εµφανίζει όλο και µεγαλύτερη γεωπολιτική αστάθεια και είναι πολλοί πλέον, µεγάλες και µικρότερες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, που από το δικό τους
συµφέρον βλέπουν την ανάγκη να σταθεροποιηθεί η χώρα µας,
όχι να τιναχθεί στον αέρα. Αυτό ίσως πριν δυο χρόνια δεν το καταλάβαιναν. Τώρα, όµως, το καταλαβαίνουν όλο και περισσότεροι. Άρα, η Ελλάδα που ήταν µέχρι σήµερα αποµονωµένη µπορεί
και απ’ αυτό το σηµείο να βρει στηρίγµατα.
Αλλά για να σωθεί ένας λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πρέπει να το θέλει ο ίδιος και για να τον εµπιστευτούν οι όποιοι
σύµµαχοι, πρέπει ο ίδιος να είναι ενωµένος προς τα µέσα και
αξιόπιστος προς τα έξω. Τη µάχη της αξιοπιστίας προς τα έξω
τη δώσαµε τους τελευταίους µήνες και την κερδίσαµε σε πολύ
µεγάλο βαθµό. Σήµερα, όµως, πρέπει να επισφραγίσουµε εδώ
µέσα αυτή τη νέα αξιοπιστία της Ελλάδας.
Έτσι, σήµερα ψηφίζουµε για το αν θα διασφαλίσουµε την παρουσία µας στην ευρωζώνη ή αν θα επιστρέψουµε στη διεθνή
αποµόνωση, θα αφεθούµε στην απόλυτη χρεωκοπία και θα καταλήξουµε στη δραχµή. Γι’ αυτό αποφασίζουµε. Για το αν θα
σταθεροποιήσουµε την Ελλάδα, την οικονοµία της και τη δηµοκρατία της ή αν θα αφεθούµε στη δίνη µιας άµεσης χρεοκοπίας
που θα πυροδοτήσει κοινωνικές εκρήξεις µε συγκρούσεις των
άκρων, µε εσωτερικό σπαραγµό. Γι’ αυτό αποφασίζουµε. Για το
αν θα βγούµε από την κρίση ενωµένοι όσο ποτέ άλλοτε ή αν θα
συνεχίσουµε να τσακωνόµαστε και να ρίχνουµε τις ευθύνες ο
ένας στον άλλο, την ώρα που η Ελλάδα βουλιάζει µέσα στην
κρίση. Σε αυτά απαντάµε σήµερα, γι’ αυτά αποφασίζουµε.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχοµαι ορισµένοι να έχουν ορισµένες αποκλειστικότητες -να νοµίζουν ότι τις έχουν- όπως είναι η
αποκλειστικότητα στη λύση της δραχµής, εντάξει. Αλλά να νοµίζουν ότι έχουν και την αποκλειστικότητα της ευαισθησίας, το µονοπώλιο της ευαισθησίας στον ανθρώπινο πόνο; Τι νοµίζουν; Ότι
εµείς δεν πονάµε; Ότι εµείς δεν πικραινόµαστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να καταλάβουν ότι εκείνοι δεν είναι πιο ευαίσθητοι από εµάς.
Πιο ανεύθυνοι από εµάς είναι, γιατί σπρώχνουν τον τόπο σε πολύ
χειρότερες περιπέτειες και σε πολύ περισσότερο, αβάσταχτο
πόνο εάν θελήσουν και γίνουν αυτά τα οποία λένε.
Το τελευταίο όµως διάστηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παλέψαµε για κάτι ακόµα πιο σηµαντικό. Να έρθει πιο κοντά η
ανάκαµψη. Έτσι, λοιπόν, αυτά που ψηφίζουµε απόψε οδηγούν
σε µία νέα προοπτική.
Για πρώτη φορά από τα 31,3 δισεκατοµµύρια της αµέσως επόµενης δόσης, µόνο 3,2 δισεκατοµµύρια θα επιστρέψουν στους
δανειστές ως τοκοχρεολύσια. Συνήθως το µεγαλύτερο µέρος
αυτών πήγαινε για εξυπηρέτηση του χρέους. Τώρα µόνο το 10%
θα πάει για εξυπηρέτηση του χρέους. Κι αυτό συµβαίνει για
πρώτη φορά.
Επίσης, άµεσα θα ολοκληρωθεί επανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Δεν θα σωθούν µόνο τράπεζες, όπως ορισµένοι καταδηµαγωγούν. Θα σωθεί ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα, που
δεν αφορά µόνο τους τραπεζίτες, αφορά εκατοµµύρια καταθέτες, εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίους που περιµένουν µε κάποιο δάνειο κάποιο κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις τους,
που σήµερα δεν υπάρχει. Άγονες γραµµές. Τίποτα. Ρευστότητα
µηδέν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κι ο κόσµος το περιµένει και αφορά
και πολύ περισσότερους που εργάζονται σε επιχειρήσεις. Κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους, να µείνουν άνεργοι, επειδή
ακριβώς αυτή η πιστωτική ασφυξία συνεχίζεται.
Με τη σωτηρία αυτού του τραπεζικού συστήµατος θα αποµακρυνθεί η αβεβαιότητα, θα επιστρέψουν οι καταθέσεις, θα υπάρξει ρευστότητα για την οποία µιλάω, το αίµα δηλαδή της
οικονοµίας και έτσι θα σωθούν θέσεις εργασίας. Για πρώτη φορά
θα δηµιουργηθούν και νέες θέσεις στην επόµενη φάση.
Το σπουδαιότερο: Θα ξεπληρώσουµε µέσα στους επόµενους
µήνες το µεγαλύτερο µέρος και µέσα στην επόµενη χρονιά το
σύνολο σχεδόν των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κράτους σε
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ιδιώτες επιχειρηµατίες, αλλά και σε απλούς πολίτες. Κι αυτό θα
προσδώσει επιπλέον ρευστότητα, θα ανακουφίσει την αγορά, θα
φέρει πιο κοντά την ανάκαµψη και επιπλέον θα αποµακρυνθεί
οριστικά η δραχµοφοβία, ο φόβος για επιστροφή της Ελλάδας
στη δραχµή. Αυτό θα αλλάξει την ψυχολογία και θα επιτρέψει να
υπάρξει στροφή των επενδυτών στην Ελλάδα, κάτι που έχει να
γίνει πολλά χρόνια.
Τέλος –και προσέξτε το αυτό- για πρώτη φορά, τα χρήµατα
που θα µπουν στην οικονοµία την επόµενη χρονιά, θα είναι περισσότερα από εκείνα που θα βγουν, από εκείνα που θα αφαιρεθούν από την οικονοµία, λόγω λιτότητας κι έτσι θα συγκρατηθεί
η ύφεση και η άνοδος της ανεργίας, θα αντιστρέψουµε την ελεύθερη πτώση των τελευταίων ετών. Αυτό δεν είναι ευχή ή υπόθεση, δεν είναι «θα», είναι «µετρηµένα κουκιά».
Εξηγούµαι: Την επόµενη χρονιά θα βγουν 9,2 δισεκατοµµύρια
λόγω ύφεσης, αλλά θα µπουν, µόνο µε την επιστροφή των οφειλών του δηµοσίου, 7 δισεκατοµµύρια. Επίσης, θα µπουν τουλάχιστον 3 δισεκατοµµύρια, σε πρώτη φάση, σε ρευστότητα από
τις ανακεφαλαιοποιηµένες τράπεζες. Ακόµα θα µπουν από το
ΕΣΠΑ άλλα 5 δισεκατοµµύρια, γιατί η ανακεφαλαίωση των τραπεζών θα επιτρέψει να ανοίξει η κάνουλα χρηµατοδότησης και
για τα ΕΣΠΑ και για τα µεγάλα έργα που έχουν σταµατήσει εδώ
και δύο χρόνια και για τη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων.
Αυτά όλα δεν τα ελπίζουµε απλά, δεν τα ευχόµαστε µόνο, τα
έχουµε συστηµατικά προετοιµάσει.
Κι ακόµα, παλεύω προσωπικά -και διαλέγω το σωστό ρήµα:
«παλεύω»- για να πάρουµε άµεσα παραπάνω από τα 31 δισεκατοµµύρια, ώστε να καλύψουµε όλες τις άλλες υποχρεώσεις µας
και να πληρώσουµε κάποιες πρώτες οφειλές του δηµοσίου
άµεσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ στην Ελλάδα συνέβαιναν
για χρόνια πράγµατα που δεν συµβαίνουν πουθενά αλλού στον
κόσµο και µας οδήγησαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήµερα
τα αλλάζουµε όλα µονοµιάς κι αυτό, αρέσει δεν αρέσει σε ορισµένους, είναι µία πραγµατική επανάσταση.
Καταργούµε προνόµια, ανοίγουµε επαγγέλµατα, βρίσκουµε
και κόβουµε τεράστιες σπατάλες, κυνηγάµε τη φοροδιαφυγή
που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, µοναδικές στην Ευρώπη.
Και τώρα, αλλάζουµε το φορολογικό σύστηµα, ώστε να αρχίσουν
να πληρώνουν όσοι δεν πλήρωναν έως σήµερα και να ελαφρύνουν τα βάρη όσων πλήρωναν έως τώρα. Όλα αυτά είναι µία επανάσταση αληθινή.
Και πέρα απ’ αυτά, από τις ανατροπές που κάνουµε τώρα. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα: Να τα αξιοποιήσουµε επιτέλους για να
βγει η χώρα από το τέλµα. Επενδύσεις: Να έρθουν, για να βρει
ο κόσµος δουλειά, να τολµήσουµε µετά τη µεγάλη συνταγµατική
αλλαγή, τις ανατροπές των θεσµών, για να γίνει η Ελλάδα σύγχρονη δηµοκρατία, όχι θερµοκήπιο ακραίων, φυτώριο «ηµετέρων» και πρυτανείο όπου σιτίζονται κοµµατικοί στρατοί. Αυτό
περιµένει ο κόσµος κι εδώ θα είναι η αναγέννηση της Ελλάδος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επανάσταση δεν είναι τα πύρινα συνθήµατα και οι άναρθρες
κραυγές. Επανάσταση είναι η ανατροπή όσων κρατούσαν τη
χώρα πίσω, η κατάργηση όσων προνοµίων αποµυζούσαν τον
εθνικό πλούτο. Επανάσταση είναι το τέλος της αυθαιρεσίας των
ισχυρών. Αυτά όλα θα τελειώσουν απόψε. Στο παρελθόν η Ελλάδα δανειζόταν συνέχεια, γιατί κατανάλωνε περισσότερα απ’
όσα παρήγαγε. Εµείς απ’ αυτήν την εξάρτηση προσπαθούµε να
απαλλάξουµε τη χώρα.
Άλλοι δεν έχουν πρόγραµµα, άλλωστε το οµολογούν ότι δεν
είναι έτοιµοι να κυβερνήσουν κι όµως ταυτόχρονα ζητούν εκλογές, µόλις τέσσερις µήνες από την προηγούµενη διπλή αναµέτρηση. Τόσο σέβονται την πρόσφατη ετυµηγορία του ελληνικού
λαού.
Κι όµως ακούσαµε εδώ πέρα -και πιστέψτε µε είµαι από το
1977 Βουλευτής, αυτά δεν έχουν ακουστεί άλλη φορά- στις πιο
κρίσιµες στιγµές, στις µεγάλες πολώσεις ύβρεις, προκλήσεις, για
χούντα, για ολοκληρωτισµό, για κόλαση.
Την κόλαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τη φέρνουν οι
διαρθρωτικές αλλαγές που φέρνουµε εµείς. Την έφεραν εκείνοι
που έδιωξαν εργοστάσια και επενδύσεις απ’ αυτόν τον τόπο!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Την κόλαση την έφεραν όσοι παρέλυαν κάθε µέρα τις πόλεις
εδώ και χρόνια, την έφεραν όσοι ζητούσαν συνέχεια παροχές και
προνόµια, που δεν υπάρχουν στις άλλες ανεπτυγµένες χώρες.
Την κόλαση τη φέρνει η απώλεια ανταγωνιστικότητας, για την
οποία οι πάντες έχουν τεράστια ευθύνη.
Και όσον αφορά τον ολοκληρωτισµό, εκείνον βέβαια τον ξέρουν καλά και τον υπερασπίστηκαν επί δεκαετίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τον θεωρούσαν παράδεισο. Ο παράδεισος κατέρρευσε, αλλά
πολλοί τον νοσταλγούν, φαίνεται, ακόµα. Βεβαίως στον υπαρκτό
σοσιαλισµό των ονείρων τους υπήρχαν εργασιακά δικαιώµατα
όπως τα καταλάβαιναν εκείνοι, όχι όπως εκείνα τα οποία έλεγε
προηγουµένως ο Φώτης Κουβέλης. Μόνο που επενδύσεις δεν
υπήρχαν, επιχειρηµατικότητα δεν υπήρχε, ανταγωνιστικότητα
δεν υπήρχε για να φέρει ευηµερία και να µην το ξεχάσω, δηµοκρατία δεν υπήρχε γι’ αυτό και τα καθεστώτα εκείνα κατέρρευσαν και κανείς από τους λαούς που είχαν την ατυχία να τα
ζήσουν, δεν θέλουν να τα θυµούνται.
Η Ελλάδα ήταν για δεκαετίες µια χώρα που από πλευράς κατανάλωσης βρισκόταν στα ευρωπαϊκά επίπεδα, αλλά από πλευράς παραγωγής έµοιαζε όλο και περισσότερο µε τον αλήστου
µνήµης υπαρκτό σοσιαλισµό: Κρατισµός, γραφειοκρατία, κοµµατοκρατία, παράλυση. Τα ψέµατα αυτά τελειώσανε. Αυτό το
υβρίδιο, αυτό το αποτυχηµένο οικονοµικό µοντέλο δεν αντέχει
άλλο.
Εµείς θέλουµε, να φύγει η χώρα µπροστά, να παραµείνει στην
Ευρώπη, να προκόψει µέσα στην Ευρώπη µε ανάπτυξη, µε ανταγωνιστικότητα και βεβαίως µε κοινωνική δικαιοσύνη. Άλλοι θέλουν να µας πάνε πίσω, εκεί που δεν θέλει πια να πάει κανείς,
έξω από το ευρώ, στη διεθνή αποµόνωση, στην πλήρη αποκατάσταση των προτύπων τους που κατέρρευσαν παντού στον
κόσµο: Κρατισµός, ανελέητη γραφειοκρατία, οικονοµία των δελτίων και κοινωνία της µόνιµης στέρησης.
Και επειδή το έφερε η κουβέντα, να θυµάστε, φίλοι και φίλες
της Αντιπολίτευσης, δύο απλά πράγµατα. Εµείς θεµελιώσαµε σ’
αυτόν τον τόπο τη δηµοκρατία και γι’ αυτό δεν παίζουµε µε τη
δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς βάλαµε την Ελλάδα στην Ευρώπη και γι’ αυτό δεν παίζουµε µε την ευρωπαϊκή προοπτική του τόπου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά τα δύο και συνεννοηθήκαµε, νοµίζω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε να κρίνετε όλοι, όπως
µπορεί να κρίνει και ο ελληνικός λαός, βεβαίως, το έργο µας τις
πρώτες εκατόν τριάντα µέρες. Είπαµε ότι θα αποτρέψουµε την
έξοδο της χώρας από το ευρώ και το κάναµε. Είπαµε ότι θα δώσουµε έµφαση στην ανάκαµψη κι αυτό κάνουµε τώρα µε ένα
πρόγραµµα που βάζει -και θα το δείτε τις επόµενες ηµέρεςφρένο στην ύφεση.
Δεν µπορέσαµε ακόµα να πραγµατοποιήσουµε άλλες υποσχέσεις που δώσαµε: Ανακούφιση χαµηλοσυνταξιούχων, πολυτεκνικά επιδόµατα. Εδώ, ναι, αναγκαστήκαµε να προχωρήσουµε
και σε περικοπές, µικρότερες από εκείνες που ζητήθηκαν αρχικά,
αλλά περικοπές. Όµως, η δέσµευσή µας για ανακούφιση όλων
αυτών που αδικήθηκαν εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο και
θα την τηρήσουµε σε ορίζοντα τετραετίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άλλωστε, η συµφωνία που ψηφίζουµε απόψε περιέχει για
πρώτη φορά τη ρήτρα. Αν δηλαδή, τα αποτελέσµατα πάνε καλύτερα από τους στόχους, αυτήν την υπέρβαση θα την αξιοποιήσουµε στο µεγαλύτερο µέρος της για να ανακουφίσουµε
αδικίες, για να προστατεύσουµε τη συνοχή της κοινωνίας και για
να δώσουµε πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη.
Κι ακόµα προβλέπεται ότι τα µέτρα αυτά είναι τα τελευταία
επώδυνα µέτρα, δηλαδή, τα τελευταία που αφορούν περικοπές
µισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων. Τα τελευταία! Κι
όποια πρόσθετη διόρθωση χρειαστεί στο µέλλον, θα προκύψει
από πάταξη της φοροδιαφυγής και από µείωση της δηµόσιας
σπατάλης.
Είναι επίσης, η πρώτη φορά που µπαίνει τέτοια ρήτρα στην δα-
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νειακή συµφωνία, φτάνει βέβαια να εφαρµόσουµε τα συµφωνηθέντα, να πιάσουµε τους στόχους. Κι όλοι παραδέχονται ότι η
προσπάθεια που γίνεται σήµερα δεν έχει προηγούµενο, ενώ
υπάρχουν ήδη και οι πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι πιάνουµε τους στόχους.
Για παράδειγµα, το τελευταίο διάστηµα η Ελλάδα ανέβηκε έντεκα θέσεις στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, ενώ ως
πέρυσι για πολλά χρόνια έπεφτε συνεχώς.
Ακόµα, τους τελευταίους µήνες, παρά το γεγονός ότι αυτή η
Κυβέρνηση δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από δάνειο, καταφέραµε να
πιάσουµε τους στόχους του ελλείµµατος και να τους ξεπεράσουµε ακόµα.
Τέλος, η επιστροφή των καταθέσεων έχει ήδη αρχίσει, πράγµα
που επίσης συµβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Στα
τέλη του ’09 οι καταθέσεις στις τράπεζες ξεπερνούσαν τα 220
δισεκατοµµύρια. Τον περασµένο Ιούνιο είχαν πέσει στα 145 δισεκατοµµύρια. Σήµερα ανεβαίνουν σταθερά, έχουν ξεπεράσει τα
160 δισεκατοµµύρια. Και η αξία των ελληνικών οµολόγων στη διεθνή αγορά, που είχε υποχωρήσει κατακόρυφα το τελευταίο διάστηµα -για όποιον διαβάζει- αυξάνεται σταθερά.
Φανταστείτε, λοιπόν, τι θετικός αντίκτυπος θα υπάρξει µετά
την αποψινή ψηφοφορία, όταν επισφραγιστεί αυτή η θετική πορεία µε την ψήφο του ελληνικού Κοινοβουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κι όσο πιο µεγάλη στήριξη δώσετε σ’ αυτήν τη νέα πορεία,
τόσο πιο σύντοµα θα αλλάξουν τα πράγµατα, τόσο πιο αποστοµωτική απάντηση θα πάρουν όσοι εξακολουθούν και ποντάρουν
στην καταστροφή µας κι ας βλέπουν ότι χάνουν πλέον το στοίχηµα. Στα χέρια όλων µας, εποµένως και του καθενός ξεχωριστά
είναι να τους κάνετε να σωπάσουν για πάντα, απόψε, µε την
ψήφο σας.
Κάποιοι δηµαγωγούν για εκείνο ή το άλλο δυσάρεστο µέτρο.
Αλλά µαζί µε τα δυσάρεστα µέτρα -που όχι µόνον, όπως είπα, θα
τα αποκαταστήσουµε, αλλά ανοίξαµε και το δρόµο να γίνει αυτό
µόλις βγούµε από τα ελλείµµατα- πάρθηκαν και µέτρα που
έπρεπε να είχαµε τολµήσει από χρόνια και µάλιστα τα πήραµε
από µόνοι µας, επαναλαµβάνω, χωρίς να µας τα έχει ζητήσει κανένας, όπως για παράδειγµα να βάλουµε ένα τέλος σ’ αυτό το
απίστευτο πάρτι µε τις δηµόσιες προµήθειες, το όργιο της σπατάλης στα δηµόσια νοσοκοµεία, στην υγεία γενικότερα, στη σπατάλη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη σπατάλη των
ΔΕΚΟ, στους δηµόσιους οργανισµούς που ξεφύτρωναν σαν τα
µανιτάρια και δεν είχα αντικείµενο, στο πάρτι µε τις ΜΚΟ, στη
σπατάλη µε τις υπουργικές λιµουζίνες, σε ειδικές συντάξεις
ακόµα, σε εργατοπατέρες για παράδειγµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όλα αυτά τα κόψαµε µαζί µε πολλά άλλα που αφορούν προνόµια του ίδιου του πολιτικού κόσµου, γιατί πρώτοι εµείς οφείλουµε να δώσουµε το παράδειγµα. Και δεν µπορούµε να
επιβάλουµε στο λαό καµµιά θυσία, αν δεν είµαστε εµείς πρώτα
έτοιµοι να υποστούµε θυσίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς διαρθρωτικές αλλαγές και κόψιµο σπατάλης τα στηρίζουµε, ακόµα κι από την εποχή που ήµασταν στην Αντιπολίτευση.
Ήταν σωστά, τα στηρίξαµε, τα ψηφίσαµε και τώρα τα εφαρµόζουµε και πάµε πολύ πιο πέρα. Όσοι εξακολουθούν και στηρίζουν τέτοιες στρεβλώσεις, τέτοιες σπατάλες, δεν υπερασπίζονται κεκτηµένα δικαιώµατα, υπερασπίζονται σκανδαλώδη προνόµια που αποτελούν και τις πιο σκανδαλώδεις αδικίες.
Επιπλέον, το φορολογικό σύστηµα αλλάζει και θα αλλάξει περισσότερο. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις αρχίζουν να µειώνονται για όσους έχουν µισθωτό εισόδηµα κάτω από 25.000 ευρώ.
Η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων µειώνεται για να
στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα, να έρθουν επενδύσεις, να γίνουν
νέες θέσεις εργασίας.
Κάνουµε µόνο την αρχή. Μόλις ξεπεράσουµε τα ελλείµµατα
και σταθεροποιηθεί η ανάκαµψη, οι φόροι θα πέσουν κι άλλο.
Αλλά στο απυρόβλητο της φοροδιαφυγής δεν πρόκειται να αφήσουµε κανέναν.
Και ρωτάω το εξής: Υπάρχουν πολλοί που δεν πλήρωναν καθόλου φόρους ή πλήρωναν ελάχιστα, όταν όλοι οι υπόλοιποι στε-
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νάζουν. Ναι ή όχι; Τους φορολογούµε µε σχετικά χαµηλό συντελεστή, 26%. Είναι κακό αυτό; Αυτούς υπερασπίζονται κάποιοι
εδώ µέσα;
Καταργούµε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως ζητούν
όλοι οι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες εδώ και χρόνια και εισάγουµε νέες τεχνολογίες, φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών. Είναι κακό αυτό; Θέλουν να διατηρήσουµε τον
απαρχαιωµένο Κώδικα όσοι διαµαρτύρονται;
Επιταχύνουµε το χρόνο, απλουστεύουµε τις διαδικασίες για
την έναρξη µιας επιχείρησης, να βρει δουλειά ο κόσµος. Γιατί
διαµαρτύρονται κάποιοι; Να επαναφέρουµε την απίστευτη γραφειοκρατία, να διώξουµε ξανά τους επενδυτές;
Κόψαµε απίστευτες σπατάλες σε συντάξεις «µαϊµού» για πεθαµένους, επιδόµατα σε τυφλούς που έβλεπαν πεντακάθαρα.
Μήπως πρέπει να κάνουµε πίσω;
Βάλαµε µαχαίρι στη σπατάλη της δηµόσιας υγείας, µιλάµε για
τεράστια ποσά που έτρωγαν οι επιτήδειοι. Μήπως πρέπει να τους
ζητήσουµε και συγγνώµη από πάνω, που τους έχουµε χαλάσει
το πάρτι;
Είχαµε τόσους άχρηστους δηµόσιους οργανισµούς και ψάχνουµε λεφτά για φάρµακα. Αυτό τελειώνει. Μήπως θέλουν να
τους επαναφέρουµε τους άχρηστους οργανισµούς και να µην
υπάρχουν φάρµακα για τον κόσµο για τον οποίο δήθεν κόπτεστε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βάζουµε τις τράπεζες να πληρώσουν 555 εκατοµµύρια για τα
χρήµατα που πήραν το ’08. Μήπως και γι’ αυτό διαµαρτύρονται
κάποιοι;
Κάποιοι, µη έχοντας τίποτα άλλο να πουν, µας λένε ότι δεν κάναµε διαπραγµάτευση. Πώς φαντάζεστε ότι φτάσαµε έως εδώ;
Χωρίς διαπραγµάτευση; Πρώτα-πρώτα, η κατάσταση που βρήκαµε στις αρχές Ιουλίου έδειχνε πολύ µεγαλύτερο χρηµατοδοτικό κενό απ’ ότι προέβλεπε η τελευταία δανειακή σύµβαση.
Προβλέπονταν ότι θα λείψουν 18 δισεκατοµµύρια στα επόµενα
τέσσερα χρόνια. Κατεβάσαµε το ποσό στα 13,6 για τα επόµενα
δύο, ενώ ήδη δουλεύουµε µε σενάρια επιµήκυνσης και εξασφαλίσαµε ότι αν εφαρµόσουµε τα συµφωνηθέντα και πιάσουµε τους
στόχους, δεν θα γίνουν άλλες επώδυνες περικοπές.
Όταν εφαρµοστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές και πετύχουµε
αυτές τις οικονοµίες, όπως στα δηµόσια νοσοκοµεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, τότε θα ξεπεράσουµε τους στόχους και θα
µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε αυτές τις αδικίες που πράγµατι γίνονται σήµερα. Για να διορθώσουµε όµως τις αδικίες, πρέπει να κάνουµε αυτό που δεν γινόταν µέχρι τώρα και κυρίως, να
κυνηγήσουµε τη φοροδιαφυγή και το πάρτι των τρωκτικών.
Αµέσως µετά τις τωρινές ψηφοφορίες θα προχωρήσουµε σε
µια σειρά από αλλαγές στον «Τειρεσία», στη ρύθµιση δανείων
ώστε οι δόσεις να ανταποκρίνονται στο τωρινό εισόδηµα των δανειοληπτών, στο συµψηφισµό οφειλών από και προς το δηµόσιο,
στη µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση, τους χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές, που ξεκινήσαµε ήδη για διάφορες κατηγορίες φορολογουµένων, θα τους προχωρήσουµε κι άλλο
µόλις το επιτρέψει η εξέλιξη των ελλειµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνω έκκληση σε όλους σας,
σε όλους ανεξαιρέτως να τη στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια.
Γνωρίζετε όλοι σας τους κινδύνους που περνάνε χώρες µε προβλήµατα όπως τα δικά µας. Η κοινωνική έκρηξη σε τέτοιες συνθήκες δεν φέρνει την απελευθέρωση που κάποιοι ονειρεύονται,
φέρνει ανυπολόγιστες καταστροφές, εσωτερικό σπαραγµό και
οι κοινωνίες κάνουν πολλές δεκαετίες να τα ξεπεράσουν αυτά τα
φαινόµενα, φέρνει υποδούλωση της χώρας, φέρνει λεηλασία του
πλούτου µας. Αυτό συνέβη πολλές φορές σε άλλες χώρες. Δεν
πρέπει να το επιτρέψουµε να συµβεί στην Ελλάδα και είναι δικιά
µας ευθύνη, όλων µας εδώ µέσα, να το αποτρέψουµε.
Άλλωστε, η Βουλή αυτή εκλέχθηκε ακριβώς για να εµποδίσει
την έξοδο της χώρας από το ευρώ, για να δώσει έµφαση στην
ανάπτυξη, για να ξεπεράσει όλα τα αδιέξοδα που µας έφεραν ως
εδώ και για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτή ήταν η εντολή
του ελληνικού λαού.
Σε αυτήν την ευρύτατη νοµιµοποίηση, νωπή νοµιµοποίηση στηρίζονται απόψε τα τρία κόµµατα που σχηµατίζουν την Κυβέρνηση
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Εθνικής Σωτηρίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη µια φορά
τα άλλα δύο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, για τη στήριξη
που προσέφεραν και προσφέρουν σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και το κόµµα µου, τη Νέα Δηµοκρατία, για τη µεγάλη στήριξη που µας δίνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και πάνω απ’ όλα, να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό που
ξέρει, που υποµένει και που περιµένει από εµάς. Ξέρω τους δισταγµούς κάποιων. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουµε. Γυρίζουµε το καράβι της ιστορίας, διαψεύδουµε όλα τα δυσµενή
προγνωστικά για τη χώρα µας, αντιστρέφουµε µια ολέθρια πορεία που µας πήγε πολύ κοντά στην καταστροφή, κάνουµε πολλά
που κανείς δεν έχει τολµήσει να κάνει. Τρία κόµµατα µε διαφορετικές καταβολές, ιδεολογίες, ιστορική πορεία, στηρίζουν µία
πρωτοφανή προσπάθεια σωτηρίας της χώρας, µεταρρύθµισης
του πολιτικού της συστήµατος, αλλαγής του παραγωγικού της
µοντέλου. Κι αυτά δεν είναι σίγουρα εύκολα πράγµατα, αλλά δεν
είµαστε εδώ για τα εύκολα.
Η Ελλάδα θα βγει από την κρίση, θα πάρει τη µοίρα της στα
χέρια της µε ανάπτυξη χωρίς µνηµόνια και ύφεση, µε ανταγωνιστικότητα χωρίς στρεβλώσεις, µε αληθινά δικαιώµατα για τους
πολλούς όχι µε σκανδαλώδη προνόµια για λίγους, µε ενότητα όχι
µε διχασµούς, µε δηµοκρατική σταθερότητα όχι µε κλυδωνισµούς λαϊκισµού και δηµαγωγίας και πάνω απ’ όλα, µε ελευθερία, την αληθινή ελευθερία που έχουν όσοι λαοί έχουν
αυτοπεποίθηση και δεν χρειάζονται δανεικά και προστάτες.
Γιατί αυτό είναι το στοίχηµα ελευθερίας και αξιοπρέπειας που
πρέπει να κερδίσουµε, να απαλλαγούµε δηλαδή από την ανάγκη
των δανεικών, των µνηµονίων, την ανάγκη να µας βάζουν άλλοι
και ξένοι όρους.
Ελεύθερος δεν είναι εκείνος που κάνει λεονταρισµούς όταν
είναι δεµένος χειροπόδαρα. Ελεύθερος δεν είναι αυτός που
αγνοεί τα δεσµά του. Αυτός συνήθως πέφτει σε χειρότερα
δεσµά. Ελεύθερος είναι αυτός που λύνει τα δεσµά του ή τα
κόβει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και πετυχαίνοντάς το, κερδίζει συµµάχους, αξιοπιστία και αξιοπρέπεια.
Θέλω µια Ελλάδα ασφαλή και σεβαστή, που να εµπνέει εµπιστοσύνη, που θα κοιτάει µπροστά στη δηµιουργία όχι πίσω στο
διχασµό, µια Ελλάδα της ελπίδας όχι της απόγνωσης, µια Ελλάδα της επιµονής, του κουράγιου στα δύσκολα.
Ξέρετε κάτι; Όταν η Ελλάδα επιµένει θα βγει από την κρίση.
Θα το κερδίσει αυτό το στοίχηµα. Την προσδοκία µιας τέτοιας
Ελλάδας ζητώ να επισφραγίσουµε απόψε όλοι εδώ µαζί! Όλοι
µαζί να το κάνουµε, την προσδοκία µιας τέτοιας Ελλάδας! Αυτό
ζητώ, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και
παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίροµαι που σας ξαναβλέπω σ’ αυτήν
την Αίθουσα. Μαύρα µάτια κάναµε να σας δούµε. Πέρασαν τέσσερις µήνες. Έχετε να ανεβείτε σε αυτό το βήµα από τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησή σας. Βέβαια, επειδή δεν
έχετε ξανανέβει είναι εµφανής η διαφορά στο ύφος και στον
τόνο. Έχετε χάσει εκείνη την επιθετικότητα και αποφασιστικότητα που επιδεικνύατε την ηµέρα που αναγιγνώσκατε τις προγραµµατικές δηλώσεις.
Σήµερα ήταν περίπου σαν να ακούγαµε επικήδειο και όχι οµιλία. Τον επικήδειο µιας Κυβέρνησης που επί τέσσερις µήνες
τώρα κάνει τα εντελώς διαφορετικά από αυτά που είπε προεκλογικά και που εξαγγείλατε από αυτό εδώ το βήµα εσείς στις προγραµµατικές σας δηλώσεις.
Τότε σας θυµίζω ανεβήκατε σε αυτό εδώ το βήµα για να µας
διαβεβαιώσετε ότι θα επαναδιαπραγµατευθείτε και ότι δεν θα
φέρετε νέα µέτρα, νέες οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και σε
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συντάξεις. Και τι ειρωνεία. Ξανάρχεστε για να υπερασπιστείτε τα
νέα µέτρα και τις οριζόντιες περικοπές.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ελπίζω να µην κάνουµε να σας ξαναδούµε µέχρι τα επόµενα νέα µέτρα που θα φέρετε, διότι είναι
πολύ πιθανόν, εάν συνεχίζετε να κυβερνάτε και µε τα µέτρα
αυτά, εάν ψηφιστούν σήµερα που θα φέρουν 7% ύφεση το 2013,
µέχρι το Φλεβάρη το πολύ θα αναγκαστείτε να φέρετε και νέα
µέτρα, διότι τα έξοδα θα έχουν εκτροχιαστεί.
Ελπίζω να µην σας ξαναδούµε εδώ να έρχεστε να επικυρώσετε
και να αναγγείλετε νέα µέτρα, αλλά να σας δούµε σύντοµα ξανά
σε προγραµµατικές δηλώσεις, αυτή τη φορά της Κυβέρνησης
κοινωνικής σωτηρίας µε κορµό τις δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ και θα
είναι πολύ σύντοµα αυτή η ώρα. Μια Κυβέρνηση που θα σταµατήσει την καταστροφή και θα ανασυγκροτήσει τη χώρα από την
καταστροφή και το χάος που οδηγείτε εσείς τον ελληνικό λαό.
Κύριε Πρωθυπουργέ, µπορείτε να πάρετε το λόγο να δευτερολογήσετε. Έχετε το δικαίωµα µε βάση τον Κανονισµό. Μιλάτε
εσείς για παλαιοκοµµατισµό λες και προσγειωθήκατε στη θέση
του Πρωθυπουργού µε αλεξίπτωτο και δεν είχατε καµµία σχέση
µε όλο αυτό το φαύλο πολιτικό σύστηµα, που εσείς µας περιγράψατε λίγο πιο πριν. Λες και δεν ήσασταν εσείς ο Υπουργός Πολιτισµού στην κυβέρνηση Καραµανλή τότε που αν πήγαινε κάποιος
στο Μουσείο της Ακρόπολης και έβλεπε όσους είχαν έρθει µε
προγράµµατα «Stage», θα έβλεπε ότι όλοι είχαν ταυτότητα καταγωγής από την Καλαµάτα.
Εµείς είµαστε παλαιοκοµµατικοί! Εµείς δηµιουργήσαµε αυτό
το δυσλειτουργικό κράτος, το ρουσφετολογικό κράτος, εµείς τα
κάναµε όλα! Εµείς, διότι όπως λέτε ήµασταν θιασώτες της ανελευθερίας, ενώ εσείς ήσασταν θιασώτες της δηµοκρατίας και
της ελευθερίας!
Μιλάτε για προνόµια. Μας είπατε ότι προστατεύουµε προνοµιούχους. Μας το είπε αυτό ο κ. Στουρνάρας που η πρώτη πράξη
που έκανε ως Υπουργός Οικονοµικών ήταν να προστατεύσει φίλους του τραπεζίτες, δίνοντας µια υγιή δηµόσια τράπεζα, την
Αγροτική Τράπεζα, σε µια πτωχευµένη ιδιωτική για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα κάποιων φίλων και εκλεκτών. Εσείς τα λέτε
αυτά.
Μιλάτε για προστασία προνοµιούχων εσείς που κρύβατε επί
δυόµισι χρόνια τη λίστα Λαγκάρντ και τους προνοµιούχους που
κρύβετε από τη φορολογία στα συρτάρια σας.
Έχετε θράσος να απευθύνεστε στην Αριστερά και να µιλάτε
για προφύλαξη και προστασία προνοµιούχων.
Για άλλη µια φορά, βέβαια, όσο και εάν µιλάτε από κάτω, εµείς
θα λέµε το λόγο µας, µας ακούει ο λαός, ο λαός έχει κρίση και
γνώση και δεν µας ενοχλεί ότι εσείς ζορίζεστε και φωνασκείτε.
Ακούστε, όµως, επιχειρήµατα ακούτε.
Μας µιλήσατε σήµερα για φοροδιαφυγή και ότι είναι φυσικά ο
στόχος σας για άλλη µια φορά να την πατάξετε. Μαθαίνω µάλιστα ότι ετοιµάζετε και έναν ανασχηµατισµό της Κυβέρνησης για
να αποφύγετε τις πιέσεις, αλλά δεν ξέρω εάν θα προλάβετε. Δική
µας ευχή είναι να µην προλάβετε. Δική µας ευχή σήµερα είναι να
µην περάσουν αυτά τα µέτρα, αλλά µαθαίνω ότι ετοιµάζετε και
ανασχηµατισµό.
Σκοπεύετε, λέει, να βάλετε και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη
θέση του Αντιπροέδρου. Πολύ ωραία, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα
σας πρότεινα µάλιστα να του αναθέσετε ως αρµοδιότητα την πάταξη της φοροδιαφυγής και τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µε την
Ελβετία για τους µεγαλοκαταθέτες στην Ελβετία. Επειδή, όµως,
πιστεύω ότι δεν θα είναι και τόσο αποτελεσµατικός στο έργο,
γιατί επί δυόµισι χρόνια τώρα δεν ήταν αποτελεσµατικός, καλού
κακού βάλτε και έναν αναπληρωτή Υπουργό. Βάλτε καλύτερα
τον κ. Βαξεβάνη, αυτόν που αποκάλυψε τη λίστα Λαγκάρντ και
όχι αυτούς που την συγκάλυπταν τόσα χρόνια. Αυτούς που διώκει η δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα το πρωί καταθέσαµε
ένσταση αντισυνταγµατικότητας στο νοµοσχέδιο – λαιµητόµο
που φέρατε προς ψήφιση. Δεν θέλω να µείνω στα θέµατα της
διαδικασίας. Θα µιλήσω επί της ουσίας.
Φέρνετε εδώ να ψηφιστεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
και σε ένα µόνο άρθρο και έχοντας παραδώσει προς ενηµέρωση
στους Βουλευτές µόλις λίγες ώρες πριν, σχεδόν ένα εικοσιτε-
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τράωρο, εκατοντάδες σελίδες. Έναν νόµο που αναµένεται να καταστρέψει τη ζωή χιλιάδων συµπολιτών µας. Εκατοντάδες σελίδες, διατάξεις µέσα σε µια διαδικασία που από ό,τι φαίνεται
κανείς µα κανείς εκ των Βουλευτών συναδέλφων της συµπολίτευσης εκτός, βεβαίως, των Υπουργών που είχαν λάβει µέρος σε
αυτές τις διαβουλεύσεις, δεν θα έχει διαβάσει και δεν θα ξέρει
τι ακριβώς ψηφίζει. Ίσως για να δικαιώσετε τον κ. Χρυσοχοϊδη
που πριν από δύο χρόνια ψήφιζε λέγοντας ότι «ψήφισα επειδή
δεν ήξερα, δεν είχα διαβάσει το µνηµόνιο». Τώρα φαίνεται ότι
καλού κακού ψηφίζει υπέρ, ανεξάρτητα εάν το έχει διαβάσει ή
όχι.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι φέρνετε προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο γνωρίζοντας εκ των προτέρων την αρνητική γνωµοδότηση τόσο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο, όµως, πλέον και την
απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου σε σχέση µε τη συνταγµατικότητα του. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται όσες περισσότερες
γνωµοδοτήσεις αντισυνταγµατικότητας έχετε, τόσο το χειρότερο
για το Σύνταγµα. Γιατί µπροστά στην αποφασιστικότητά σας να
ολοκληρώσετε αυτό το καταστροφικό έργο που έχετε αναλάβει
δεν λογαριάζετε ούτε το Σύνταγµα ούτε θεσµούς ούτε διαδικασίες.
Με δύο λόγια ψηφίζετε άρον – άρον ένα καταφανώς αντισυνταγµατικό νόµο γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα καταπέσει
στα δικαστήρια εκτός και εάν φροντίσετε µέχρι τότε να ακυρώσετε ακόµα και το Σύνταγµα. Να αναγνωρίσετε ως Σύνταγµα της
χώρας τις απαιτήσεις των δανειστών και τα µνηµόνια.
Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας,
µέχρι πού µπορείτε να φθάσετε; Μέχρι πού µπορεί να φθάσει
αυτή η λογική σας. Πού βάζετε κόκκινη γραµµή, πού βάζετε όριο
σε αυτήν την κατρακύλα;
Η λογική σας είναι «θα κάνουµε ό,τι µας ζητήσουν µα ό,τι µας
ζητήσουν, αρκεί να µην θυµώσουν και µας πετάξουν µε τις κλωτσιές από την Ευρωζώνη». Αυτή είναι η λογική σας. Είναι µια
πέρα για πέρα λαθεµένη λογική.
Πρώτον, γιατί στην Ευρωζώνη δεν µας κρατάνε από φιλανθρωπία, αλλά από ανάγκη. Δεν έχει µόνο η Ελλάδα ανάγκη την Ευρώπη. Έχει και η Ευρώπη ανάγκη την Ελλάδα.
Μίλησε ο Πρωθυπουργός – δεν αντέχει τον διάλογο και αποχώρησε – ούτε για λίγα λεπτά. Βέβαια, έχει δουλειά ο Πρωθυπουργός. Είναι δουλειά του να κάθεται στο Κοινοβούλιο; Δεν
αντέχετε τον αντίλογο. Ο αντίλογος, η διαφορετική άποψη είναι
στοιχείο της δηµοκρατίας. Διαφωνείτε όσο θέλετε µαζί µας, αλλά
ακούστε τη διαφορετική άποψη. Δεν το αντέχετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλεγα ότι µας είπε ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του πριν για την εύθραυστη γεωπολιτική
ισορροπία. Ας δει, όµως, και την άλλη πλευρά του νοµίσµατος,
γιατί πράγµατι έχουµε µια εύθραυστη γεωπολιτική ισορροπία
στην περιοχή µας. Η Ελλάδα, όµως, είναι µια χώρα µε ανεξάντλητη γεωπολιτική δυναµική, την οποία δεν πρέπει να εξαντλήσουµε παραδίδοντας την χώρα ενέχυρο στους δανειστές.
Δείτε τις τελευταίες δηλώσεις του ίδιου του κ. Σόϊµπλε στην
Σιγκαπούρη για το δυσανάλογο κόστος εξόδου της Ελλάδας από
το ευρώ και την συνακόλουθη κατάρρευση από το ντόµινο τον
ευρωπαϊκό νότο όλης της Ευρωζώνης.
Δείτε την έκθεση του έγκυρου γερµανικού Ιδρύµατος Μπέρντεσµαν, δεν είναι δική µας ιδέα ή άποψη, για το κόστος στην παγκόσµια οικονοµία, αλλά και στην γερµανική οικονοµία από πιθανή
κατάρρευση του ευρώ ήτοι 17,2 τρισεκατοµµύρια το 2020 για
την παγκόσµια οικονοµία, 73 δισεκατοµµύρια για την γερµανική
οικονοµία. «Δεν τα βλέπετε αυτά; Δεν τα ακούτε αυτά και συνεχίζετε τον ίδιο καταστροφικό εκβιασµό για την επιστροφή στη
δραχµή;». Πάλι τα ίδια ακούσαµε σήµερα.
Την προηγούµενη φορά ο Πρωθυπουργός ήταν ενοχληµένος
– και σωστά – µε τις δηλώσεις των ξένων αξιωµατούχων, διότι,
πράγµατι, όσο υπάρχει αυτή η συζήτηση, δεν θα µπορέσει να
έρθει ούτε ένας επενδυτής σε αυτήν τη χώρα, γιατί δεν θα ξέρει
σε τι νόµισµα θα επενδύσει. Αλλά ποιος είναι αυτός που αναπαράγει µε το χειρότερο τρόπο αυτή τη σπέκουλα, τον κίνδυνο, την
κινδυνολογία για τη δραχµή; Είναι οι ξένοι αξιωµατούχοι ή ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός που έρχεται για µια ακόµη φορά σε αυτά εδώ
τα έδρανα και επιτίθεται στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι,
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δήθεν, έχει µυστικό σχέδιο να βγάλει τη χώρα από το ευρώ; Ότι
δήθεν υπάρχει κάποιο αόρατο λόµπι, το λόµπι της δραχµής;
Κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί δεν κατονοµάζετε αυτό το λόµπι:
Πείτε µας ποιοι είναι αυτό το λόµπι; Πολύ εύκολη απάντηση µας
δίνετε. Ο Πρωθυπουργός όταν µιλάει για λόµπι, µιλάει για λόµπι
συµφερόντων. Ποιοι είναι, λοιπόν, αυτοί οι επιχειρηµατίες που
κρύβονται πίσω από αυτό το λόµπι;
Εµείς, όταν µιλάµε για το λόµπι του µνηµονίου και της χρεοκοπίας γι αυτούς που έχουν επενδύσει στο µνηµόνιο και σε αυτήν
την πολιτική και κερδίζουν από τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, µιλάµε µε ονόµατα και διευθύνσεις. Δεν µιλάµε γενικόλογα. Πολλά από αυτά τα ονόµατα, πολλές από αυτές τις
διευθύνσεις, βρίσκονται στα συρτάρια σας, στις περιβόητες λίστες που φυλάτε. Εσείς γιατί δεν µιλάτε µε ονόµατα, αλλά χτυπάτε ανεµόµυλους;
Η πραγµατικότητα είναι ότι συνειδητά λέτε ψέµατα και είστε
συκοφάντες απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Η πραγµατικότητα είναι ότι παίζετε τα ρέστα σας για να παραµείνετε στην εξουσία µε εκβιασµούς και κινδυνολογία.
Τώρα µας είπατε ότι ο νέος διαχωρισµός είναι ευρωπαϊστές –
αντιευρωπαϊστές και όχι αυτοί που αποδέχονται την παράδοση
της χώρας, τη µετατροπή της σε αποικία χρέους στην Ευρωζώνη, αυτοί που αποδέχονται το µνηµόνιο και αυτοί που δεν αποδέχονται αυτήν την προοπτική.
Μα, εσείς δεν είστε ευρωπαϊστές. Εάν ήσασταν ευρωπαϊστές
θα ακολουθούσατε µια πολιτική που θα µπορούσε να ευνοήσει
την προοπτική της Ενωµένης Ευρώπης. Τα µνηµόνια της διάλυσης της κοινωνικής συνοχής, τα µνηµόνια που βουλιάζουν τον
ευρωπαϊκό νότο, δεν προωθούν την ευρωπαϊκή ιδέα.
Εάν ήσασταν ευρωπαϊστές θα φροντίζατε όχι να υποδεχθείτε
µε κόκκινα χαλιά την κ. Μέρκελ, αλλά να βρεθείτε και εσείς στη
Μάλτα, όταν συναντήθηκαν εκεί οι Αρχηγοί των κρατών του
νότου µε τον κ. Ολάν. Αλλά δεν είστε ευρωπαϊστές, είστε µερκελιστές. Σας ενοχλεί που το λέµε ξανά και ξανά, αλλά αυτή είναι
η πραγµατικότητα, διότι η πολιτική της κ. Μέρκελ είναι αυτή που
µας αποµονώνει στην Ευρώπη, που µας οδηγεί στην έξοδο από
το ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου
ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αντώνης Σαµαράς)
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε
Τσίπρα, την επόµενη φορά που θα πρέπει να µιλήσω στο εξωτερικό για εθνικό λόγο, ειλικρινά σας λέω, ότι θα παίρνω την άδειά
σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίροµαι πολύ
που θα µου ζητάτε την άδεια για να µιλήσετε στο εξωτερικό για
εθνικό λόγο. Ελπίζω να µην κάνουµε τέσσερις µήνες να σας ξαναδούµε στα βουλευτικά έδρανα, επειδή θα υπάρχει εθνικός
λόγος να απουσιάζετε.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο αρχικό µου ερώτηµα. Ρώτησα µέχρι
πού µπορεί να φθάσει αυτή η λογική. Μέχρι πού µπορεί να φθάσει η λογική ό,τι ότι µας ζητήσουν, πρέπει να το κάνουµε. Μέχρι
τον ειδικό λογαριασµό, όπου θα µπαίνουν όχι µόνο τα δανεικά,
αλλά και τα έσοδα του δηµοσίου, ακόµα και ο ΦΠΑ προκειµένου
να πληρώνονται πρώτα οι δανειστές και µετά οι ανάγκες του κράτους; Και αυτό το ζητάτε. Μέχρι την κατάργηση βασικών αρχών
του Συντάγµατος και τη γελοιοποίηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας; Και αυτό το κάνατε. Ή µέχρι την εκκένωση νησιών µε
κάτω από εκατόν πενήντα κατοίκους; Ο Υπουργός σας ο κ. Μουσουρούλης είπε ότι από την τρόικα ζήτησαν να εκκενώνουµε
νησιά κάτω από εκατόν πενήντα κατοίκους. Αντί να έχετε το θάρρος να βγείτε και να πείτε «αυτή είναι η κόκκινη γραµµή», τι κάνατε; Προσπαθήσατε να το κουκουλώσετε και να πείτε ότι δεν
ειπώθηκε ποτέ, όπως όλα εκείνα που λέτε ότι δεν έχουν ειπωθεί
ποτέ και µετά από λίγο τα ξαναβλέπουµε µπροστά µας.
Πού είναι, λοιπόν, οι κόκκινες γραµµές σας; Μπορείτε να φθάσετε πολύ µακριά από ό,τι φαίνεται προκειµένου να παραµείνετε
γαντζωµένοι στην εξουσία, αρκεί να κρατήσετε στα συρτάρια
σας τις λίστες µε τους προστατευόµενούς σας και να κουκουλώ-
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σετε ευθύνες για εξεταστικές επιτροπές για το πώς φθάσαµε ως
εδώ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω µια απάντηση. Αλήθεια, πού πήγε
αυτή η περιβόητη µια και µοναδική εξεταστική επιτροπή για το
µνηµόνιο ; Θα την φέρετε ποτέ; Έχουµε καιρό!
Η κόκκινη γραµµή σας, λοιπόν, είναι να κουκουλώσετε τις ευθύνες, να παραµείνετε γαντζωµένοι στις καρέκλες της εξουσίας
και να προστατεύσετε τους πολιτικούς σας φίλους. Αυτή είναι η
δική σας κόκκινη γραµµή.
Θέλω να έρθω στην ουσία των µέτρων και του µεσοπροθέσµου. Το ίδιο το µεσοπρόθεσµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προεξοφλεί την αποτυχία του.
Μιλούσατε µια φορά και έναν καιρό για την επιµήκυνση. Ακούσαµε ξανά και ξανά ότι τα µέτρα αυτά θα είναι τα τελευταία. Το
ίδιο το µεσοπρόθεσµο, όµως, που συζητάµε σήµερα φανερώνει
ότι δεν θα είναι τα τελευταία. Κατ’ αρχάς, γιατί το µεσοπρόθεσµο
έχει τετραετή διάρκεια. Παίρνουµε τη µεγάλη πλειοψηφία των
µέτρων στην αρχή, τα υπόλοιπα το 2014, 2015 και 2016.
Αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι τα µέτρα, τα οποία αποφασίζετε
θα έχουν ύφεση πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που εκτιµάτε και
υπολογίζετε. Εσείς λέτε ότι τα µέτρα θα έχουν οριακά αρνητικό
αποτέλεσµα στην ύφεση, ενώ η πραγµατικότητα είναι, -αυτή είναι
η δική µας εκτίµηση-, ότι η ύφεση θα πάει του χρόνου κοντά στο
7%. Μετά, µε το πρόσχηµα ότι δεν τα υπολογίσατε σωστά, η περίφηµη ρήτρα ισοδυνάµων του κ. Κουβέλη, θα µετατραπεί σε
ρήτρα κατά των αδύναµων.
Το χρέος. Το ίδιο το µεσοπρόθεσµο αποκαλύπτει, επίσης, ότι
το δηµόσιο χρέος της χώρας, είναι όχι απλά µη βιώσιµο, αλλά
εκτός ελέγχου. Χρέος της τάξεως του 185% του ΑΕΠ, που θα
έχουµε το 2016, δεν µπορεί να είναι βιώσιµο. Αποτελεί οµολογία
δηµοσιονοµικής κατάρρευσης και χρεοκοπίας. Έτσι, επιβεβαιώνεται η έκθεση των οικονοµολόγων της «COMMERCE BANK»,
της δεύτερης µεγαλύτερης γερµανικής τράπεζας που δηµοσίευσε την περασµένη Παρασκευή η έγκριτη γερµανική εφηµερίδα
«DIE WELT», ότι το πρόγραµµα λιτότητας, το οποίο υιοθετεί η
Ελλάδα θα την οδηγήσει στην κατάρρευση και στην χρεοκοπία
και πως ο µοναδικός τρόπος για να διασωθεί η χώρα, είναι το
«κούρεµα» του επίσηµου χρέους της και όχι η αναποτελεσµατική
επαναγορά οµολόγων από τη δευτερογενή αγορά που προτείνει
ο κ. Σόϊµπλε.
Επίσης, αναρωτιέµαι, πώς είναι δυνατόν, όλη η Ευρώπη να µιλάει για πρόγραµµα, το οποίο δεν «βγαίνει» και µόνο εσείς και η
κ. Μέρκελ, να επιµένετε ότι βγαίνει. Πώς είναι δυνατόν, να µιλούν
για την ανάγκη ουσιαστικής διαγραφής του χρέους και εσείς
µόνο να το αρνείστε; Θυµάµαι, µέχρι και ο κ. Άκερµαν, λίγες
µέρες πριν µεταβείτε στο Βερολίνο, ο πρώην Επικεφαλής της
«DEUTSCHE BANK», είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει λύση χωρίς
διαγραφή χρέους µέχρι να φτάσει το 60% του ΑΕΠ. Και λίγες
µέρες µετά, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς βρεθήκατε στο Βερολίνο
και τι δηλώσατε; «Θα πληρώσουµε µέχρι και το τελευταίο ευρώ».
Αναρωτιέµαι, ποιος από τους δύο έχει δίκιο; Ο κ. Άκερµαν ή
εσείς; Ή µάλλον, λάθος ερώτηµα. Το βασικό και κρίσιµο ερώτηµα είναι ποια από τις δύο αντιλήψεις συµφέρει τη χώρα και
ποια όχι.
Σχετικά µε την επιµήκυνση. Μιλάτε για την ανάγκη επιµήκυνσης και το παρουσιάζετε ίσως ως το «δωράκι», το «κερασάκι»
που θα έρθει στην «τούρτα» των σκληρών αυτών µέτρων. Και παρουσιάζετε ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που έχει κατανείµει
το 70% των µέτρων στον πρώτο χρόνο, στο 2013 και στα υπόλοιπα τρία χρόνια, 2014, 2015 και 2016 από 10%. Και αναρωτιέµαι, τι ακριβώς θα επιµηκύνετε µετά το δηµοσιονοµικό και
κοινωνικό κραχ που θα έρθει το 2013 από αυτά τα µέτρα; Το
µόνο που θα επιµηκύνεται είναι µάλλον το «σχοινί για να κρεµαστούµε».
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μιλάτε για την αναγκαιότητα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Σωστά. Προϋπόθεση
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας είναι η σταθεροποίηση του
τραπεζικού συστήµατος, αλλά τα χρήµατα από την ανακεφαλαιοποίηση δεν θα διοχετευθούν στην πραγµατική οικονοµία, όπως
ισχυρίζεστε, αλλά θα τα αξιοποιήσουν οι τράπεζες για να βελτιώσουν τους ισολογισµούς τους, διότι, εσείς δεν φαίνεται να
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ανακεφαλαιοποιείτε τις τράπεζες αλλά τους τραπεζίτες. Γιατί,
ενώ χρεοκόπησαν τις τράπεζές τους, τους αφήνετε να τις ελέγχουν και να τις διοικούν, χωρίς καν να θέτετε όρους δηµόσιου
συµφέροντος. Δεν τους υποχρεώνετε να διαθέσουν προκαθορισµένο µέρος των κονδυλίων της ανακεφαλαιοποίησης στην
πραγµατική οικονοµία. Και δεν τους υποχρεώνετε να ανακουφίσουν τους δανειολήπτες, τα επισφαλή δάνεια νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. Χωρίς εκκαθάριση των επισφαλών δανείων από τα
χαρτοφυλάκια των Τραπεζών, αυτό που κάνετε είναι να «ρίχνετε»
και άλλα λεφτά, λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων, σε ένα
«βαρέλι δίχως πάτο».
Ιδιωτικοποιήσεις. Στο πρώτο µνηµόνιο, µας λέγατε ότι είναι το
«µαγικό κλειδί», το «όχηµα» για την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Υπολογίζατε από τις ιδιωτικοποιήσεις περίπου 50 δισ.. Βεβαίως,
έχουν περάσει δύο µνηµόνια, όχι µόνο 50 δισ. δεν «ήρθαν» στο
δηµόσιο ταµείο, κάποια έξοδα από τις υψηλές αµοιβές κάποιων
συµβούλων ιδιωτικοποιήσεων, εµείς λέµε ευτυχώς, αλλά προσέξτε το επιχείρηµά µου κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Στουρνάρα.
Τώρα, στο τρίτο µνηµόνιο, υπολογίζετε, προβλέπετε τα έσοδα
από τις αποκρατικοποιήσεις, 10 δισ. µέχρι το 2016, όχι 50 δισ.
που λέγατε τότε και εµείς σας λέγαµε ότι είναι ένα άπιαστο νούµερο, γιατί οι κυβερνήσεις και η εκσυγχρονιστική του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ είχαν πουλήσει τα περισσότερα που µπορούσαν να πουλήσουν», αλλά λέτε 10 δισ., εµείς σας λέµε ότι το πετυχαίνεται
2,5 δισ. κατά έτος. Δηλαδή, 1,5% του ΑΕΠ, ούτε 1,5%, αλλά 1,2%
κατά έτος. Με 1,2% κατά έτος θα επανακκινηθεί η οικονοµία; Δηλαδή, θα ξεπουλήσουµε κερδοφόρους οργανισµούς, όπως τη
ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, όλα τα χρήσιµα εργαλεία για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας, για να έχουµε κατά έτος τα επόµενα
τέσσερα χρόνια µόλις 1,2% του ΑΕΠ; Δύο τινά, µπορεί να συµβαίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είτε είστε αθεράπευτα
δογµατικοί νεοφιλελεύθεροι για να υιοθετείτε αυτήν τη λογική,
είτε -θέλω να το απεύχοµαι αυτό- θέλετε να εξυπηρετήσετε συγκεκριµένα συµφέροντα.
Μας ρωτάτε, «δεν σέβεστε την ετυµηγορία του λαού και ζητάτε εκλογές; Άλλαξε τίποτα αυτούς τους πέντε µήνες και ζητάτε
εκλογές;» Θα ήθελα να σας θυµίσω µε ποιο πρόγραµµα κερδίσατε εκβιαστικά την ψήφο του ελληνικού λαού, πριν από πέντε
µήνες. Και καθώς µιλάτε για λαϊκισµό, να σας θυµίσω τι ήταν
αυτά τα περιβόητα δεκαοκτώ σηµεία που τάζατε, κύριε Σαµαρά,
στον ελληνικό λαό για να σας ψηφίσει και να πάρετε βραχεία κεφαλή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέγατε ότι σε ένα χρόνο από σήµερα θα
έχουµε εκατόν πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μιλούσατε για αποκατάσταση των πολύ χαµηλών συντάξεων στα επίπεδα του 2009. Μιλούσατε για αποκατάσταση των ειδικών
µισθολογίων των αστυνοµικών που σήµερα «ξεριζώνετε». Λέγατε
ότι θα στηρίξετε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ακόµη και
για την µετενέργεια δίνατε υποσχέσεις, για την άµεση µείωση
του ΦΠΑ στο 9%. Αυτά λέγατε, έτσι κερδίσατε και µε εκβιασµούς,
την ψήφο του λαού, αλλά εµείς δεν ζητάµε εκλογές επειδή είπατε ψέµατα και κοροϊδέψατε το λαό. Αυτό είναι σύνηθες, δυστυχώς στην πολύπαθη ελληνική δηµοκρατία. Εµείς ζητάµε
εκλογές, επειδή αισθανόµαστε, ότι εάν συνεχίστε να κυβερνάτε,
αυτός ο τόπος κινδυνεύει.
Δεν είµαστε ανυπόµονοι να κυβερνήσουµε, είµαστε ανυπόµονοι να σώσουµε την κοινωνία από την επερχόµενη καταστροφή,
να προλάβουµε το κοινωνικό κραχ που θα φέρουν τα µέτρα, τα
µέτρα που ετοιµάζεστε να ψηφίσετε. Να προλάβουµε την ανεργία, ώστε να µην φτάσει στο 35%. Να προλάβουµε να µην δούµε
αρρώστους να αφήνονται στη µοίρα τους έξω από τα νοσοκοµεία, γιατί δεν θα έχουν να πληρώσουν. Να προλάβουµε να µην
δούµε άλλους καρκινοπαθείς να µην µπορούν να κάνουν τη θεραπεία τους, γιατί έχετε κηρύξει στάση πληρωµών στον ΕΟΠΥΥ
και δεν υπάρχουν φάρµακα στις αποθήκες. Να προλάβουµε τα
νοσοκοµεία να µην κλείσουν τα χειρουργεία που θα αναβάλλονται, γιατί δεν θα υπάρχουν γάζες και ράµµατα. Τους συνανθρώπους µας που απελπισµένοι θα οδηγούνται στη µετανάστευση ή
στην αυτοκτονία. Για αυτό είµαστε ανυπόµονοι.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στη Βουλή
έχουµε µια παρωδία και έξω από τη Βουλή, έχουµε χιλιάδες πο-
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λίτες, που παρά το γεγονός ότι µέσα στη βροχή έχουν «φάει» τόνους χηµικά για άλλη µια φορά, βρίσκονται εκεί για να υπερασπιστούν τη δηµοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Χαιρετίζουµε
αυτήν τη στάση, διότι είναι περήφανη στάση του λαού µας. Το
ξέρουµε ότι ο παλµός του αγωνιζόµενου λαού σάς πανικοβάλλει.
Εµάς αυτός ο παλµός µας συγκλονίζει, µας υποχρεώνει να µείνουµε ανυποχώρητοι έως το τέλος, διότι στην δηµοκρατία δεν
υπάρχουν αδιέξοδα. Θα ζητήσουµε εκλογές και ο λαός θα επιβάλει εκλογές για να σωθεί η χώρα, για να σωθεί ο τόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε την οµιλία του λέγοντας πως του
φάνηκε σαν επικήδειος η οµιλία του Πρωθυπουργού. Και τον δικαιολογώ, γιατί σκέφτεται µε όρους κηδείας. Σκέφτεται µε όρους
κηδείας, γιατί επενδύει πολιτικά στο θάνατο της χώρας. Αυτή
είναι η πολιτική του. Επιχαίρει µε τα προβλήµατα, θέλει να παρακολουθεί την όξυνση της κοινωνικής κρίσης. Μέσα από το
αδιέξοδο νοµίζει ότι µε έναν αυτόµατο τρόπο θα βρεθεί το κόµµα
του και ο ίδιος στην εξουσία. Θεωρεί ότι έχει πείσει πολιτικά και
ιδεολογικά τον ελληνικό λαό. Όχι, τον βρήκαν και τον χρησιµοποιούν ως πολιτικό «όχηµα» τον ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικές δυνάµεις, οι
οποίες βιώνουν την κρίση, έχουν συγκρουστεί µε τα προβλήµατα, βιώνουν οι ίδιες τη κρίση, προσωπικά και οικογενειακά,
αλλά δίνουν µια µάχη οπισθοφυλακής. Πιστεύει ο κ. Τσίπρας ότι
εκφράζει ριζοσπαστικές απόψεις, ενώ εκφράζει τον δήθεν αριστερό συντηρητισµό µιας κοινωνίας, η οποία πρέπει να ξαναγνωριστεί µε τον εαυτό της. Αυτό συµβαίνει εδώ µέσα. Συγκρούεται
µια µάχη ανάµεσα στο µέλλον και την εµµονή στο παρελθόν. Και
θα κερδίσει το µέλλον, γιατί η πρόοδος επικοινωνεί µε το µέλλον.
Όχι συγκυριακά και στιγµιαία, αλλά ιστορικά και στρατηγικά.
Ζητάει εκλογές ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερις µήνες µετά
από µια διπλή εκλογική αναµέτρηση, που έχει προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις, αλυσιδωτές στην οικονοµία και µας έφερε στην
ανάγκη να διεκδικούµε και πάλι αυτά που κατακτήσαµε στη συµφωνία του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2012. Αλλά, απευθύνετε στον ελληνικό λαό όταν ζητά εκλογές; Όχι. Θέλει να
επιλύσει τον εσωτερικό διχασµό του κόµµατός του. Απαντά στον
κ. Λαφαζάνη, όταν ζητάει εκλογές, γιατί µε την ειλικρίνεια που
τον διακρίνει, ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος είπε αυτό
που είναι η πρόδηλη αλήθεια, πως φυσικά δεν είναι ώριµος και
έτοιµος ο ΣΥΡΙΖΑ να ασκήσει εξουσία, να διεκδικήσει εξουσία,
να χαράξει την εθνική στρατηγική.
Είδα το επίπεδο της επιχειρηµατολογίας του νέου πολιτικού
ύφους και του νέου πολιτικού ήθους. Το Μουσείο της Ακρόπολης, οι προσλήψεις των καταγόµενων από την Καλαµάτα, αυτό
είναι το επίπεδο της φτήνιας και της ένδειας πολιτικών επιχειρηµάτων και η λίστα Λαγκάρντ. Ο αγαπηµένος του, ο προστατευόµενος του ο κ. Βαξεβάνης, ο οποίος µου προσέφερε, πράγµατι,
πολύ µεγάλη υπηρεσία µε τη δηµοσίευση, γιατί όποιος είδε τα
ονόµατα κατάλαβε ότι ο µόνος που δεν είχε να κρύψει τίποτα ή
να προστατέψει κανέναν ήµουν εγώ. Πείτε µου κύριε Τσίπρα, που
σπεύσατε να προσφέρετε πολιτική στήριξη σε αυτόν που δηµοσίευσε τα ονόµατα, –καλά έκανε και καλά αθωώθηκε και κακώς
διώχθηκε µε το αυτόφωρο, γιατί αυτό ήταν καµπάνια για το έντυπό του δωρεάν-, η πηγή του κ. Βαξεβάνη, που του έδωσε τι
λίστα, ποια είναι; Είναι αυτός που την είχε και είπε ψέµατα στη
δικαιοσύνη και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Συγκαλύπτετε αυτόν που συγκαλύπτει τον συγκαλύψαντα τη λίστα.
Αυτός που την έδωσε στον κ. Βαξεβάνη και εσείς «χοροπηδούσατε» πολιτικά δίπλα του. Αυτός είπε ψέµατα, όποιος την έδωσε,
ρωτήστε τον προστατευόµενό σας, γιατί επενδύετε στις πολιτικές αθλιότητες και εγκλωβίζεστε σε αυτές.
Μια ερώτηση µόνο θα σας θέσω. Η µεγαλύτερη πρωτοβουλία
που πήραµε στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής ήταν η καθολική
άρση του τραπεζικού απορρήτου. Μπορούµε έτσι να δούµε όλες
τις καταθέσεις διαχρονικά, φοροδιαφυγές και «ξεπλύµατα» για
240 δισεκατοµµύρια καταθέσεων, όχι για λίγα εκατοµµύρια στην
Ελβετία το 1996. Γιατί το κόµµα σας καταψήφισε δύο φορές την
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άρση του τραπεζικού απορρήτου; Αυτό να µου πείτε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από το 2000 έως τώρα, επί τρία
χρόνια, η χώρα βρίσκεται διαρκώς αντιµέτωπη µε δύο δυσβάστακτες επιλογές. Η µια είναι δραµατικά δύσκολη, η άλλη είναι
απόλυτα καταστροφική, ιδίως για τους φτωχότερους και πιο
αδύναµους. Οι λόγοι για τους οποίους βρεθήκαµε µπροστά σε
αυτό το τραγικό δίλληµα δεν είναι συγκυριακοί, δεν αφορούν χειρισµούς κάποιων µηνών ή κάποιων ετών, είναι βαθύτατα ιστορικοί και διαρθρωτικοί. Αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο
συγκροτήθηκε το νέο ελληνικό κράτος, η οικονοµία και η κοινωνία, όχι µόνο από την Μεταπολίτευση και µετά και πολύ προηγουµένως. Όµως, αυτό που τίθεται ως ερώτηµα είναι, διότι αυτό
είναι το «σώπισµά» σας επί τρία χρόνια τώρα, µήπως είναι δική
µας επιλογή η ταχεία δηµοσιονοµική προσαρµογή µέσα σε λίγα
χρόνια, µε σκληρά µέτρα υπό συνθήκες βαθειάς συσσωρευτικής
ύφεσης, που µειώνουν το διαθέσιµο εισόδηµα και οδηγεί την κοινωνία στα όρια της αντοχής της; Προφανώς όχι. Είναι δική µας
επιλογή; Αλίµονο. Είχαµε όµως, ως χώρα, ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστηµα, άλλη επιλογή όταν βρεθήκαµε µπροστά σε κρίση
χρέους, σε κρίση δανεισµού, κρίση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος,
κρίση ελλείµµατος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών; Μπορούσαµε µήπως στις αρχές του 2010 να προβούµε σε µονοµερή αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους που διεπόταν από το ελληνικό
δίκαιο; Μπορούσαµε να το κάνουµε αυτό χωρίς τη στήριξη και
τη συµφωνία της Ευρωζώνης και ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η απάντηση είναι κατηγορηµατικά «όχι». Χρειαζόµασταν τη
διαρκή χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
να κρατηθεί ζωντανό το πιστωτικό σύστηµα της χώρας για να
µην αποσυρθούν ή για να µην δεσµευτούν όλες οι καταθέσεις,
για να µην καταρρεύσει η τραπεζική και η πραγµατική οικονοµία.
Για να υπάρχει στοιχειώδης ρευστότητα χρειαζόµασταν δάνειο
από τους εταίρους µας για να καλύψουµε όχι την εξυπηρέτηση
του χρέους αλλά το πρωτογενές έλλειµµα, το οποίο ήταν 24 δισ.,
ήτοι 12,5% του ΑΕΠ, για να πληρώνονται µισθοί και συντάξεις,
για να λειτουργούν σχολεία και νοσοκοµεία, για να υπάρχουν χειρουργεία και γάζες, κύριε Τσίπρα, για τα οποία «χύσατε δάκρυα» σήµερα. Αλλιώς, έπρεπε να ισοσκελίσουµε µόνοι µας
αµέσως, µέσα σε λίγες µέρες, το πρωτογενές έλλειµµα των 24
δισ., του 12,5% του ΑΕΠ, όχι σε χρόνια, µέχρι το 2016, σε µέρες,
για να σταθεί το κράτος όρθιο, µε άµεσες περικοπές µισθών και
συντάξεων, µε άµεσες δρακόντειες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Αυτή είναι η αλήθεια, τα άλλα είναι θεωρίες.
Το ερώτηµα, συνεπώς, είναι αφ’ ης στιγµής η Ελλάδα βρέθηκε
εκτός αγορών και στην ανάγκη να ζητήσει στήριξη από τους εταίρους, ποιος και υπό ποίους όρους χρηµατοδοτεί τη µείωση του
ελλείµµατος; Ποιος και υπό ποίους όρους χρηµατοδοτεί την αναδιάρθρωση και εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους; Ποιος και
υπό ποιους όρους χρηµατοδοτεί τις τράπεζες, άρα τις καταθέσεις και όχι µόνο τις καταθέσεις, τις χορηγήσεις, γιατί οι καταθέσεις υπάρχουν για να υπάρχουν δάνεια, για να ανανεώνονται
δάνεια, να διευθετούνται, να ρυθµίζονται, να υπάρχει πιστοδοτική ικανότητα, να υπάρχει οικονοµία. Με άλλα λόγια, ποιος
κρατά ζωντανή την οικονοµία έστω υπό συνθήκες βαθειάς συσσωρευτικής ύφεσης και µεγάλης ανεργίας; Αυτό το ερώτηµα δεν
είναι αποτέλεσµα διανοητικής διαδικασίας τύπου Βιτγκενστάϊν
το ανθρώπινο µυαλό, εάν θέσει το ερώτηµα έχει την ικανότητα
και να του απαντήσει; Αυτό το ερώτηµα προκύπτει µέσα από τη
ζωή και την πραγµατικότητα τη βίαιη και τη βάρβαρη της διεθνούς οικονοµίας. Γιατί είµαστε µέσα σε ένα διεθνές οικονοµικό
σύστηµα, είµαστε µέσα σε ευρωπαϊκούς συσχετισµούς εξαιρετικά δύσκολα και εξαιρετικά συντηρητικούς, που δυστυχώς, επιβεβαιώνονται σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις από την
πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών στις κρίσιµες χώρες. Αλλά
δεν υπάρχει καλύτερο πλαίσιο, από το ευρωπαϊκό, για τη χώρα
µας και τον Έλληνα πολίτη. Αυτό το συντηρητικό, που πρέπει να
αγωνιστούµε µε τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές και δηµοκράτες
να το ανατρέψουµε.
Η κρατούσα ευρωπαϊκή πολιτική είναι αναµφίβολα µυωπική και
εσφαλµένη. Είναι µια πολιτική τιµωρητικού χαρακτήρα σε σχέση
µε τις χώρες που δεν είχαν εφαρµόσει αντικυκλικές πολιτικές.
Δεν είχαν µειώσει τα ελλείµµατά τους και δεν είχαν καταστήσει
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βιώσιµο το χρέος τους την περίοδο των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Τώρα, επιβάλλουν στις χώρες αυτές, µε κορυφαίο παράδειγµα την Ελλάδα, αλλά όχι µόνο την Ελλάδα, την Ισπανία, την
Πορτογαλία, την Ιταλία την Κύπρο, όλες τις χώρες, την Γαλλία
την ίδια, την εφαρµογή σκληρών «τροικυκλικών» πολιτικών που
βαθαίνουν την ύφεση, γιατί αξιώνουν γρήγορη µείωση των ελλειµµάτων υπό συνθήκες ύφεσης. Αλλά, δυστυχώς, αυτή είναι η
υφιστάµενη ευρωπαϊκή πολιτική και αυτές είναι οι µόνες πηγές
χρηµατοδότησης του ελλείµµατος και η µόνη ασφαλής πορεία
αναδιάρθρωσης του χρέους.
Δεν υπήρξαν ποτέ άλλες πηγές στήριξης, ούτε ρώσικες ούτε
αραβικές ούτε κινέζικες. Δεν υπάρχουν ούτε καν για την πολύ
µικρή οικονοµία της Κύπρου. Δεν υπήρχε πρακτικά, άλλη επιλογή. Όλα τα άλλα κινούνται είτε στο επίπεδο της συνοµωσιολογίας είτε στο επίπεδο της ανυποψίαστης θεωρητικής
συζήτησης. Έχουµε δει τη στάση των µεγάλων µη Ευρωπαϊκών
χωρών, απέναντι στην Ελλάδα, στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Είναι όλες πιο εχθρικές και πιο
σκληρές από τις χώρες της Ευρωζώνης. Βοηθάει, στο σηµείο
που είµαστε, να θυµηθούµε, συνοπτικά, το ποια είναι η συµφωνία
µε τους εταίρους και δανειστές µας: Αυτοί χρηµατοδοτούν το
έλλειµµά µας, το πρωτογενές, µέχρι και φέτος και δηµοσιονοµικό
και φέτος, αλλά και για όλα τα χρόνια, έως την επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές. Χρηµατοδοτούν την εξυπηρέτηση και την
ασφαλή και ελεγχόµενη αναδιάρθρωση και βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους. Το κάνουν αυτό µε ένα δάνειο 240 δισ. ευρώ,
που στην αρχή ήταν µόλις 110, βραχυχρόνιο και ακριβό, αλλά
στη συνέχεια, το Φεβρουάριο του 2012, έγινε πολύ µεγαλύτερο,
µακροχρόνιο και αρκετά πιο φτηνό.
Εµείς, η Ελλάδα, υπό την πίεση των καταστάσεων, δεχθήκαµε
να εφαρµόσουµε πολιτικές άµεσου περιορισµού του ελλείµµατος, µε περικοπή δαπανών και αύξηση εσόδων, παρά την ύφεση.
Στην αρχή, αυτό προβλεπόταν µέχρι το 2011, µετά µέχρι το 2014,
µε ρήτρα παράτασης, σε περίπτωση βαθύτερης ύφεσης. Αυτή
δεν είναι η δική µας επιλογή. Είναι η αναγκαστική παραδοχή µιας
κατάστασης και ενός συσχετισµού δυνάµεων. Το άλλο σκέλος
του προγράµµατος, όµως, οι διαρθρωτικές αλλαγές, είναι µια
επιλογή, που θα έπρεπε να την έχουµε κάνει εδώ και χρόνια.
Είναι µια επιλογή αναγκαία και σωτήρια για την ανταγωνιστικότητα και το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας. Εκεί είναι ντροπή
να µας πιέζουν να αλλάξουµε τα δεδοµένα. Είναι ντροπή να ανθιστάµεθα και να θεωρούµε ότι εκβιαζόµαστε. Αυτό αφορά και
τα προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων, που, πράγµατι, από τα 50
δισ., αρχικά, που ήταν µη ρεαλιστικά, αλλά τελικά τοποθετήθηκαν στο ρεαλιστικό επίπεδο των 19 δισ., συµπεριλαµβανοµένης
και της µερικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, που, εν δυνάµει, είναι πολύ µεγαλύτερη, εάν η χώρα κάνει
τη στροφή.
Έχουµε πλήρη συνείδηση του τι συµβαίνει στη χώρα, του τι
συµβαίνει σε κάθε σπίτι, τι συµβαίνει σε κάθε άνεργο, σε κάθε
επιχειρηµατία που παιδεύεται, σε κάθε εργαζόµενο που αγωνιά
για τη δουλειά του. Γνωρίζουµε πολύ καλά τι συµβαίνει σε όλη
τη χώρα: στις αγροτικές περιοχές, στις µεγάλες πόλεις, εκεί
όπου χτυπάει η καρδιά και η αγωνία του Έλληνα. Η ύφεση, πράγµατι, είναι πρωτοφανής, πολεµικού χαρακτήρα. Θα φτάσει στο
τέλος του προγράµµατος το 25%. Η ανεργία είναι κολοσσιαία,
δραµατική, έχει ξεπεράσει τα ισπανικά επίπεδα, που τα βλέπαµε
µε τρόµο. Έχει µειωθεί η αγοραστική δύναµη κατά παραπάνω
από 25% κατά µέσο όρο, αλλά η Ελλάδα έχει µείνει στην Ευρωζώνη, παρά τις αµφίσηµες και βλαπτικές δηλώσεις σχετικών και
ασχέτων παραγόντων, διεθνώς. Έχει µειωθεί, κατά τα 2/3 ήδη το
έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που σε µεγάλο
βαθµό, αποδίδει το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονοµίας. Έχει υποστεί ήδη, µια µεγάλη αναδιάρθρωση το δηµόσιο χρέος και πρέπει να γίνουν συµπληρωµατικές παρεµβάσεις, ώστε αυτό να είναι πραγµατικά βιώσιµο. Η Ελλάδα έχει
αποφύγει τη χρεοκοπία, µε τη νοµική έννοια του όρου, που είναι,
όµως, οικονοµικά εξαιρετικά σηµαντική. Έχει στηριχθεί το τραπεζικό σύστηµα, όχι µε την έννοια της στήριξης των τραπεζιτών,
αλλά, όπως σας είπα, των καταθέσεων, των χορηγήσεων, της
ρευστότητας. Και βεβαίως, έχουµε διανύσει τα 2/3 της δηµοσιο-
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νοµικής προσαρµογής, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και
έχουµε µηδενίσει το πρωτογενές έλλειµµα. Έχουµε µειώσει το
πρωτογενές έλλειµµα κατά 24 δισ., πρωτοφανές επίτευγµα στην
ιστορία των δυτικών οικονοµιών. Δωδεκάµισι (12,5) µονάδες του
ΑΕΠ προσαρµογή, βεβαίως, µε τεράστιο κόστος, αλλά το κεκτηµένο είναι επίσης πολύ σηµαντικό.
Ποια ήταν η άλλη επιλογή Είχαµε άλλη επιλογή Μια επιλογή
θα ήταν η έξοδος από το ευρώ και η επάνοδος στη δραχµή, µε
εξωτερική υποτίµηση της τάξεως του 60%, δίπλα στο 25% µε
30%, που ήδη έχει απολέσει η αγοραστική δύναµη, δηλαδή, απώλεια 85%. Ή να µη βγούµε από το ευρώ, αλλά να µείνουµε νεκροί
και σερνόµενοι µέσα στο ευρώ Με παύση πληρωµών Με µονοµερές µορατόριουµ στην εξυπηρέτηση του χρέους Δηλαδή, όχι
απλά και µόνο, πιστωτικό γεγονός, αλλά διασταυρωµένα πιστωτικά γεγονότα, που θα οδηγούσαν σε απόλυτη χρεοκοπία και το
νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου και τα νοµικά πρόσωπα όλων των
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Εκτός και αν, όπως
είπα, ήδη από το 2010 πηγαίναµε στη βάρβαρη λύση της άµεσης
ισοσκέλισης του πρωτογενούς ελλείµµατος και οδηγούσαµε σε
πλήρη κατάρρευση την κοινωνία, την οικονοµία, τις τράπεζες, τα
πάντα.
Δεν υπήρχε άλλη λύση. Και έτσι εξηγείται γιατί το ΠΑΣΟΚ σήκωσε ένα τεράστιο ιστορικό βάρος, που ξεπερνάει το µερίδιο της
ιστορικής του ευθύνης για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε η
χώρα. Η κυβέρνηση της περιόδου 2007 – 2009 αδράνησε. Δεν
αντέδρασε. Δεν εφάρµοσε ήπια µέτρα, που θα µπορούσαν να
έχουν οδηγήσει στην αποφυγή σκληρών και αδυσώπητων σχεδόν µέτρων. Ήταν, βεβαίως, λάθος µας, το 2010, η πολιτική επιλογή του µοναχικού δρόµου. Έπρεπε να ζητήσουµε αυξηµένη
πλειοψηφία στην έγκριση του πρώτου µνηµονίου. Ήταν λάθος
άλλων και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να το παραδεχθούν η συγκρότηση του αρχικού, τυφλού, αντιµνηµονιακού µετώπου ευρέως φάσµατος, που περιείχε από τη ΝΔ και την
παραδοσιακή Αριστερά, µέχρι τις φασιστικές και ναζιστικές δυνάµεις, που κάνουν, τώρα, επίδειξη ισχύος στο Κοινοβούλιο.
Από τη σύγκρουση µε την κρίση κατέρρευσε η κοινωνία της
Μεταπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, ο εκφραστής της κοινωνίας
αυτής, κατέβηκε µαζί µε τη χώρα, γιατί ακολουθεί τη µοίρα της.
Και αναµένουµε να ανέβουµε και πάλι, µαζί µε τη χώρα. Αυτός
είναι ο µόνος τρόπος, που έχουµε, και η µόνη προσδοκία για τη
χώρα και για µας.
Η σύγκριση ανάµεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραµµα
δείχνει το εύρος, αλλά και την επιτυχία της διαπραγµάτευσης,
που έγινε από τον Ιούλιο του 2011, έως το Μάρτιο του 2012, από
τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Παπαδήµου. Είναι επίσης σηµαντικό
ότι η λογική της κυβερνητικής συνεργασίας εφαρµόζεται στη
χώρα µας, ήδη, από το Νοέµβριο του 2011, παρά τις αντινοµίες
και παρά το κόστος της όψιµης και µακράς προεκλογικής περιόδου.
Τι είπαµε, προεκλογικά, το Μάιο και τον Ιούνιο Έχουµε νοµιµοποίηση και εντολή να κάνουµε τις επιλογές, που κάνουµε σήµερα, στο όνοµα του ελληνικού λαού
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Μάιο και ιδίως τον Ιούνιο είπαµε πως θέλουµε Κυβέρνηση συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάµεων, αυτό έγινε. Είπαµε πως θέλουµε αναθεώρηση
της δανειακής σύµβασης, σε συνεργασία και συνεννόηση µε
τους εταίρους, χωρίς παιχνίδια, µε καταγγελίες και µονοµερείς
ενέργειες. Είπαµε πως θέλουµε να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη
στη σύµβαση ρήτρα βαθύτερης ύφεσης, για την επιµήκυνση της
περιόδου της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Είπαµε καθαρά
στο λαό πως πρέπει να ληφθούν και άλλα δηµοσιονοµικά µέτρα,
11,5 δισ. ευρώ, τότε, για να φτάσουµε σε πρωτογενές πλεόνασµα, θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και βιώσιµο χρέος, το 2020
και πως θα κάνουµε τα πάντα, για να αποφύγουµε οριζόντιες,
δηλαδή, άδικες και τυφλές περικοπές σε µισθούς και συντάξεις.
Δεν παίξαµε, ως ΠΑΣΟΚ, το παιχνίδι της δηµαγωγίας και των εύκολων υποσχέσεων. Μιλήσαµε µε τη γλώσσα της αλήθειας και
αναλάβαµε πρόσθετο κόστος γι’ αυτό. Όλα αυτά, που είπαµε,
ήταν και είναι οδηγός µας, στο πλαίσιο µιας Κυβέρνησης συνεργασίας µε άλλους και στο πλαίσιο µιας σκληρής διαπραγµάτευσης µε τους εταίρους και δανειστές µας. Ξέραµε και ήξεραν και
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οι πολίτες ότι θα υπάρχουν δύο επίπεδα διαπραγµάτευσης και
συµβιβασµών: ένα εσωτερικό, λόγω συνεργασίας, ένα εξωτερικό, γιατί κάποιοι µας δανείζουν και έχουν άποψη. Δεν είπαµε
ότι θέλουµε και µπορούµε να κυβερνήσουµε µόνοι µας, δεν είπαµε ότι θα κινηθούµε µονοµερώς, σε σχέση µε τους ξένους συνοµιλητές και εταίρους µας.
Συγκροτήθηκε η Κυβέρνηση των τριών κοµµάτων. Ήµασταν οι
πιο φειδωλοί στη διατύπωση του κειµένου της προγραµµατικής
συµφωνίας των τριών κοµµάτων. Οι προτάσεις µας για τη διαπραγµάτευση δεν έγιναν αποδεκτές. Δε λειτούργησε η εθνική
οµάδα διαπραγµάτευσης, δεν προτάξαµε τα πολιτικά ζητήµατα
της επιµήκυνσης και της βιωσιµότητας. Σεβαστήκαµε την επιλογή του Πρωθυπουργού, που είχε την ευθύνη των χειρισµών.
Τον στηρίξαµε και τον στηρίζουµε, διεθνώς. Υποστήκαµε αλόγιστες και άδικες επιθέσεις, επειδή διατυπώναµε τις προτάσεις
µας, όταν άλλοι σιωπούσαν, επιµόνως. Είµαστε, τώρα, υποχρεωµένοι να κάνουµε µια συνολική πολιτική εκτίµηση, για το τελικό
πακέτο. Και µάλιστα, όχι µόνο για το πακέτο των µέτρων, αλλά
για το συνολικό πλαίσιο λύσης, που διαµορφώνεται τώρα, από
σήµερα, µέχρι το καθοριστικό Eurogroup, τα ξηµερώµατα της
13ης Νοεµβρίου, ελπίζω, χωρίς αναβολή. Εκεί θα κριθούν τα θέµατα της επιµήκυνσης, της βιωσιµότητας, των αναπτυξιακών αντίβαρων. Το πακέτο των δηµοσιονοµικών µέτρων, η εσωτερική
του ισορροπία, η κατανοµή του στο χρόνο δεν είναι αυτή που θέλαµε και διεκδικούσαµε, κανείς δεν µπορεί να πει ότι ήταν αυτή
που ήθελε.
Αγωνιστήκαµε για το καλύτερο, µε προτάσεις και επιχειρήµατα, µέχρι την τελευταία στιγµή. Αυτό, που έγινε µε τις συντάξεις των ατόµων µε βαριά αναπηρία, η διαφύλαξη των συντάξεων
και των δώρων τους είναι κάτι σηµαντικό, που έχει συνεισφέρει
το ΠΑΣΟΚ, στη συζήτηση τώρα, στην Ολοµέλεια, χθες και σήµερα.
Ξέρουµε τους καταναγκασµούς και των εσωτερικών και των
διεθνών συσχετισµών. Μας έδωσε λίγες ψήφους και λίγες έδρες
ο ελληνικός λαός. Αποδεικνύεται τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ και πάλι
κουβαλάει στους ώµους του το βάρος της χώρας. Τι θα συνέβαινε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν το ΠΑΣΟΚ δεν τηρούσε
στάση ευθύνης Αν κρατούσε µια αντιφατική ή επαµφοτερίζουσα
στάση Τι λένε τώρα αυτοί, που, µε ανιστόρητο µίσος, έχουν αναλάβει εργολαβικά την επιχείρηση απαξίωσης και διάλυσης του
ΠΑΣΟΚ, βασισµένοι, βέβαια και στις αφορµές, που δίνουµε µόνοι
µας Είχαµε µήπως κάποιο δίκιο, όταν λέγαµε αυτά που λέγαµε
για τη διαπραγµάτευση, για τη στρατηγική και την τακτική, τους
χειρισµούς, τα προτάγµατα Ας αναλογιστούν όλοι τι θα συνέβαινε, αν το ΠΑΣΟΚ δεν σήκωνε και πάλι το βάρος. Θα υπήρχε
Κυβέρνηση, βασισµένη στη δεδηλωµένη εµπιστοσύνη της Βουλής Όχι. Θα υπήρχε απόφαση της Βουλής αποδεκτή από τους
εταίρους Όχι. Θα παίρναµε τη δόση Όχι. Θα σταµατούσε η διεθνής αµφισβήτηση της χώρας Όχι. Θα άλλαζε το κλίµα διεθνώς
Όχι. Θα µπορούσε να πορευτεί µε σταθερότητα και ασφάλεια η
χώρα Όχι. Ή µήπως, θα πηγαίναµε σε εκλογές, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Με ποια προοπτική Την αυτοδύναµη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Με ποιες δυνάµεις θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ Με τον κ.
Μιχαλολιάκο και τον κ. Καµµένο
Ποια θα ήταν η µοίρα της χώρας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
Η συνέχιση της εκκρεµότητας, η παράταση της αµηχανίας Η
έξοδος από το ευρώ δεν συµφέρει στην Ευρώπη. Συµφωνώ. Η
παραµονή, όµως, στο ευρώ, µε την Ελλάδα νεκρή, µέσα σε µια
ισορροπία τρόµου, µε τους Ευρωπαίους εταίρους, στο όνοµα
µιας σκληρής πολιτικής διαπραγµάτευσης, θα οδηγούσε στην
απόλυτη καταστροφή. Θα είχαµε απέναντί µας µια συγχορδία
επιθέσεων στα Κοινοβούλια, τα κόµµατα, τα µέσα ενηµέρωσης,
τους πιστωτικούς οργανισµούς, όλους εκείνους που διαµορφώνουν τη διεθνή εικόνα και ατµόσφαιρα και η Ελλάδα θα ήταν ο
αποδιοποµπαίος τράγος. Θα είχε αποδείξει αυτό που λένε το αρνητικό στερεότυπο, το συκοφαντικό, ότι δεν έχουµε τη βούληση
και την ικανότητα να προχωρήσουµε. Και λένε ψέµατα, γιατί
έχουµε προχωρήσει και έχουµε κάνει εντυπωσιακή προσαρµογή,
εντυπωσιακές διαρθρωτικές αλλαγές, στην αγορά εργασίας και
στο ασφαλιστικό.
Όποιοι νοµίζουν – και αυτοί είναι αρκετοί – και εντός και εκτός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αιθούσης, ότι µπορούµε να εκβιάσουµε τους Ευρωπαίους, απειλώντας µε το «ολοκαύτωµα» του ευρώ, δεν υπολογίζουν κάτι κρίσιµο, το πόσο ανορθολογική είναι η Ευρωπαϊκή πολιτική και πόσο
ισχυροί είναι οι οικονοµικοί εθνικισµοί, πόσο δύσκολο είναι το
παιχνίδι µε τη φωτιά, που έχει φτιάξει το στερεότυπο µιας Ελλάδας, που δε θέλει ή δε µπορεί, σε αντίθεση µε όλες τις άλλες
χώρες, που είναι σε πρόγραµµα. Όλοι µπορούν, µόνο η Ελλάδα
δε µπορεί !
Πείτε µου τι θα είχε συµβεί στο µεταξύ, στις τράπεζες, στην
αγορά, στις επιχειρήσεις, στις θέσεις εργασίας Νοµίζω ότι µπορείτε να το φανταστείτε. Ποιος παίρνει την ευθύνη, όχι να το λέει
αυτό, έτσι θεωρητικά, στο καφενείο, µε τη βεβαιότητα ότι κάποιοι
άλλοι κουβαλούν το βάρος της υπεύθυνης απόφασης Ποιος
παίρνει την ευθύνη να το κάνει αυτό, πραγµατικά, µε την ψήφο
του ή ως Κυβέρνηση
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δεν ταυτιζόµαστε ούτε ιδεολογικά ούτε αξιακά, αλλά συνεργαζόµαστε, µε
συνέπεια, για να εξασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα και η
ασφαλής έξοδος της χώρας από την κρίση, γιατί δεν υπάρχει
εναλλακτική πρόταση. Εναλλακτική λύση δεν είναι ούτε το εµπόριο δηµαγωγίας και τζάµπα ελπίδας ούτε το φλερτ µε το φασισµό και το ναζισµό – τη Χρυσή Αυγή την είδα πεσµένη σήµερα,
µίλησε για Ειδικό Δικαστήριο. Γιατί εγκαταλείπει την ιδέα του
εκτάκτου στρατοδικείου
Χωρίς αµφιβολία, η κατανοµή των ρόλων είναι απόλυτα άδικη,
ανάµεσα στις δυνάµεις της Κυβέρνησης και στις δυνάµεις της
Αντιπολίτευσης. Ακόµη και στο εσωτερικό της κυβερνητικής συνεργασίας των τριών κοµµάτων εµφανίζονται, τώρα, σηµαντικές
και άδικες ανισότητες ευθύνης. Η ευθύνη της διακυβέρνησης και
των δύσκολων αποφάσεων είναι συνεχής και αδιαίρετη. Έτσι,
όµως, γράφεται η Ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ, το τραυµατισµένο ΠΑΣΟΚ,
δεν υπεκφεύγει, δεν κρύβεται, δεν παίζει µικροκοµµατικά παιχνίδια. Αναλαµβάνει την ευθύνη του, γιατί ξέρει ότι µέσα από την
ολοκληρωµένη εφαρµογή και την απόδοση της πολιτικής αυτής
µπορεί να προκύψει λύση.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Είναι µήπως δεδοµένο
ότι θα οδηγηθούµε στην οριστική έξοδο από την κρίση, εφαρµόζοντας αυτήν την πολιτική Καθαρά λόγια. Όχι. Θέλει συναίνεση,
κινητοποίηση δυνάµεων, µεταρρυθµιστική πανστρατιά, ενότητα,
αναπτυξιακά και κοινωνικά αντίβαρα, επενδύσεις, εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης. Θέλει δουλειά και πίστη. Τίποτα δεν είναι αυτόµατο, εύκολο και δεδοµένο. Η άλλη επιλογή, όµως, είναι εξ
ορισµού καταστροφική. Περνάµε το ποτάµι, στην πιο δύσκολη
φάση και βγαίνουµε στην άλλη όχθη. Το πίσω είναι τραγικό. Το
µπροστά έχει δυσκολίες, αλλά είναι το µόνο, που µπορεί να
δώσει δυναµική και ελπίδα στη χώρα. Αυτή η προσπάθεια είναι,
που έχει κάνει ο λαός, που µας κράτησε όρθιους. Αυτή αποκατέστησε την αξιοπιστία της χώρας, αυτή ήρε τη διεθνή αποµόνωση. Τίποτε άλλο, κανένας άλλος.
Το ΠΑΣΟΚ ζει, αναµφίβολα, ένα δράµα, µε ένταση και συγκρούσεις, γιατί έχει συνείδηση της διαδροµής, της ευθύνης του
και της κατάστασης της χώρας. Αυτό, όµως, που είναι το µεγάλο
συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι η ιστορικότητα της συµπεριφοράς
µας. Πού είναι αλήθεια, οι εύκολες λύσεις της ανάπτυξης Πού
είναι τα εύκολα ισοδύναµα µέτρα Ποιες είναι οι εναλλακτικές πολιτικές αναθέρµανσης της οικονοµίας, χωρίς λεφτά Νοµίζω ότι
τώρα όλοι κατάλαβαν τη διαφορά, ανάµεσα στα εύκολα λόγια
και την υπεύθυνη πράξη. Το πακέτο των µέτρων είναι εξαιρετικά
δυσάρεστο, γιατί είχαµε απέναντί µας απαιτητικούς και τιµωρητικούς εταίρους, που παίζουν µε τη φωτιά, που δεν αντιλαµβάνονται ότι η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει προ πολλού στα όριά
της.
Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι να κάνουµε αυτήν την τελική
εκτίµηση. Δεν παίζουµε µε τη στρατηγική της χώρας, για επιµέρους θέµατα, όσο ευαίσθητα και αν είναι αυτά. Τώρα περιµένουµε να δώσουµε τη µάχη για την επιµήκυνση, τη βιωσιµότητα,
όλη τη δόση, που είναι 44 δισεκατοµµύρια µέχρι το τέλος του
Δεκέµβρη. Τώρα είναι η ώρα των κοινωνικών αντίβαρων για υπερχρεωµένα νοικοκυριά, διατήρηση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών, για το ταµείο αλληλεγγύης των γενεών, που έχουµε
προτείνει. Το µήνυµά µας είναι καθαρό. Άλλα τέτοια µέτρα δεν
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αντέχει η χώρα, δεν θα τα πάρει, δεν οδηγούν πουθενά, δεν µπορεί να µας τα επιβάλλει κανείς. Εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις
µας, θέλουµε πραγµατική στήριξη και όχι τιµωρία. Μόνο έτσι θα
περάσουµε από την εξάρτηση του µνηµονίου στην αυτοδυναµία
του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης, σε µια ισχυρή, αυτοδύναµη, δίκαιη Ελλάδα, µια Ελλάδα που αξίζει στα παιδιά µας, που
αξίζει στην Ιστορία της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αν ο κ. Βενιζέλος ήταν τόσο δηµοφιλής στο ΠΑΣΟΚ όσο
είναι στην ΝΔ, νοµίζω ότι δεν θα είχε εσωτερικά προβλήµατα. Το
χειροκρότηµα αυτό, πραγµατικά, ήταν πρωτόγνωρο. Θέλω εδώ
να θυµίσω ότι ο προλαλήσας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αµφισβήτησε το 6% του ελλείµµατος που είχε
πει τότε ο Πρωθυπουργός, Κώστας Καραµανλής. Αλλοίωσε τα
στοιχεία η κυβέρνησή του µε την ΕΛΣΤΑΤ και κατηγόρησε τότε
την κυβέρνηση της Ν.Δ. ότι είναι στο 12%. Αυτόν χειροκροτάτε
και τον έχετε συνεταίρο. Μάλιστα, τον αφήνετε να µιλάει και διπλάσιο χρόνο από τον Πρωθυπουργό, προκειµένου, ίσως, να πιστεύετε ότι έτσι θα τον βοηθήσετε. Κακό του κάνατε. Μην τον
αφήνετε να µιλάει τόσο πολύ, διότι όσο αντιλαµβάνονται ότι
αυτός είναι ο συνεταιρισµός τόσο φεύγουν περισσότεροι Έλληνες από την Κυβέρνηση και από τον συνεταιρισµό της εξουσίας
της εσωτερικής τρόικας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι - ο Πρωθυπουργός έφυγε, βεβαίως - ακούσαµε σήµερα το Ζάππειο 4. Ήταν, πραγµατικά, µια
εξαιρετική οµιλία, όπου οι Έλληνες ενηµερώθηκαν ότι πρόκειται
να έχουν νέες θέσεις εργασίας, ότι θα έρθουν επενδύσεις, ότι
αυτά που θα µπουν σε σχέση µε αυτά που θα βγουν θα είναι
πολλά περισσότερα, ότι θα ανοίξουν επιχειρήσεις και ότι η Ελλάδα θα γίνει ένας παράδεισος. Όµως, τα µέτρα που σήµερα ψηφίζουµε είναι τα µέτρα εκείνα που εξαθλιώνουν εκατοµµύρια
οικογένειες. Είναι τα µέτρα εκείνα που οδηγούν είκοσι επτά χιλιάδες Έλληνες, είκοσι επτά χιλιάδες ελληνικές οικογένειες,
στην ανεργία, στην απόλυση. Είναι τα µέτρα εκείνα τα οποία αυξάνουν την ύφεση και βάζουν λουκέτο στην ελληνική αγορά.
Είναι τα µέτρα εκείνα τα οποία κόβουν τις συντάξεις των 330
ευρώ. Είναι τα µέτρα εκείνα τα οποία οδηγούν την Ελλάδα στον
απόλυτο γκρεµό.
Εκτός από την οµιλία Ζαππείου, που έκανε ο Πρωθυπουργός,
χρησιµοποίησε και δύο λέξεις, δύο όρους. Μίλησε για δανειακή
συµφωνία και µίλησε για µνηµόνιο. Και το ερώτηµα είναι για ποια
δανειακή συµφωνία µιλά και για ποιο µνηµόνιο; Αυτό που σήµερα
ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων είναι τα µέτρα τα οποία παίρνετε
και για τα οποία έχετε υπογράψει προσωπικές υποσχέσεις εσείς
κύριε Σαµαρά και εσείς, κύριε Βενιζέλο και το µνηµόνιο που θα
προκύψει, θα προκύψει από την έκθεση της τρόικας, η οποία
ακόµη δεν έχει έρθει και η δανειακή σύµβαση που θα προκύψει
θα είναι µετά την έκθεση της τρόικας και αφού ακούσει, πλην της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
τον άλλο εταίρο, που είναι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και
βεβαίως, τα µέτρα αυτά, όπως σας λένε όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι, δεν εξασφαλίζουν ούτε τα 30 ούτε τα 40 ούτε τα 44
δισεκατοµµύρια που σήµερα ακούσαµε, που θα µπουν, δήθεν,
στην ελληνική αγορά. Ο κ. Σαµαράς, λοιπόν, για άλλη συµφωνία
µιλούσε, πιθανόν σαν από αυτές που ξέρουν µόνοι τους και
έχουν υπογράψει όχι στα φανερά, αλλά στα κρυφά, σαν τις συµφωνίες των µνηµονίων, που τις γνώριζαν από πριν, από πολύ πιο
πριν, γιατί έτσι είχαν συµφωνήσει σε κάποιες λέσχες Μπίλντεµπεργκ εκείνοι που βρισκόντουσαν, οι δανειστές µε τους δανειζοµένους, οι πολιτικοί εκείνοι που έβαλαν αυτόν τον περήφανο λαό
και αυτό το κράτος κάτω από µια ξένη κατοχή.
Ο κύριος Πρωθυπουργός σήµερα θυµήθηκε και άλλα χρόνια
και, επειδή εγώ τον ξέρω πολλά χρόνια, θυµήθηκε τα χρόνια της
Βήτα Πανελλαδικής, που ήταν, γιατί τον είδα σήµερα να κάνει
και κριτική εκ των δεξιών. Στη Βήτα Πανελλαδική τότε είχαν και
µια µέθοδο προβοκάτσιας. Ευχαριστιέστε, κύριε Βορίδη, που το
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ακούτε. Θα σας δώσω και τις οµιλίες του. Τότε, λοιπόν, ο κ. Σαµαράς βεβαίως και ήταν. Βεβαίως και ήταν. Θα το δείτε το βράδυ
στο Δευκαλίωνα. Σας λέω, λοιπόν, ότι ο κ. Σαµαράς από εκεί προήλθε και πήγε, εν συνεχεία, στην ΟΝΝΕΔ. Ο κ. Σαµαράς, λοιπόν,
χρησιµοποίησε τις µεθόδους εκείνες όπου έριχναν λίγο λάσπη
προκειµένου να µη συζητήσουν για το θέµα το οποίο συζητούσε
το υπόλοιπο αµφιθέατρο. Και ποια ήταν η λάσπη; Εφηύρε σήµερα να κατηγορήσει τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι, δήθεν, αυτό που ζητούν είναι να ευνοήσουν µια οµάδα εργαζοµένων, οι οποίοι πληρώνονται πολύ ακριβότερα και πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους, όπως είναι οι υπάλληλοι της
Βουλής και δεν είπε ότι αυτό το οποίο εµείς θέσαµε ως θέµα
είναι, ουσιαστικά, η παραβίαση του Συντάγµατος, του άρθρου
65 του Συντάγµατος, που τι κάνει; Καταργεί την αυτονοµία της
Βουλής, ώστε να µπορεί να ελέγχεται η Βουλή από την Κυβέρνηση, ώστε να µπορεί να ελέγχεται η Βουλή από την τρόικα.
Και επειδή εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίζουµε αυτά τα πράγµατα, πριν µπούµε στις λεπτοµέρειες, θα σας πούµε το εξής.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, συγκαλέστε αύριο το πρωί Διάσκεψη Προέδρων - γιατί η Βουλή αποφασίζει - κάντε τη συνεδρίαση δηµόσια και αποφασίστε τη µείωση των µισθών των
υπαλλήλων της Βουλής ή των συντάξεων. Είναι προκλητικές. Δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση και µάλιστα αποκαλύψτε και ποιοι
προσλήφθηκαν και πώς προσλήφθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια,
να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, και αν υπάρχουν, πράγµατι, υπερβολές, κόψτε τες. Εµείς είµαστε οι πρώτοι που το προτείνουµε
και σας ζητάµε δηµοσίως τη σύγκληση της Επιτροπής των Προέδρων της Βουλής, όχι όµως µε εντολή του κυρίου διορισµένου
Υπουργού, του τραπεζίτη. Όχι, όµως, µε παρέµβαση της Κυβέρνησης. Όπως προβλέπει το Σύνταγµα, το άρθρο 65 του Συντάγµατος, µε εσωτερικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου.
Λυπάµαι που έφυγε ο Πρωθυπουργός, γιατί του έχω ένα δώ-ρο. Του έχω ένα δώρο από την 6η Ιουλίου του 2010. Σας διαβάζω. «Επειδή διάφορα ακούστηκαν, υποθέτω ότι συµφωνούµε
σε αυτήν τη Βουλή πως ο κυρωτικός νόµος του µνηµονίου και οι
επιµέρους νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται σε εκτέλεσή του, δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να κατισχύουν του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα είναι το θεµέλιο της
έννοµης τάξης και ο κυρωτικός νόµος του µνηµονίου και όλες οι
νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις, πρέπει να υπακούουν στο
Σύνταγµα. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω από το Σύνταγµα για τα ελληνικά νοµοθετικά, διοικητικά και δικαστικά όργανα. Συγκεκριµένα, η Νέα Δηµοκρατία θέτει θέµα αντισυνταγµατικότητας για
το σύνολο των διατάξεων που έχουν συνταξιοδοτικό περιεχόµενο, καθώς και ειδικότερα για το άρθρο 3, 4, 11, 15,16, 27, 38,
74 και 15 του σχεδίου νόµου».
Είναι η πρόταση αντισυνταγµατικότητας του καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, πρώην Υπουργού Εσωτερικών, η οποία συντάχθηκε παρουσία µου στο γραφείο του κ. Σαµαρά. Τότε ο κ.
Σαµαράς έλεγε αυτά που εµείς σήµερα λέµε και λυπάµαι που ο
καθηγητής Παυλόπουλος ψήφισε υπέρ της συνταγµατικότητας
και εναντίον αυτών που εµείς αντιγράψαµε για να καταθέσουµε.
Αυτό είναι ασυνέπεια. Αυτό είναι κωλοτούµπα. Αυτό είναι αλλαγή
στάσης. Πρακτικά της Βουλής 6η Ιουλίου, σελίδα 9669. Δεν έχω
να καταθέσω στη Βουλή στα Πρακτικά, διότι, όπως βλέπετε, απεχώρησαν οι υπάλληλοι της Βουλής. Θα το δηµοσιοποιήσουµε
στο διαδίκτυο εντός των επόµενων ωρών.
Ο κύριος Πρωθυπουργός έφυγε, αλλά του θέτουµε τα ερωτήµατα τα οποία υποχρεούται να απαντήσει. Υποχρεούται να απαντήσει στη Βουλή των Ελλήνων, την οποία αγνοεί συστηµατικά.
Υποχρεούται να απαντήσει στη Βουλή, που η Κυβέρνησή του έχει
αναπάντητες, µόνο όσον αφορά τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
διακόσιες πενήντα ερωτήσεις. Τον ρωτάµε, κύριε Πρωθυπουργέ,
το χρέος είναι ή όχι βιώσιµο ή εξυπηρετήσιµο ή διαχειρίσιµο, αν
θέλετε; Ναι ή όχι; Αν µεν είναι βιώσιµο και εξυπηρετήσιµο και διαχειρίσιµο, έχετε υποχρέωση να το πείτε τώρα. Έχει δίκιο η κ.
Μέρκελ και η πολιτική που σας επιβάλλουν οι τραπεζίτες ή έχει
δίκαιο ο Πρόεδρος Οµπάµα, που σήµερα εξελέγη στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών ανακοίνωσε
ότι το χρέος δεν είναι διαχειρίσιµο, όπως ανακοίνωσε και η κ.
Λαγκάρντ από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Διότι, αν µεν είναι
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διαχειρίσιµο, τότε λέει ψέµατα το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και οι Ηνωµένες Πολιτείες. Αν δεν είναι διαχειρίσιµο, τότε βάζετε
τον ελληνικό λαό να πετάξει, µε µέτρα τα οποία πονάνε την κάθε
οικογένεια και εξαθλιώνουν τους Έλληνες, σε µια µαύρη τρύπα.
Εµείς σας λέµε, λοιπόν, ότι δεν είναι διαχειρίσιµο. Εµείς παίρνουµε την ευθύνη από το βήµα της Βουλής των Ελλήνων και σας
λέµε ότι δεν µπορεί να πληρωθεί ποτέ αυτό το χρέος που δηµιουργήσατε, τα 500 δισεκατοµµύρια τα οποία δηµιουργήθηκαν,
µέχρι το 2014.
Δεύτερη ερώτηση, κύριε Πρωθυπουργέ, είστε υπέρ της διαγραφής ή της επιµήκυνσης του χρέους; Διαγραφή ζητάει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Πρόεδρος Οµπάµα, που τον συνεχάρη σήµερα ο κ. Πούτιν και είπαν
ότι µαζί θα προχωρήσουν και στην οικονοµία – προσέξτε – ή θα
προχωρήσουµε στην επιµήκυνση και ποια είναι η επιµήκυνση;
Μήπως η επιµήκυνση είναι το δωράκι των 10 δισεκατοµµυρίων
που µας ανακοίνωσε ο κ. Βενιζέλος, δηλαδή τα 10 δισεκατοµµύρια τα οποία θα δοθούν για επαναγορά οµολόγων που έχουν
λήξει, οµόλογα, δηλαδή, τα οποία θα τα πάρουµε στην τιµή κτήσεως και τα οποία, ουσιαστικά, θα χρεωθούν και αυτά στον ελληνικό λαό;
Τρίτη ερώτηση, ήρθε η ώρα της αλήθειας. Μιλάµε για Ευρώπη
και µιλάτε συνεχεία για την Ευρώπη. Για ποια Ευρώπη µιλάµε;
Μιλάτε για την Ευρώπη που έβαλε την Ελλάδα ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής, την Ευρώπη των εθνών κρατών ή µήπως µιλάτε,
κύριε Σαµαρά, για την Ευρώπη οµοσπονδία, που θα παραχωρήσει την εθνική της κυριαρχία και θα έχει µια ευρωπαϊκή κυβέρνηση; Διότι, αν µεν, µιλάτε για την Ευρώπη που οι δικοί σας
Βουλευτές και Υπουργοί περιγράφουν στις επιτροπές της Βουλής, δηλαδή την οµοσπονδιακή Ευρώπη, που θα παραιτηθεί της
εθνικής της κυριαρχίας, έχετε υποχρέωση να το πείτε εδώ µέσα.
Εµείς, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σας λέµε όχι, δεν είµαστε
µε αυτήν την Ευρώπη της οµοσπονδίας, της παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας. Είµαστε µε την Ευρώπη του έθνους κράτους
που λέγεται Ελλάδα, υπέρ, όµως, ενός έθνους κράτους το οποίο
θα είναι εθνικά κυρίαρχο.
Άκουσα προηγουµένως τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ να λέει για
τα - όχι τον Πρόεδρο, τον εισηγητή - να µιλάει για τις αρχές του
ήλιου που ξανανατέλλει. Δεν είπε όµως δύο, την εθνική κυριαρχία και την λαϊκή κυριαρχία, διότι αυτές τις κατήργησε το ΠΑΣΟΚ.
Τις κατήργησε µπαίνοντας στη λογική Πάγκαλου, που µίλησε για
φεντεραλισµό και δεν ξεχνάµε αυτά τα οποία δηµόσια έχουν πει.
Επόµενη ερώτηση, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα, αν πάρει
αυτά τα µέτρα, πτωχεύει ή όχι; Εµείς το λέµε ξεκάθαρα. Παίρνοντας αυτά τα µέτρα, οδηγούµαστε σε ύφεση και η χώρα θα
πτωχεύσει. Θα οδηγηθούµε σε πτώχευση εντός των εποµένων
µηνών. Αν εσείς εγγυάστε ότι, µε αυτά τα µέτρα, θα υπάρχει ανάπτυξη και δεν θα πτωχεύσει η Ελλάδα, έχει υποχρέωση να το
πείτε εδώ πέρα µέσα και να αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Επόµενη ερώτηση, µια ερώτηση την οποία έχω καταθέσει έξι
φορές. Ο παριστάµενος Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Αβραµόπουλος, µίλησε για λύση στο Σκοπιανό και για γεωγραφικό προσδιορισµό του όρου Μακεδονία και ρωτάω τον Πρωθυπουργό της
χώρας, ο οποίος έριξε την Κυβέρνηση το ’93, γιατί δεν δεχόταν
τον όρο Μακεδονία να συµπεριλαµβάνεται στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, έχετε κάνει συµφωνία
ή προτίθεστε να κάνετε συµφωνία παραχωρώντας τον όρο Μακεδονία στα Σκόπια, ναι ή όχι;
Ερώτηση που αφορά τη Θράκη, τι συµβαίνει µε τη Θράκη; Αν
γίνει η Ειδική Οικονοµική Ζώνη στη Θράκη και αν, τελικά, οι αποθήκες ανθρώπων, που έχετε µεταβάλει τις σχολές της Αστυνοµίας µεταφέροντας λαθροµετανάστες, πράγµατι, φιλοξενήσουν
τον αριθµό των φιλοξενουµένων που έχουν ανακοινωθεί και αν
ισχύσει η νοµοθετική πράξη που έχετε υπογράψει για τις ΕΟΖ,
αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εργαζόµενοι στις ΕΟΖ µε ειδικό καθεστώς και µόνιµοι κάτοικοι της Θράκης. Δεν καταλαβαίνετε ότι
έτσι κοσσοβοποιείται η Θράκη; Τι συµβαίνει µε το προξενείο της
Κοµοτηνής, το τουρκικό προξενείο; Τι συνέβη αυτήν τη στιγµή
µε τα σούρτα-φέρτα των διάφορων Τούρκων αξιωµατούχων και
την εξαγορά, ουσιαστικά, του συνόλου της πτωχευµένης Θράκης; Θα απαντήσετε, όµως. Θα απαντήσετε, κύριε Πρωθυ-
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πουργέ. Μη φυγοδικείτε, πλέον. Έχετε υποχρέωση να απαντήσετε στον ελληνικό λαό, που τον καλείτε να πάρει µέτρα, τα
οποία εµείς του λέµε ότι δεν πρόκειται να αποδώσουν απολύτως
τίποτα, µόνο εξαθλίωση.
Και, βεβαίως, µε ένα σύνολο ψεµάτων, ό,τι υποσχεθήκατε στον
ελληνικό λαό δεν εφαρµόστηκαν. Ό,τι υποσχεθήκατε. Φοβίσατε
τον ελληνικό λαό και τον τροµοκρατήσατε ότι αν δεν ψηφίσει τη
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως - είναι πακέτο, πλέον - τον Ιούνιο και
τον Μάιο, δεν θα υπάρχουν µισθοί και συντάξεις τον Ιούλιο. Και
η δόση αυτή είναι αυτή που συζητάµε τώρα και πέρασε και ο
Ιούνιος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέµβριος και ο
Οκτώβριος και ο Νοέµβριος. Τώρα µας λέτε 16 του µηνός πτωχεύουµε. Σας λέω, λοιπόν, ότι 16 του µηνός δεν πρόκειται να
πάρετε την δόση. Να δω, θα πτωχεύσουµε στις 16 του µηνός;
Ποια είναι η αλήθεια; Έχετε υποχρέωση να την πείτε στον ελληνικό λαό και αυτά που υποσχεθήκατε στους συνταξιούχους ήταν
απλώς υποσχέσεις, στους αστυνοµικούς, στα ειδικά µισθολόγια,
στους ενστόλους. Εξαθλιώνετε κατηγορίες ανθρώπων, οικογένειες ολόκληρες. Μιλάτε για κόλαση, αλλά την κόλαση τη ζουν
οι ελληνικές οικογένειες αυτήν τη στιγµή. Μιλάτε για κόλαση,
την ώρα που την κόλαση τη δηµιουργεί η συγκυβέρνηση, εκτελώντας τις εντολές της τρόικας και, παράλληλα µε τα µέτρα,
βάζετε µέσα και όλα τα ρουσφέτια τα οποία µπορείτε να περάσετε ή τις µπίζνες τις οποίες πάτε να κάνετε.
Περνάτε διάταξη για τον ΟΠΑΠ, που λέτε τι; Ότι, ουσιαστικά,
φορολογείτε τα κέρδη του ΟΠΑΠ από το πρώτο ευρώ και σας
ερωτώ, ποιοι θα κερδίσουν; Δεν θα κερδίσουν αυτοί που παίζουν
στις εταιρείες στοιχηµάτων των φίλων σας και των υποψήφιων
αγοραστών του ΟΠΑΠ; Όταν θα φύγουν από το στοίχηµα του
ΟΠΑΠ οι Έλληνες δεν θα πέσει η αξία του ΟΠΑΠ; Εκτός και αν
θέλετε να κρατήσετε την άλλη υπόσχεσή σας, αυτή από Θεσσαλονίκη, ότι, δηλαδή, θα πρέπει να πουληθεί ο ΟΠΑΠ και να µην
ξεπουληθεί µόνο αν µπορέσει να εισπράξει τουλάχιστον τέσσερις φορές τα κέρδη µιας χρονιάς. Τα κέρδη του 2011 ήταν 500
εκατοµµύρια ευρώ. Η σηµερινή χρηµατιστηριακή αξία είναι 450.
Δύο δισ. θα τα πουλήσετε ή θα πάτε τα κέρδη στα 100 εκατοµµύρια; Διότι και αυτό είναι πράξη η οποία ελέγχεται και ποινικά,
κύριε Πρωθυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες από
την πρώτη στιγµή κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις. Είπαµε από
την πρώτη στιγµή την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Μιλήσαµε από
την πρώτη στιγµή για τη διαγραφή του χρέους και σήµερα σας
λέµε ότι το δηµόσιο χρέος φέτος θα κλείσει στα 382 δισεκατοµµύρια. Οι εγγυήσεις των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, τις οποίες καλείται ήδη να πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο, είναι 233 δισ.. Το αναλογιστικό έλλειµµα των ασφαλιστικών ταµείων, σύµφωνα µε τη µελέτη του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ, υπολογίζεται στα 600 δισ.. Ποιο είναι το σύνολο;
1,2 τρισεκατοµµύρια. Αυτό είναι το πραγµατικό δηµοσιονοµικό
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. Για να το βάλουµε, λοιπόν,
στο σύνολο του ΑΕΠ. Αν δούµε, λοιπόν, το κλάσµα, είναι 1.215
προς 190, δηλαδή 639%. Το συνολικό χρέος προς το ΑΕΠ είναι
639, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και πείτε µου, υπάρχει έστω
και ένας σοβαρός αναλυτής οικονοµικός που µπορεί να πει, στον
πλανήτη, ότι µπορεί αυτό το χρέος να είναι ποτέ βιώσιµο ή διαχειρίσιµο ή εξυπηρετήσιµο; Κανείς. Με τα νέα εµπροσθοβαρή
µέτρα τα οποία παίρνετε, αυτό που κάνετε είναι να το κάνετε µεγαλύτερο και να διαλύσετε, ουσιαστικά, την εθνική οικονοµία.
Και σας ρωτάω, είναι ποτέ δυνατόν να προχωρήσει χωρίς διαγραφή; Δεν είναι.
Εµείς την προτείνουµε, λοιπόν. Προτείνουµε το λογιστικό
έλεγχο και τη διαγραφή του επαχθούς και του επονείδιστου χρέους, το οποίο δεν συνεπάγεται και τη δηµιουργία µιας Ελλάδας
των µπαταχτσήδων. Η µονοµερής διαγραφή του χρέους, σας
λέµε. Η µονοµερής διαγραφή του χρέους είναι αυτό που κάναµε
µε το PSI, µε µια διαφορά, ότι το PSI το κάνατε στα ελληνικά νοσοκοµεία, στα πανεπιστήµια, στα ελληνικά ασφαλιστικά ταµεία
και διαλύσατε τους Έλληνες µικροµετόχους. Να κάνετε κούρεµα
χρέους. Να κάνουµε κούρεµα χρέους, αλλά σε ποιους; Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στους τοκογλύφους τραπεζίτες
της Ευρώπης, οι οποίοι εκµεταλλεύτηκαν την Ελλάδα και έβαλαν
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καπέλα πέντε και έξι φορές τα επιτόκια παραπάνω. Αυτοί πληρώθηκαν στο ακέραιο και ακόµη και σε περιπτώσεις που αγόρασαν ελληνικά οµόλογα στη δευτερογενή αγορά, όµως στο 30
έως το 60% της ονοµαστικής αξίας και αναφέροµαι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Όπως, επίσης, αναφέροµαι στους προσωπικούς φίλους του κ.
Παπαδήµου από τα Νησιά Κέιµαν, κ. Βενιζέλο, αν θυµάστε, για
τους οποίους πληρώσαµε πλουσιοπάροχα το περασµένο καλοκαίρι 440 εκατοµµύρια ευρώ. Και εδώ οφείλω να πω ότι στη συνδιάσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ο κ. Βενιζέλος
πρότεινε να µην πληρωθεί. Όµως, ο φίλος του κ. Παπαδήµου, ο
κ. Κένεθ Ντάρτ από τα Νησιά Κέιµαν, πληρώθηκε 440 εκατοµµύρια. Από αυτούς να πάτε να πάρετε το χρέος, κ. Σαµαρά. Από
αυτούς που τα αρπάξανε. Από αυτούς που τα φάγατε µαζί, όχι
από τον ελληνικό λαό, όχι από τον εργαζόµενο και το συνταξιούχο. Έχετε το θράσος να κάνετε µειώσεις 700 εκατοµµύρια στα
ειδικά µισθολόγια, όταν χαρίζατε στον Κένεθ Ντάρτ 440 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτή είναι η αλήθεια. Ορίζουµε λοιπόν, τα όρια της µονοµερούς διαγραφής στα πλαίσια του PSI. Και µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία του ελληνικού χρέους προς ΑΕΠ που καθιστούν το
ελληνικό χρέος µη εξυπηρετήσιµο. Ζητούµε την άµεση εφαρµογή της πρότασης Οµπάµα, για τη µονοµερή διαγραφή του σηµαντικού µέρους του ελληνικού χρέους. Και λέµε ότι θα πρέπει
να διαγραφούν τα χρέη τα οποία οφείλονται στην κεντρική κυβέρνηση, τι εννοούµε; Να προσφύγουµε άµεσα σε official sector
involvement, σε OSI για διευθετηθεί οριστικά το ζήτηµα της ελληνικής κρίσης χρέους. Θα έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει µε την
Ε.Ε., σας εγκαλώ και την κυβέρνηση σας διότι ακόµα και εντός
του µνηµονίου, είχατε την δυνατότητα να διεκδικήσετε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Θα έπρεπε εσείς αντί να είστε υπηρέτες του µνηµονίου κακής
µορφής, να διεκδικήσετε αυτά που σας είχαν υποσχεθεί. Θα
έπρεπε να κάνετε δηλαδή, αναδιάρθρωση του χρέους, τον απευθείας δανεισµό του ελληνικού κράτος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την χρηµατοδότηση της αγοράς και ακύρωση
των ελληνικών οµολόγων, από την δευτερογενή αγορά και την
ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, από
το EFSF χωρίς να επιβαρύνει το ελληνικό δηµόσιο. Και επειδή
άκουσα και τις τράπεζες, σας ερωτώ που πήγαν τα λεφτά των
τραπεζών;
Υπήρχε το άρθρο 5 της κυβέρνησης Καραµανλή του 2008,
το οποίο υποχρέωνε τις τράπεζες τα λεφτά που θα έπαιρναν σαν
χρηµατοδότηση να αποδείξουν ότι τα έριξαν στην αγορά σε µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις; Ναι υπήρχε. Κύριε Πρόεδρε,
ναι υπήρχε το άρθρο 5 και ισχύει, σε ποια τράπεζα υποχρεώσατε
την ανακεφαλαίωση την οποία πήρανε να την ρίξουν στην αγορά;
Σε καµµία, ίσα-ίσα αποκρύπτετε από τη Βουλή την αίτηση black
rock γιατί κάνετε business. Ποια είναι τα πραγµατικά στοιχεία
των τραπεζών, που βλέπουµε απίθανες εξαγορές που κανείς δεν
ξέρει από πίσω τι κρύβεται. Βλέπουµε να συνεχίζουν να ανακεφαλαιώνονται οι τράπεζες και τα λεφτά να µην µένουν στην Ελλάδα αλλά να πηγαίνουν στην Ελβετία σε αντίστοιχους κωδικούς
Λαγκάρντ, που θα βγουν µετά από κάποια χρόνια και θα αποδειχτεί ότι εδώ στην Ελλάδα εν µέσω κρίσης γινόντουσαν χοντρές
business. Και οι χοντρές business γίνονται ακόµη και µε εκείνους
που αποδεδειγµένα λήστεψαν τους Έλληνες.
Τα 2 δισεκατοµµύρια τα χαρίσατε στην «SIEMENS», αλλά συνεχίζετε να χαρίζετε εκατοµµύρια στην «SIEMENS». Αντί να πάτε
να ζητήσετε αυτά που η εξεταστική της Βουλής καταλόγισε ως
ζηµία τους τα χαρίσατε για το κόκκινο χαλί της κ. Μέρκελ και
αποκλείσατε από το διαγωνισµό τα ελληνικά καλώδια προκειµένου να βάλετε όλη τη «SIEMENS» στο παιχνίδι της Ελλάδας.
Ποιός κρατάει ποιόν λοιπόν; Σας έχουν δεµένους τους κυβερνώντες και σας έχουν µε τις λίστες της «SIEMENS», µε τις λίστες
των υποβρυχίων, µε τις λίστες των LEOPARD, ακόµα και από
προµήθειες που δεν έκαναν οι Γερµανοί.
Τα Απάτσι τα αγοράζαµε από τις ΗΠΑ το 2003, ξέρετε ποιος
έκανε τη χρηµατοδότηση; 66 εκατοµµύρια ευρώ πήρε η «DEUTCHE BANK», εδώ µιλάµε για µεγάλο πάρτι και αυτό συνεχίζεται,
κύριε Σαµαρά. Και σε αυτό το πάρτι παίρνετε µέρος, κύριε Σα-
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µαρά, και όσο τα πάρτι δεν τελειώσουν και αυτοί που κάνουν
γκάµα αν δεν πληρώσουν θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Σε
αυτό το πάρτι εµείς δεν θα συµµετέχουµε, αλλά θα το καταγγείλουµε και θα τιµωρηθούν όσοι κάνουν πάρτι εις βάρος του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να σας πω ότι
εδώ στο ναό της δηµοκρατίας, έχουµε την ευθύνη εκτός των
προτάσεων να βρίσκουµε και λύσεις. Καλούµεθα όλοι και οι τριακόσιοι σε λίγη ώρα να ψηφίσουµε ή όχι τα µέτρα που εξαθλιώνουν τους πολίτες που µας έστειλαν εδώ. Και µάλιστα, τους λέτε
ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από το να σκύψουν το κεφάλι, να γονατίσουν. Και σε ένα χρόνο να έχουµε άλλα µέτρα, έχετε υπογράψει 4 δισεκατοµµύρια για το 2013, 42 δισεκατοµµύρια λήγουν
από τις εγγυήσεις των τραπεζών τον επόµενο χρόνο. Νέα δανειακή σύµβαση θα κάνετε; Νέα µέτρα θα πάρετε; 60 δισεκατοµµύρια είναι σε δύο χρόνια, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό,
ελάτε να αποφασίσου- µε όλοι µαζί να πάµε ενωµένοι όχι για να
εκτελέσουµε τον Έλληνα πολίτη, αλλά για να βρούµε µια εθνική
λύση. Και η εθνική λύση είναι η διαγραφή του χρέους µε απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, µε µονοµερή απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Να προχωρήσουµε όλοι µαζί σε µια λύση
εθνική που θα επιτρέψει και την ανάπτυξη, την εθνική κυριαρχία,
τα όνειρα των παιδιών µας να είναι αληθινά, σε σας να κυκλοφορείτε ελεύθεροι στις γειτονιές των ανθρώπων που κάποτε σας
εκλέγανε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριες
και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε συµφωνήσει περίπου στις 11.3011.45 να διακόψουµε.
Έχει ζητήσει µετά από συµφωνία µε τους Ανεξαρτήτους ο κ.
Μιχελογιαννάκης για τρία λεπτά. Παρακαλώ, κύριε Μιχελογιαννάκη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κληρονοµήσαµε από ένα µνηµόνιο 14 δισ.
από τα έσοδα εργαζοµένων και 17 δισ. από την αγορά. Κληρονοµήσαµε µε ένα νούµερο εκατό χιλιάδες θέσεις µερικής απασχόλησης ενώ έπρεπε να είναι τριακόσιες χιλιάδες, εκατόν
εξήντα τρεις επιχειρησιακές συµβάσεις και µέχρι τώρα έχουν
γίνει πεντακόσιες µε µείωση του µισθού 40% αντί 25%. Και τα τελευταία δυόµισι χρόνια του µνηµονίου, το βιώνουν αυτοί που
είναι έξω, εκατό χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν
κλείσει. Μιλήσαµε για ληγµένα όταν έπεσε ο τζίρος στα σούπερ
µάρκετ, µιλήσαµε για λίστες Λαγκάρντ και συναλλαγές µε αµερικάνους, τριακόσιες χιλιάδες δάνεια όταν είχανε πάρει τα χρήµατα τους και είχαν φύγει έξω. Μιλήσαµε για ΑΟΖ µόλις είχαν
αρχίσει οι σεισµικές έρευνες για τον πλούτο, γιατί εκατόν πενήντα άτοµα σε νησί σηµαίνει ακατοίκητη και ΑΟΖ σηµαίνει ότι
δεν πρέπει να υπάρχει ζωντανός οργανισµός, ενώ υφαλοκρηπίδα
να υπάρχει.
Άρα, αλλού ήταν το παιχνίδι κάναµε τα προαπαιτούµενα 7289
και φτάσαµε σε ένα σηµείο σήµερα άκοµψα πια, ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει το εξής, το πρώτο το οποίο είπε ήταν ότι ευρωπαϊκό είναι και δηµοκρατικό. Φαίνεται ότι ξέχασε τις φιγούρες
των αγαλµάτων, την πόλη την πώληση της Ακρόπολης, την πώληση των ελληνικών νησιών. Είπε ότι η διαπραγµάτευση έχει τελειώσει και ιστορικά κόµµατα τα εκβίασε.
Και όµως χθες είπε ότι αν µε ψηφίσετε σήµερα θα διεκδικήσω
άλλα 7 δισεκατοµµύρια. Είπε ότι θα πάει το χρέος στο 10% των
δανειστών όταν µόνο στον ειδικό λογαριασµό µε το αγγλικό δίκαιο θα πάει στο 55%. Είπε ότι θα υπάρχει ανακεφαλαιοποίηση
όταν ακόµα δεν έχει βγάλει απόφαση ότι αυτή πρέπει να µπει
µέσα από τη Βουλή. Και τόλµησε να µιλήσει για βιωσιµότητα
όταν ακόµα και τους δείκτες που ο Αλέξης ο Μητρόπουλος, έχει
βάλει πολλές φορές δεν αγγίζουνε κανένα. Φτάσαµε σε ένα σηµείο που λέει το εξής για να τελειώνω, αν ψηφιστεί µε επιτυχία
αυτό που συζητάµε, έχεις ένα χρέος 185 και µια Ελλάδα ίδια µε
το 2005.
Από εκεί αρχίζεις, τι σηµαίνει αυτό; Ξαναµπαίνω σε νέο µνηµόνιο, αν δεν ψηφιστεί αυτό που είναι η µοναδική σωτηρία, πρέ-
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πει τουλάχιστον να προεξοφλήσουµε την αρνητική ψυχολογία
της αγοράς, τις αδυναµίες του φορολογούµενου που ακόµα και
να θέλει θα πληρώσει δεν µπορεί, την αδυναµία του δηµόσιου
τοµέα και των ΟΤΑ που δεν µπορούνε να αποδώσουνε και του
αστάθµητου παράγοντα, την Ευρώπη. Καταγγέλλω τον αντιδηµοκρατικό, αντισυνταγµατικό τρόπο του κατεπείγοντος, κύριε
Πρόεδρε, καταγγέλλω την αναλογικότητα όσον αφορά την αντισυνταγµατικότητα του, το 21-26 για αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων που είναι έξω, την µη εφαρµογή της ίδιας απόφασης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου
και της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής που το περάσατε
αψηλάφητα. Κύριε Πρόεδρε, δεν φταίει µόνο ο Πρωθυπουργός,
δυστυχώς, φταίνε και αυτοί που τον σιγοντάρισαν µαζί του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Παφίλης για
έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια σ’
αυτό το χιλιοπαιγµένο έργο της αντισυνταγµατικότητας. Εµείς,
δεν έχουµε καµµία αυταπάτη, για το τι είναι το Σύνταγµα. Δεν το
ψηφίσαµε και λέµε και στο λαό την έκφραση του συσχετισµού
των δυνάµεων πάντα, αλλά όµως καταγράφει την κυρίαρχη τάξη
σ’ ένα αστικό Σύνταγµα και ταυτόχρονα παρά τις γενικές διακηρύξεις δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς που έχουν εκατόν πενήντα
µία, να το ερµηνεύουν όπως θέλουν. Αυτή είναι η ουσία και να
το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός. «Πετάει ο γάιδαρος;», «πετάει»
άµα πούνε εκατόν πενήντα ένας, έχει απογειωθεί. Προσέξτε,
όµως, µη δε βρίσκετε ελικόπτερο ορισµένοι. Εποµένως, για εµάς
το θέµα της παραβίασης του Συντάγµατος, παρότι παραβιάζεται,
δε δηµιουργεί καµµία αυταπάτη για το «τι τελικά κατοχυρώνει
αυτό το Σύνταγµα».
Δεύτερο σχολείο. Το δίδυµο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ξαναχτυπά. Είναι απίστευτο µε ποσό θράσος ζητάει και τα ρέστα. «Καταγγέλλει το
κράτος, που δηµιουργήθηκε, πελατειακές σχέσεις» κ.λπ.. Δηλαδή, ποιος κυβερνάει τη χώρα; Εσείς δεν την κυβερνάτε όλα
αυτά τα χρόνια; Τα λέει όλα αυτά, για να κρύψει τη βασική αιτία
της κατάστασης: το «γιατί φτάσαµε ως εδώ». Γιατί, ουσιαστικά,
οι ίδιες πολιτικές ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο
ίδιος ο καπιταλιστικό δρόµος ανάπτυξης. Σήµερα, ο δρόµος
αυτός που οδηγεί στην κόλαση τον λαό, έρχεστε και µας λέτε ότι
θα ξαναρθείτε, να τον σώσετε, ακολουθώντας πάλι τον ίδιο και
πιο σκληρό δρόµο.
Δεύτερον, όλοι υποσχεθήκατε στο λαό - όλοι πλην ΚΚΕ - ότι
«η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η λεωφόρος του παραδείσου» και
µας κατηγορήσατε για καθυστερηµένους πολιτικά, ιδιαίτερα το
1992, ότι «δεν καταλαβαίνουµε την πορεία της ανθρωπότητας»
και ότι «εδώ ανοίγονται ορίζοντες ευτυχίας». Και σήµερα τα ίδια
κάνατε από διαφορετική σκοπιά, ούτε είναι ίδια όλα τα κόµµατα.
Τα ίδια κάνετε όλοι σήµερα. Σήµερα, που αποκαλύπτεται η βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το µεν µπλοκ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ
και ΔΗΜΑΡ λέει ότι «θα µας σώσει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
δώσουµε τη µάχη εκεί», κάποιοι άλλοι λένε ότι «µπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, του ιµπεριαλισµού, του πολέµου κ.λπ.». Την ίδια ακριβώς
αυταπάτη.
Ήταν σαφείς οι τοποθετήσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και
του κ. Βενιζέλου. Φαρµάκι έσταζαν. Ταξικές, καθαρές, ωµές, κυνικές, παρά το ότι ντύθηκαν µε ωραία φιλολογικά λόγια. Η ουσία
ήταν µια: «τα δίνουµε όλα στο κεφάλαιο, τα πάντα, τσακίζουµε
τον κόσµο, για να επανακκινήσει η καπιταλιστική κοινωνία και να
φέρει την ανάπτυξη». Μύθος. Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο-νεκροθάφτη όσων δικαιωµάτων απέµειναν για την εργατική τάξη, συνολικά για τους εργαζόµενους, που την οδηγεί σε εξαθλίωση και
σε συνθήκες κόλασης.
Μας λέει ο κ. Σαµαράς, Πρωθυπουργός της χώρας, συνεπικουρούµενων και πολλών άλλων, ότι «την κόλαση την φέραµε
εµείς, που διώξαµε τα εργοστάσια». Ήταν σαφής η τοποθέτηση
του κ. Σαµαρά. «ΣΥΡΙΖΑ» έλεγε, αλλά «ΚΚΕ» εννοούσε, γιατί αντιλαµβάνεται ο καθένας τι πολιτική έχει. Αλήθεια, τολµάτε να το
λέτε αυτό; Δεκατρία εργοστάσια στο Νοµό Φθιώτιδας έκλεισαν
αµέσως µετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εσείς, δεν δώσατε λεφτά µέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης - πέστε τα
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κ. Στουρνάρα - για να φύγουν εργοστάσια και να εγκατασταθούν
στη Βουλγαρία και αλλού; Αυτό δεν λέει η Συνθήκη του Μάαστριχτ; «Η ελεύθερη µετακίνηση κεφαλαίου, εργατικού δυναµικού, υπηρεσιών, εµπορευµάτων». Δεν δώσατε λεφτά από τις
τσέπες των Ελλήνων εργατών; Τους πριµοδοτήσατε, να φύγουν
από την Ελλάδα και τολµάτε να µας λέτε ότι «θέλουµε να τα κλείσουµε εµείς»; Εσείς δεν δώσατε στους «Μποδοσάκηδες», στους
τσάτσους όλους την περιουσία του ελληνικού λαού; Το αίµα του
από το ΙΚΑ; Τον ιδρώτα του µετά το 1950; Του το δώσαµε µέσω
της ΕΤΒΑ. Δώσατε τα βουνά της Ελλάδας. Θησαύρισαν και όταν
έπρεπε να κάνουν κάποιες αλλαγές, τα έκλεισαν. Ήρθε το
ΠΑΣΟΚ, το «πλυντήριο», τα ξαναπλήρωσε ο ελληνικός λαός και
τους τα ξαναδώσατε τζάµπα και αυτό το παιχνίδι θέλετε να ξανακάνετε και σήµερα. Εσείς, λοιπόν, δηµιουργείτε τις συνθήκες
κόλασης και έρχεστε να τροµοκρατήσετε το λαό.
Δίληµµα: «υποταγή ή χρεοκοπία». «Ή θα πεθάνετε ή θα πεθάνετε χειρότερα», αυτό τους λέτε. Θέλουµε να σας προειδοποιήσουµε, ο φόβος θα φέρει οργή και η οργή θα γίνει δύναµη,
αρκεί να γίνει οργανωµένη δύναµη και αυτή η δύναµη θα φέρει
αυτό, που είπε ο κ. Σαµαράς στο τέλος, ότι «ελεύθερος είναι εκείνος, που κόβει ή απαλλάσσεται από τα δεσµά». Ναι, επειδή δεν
έχουν να χάσουν τίποτα πια. Παρά τις αλυσίδες τους θα διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει αργά ή γρήγορα και αυτό είναι η
εξουσία. Σ’ αυτούς, λοιπόν, απευθυνόµαστε. Σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο, που τους έχετε εισαγγελείς του κεφαλαίου,
χωρίς κανένα ίχνος ντροπής. Αυτούς που έχτισαν την Ελλάδα,
αυτούς που µατώνουν καθηµερινά, αυτούς που καλλιεργούν τα
χωράφια, αυτούς που παράγουν τον πλούτο, τους κατηγορείται
ότι παράγουν περισσότερα. Όλα αυτά τα παράσιτα που ζουν στη
χλιδή, που σ’ ένα πάρτι το βράδυ ξοδεύουν 10 και 20 εκατοµµύρια ευρώ, αυτοί τι είναι; Η κινητήριος δύναµη της οικονοµίας;
Αυτό είναι το σύστηµα σας και κατηγορείτε τον κόσµο που δουλεύει, «γιατί έφτιαξε ένα σπίτι». Δεν λέµε για εκείνους τους ταΐζετε από το πλάι, για να τους έχετε συµµάχους. Ή «που έφτιαξε
και δεύτερο σπίτι το 2012» ή «που έχει αυτοκίνητο» - τι είναι; ο
γάιδαρος του 1950. Τους έχετε βάλει κάτω και τους πατάτε συνέχεια και τους λέτε ότι «τώρα θα φτύσετε αίµα». Για ποιο λόγο;
«Για να κινήσει η οικονοµία». Ποια οικονοµία; Ποιοι δηλαδή; Για
να τα πάρουν µια χούφτα πλουτοκράτες, αυτοί που ρηµάζουν το
αίµα του λαού, αυτοί που διαχειρίζονται αµύθητο πλούτο, αυτοί
που έχουν τα δισ. σε όλες τις τράπεζες του κόσµου, αυτοί που
ξοδεύουν σε µια νύχτα όσο κοστίζει η ζωή ενός εργαζόµενου.
Γελιέστε. Το δίληµµα έρχεται και θα το απαντήσει ο λαός. Το
δίληµµα θα είναι, πράγµατι «ή κόλαση ή ανατροπή». Εµείς, τον
καλούµε να σκεφτεί ψύχραιµα από την πείρα του, ιδιαίτερα τα
τελευταία τρία χρόνια. Έχει συσσωρεύσει δυσανάλογη πείρα µε
τη χρονική διάρκεια. Ο καπιταλισµός που ξέραµε τελείωσε. Δεν
µπορεί να δώσει, τα πήρε όλα σε µια νύχτα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, που είχατε ελπίδες, αποκαλύπτεται ότι είναι βάρβαρη
και δεν µπορεί ν’ αλλάξει. Άρα, λοιπόν, διέξοδος φιλολαϊκή χωρίς
την εξουσία στο λαό και χωρίς έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν µπορεί να υπάρξει. Όποιος λέει το αντίθετο... Δεν θέλουµε
να ξαναζήσουµε το έργο του 1981: του ΠΑΣΟΚ που θα έφερνε
το σοσιαλισµό.
Να δώσει και µια απάντηση, που παραπονείται η ΝΔ και το
ΠΑΣΟΚ για το ΣΥΡΙΖΑ πού ζητάει εκλογές. Εσείς τους διδάξατε.
Τόσα χρόνια αυτό δεν κάνατε; Μετά από έξι µήνες εκλογές συζητάγατε.
Λέω, λοιπόν, ότι διέξοδος φιλολαϊκή χωρίς να περάσει η εξουσία στο λαό και χωρίς να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
µπορεί να υπάρξει. Μετά, λοιπόν, το «όχι», που έβαλε το ερώτηµα
ο κ. Στουρνάρας, το τι είναι ταξική ενότητα της εργατικής τάξης,
συµµαχία µε όλα τα λαϊκά στρώµατα, αυτοαπασχολούµενους
φτωχούς αγρότες και αντεπίθεση και πλώρη για την εξουσία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Επειδή ο κ. Μανιάτης και ο κ. Σαµαράς, αλλιώς ο ένας αλλιώς
ο άλλος είπαν τα εξής. Ο κ. Μανιάτης είπε «ούτε νύχτα των κρυστάλλων, ούτε έφοδος στα χειµερινά ανάκτορα» και ο κ. Σαµαράς είπε «η θεωρία των άκρων». Θέλω να σας θυµίσω ότι σήµερα
είναι 7 Νοεµβρίου και είναι η επέτειος της Οκτωβριανής Επανά-
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στασης, που άνοιξε καινούργιους δρόµους στην ιστορία της ανθρωπότητας και που ανατράπηκε, επειδή δεν εφάρµοσε τους κανόνες του σοσιαλισµού και κάτω από τον ανελέητο πόλεµο του
ιµπεριαλισµού και των καπιταλιστικών χωρών. Αυτή η µέρα είναι
ιστορική, γιατί έδειξε το δρόµο, γιατί έδειξε τη δυνατότητα αυτών
που παράγουν τον πλούτο, να µπορούν και να κυβερνούν και να
τον διαχειρίζονται. Η ιστορία δεν σταµάτησε κ. Στουρνάρα και
κύριοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορία θα προχωρήσει. Η πολιτική σας είναι τέτοια, που πολύ σύντοµα το δίληµµα «ή αυτοί
οι καπιταλιστές ή εµείς οι εργαζόµενοι» θα µπει στην καθηµερινή
βάση και θα κάνουµε τα πάντα, για να έρθει όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα. Δεν θα το γλιτώσετε, λοιπόν, και αφήστε αυτούς τους
συνειρµούς «νύχτας κρυστάλλων» και «Οκτωβριανής Επανάστασης», γιατί η Οκτωβριανή Επανάσταση έκανε σοσιαλιστικό κράτος, έδωσε πρωτοφανή δικαιώµατα και κατακτήσεις στους
εργαζόµενους και έκανε και κάτι ακόµα. Έµπηξε στην καρδιά του
Χίτλερ, του φασισµού, την κόκκινη σηµαία µε το σφυροδρέπανο.
Αυτό για ορισµένους, που είναι απόντες, στην αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Οδεύοντας προς την κρίσιµη ψηφοφορία και αφού ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ο Φώτης Κουβέλης, αλλά και η ειδική αγορήτρια, Μίνα Ξηροτύρη, αλλά και άλλοι οµιλητές του κόµµατός µας,
περιέγραψαν µε σαφήνεια θεωρούµε ποιο είναι το πλαίσιο µε το
οποίο κινούµαστε κι εµείς θεωρούµε ως κόµµα ότι µπορεί να
υπάρξει η διέξοδος στη χώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα περιστατικό, το οποίο πριν λίγους µήνες βίωσα, προκειµένου να
αναφερθώ στο γενικότερο πλαίσιο, όπως έχει διαµορφωθεί στην
Ευρώπη. Προεκλογικά, είχε επισκεφθεί η χώρα µια αντιπροσωπεία του Ντίλινγκερ, µε επικεφαλής τον κ. Γκύζη. Είχαµε λοιπόν
την ευκαιρία να συναντηθούµε, µέλος της αντιπροσωπείας ήµουν
κι εγώ, είχαµε µια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια ερώτηση που έθεσα, γιατί είχα µια πολύ µεγάλη απορία, προκειµένου
να εξηγηθεί, τον ρώτησα, λοιπόν, τι θα συνέβαινε εάν η θέση του
Ντίλινγκερ στο γερµανικό κοινοβούλιο, γινόταν πλειοψηφία, δηλαδή απορριπτόταν η βοήθεια προς την Ελλάδα και τι θα συνέβαινε αν το ίδιο γινόταν στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Μας κοίταξε
µε νόηµα και µας είπε ότι αν γινόταν στη Γερµανία δεν θα υπήρχε
κανένα πρόβληµα, γιατί στη Γερµανία θα κάναµε ένα νέο µνηµόνιο, µια νέα δανειακή σύµβαση, η οποία θα ήταν έτσι ακριβώς
όπως θα την θέλαµε εµείς. Αν, όµως, γινόταν στο ελληνικό Κοινοβούλιο, µου λέει, θα είχατε πρόβληµα. Για ποιο λόγο θα είχαµε
πρόβληµα; Γιατί είστε ο αδύναµος κρίκος της Ευρώπης. Αυτή
ήταν η συζήτηση.
Πού θέλω να οδηγήσω την κουβέντα, ποια είναι η εικόνα αυτήν
τη στιγµή σε όλη την Ευρώπη. Γιατί ως Δηµοκρατική Αριστερά
θα επαναλάβουµε άλλη µια φορά ότι πρέπει να σηκώσουµε λίγο
το βλέµµα και να δούµε τι συµβαίνει στον περίγυρό µας, πού βαδίζουµε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η Ευρώπη και Ελλάδα, βαδίζουν σε αχαρτογράφητους δρόµους. Δρόµους που
έχουν χαρακτηριστικά πρωτόγνωρα, στο άγνωστο. Δύο πράγµατα είναι βέβαια, τα οποία εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά τα
τηρούµε ως κόρην οφθαλµού. Το πρώτο, είναι ότι ξέρουµε ποιος
είναι ο προορισµός. Και ο προορισµός είναι η Ευρώπη, την οποία
η ανανεωτική Αριστερά την έχει περιγράψει εδώ και πάρα µα
πάρα πολλά χρόνια. Η Ευρώπη µε τις οµόσπονδες δοµές, η Ευρώπη µε τον δικό της προϋπολογισµό, η Ευρώπη της αλληλεγγύης, η Ευρώπη της ανάπτυξης, η Ευρώπη του ανθρωπισµού. Η
δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει προς τα εκεί να πάµε όλοι
µαζί. Και όταν λέω όλοι µαζί, αναφέροµαι σε όλες εκείνες τις δυνάµεις, οι οποίες ασπάζονται αυτόν τον προορισµό. Υπάρχουν
τέτοιες δυνάµεις; Βεβαίως και υπάρχουν. Μπορούµε να τις προσδιορίσουµε χωρίς ιδεοληψίες και χωρίς εµµονές; Αυτήν τη στιγµή
αρχίζουν και αναδύονται. Ναι. Είναι οι δυνάµεις κάποιας Αριστεράς, όχι όλης της Αριστεράς. Υπάρχουν οι δυνάµεις της νέας σοσιαλδηµοκρατίας. Υπάρχουν οι δυνάµεις των πρασίνων. Και
υπάρχουν και οι νέοι ανακαθορισµένοι συσχετισµοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη στιγµή ο Νότος της
Ευρώπης φλέγεται. Και φλέγεται γιατί τηρείται στην Ευρώπη
απαρέγκλιτα µία προτεσταντική αντίληψη, εµµονή της Γερµα-
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νίας, προκειµένου να καταστήσει την Ευρώπη µια γερµανική Ευρώπη. Εµείς έχουµε πει επανειληµµένως, ότι επιδίωξή µας είναι
και πρέπει να είναι όλων µας, η Γερµανία να είναι µια ευρωπαϊκή
Γερµανία. Αυτή, λοιπόν, η πολιτική, αυτήν τη στιγµή κλονίζεται
και κλονίζεται κάτω από τα αδιέξοδά της. Και διαµορφώνονται
νέοι συσχετισµοί. Ανακαθορίζονται. Τα όρια. Δεν υπάρχουν τα
παλιά ιδεολογικά, πολιτικά όρια. Υπάρχουν νέες αντιλήψεις και
νέα χαρακτηριστικά που καθορίζουν αυτές τις γραµµές.
Προσέξτε, Ραχόι, σηµαίνων στέλεχος του Λαϊκού κόµµατος.
Μόντι, επίσης. Συµπράττει µε τον (…). Γιατί; Γιατί τα εθνικά τους
συµφέροντα πλέον είναι αντίθετα µε τα συµφέροντα της πολιτικής αυτής την οποία βιώνουµε ως Ελλάδα. Συγχρόνως, έχουµε
οµολογία της αποτυχίας, από τα πλέον επίσηµα χείλη, από τους
εµπνευστές των σχεδίων. Η Γερµανία αποµονώνεται. Βαδίζει σε
εκλογές και διαµορφώνει το κλίµα. Αυτήν τη στιγµή τι πρέπει να
κάνει η Ελλάδα; Η Ελλάδα πρέπει πάση θυσία να ενταχθεί σε
αυτό το νέο κίνηµα, σε αυτό το νέο κλίµα, σε αυτές τις νέες δυνάµεις που διαµορφώνονται στην Ευρώπη. Ουαί και αλίµονο αν
αποµονωθεί. Αυτό, λοιπόν, το οποίο πρέπει αν γίνει κατανοητό,
είναι πώς θα διαφυλάξουµε αυτήν την προοπτική. Η Δηµοκρατική
Αριστερά το λέει µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο. Η αποδοχή αυτής της πορείας µε τον τρόπο που γίνεται, µε το όχηµα
που γίνεται, είναι ένας συµβιβασµός. Ο συµβιβασµός λέει τι; Ότι
απαραίτητη προϋπόθεση για να συµµετάσχουµε σε αυτές τις κοσµοϊστορικές αλλαγές που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη, θέλουµε δεν θέλουµε, είναι να πάρουµε αυτό το εισιτήριο.
Το εισιτήριο αυτό δεν βγαίνει, το έχουµε πει πολλές φορές. Μία
ελπίδα υπάρχει. µε τις αλλαγές συσχετισµών στην Ευρώπη, αυτό
το σχέδιο θα ανατραπεί. Δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Θα ανατραπεί έτσι κι αλλιώς. Μπορούµε να οδηγηθούµε σε αυτή την εξέλιξη
έχοντας έναν κοινό παρονοµαστή; Αλλά, για να οδηγηθούµε εκεί,
υπάρχει µια βασική προϋπόθεση. Να µπορέσουµε να διατηρήσουµε σε αυτή εδώ τη χώρα στοιχειωδώς την κοινωνική συνοχή,
τους στοιχειώδεις κανόνες της δηµοκρατίας και ό,τι κεκτηµένο
είχαµε κατακτήσει µέχρι τώρα. Και θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι δεν είναι κεκτηµένο αυτό που βιώσαµε σήµερα εδώ. Ένιωσα
πάρα πολύ άβολα, όταν στην αναφορά και µόνο «αρχή της δεδηλωµένης» ή κάποιες στοιχειώδεις αρχές από τις εποχές του
Διαφωτισµού, αντιλήφθηκα συναδέλφους να µην τις κατανοούν.
Άκουσα συναδέλφους να θεωρούν ότι έχει παρέλθει οποιαδήποτε συζήτηση όταν ο λαός µιλάει. Μου θύµισε την αλήστου µνήµης αναφορά του µακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν
υπάρχει κανένας θεσµός, µόνο ο λαός. Ας είµαστε πάρα πολύ
προσεκτικοί, ας διαφυλάξουµε τουλάχιστον τους θεσµούς, ως
κόρην οφθαλµού και στοιχειωδώς ας πορευτούµε µε έναν ελάχιστο παρονοµαστή. Θα το επαναλάβω για άλλη µια φορά. Όταν
θα χρειαστεί να ανασυγκροτήσουµε τη χώρα – γιατί είµαι βέβαιος ότι όλοι θέλουµε την ανασυγκρότηση της χώρας – τουλάχιστον ας το κάνουµε όλοι µαζί. Όταν περάσουµε τον κάβο, ας
το κάνουµε όλοι µαζί. Αλλά, βασική προϋπόθεση για να το κάνουµε είναι το να έχουµε τα χρήµατα για τις επενδύσεις και χρήµατα για τις επενδύσεις δεν υπάρχουν άλλα, εκτός από αυτά που
µας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον, ας προσπαθήσουµε
να το απολαύσουµε µε τα χαρακτηριστικά και µε την προϋπόθεση ότι είµαστε πλήρη µέλη της Ευρώπης, πλήρη µέλη της Ευρωζώνης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξε µία δύσκολη µέρα, δύσκολη κοινοβουλευτική ηµέρα, η οποία φτάνει στο τέλος της, και
στην οποία η αλήθεια είναι ότι ακούσαµε πολλά πράγµατα, ορισµένα από αυτά εξαιρετικά αξιοπερίεργα. Νοµίζω ότι το πιο αξιοπερίεργο που άκουσα, είναι ότι ο Αντώνης Σαµαράς υπήρξε
κοµµουνιστής. Επειδή πλέον κάθε όριο έχει χαθεί, να διαβεβαιώσουν εδώ όσοι εθίτευσαν στη Β’ Πανελλαδική, ότι δεν συναγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Β’ Πανελλαδικής µε τον Αντώνη
Σαµαρά. Νοµίζω ότι µπορείτε να το βεβαιώσετε αυτό. Αλλά πια,
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τα µυθεύµατα σ’ αυτήν την Αίθουσα, είναι χωρίς κανένα όριο.
Δεν σταµατούν πουθενά. Το δεύτερο, το οποίο άκουσα, το οποίο
ήταν επίσης ενδιαφέρον, άκουσα, την Χρυσή Αυγή, να κατηγορεί
τη Νέα Δηµοκρατία, ότι είµαστε φασίστες. Εδώ πλέον, αρχίζουµε
σε ένα δεύτερο σηµείο και χάνουµε τα όρια. Διότι, τι να υποθέσω;
Ότι η Χρυσή Αυγή προσεχώρησε στο αντιφασιστικό µέτωπο,
είναι Antifa; Τι να υποθέσουµε πλέον, ως προς την ποιότητα, την
ταυτότητα, την ευκρίνεια, την στοιχειώδη σοβαρότητα που πρέπει να έχει ένας πολιτικός λόγος τουλάχιστον µέσα στο Κοινοβούλιο; Φτάνεις σε ένα σηµείο, στο οποίο δεν ξέρεις, να
απαντάµε; Μήπως δεν αξίζει καθόλου τον κόπο να απαντάµε; Να
κάνουµε ότι δεν ακούσαµε; Να το θεωρούµε ότι απλώς τα αντιπαρερχόµαστε ως ανάξια οποιασδήποτε απάντησης; Νοµίζω,
εγώ, τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα προσχωρήσω στη δεύτερη γραµµή.
Άκουσα, όµως, και άλλα ενδιαφέροντα. Άκουσα τον Πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, ότι αυτός είναι που
φταίει που δεν έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα, γιατί; Διότι,
επισηµαίνει, ότι µε την ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, ανησυχούν οι επενδυτές. Ακούστε τώρα την πλήρη λογική αντιστροφή. Δεν φταίει
αυτός που το λέει. Φταίει αυτός που λέει ότι µε το να το λέει
αυτός που το λέει, δηµιουργεί πρόβληµα. Άκουσα ακόµα ότι γελοιοποιήσαµε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Γελοιοποιήσαµε
εµείς την κοινοβουλευτική διαδικασία, που, ενώ αµφισβητούν
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων ξεκάθαρα, µε προκλητικό τρόπο, την αρχή της δεδηλωµένης, λες
και είµαστε εδώ, µε συγχωρείτε, σωµατείο, που θα σφυρίζουµε
απ’ έξω «ποιος πρόλαβε να µπει µέσα, καθίστε να µετρηθούµε,
ωχ το χάσατε». Δεν δουλεύει έτσι το Κοινοβούλιο. Γιατί ακριβώς
είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας εδώ µέσα, έτσι όπως αποτυπώθηκε στις εκλογές. Δεν έχει να κάνει µε το ποιος βρίσκεται
µια συγκεκριµένη στιγµή στην Αίθουσα, εκτός από ορισµένες
στιγµές που τις λέµε «ονοµαστική ψηφοφορία». Προσέξτε. Και
αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό το είδος επαναστατικής γυµναστικής
– καταθέσαµε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, για ελάτε
τώρα να µετρηθούµε – δεν είστε αρκετοί, άρα δεν έχετε την πλειοψηφία, άρα να η αντισυνταγµατικότητα, αυτοί οι οποίοι φέρονται µε αυτόν τον τρόπο στην κοινοβουλευτική διαδικασία µας
κατηγορούν ότι εµείς γελοιοποιούµε το Κοινοβούλιο.
Ήταν σίγουρα µια ενδιαφέρουσα µέρα. Ήταν σίγουρα µια
µέρα που ακούσαµε ενδιαφέροντα πράγµατα. αλλά το πιο παράξενο πράγµα, επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
οποίο ακούσαµε, ήταν ότι τάχαµου, υπάρχει µια άλλη πρόταση
και ένα άλλο σχέδιο. Κράτησαν τις προτάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης, που κατέθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
είπε «και τι κάνετε αυτή τη δηµοσιονοµική προσαρµογή; Δεν
βγαίνει έτσι πουθενά. Πρέπει να βρείτε µια άλλη λύση». Ποια
είναι η άλλη λύση; Ο πληθωρισµός. Πολύ καλή ιδέα. Μόνο που
για να κάνεις πληθωρισµό, πρέπει να κόψεις χρήµα. Άρα, ξαναγυρίσαµε στη δραχµή. Μια δεύτερη ιδέα. Η ανάπτυξη. Επίσης
πολύ καλή ιδέα. Μόνο που αυτό το λέµε εµείς και λέµε ότι ανάπτυξη γίνεται µε κεφάλαια, τα οποία είναι ευρωπαϊκά, και µε
επενδύσεις ιδιωτικές. Εσείς δεν θέλετε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Άρα πώς θα την κάνουµε έτσι την ανάπτυξη; Και άκουσα και το
τρίτο, η αναδιάρθρωση του χρέους. Πολύ ενδιαφέρον για την Αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μιλήσανε πολλοί για το χρέος. Είναι µεγάλο θέµα το χρέος;
Μεγάλο θέµα το χρέος. Για τι, όµως, δεν µίλησαν καθόλου; Δεν
µίλησαν καθόλου για τα ελλείµµατα. Γιατί, τι αποκρύπτουν; Ότι
από όλο αυτόν τον δανεισµό για τον οποίο σήµερα συζητάµε,
είναι προφανές ότι µπορεί να υπάρχει µια ανατροφοδότηση του
χρέους, δηλαδή να παίρνουµε ένα τµήµα του νέου δανείου, για
να ξεπληρώσουµε παλιό, αντικαθιστούµε στην πραγµατικότητα
δάνεια, αλλά όσο έχουµε πρωτογενή ελλείµµατα, απ’ όλα τα χρήµατα που παίρνουµε, δεν πηγαίνει ούτε µισό ευρώ στην αποπληρωµή του χρέους. Γιατί, στην πραγµατικότητα, το χρέος διατηρείται το ίδιο και µεγαλώνει, αριθµητικά, όχι ως ΑΕΠ, και στην
πραγµατικότητα χρησιµοποιούµε τα δάνεια για να αποπληρώνουµε τα ελλείµµατα. Για το έλλειµµα, οι κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν θέλουν να µιλήσουν, δεν θέλουν να συζητήσουν, δεν
θέλουν να µας πουν τίποτα. Η προσαρµογή που κάνουµε εµείς,
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όµως, για να γυρίσω στο επιχείρηµα της εθνικής κυριαρχίας,
είναι εκείνη που ανακτά την εθνική κυριαρχία. Και για να συνεννοηθούµε εδώ µέσα, για το θέµα της εθνικής κυριαρχίας, για
τους πατριώτες και τους ευαίσθητους στο θέµα αυτό. Και λίγοι
είναι, θα µου επιτρέψετε να σας πω, είναι περισσότερο ευαίσθητοι από εµάς, στο ζήτηµα αυτό. Η εθνική κυριαρχία έχει δύο διαστάσεις: Μία τυπική, νοµική και µια ουσιαστική. Τυπικά, να το
Κοινοβούλιο, νάτη η τυπική εθνική κυριαρχία. Είναι εδώ µέσα.
Ό,τι θέλει αποφασίζει το Κοινοβούλιο. Να σας δώσει αύριο εντολή ο ελληνικός λαός, να έχετε συσχετισµό, να καταργήσετε τα
µνηµόνια, να κάνετε ό,τι θέλετε. Υπάρχει εθνική κυριαρχία. Δεν
έχετε την πλειοψηφία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θίγεται η εθνική κυριαρχία. Έχουµε εµείς την πλειοψηφία και εµείς δεν θέλουµε να
καταγγείλουµε τα µνηµόνια και δεν θέλουµε να καταγγείλουµε
τις δανειακές συµβάσεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει
εθνική κυριαρχία. Να µην τα µπερδεύουµε. Υπάρχει, όµως, και
ουσιαστική εθνική κυριαρχία, αυτή που υπάρχει µέσα στον διεθνή συσχετισµό δυνάµεων. Και ερωτώ. Ποιος αγωνίζεται άραγε
για την ανάκτησή της; Αυτός ο οποίος λέει ότι θα πετάξει τη
χώρα έξω από όλους τους µεγάλους διεθνείς οργανισµούς, έξω
απ’ όλους τους µεγάλους γεωπολιτικούς συσχετισµούς, αυτός
που θα διακυβεύσει το µέλλον της όχι µόνο το οικονοµικό, αλλά
µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα διακυβεύσει ακόµα και την
εδαφική της ακεραιότητα ή εµείς που λέµε ότι µε θυσίες και προσπάθειες του ελληνικού λαού, διατηρούµε τη χώρα µέσα στο
γκρουπ των πιο ισχυρών κρατών στον κόσµο; Ποιος από τους
δύο διαφυλάττει επί της ουσίας την εθνική κυριαρχία; Επί της ουσίας, στους πραγµατικούς συσχετισµούς.
Ειπώθηκαν πολλά και ο χρόνος πια είναι λίγος. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµα
φορά, είναι ώρα ευθύνης. Θέλω, όµως, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν
είναι ότι κάποιοι εκβιάζονται και κάποιοι δεν µασάνε. Ίσα ίσα.
Αυτοί που παίρνουν τον εύκολο δρόµο, αυτοί δεν έχουν ανάγκη
να προβληµατιστούν πολύ. Γιατί είναι ο εύκολος δρόµος του λαϊκισµού και της θωπείας ενός συγκεκριµένου ακροατηρίου, που
προφανώς θίγεται από τα µέτρα, προφανώς είναι στενοχωρηµένο, θυµωµένο, οργισµένο, απελπισµένο. Αλλά αυτοί την ξέρουν την κατάστασή τους. Κι εµείς την ξέρουµε την κατάστασή
τους. Αλλά εκείνοι, αυτό που περιµένουν από το Κοινοβούλιο και
την πολιτική ηγεσία, είναι µια λύση. Δεν είναι απλώς η επανάληψη
της κατάστασής τους. Άρα, λοιπόν, ποιος άραγε δίνει αποτελεσµατικές απαντήσεις; Ποιος άραγε παίρνει τον δύσκολο δρόµο;
Ποιος παίρνει το δρόµο της ευθύνης; Και ποιος το κάνει, εφόσον
κάνει τη δύσκολη επιλογή, έχοντας απόλυτη ελευθερία συνειδήσεως, έχοντας απόλυτη συναίσθηση ευθύνης; Εµείς το πράττουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς που στηρίζουµε την
κυβέρνηση, εµείς που ψηφίζουµε τη συγκεκριµένη δέσµη µέτρων, ξέρουµε γιατί το κάνουµε, γιατί αγαπάµε την πατρίδα, γιατί
αγαπάµε τον ελληνικό λαό, γιατί αυτά τα µέτρα του δίνουν προοπτική, του δίνουν πορεία, του δίνουν ελπίδα. Το κάνουµε µε
πλήρη συναίσθηση, µε πλήρη ελευθερία, µε πλήρη ευθύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, το
λόγο έχει τώρα ο τελευταίος οµιλητής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, έχει
συµφωνηθεί ότι στις 23.30’ θα τελειώσουµε. Είναι συµφωνηµένο
και έχει ανακοινωθεί. Θα το τηρήσουµε µε παρέκκλιση µόνο δέκα
λεπτών για την οµιλία του κυρίου Υπουργού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, δεν το
κανονίζετε εσείς αυτό. Εσείς, αν θέλετε, θα µιλήσετε για δέκα
λεπτά.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Βρούτσης για δέκα λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από ένα πολύωρο ευχάρι-
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στο ταξίδι που µας παρείχε η Αντιπολίτευση αυτό το διήµερο
στον ιδεατό κόσµο των ηρώων, των πατριωτών, των εύκολων λύσεων και των απλών απαντήσεων, ήρθε η ώρα να προσγειωθούµε στη δύσκολη και ρεαλιστική πραγµατικότητα.
Οι αποφάσεις που καλούµαστε σήµερα να πάρουµε, δυστυχώς, είναι δύσκολες, αναντίρρητα. Είναι, όµως, αναγκαίες για τη
χρηµατοδότηση της χώρας. Ας είµαστε ειλικρινείς.
Βρισκόµαστε σήµερα εδώ και µιλάµε για επώδυνες και αναγκαστικές αλλαγές στην οικονοµία, στην απασχόληση και αλλού,
επειδή κάποτε, παλαιότερα, δεν είχαµε την πολιτική τόλµη και
την κοινωνική ωριµότητα να προβούµε εγκαίρως σε εκείνες τις
αναγκαίες και χρήσιµες προσαρµογές σε θεσµικούς χώρους της
πατρίδας µας. Αυτές οι αποφάσεις θα ήταν σταδιακές, συναινετικές και κατά συνέπεια, πολύ λιγότερο επώδυνες, αν παίρνονταν
την περίοδο που έπρεπε, όπως αυτές που υιοθέτησαν πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ένα κλίµα συναίνεσης και υποδειγµατικής επαναρρύθµισης της οικονοµίας και της απασχόλησης.
Υπό αυτήν την έννοια, σήµερα η χώρα µας πληρώνει το τίµηµα
της αναβλητικότητας. Αυτό που ζούµε σήµερα στην αγορά εργασίας, η εκτόξευση της ανεργίας, η δραµατική επιδείνωση όλων
των µεγεθών της απασχόλησης δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της
βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης, στην οποία κινείται η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον όχι µόνο
αυτής. Αποτελεί µεταξύ άλλων την αναπόφευκτη συνέπεια χρόνιων διαρθρωτικών στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας, αλλά
και της µη ορθολογικής οργάνωσης του κοινωνικού κράτους της
χώρας µας. Νοµίζω ότι πλέον κατανοούµε όλοι πως η οικονοµική
κρίση φανέρωσε τα γυάλινα πόδια της ελληνικής οικονοµίας.
Θα ήθελα να αναφέρω µόνο µερικά παραδείγµατα τέτοιων
στρεβλώσεων. Μεγάλα και εκτεταµένα τµήµατα του πληθυσµού
ήταν ακάλυπτα από ουσιαστική κοινωνική προστασία, ενώ την
ίδια ώρα υπήρχαν προνοµιακές νησίδες µε ισχυρή πολιτική προστασία και πελατειακές παροχές. Είχαµε υψηλές κοινωνικές παροχές σε επίπεδο δαπανών κοντά στον κοινοτικό µέσο όρο, αλλά
µηδαµινά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση της φτώχειας.
Με άλλα λόγια, είχαµε φτιάξει ένα κοινωνικό κράτος που δεν
ήταν ούτε κοινωνικά δίκαιο ούτε οικονοµικά αποτελεσµατικό. Συνεπώς, δεν µπορούσε να είναι βιώσιµο. Ήταν ένα κοινωνικό κράτος που µε τον παραλογισµό του «όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν»
αδιαφορούσε για τους νέους εργαζόµενους και τους νέους
ασφαλισµένους, µοιράζοντας σε ισχυρές οµάδες εργαζοµένων
εφάπαξ που ήταν 30%, 50% και 80% µεγαλύτερα από τις εισφορές που είχαν καταβάλλει αυτοί οι εργαζόµενοι.
Και αυτό το άδικο και το στρεβλωτικό υπήρχαν φωνές σήµερα
που συνέχιζαν να το υποστηρίζουν. Μου προκάλεσε µεγάλη εντύπωση και έκπληξη προηγούµενη τοποθέτηση εισηγητή κόµµατος που µίλησε για βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα, για δήθεν
οικονοµική αυτοτέλεια του συστήµατος που επλήγη από το κούρεµα του χρέους. Θα έπρεπε να γνωρίζει ο αγαπητός συνάδελφος ότι για την περίοδο 2000-2012 ο κρατικός προϋπολογισµός,
δηλαδή ο Έλληνας φορολογούµενος, έδωσε και ενίσχυσε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας µε 163 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το κούρεµα –για το οποίο γίνεται η συζήτηση- ήταν µόλις
της τάξεως των 16 δισεκατοµµυρίων ευρώ στα ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως και στην απασχόληση έχουµε να αναφέρουµε πολλές
αγκυλώσεις από το παρελθόν. Ακόµη και σε περιόδους µε αξιοσηµείωτη οικονοµική µεγέθυνση, όπως η προηγούµενη δεκαετία
στη χώρα µας και σχετικά µικρή ανεργία –κάτω του 10%- είχαµε
φτιάξει εργαζόµενους πολλών ταχυτήτων, αυτούς που είχαν
ασφαλείς και προνοµιούχες θέσεις στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τις ΔΕΚΟ, αλλά και αυτούς που εργάζονταν
σε µεγάλες δυναµικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και από
την άλλη, τους πολλούς, τους εκατοντάδες χιλιάδες, που ήταν
στο περιθώριο της αγοράς εργασίας, τους νέους, τις γυναίκες,
τους απασχολούµενους στη «µαύρη» και κακοπληρωµένη
πλευρά της οικονοµίας. Ενισχύαµε όλα αυτά τα χρόνια τα προνόµια και την ασφάλεια των «πρώτων», φορτώναµε την ευελιξία
αποκλειστικά στους «δεύτερους».
Φτιάξαµε, έτσι, τουλάχιστον δύο κόσµους εργασίας στην Ελλάδα, φτιάξαµε τις διακρίσεις και τα προνόµια, όπως υπήρχαν,
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ακόµα και στην ανεργία, από τη µια, ο µεγάλος όγκος των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων, που µε απλό επίδοµα ανεργίας
ήταν στα όρια αντοχής του ΟΑΕΔ και από την άλλη, η απαράδεκτη πρακτική ειδικών προνοµιακών επιδοτήσεων ανεργίας σε ειδικές κατηγορίες, σε συγκεκριµένες οµάδες απολυµένων από
µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες –ακούστε, ακούστε- έπαιρναν
επιδόµατα, πολλαπλάσια του απλού επιδόµατος ανεργίας, που
δίνονταν σε τριαντάχρονους και σαραντάχρονους µέχρι να φθάσουν στα όρια συνταξιοδότησης. Δηλαδή, όποιος είχε δυνατή
φωνή, όποιος είχε πιο δυναµική συντεχνιακή παρέµβαση απολάµβανε και κέρδιζε αυτό που περιέγραψα πριν.
Αυτό ήταν το κοινωνικό κράτος στη χώρα µας. Και αυτό µε
αυτό το νοµοσχέδιο οριστικά τελειώνει. Δυστυχώς, όµως, αυτό
το κοινωνικό κράτος, ακόµα και αυτήν την περικοπή υπήρχαν πολιτικές φωνές σήµερα που τα υποστήριξαν και ήταν αντίθετες µε
την κατάργησή τους. Ήταν ένα κοινωνικό κράτος που απένειµε
πρόσθετη σύνταξη, την οποία σήµερα καταργούµε, όπως παραδείγµατος χάριν τις συνδικαλιστικές συντάξεις, που και για αυτές
ακόµα υπήρξαν φωνές από κόµµατα που τις υπερασπίστηκαν.
Ακόµα, θα ήθελα να πω για το ζήτηµα για το οποίο έγινε µεγάλη συζήτηση και αφορά το θέµα του ευρωπαϊκού κεκτηµένου.
Χύθηκαν και δάκρυα και ακούστηκαν πολλά και ανησυχία ότι
φεύγουµε µέσα από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Είναι µεγάλο
λάθος και στρέβλωση. Το ίδιο το µνηµόνιο περιγράφει για πρώτη
φορά µε τον πιο σαφή και ευδιάκριτο τρόπο ότι η Ελλάδα παραµένει όσον αφορά τα εργασιακά της ζητήµατα µέσα στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Πώς, όµως, συνδυάζεται –γιατί είναι τελείως
αντίθετο και παράλογο- από τη µία να υπερασπίζεστε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και από την άλλη να είστε αντίθετοι να πάµε στο
κόστος που αφορά την αποζηµίωση λόγω απόλυσης στο µέσο
όρο της Ευρώπης; Τελικά, δεν σας πιάνουµε πουθενά!
Επίσης και σε αυτό που κατάφερε η ελληνική πλευρά, να πιάσει το κοµµάτι των εργαζοµένων, αυτών που σήµερα εργάζονται,
σε ποσοστό 85%, µε ύψος αποδοχών 2000 ευρώ και να τους προστατεύσει και να κτίσει αντηρίδες ενάντια στην οποιαδήποτε
σκέψη για απόλυσή τους, αντικίνητρα δηλαδή, εσείς ήσασταν
απέναντι. Δηλαδή µε ποιους είστε; Με αυτούς που µέχρι χθες λέγατε golden boys;
Θα ήθελα να αναφέρω ένα τελευταίο παράδειγµα. Οι όποιες
αυξήσεις στους κατώτατους µισθούς, έστω και αν ήταν δίκαιες
και αναγκαίες για τους χαµηλόµισθους, χρησιµοποιούνταν ως
οδηγοί για υπερβολικές, σωρευτικές αυξήσεις στις ΔΕΚΟ, ανοίγοντας έτσι τη µισθολογική ψαλίδα σε βάρος των απλών εργαζοµένων και τροφοδοτώντας τα ελλείµµατα των δηµόσιων
επιχειρήσεων.
Από την άλλη, όµως, τι να πει κανείς για τις παραδοξότητες
που παρουσιάζονταν στο θεσµό της διαιτησίας που εναγωνίως
υπερασπιζόσασταν; Υπήρχαν περιπτώσεις –γιατί αυτά δεν είναι
γνωστά στην ελληνική κοινωνία- που διαιτητικές αποφάσεις του
ΟΜΕΔ έδιναν υπερβολικές αυξήσεις σε κλάδους, που την ίδια
στιγµή κατέρρεαν υπό το βάρος του διεθνούς ανταγωνισµού,
όπως, παραδείγµατος χάριν, η κλωστοϋφαντουργία. Ενώ δηλαδή
κατέρρεαν κλάδοι, έρχονταν αυτές οι υπέρ-ρυθµίσεις στην
αγορά εργασίας που είχαµε και προστάτευαν µε αυτόν τον
τρόπο αυτούς τους συγκεκριµένους κλάδους, µε αποτέλεσµα να
κλείνουν οι επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζόµενοι να βρίσκονται
στο δρόµο.
Αυτές τις στρεβλώσεις είχαµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στην ελληνική αγορά εργασίας για δεκαετίες τώρα.
Πολλά από αυτά τα πράγµατα αίρονται, διορθώνονται στρεβλώσεις.
Κλείναµε τα µάτια, δυστυχώς, γιατί δεν είχαµε το θάρρος να
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα, τα οποία κρύβαµε κάτω από
το χαλί. Αναβάλλαµε τις λύσεις. Στεκόµασταν αµήχανοι και φοβικοί απέναντι σε κάθε αλλαγή, σε κάθε µεταρρύθµιση. Με ηµιτελείς άλλες φορές ή µε προσχηµατικές µεταρρυθµίσεις
ανοιγοκλείναµε το ασφαλιστικό µε οριακές διευθετήσεις. Διατηρήσαµε µια κατακερµατισµένη αγορά εργασίας µε πολλές ανισότητες και αποκλεισµούς. Δεν συνειδητοποιήσαµε -και χάθηκε
πολύτιµος χρόνος για τη χώρα- ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστηµα ότι, σε έναν κόσµο που αλλάζει διαρκώς, η αδράνεια και
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η ακινησία αποτελούν τον ασφαλέστερο δρόµο για την αποτυχία.
Όλα αυτά πλέον µπαίνουν σε ένα τέλος.
Αισθανόµαστε όλοι µέσα από αυτά τα δύσκολα και επώδυνα
µέτρα, που συνοδεύονται από αυτές τις αναγκαίες διαρθρωτικές
αλλαγές, ότι η Ελλάδα αλλάζει και θα αλλάξει και αυτό είναι το
µήνυµα της ελπίδας που πρέπει να εκπέµψουµε απόψε από το
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η ελληνική Κυβέρνηση, αυτή η Κυβέρνηση που σήµερα στηρίζεται από τρία κόµµατα, σίγουρα σηκώνει πάνω της ένα τεράστιο βάρος. Είναι αναγκασµένη να πάρει δύσκολες αποφάσεις,
που συνοδεύονται και από το ανάλογο πολιτικό κόστος. Όµως
έχει το θάρρος να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τις επόµενες γενιές. Αυτή η Κυβέρνηση σήµερα διασφαλίζει απόλυτα την ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας, διασφαλίζει απόλυτα ότι η Ελλάδα θα µείνει στην Ευρώπη και στο ευρώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, να ολοκληρώσει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα το
οποίο θεωρώ αναγκαίο.
Υποσχόµαστε ως Κυβέρνηση …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): ...κύριε Λαφαζάνη, ετοιµαστείτε, οργανωθείτε, πρώτα να είστε έτοιµοι να κυβερνήσετε και µετά µιλάτε και διακόπτετε τη συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αυτό που κάνετε είναι αντιδηµοκρατικό. Έτσι έχετε µάθει να
λειτουργείτε. Δεν θα περάσει, όµως, αυτό!
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, υποσχόµενος ως µέλος αυτής της Κυβέρνησης ότι εµείς θα δώσουµε και θα συνεχίσουµε να δίνουµε
τη µάχη για την επιβίωση της πατρίδας µας. Ούτε το πολιτικό κόστος µάς τροµάζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αλλά θα σταθούµε όρθιοι απέναντι σε αυτές τις δύο εκ δεξιών
και εξ αριστερών πιέσεις που δεχόµαστε από λαϊκισµό και δηµαγωγία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί το πρόβληµα της χώρας, όπως τελικά αποδεικνύεται, δεν
είναι µόνο δηµοσιονοµικό, είναι και πολιτικό. Κι αυτή η Κυβέρνηση δεσµεύεται, εκτός της οικονοµικής προοπτικής για τη
χώρα, ότι θα διασφαλίσει και τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Πρόεδρε, επανακαταθέτω µία τροπολογία. Επανακαταθέτω τη νοµοτεχνική βελτίωση για τους αναπήρους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τι είναι αυτό, κύριε
Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Λεκτική διόρθωση είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι µία λεκτική διόρθωση, όπου συµπληρώνεται µόνο µία φράση. Δεν υπήρξε καλή
διατύπωση από τον κύριο Υπουργό. Είναι µία λεκτική διασαφήνιση, όπου αναφέρεται ο ν. 612/77 και τίποτα άλλο. Εάν θέλει ο
κύριος Υπουργός, µπορεί να πει σε µισό λεπτό γιατί είναι απαραίτητη η αναφορά στους βαριά ανάπηρους -για να είναι καθαρό- στα πολυτεκνικά επιδόµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Την καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση. Έχουµε εξαντλήσει, κύριοι συνάδελφοι, δεκατέσσερις ώρες εξαιτίας παρελκυστικής τακτικής που ακολουθείτε. Τελείωσε η συζήτηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για την ψήφιση του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό αριθµό 19, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης. Παρών.
Η κ. Νάντια Βαλαβάνη. Παρούσα.
Ο κ. Μανώλης Γλέζος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης. Παρών.
Η κ. Θεανώ Φωτίου. Παρούσα.
Ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος. Παρών.
Η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή. Παρούσα.
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Ο κ. Σταύρος Κοντονής. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης. Παρών.
Η κ. Μαρία Διακάκη. Παρούσα.
Η κ. Αγνή Καλογερή. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Γάκης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Επίσης, έχει υποβληθεί για την ψήφιση επί της αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων της οποίας το
κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Παναγιώτης Καµµένος. Παρών.
Ο κ. Γαβριήλ Αβραµίδης. Παρών.
Η κ. Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα. Παρούσα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Δηµαράς. Παρών.
Η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη. Παρούσα.
Ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος. Παρών.
Η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Δεν είναι παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Κουίκ-Τέρενς. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κουράκος. Παρών.
Η κ. Ραχήλ Μακρή. Παρούσα.
Ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς. Παρών.
Η κ. Έλενα Κουντουρά. Παρούσα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Μελάς. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Νταβρής. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Σώµα συµφωνεί.
Εποµένως θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής,
του άρθρου µόνου και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 40 και
ειδικό 19.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Ηρώ Διώτη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Για ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη, για την ψηφοφορία. Εάν δεν είναι για την ψηφοφορία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ έχουµε απεργία όλου του
προσωπικού της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν είναι για την ψηφοφορία αυτό, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µε ακούσετε;
Ποιος θα κάνει την ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα έρθετε, κυρία Διώτη;
Εάν δεν µπορείτε, να έρθει η κ. Γεροβασίλη. Καλείται επί του καταλόγου η κ. Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
Οι αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής, του άρθρου
µόνου και της τροπολογίας λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής, του άρθρου
µόνου και της τροπολογίας λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί της
αρχής, του άρθρου µόνου και της τροπολογίας του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογισθούν στην
καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Επί της αρχής:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 153 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 128 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 18 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί του άρθρου µόνου:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 153 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 128 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 18 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο µόνο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί της τροπολογίας:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 153 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 128 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 18 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 40 και ειδικό 19 έγινε
δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον
άρθρο.
Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί της αρχής, επί του άρθρου µόνου και επί της τροπολογίας
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016 – Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016 – Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013-2016» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/
2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016
1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτηµα
I στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του νόµου
αυτού και στο οποίο περιλαµβάνονται για το τρέχον έτος και τα
τέσσερα επόµενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:
- Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους
επί µέρους φορείς της.
- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για το προηγούµενο
έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα επόµενα
τρία έτη.
- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες
τόκων).
- Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
- Ο στόχος για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης.
- Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋπολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.
- Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη.
- Οι προβλεπόµενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά
Υπουργείο για τον Προϋπολογισµό του επόµενου έτους, καθώς
και οι συνολικές δαπάνες τους για την υπό εξέταση περίοδο.
- Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα,
καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, οι εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των
Ενοποιηµένων Προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α’ 129), 1 και 2
του ν.δ. 99/1974 (Α’ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν.
3513/2006 (Α’ 265) παύουν να ισχύουν για όσους από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δηµάρχου, από την εποµένη της
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ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου. Τα πρόσωπα
αυτά ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και
υγειονοµική περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν
την εκλογή τους στα αξιώµατα αυτά και ο χρόνος της θητείας
τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.
3865/2010 (Α’ 120).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε φορέα, βαρύνουν του µεν
ασφαλισµένου τους ίδιους, του δε εργοδότη τη Βουλή ή το
Δήµο, κατά περίπτωση, παρακρατούνται από τη βουλευτική αποζηµίωση ή την αντιµισθία και αποδίδονται ανά µήνα στους οικείους φορείς.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους υπάγονταν στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου,
οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιµων
αποδοχών της οργανικής τους θέσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου των προηγούµενων
εδαφίων.
β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α’
57), αντικαθίστανται ως εξής:
«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δηµοσίου, γενικά,
συµπεριλαµβανοµένων όσων λαµβάνουν βουλευτική σύνταξη ή
χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προσλαµβάνονται σε θέσεις του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και λαµβάνουν σύνταξη ή
χορηγία, κατά περίπτωση και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλονται µειωµένες κατά 70% µε εξαίρεση τις συντάξεις που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (Α’ 120)
και 1977/1991 (Α’ 185), τις εξ ιδίου δικαιώµατος πολεµικές συντάξεις που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολεµικών Συντάξεων, καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώµατος
συντάξεις παθόντων στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για όσους λαµβάνουν σύνταξη ή χορηγία από το
Δηµόσιο και καταλαµβάνουν θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού.
Οι διοριζόµενοι σε θέσεις προέδρων ή µελών Διοικητικών Συµβουλίων, φορέων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
κύριας ασφάλισης µπορούν, αντί της υπαγωγής τους στις ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου, να επιλέξουν µε υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/ 1986 που απευθύνουν τόσο προς την υπηρεσία τους, όσο και προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, την
υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.
2469/ 1997 (Α’ 38).»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/ 1998,
όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν εφαρµογή και για όσους λαµβάνουν ταυτόχρονα
µε τη σύνταξη ή τη χορηγία, κατά περίπτωση, βουλευτική αποζηµίωση ή αντιµισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού.
δ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 58
του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και:
α. για όσους λαµβάνουν, εξ’ ιδίου δικαιώµατος ή κατά µεταβίβαση, βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού οργάνου των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και
β. για όσους λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης και της βουλευτικής ή χορηγία και συγχρόνως
βουλευτική αποζηµίωση ή αντιµισθία, ως αιρετά όργανα των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, κατά περίπτωση».
ε. Χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
καθώς και στο Δηµόσιο δεν µπορεί να χρησιµεύσει για τη θεµελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής σύνταξης ή σύνταξης αι-
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ρετού οργάνου των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού.
στ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3865/ 2010
αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«2. Οι δήµαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους στις ανωτέρω θέσεις, οι δε αναλογούσες κρατήσεις, υπολογίζονται επί
της αντιµισθίας που λαµβάνουν, βαρύνουν τους ίδιους και αποδίδονται, ανά µήνα, στον οικείο φορέα.»
ζ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3865/2010,
από 1.1.2011 έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), µε εξαίρεση τους δηµάρχους, καθώς και για τα πρόσωπα του άρθρου 182 του ίδιου ως
άνω νόµου, τα οποία λαµβάνουν αντιµισθία.
η. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισµένου των προσώπων
της παρ. 1 των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 βαρύνουν
τους ίδιους.
θ. Οι καταβαλλόµενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κανονιζόµενες συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού που λαµβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δηµόσιο, µειώνονται κατά 20%. Το ποσοστό της µείωσης ορίζεται σε
30% εάν τα ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν και τρίτη σύνταξη
συµπεριλαµβανοµένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.
Η κατά τα ανωτέρω µείωση γίνεται επί του ακαθαρίστου ποσού
της µηνιαίας βασικής σύνταξης, όπως αυτό ισχύει κατά την
31.12.2012, προ της παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης
συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), καθώς και των µειώσεων που
επιβλήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.
4024/2011 (Α’ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και
της υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για τον υπολογισµό των οποίων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, η βουλευτική σύνταξη ή χορηγία λαµβάνεται υπόψη µειωµένη κατά
20% ή 30%, κατά περίπτωση.
ι. Η εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη για όσα από τα πρόσωπα
της προηγούµενης περίπτωσης θα θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό
δικαίωµα από την 1.1.2013 και µετά, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, µε εξαίρεση όσα από αυτά
είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελµα κατά ποσοστό 67%
και άνω.
ια. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, κατά το µέρος που
αφορούν βουλευτικές συντάξεις, έχουν εφαρµογή και για τις
συντάξεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
καθώς και για αυτές των Προέδρων της Βουλής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.
α. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. α. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1.1.2013 και µετά, το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξής τους
που προβλέπεται από τις διατάξεις:
αα. των υποπεριπτώσεων βα’ και βγ’ της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αυξάνεται στο 67ο έτος,
ββ. της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού,
αυξάνεται στο 62ο έτος.
β. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1.1.2013 και µετά, καταβάλλεται ολόκληρη µε τη συµπλήρωση
σαράντα (40) ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας
και του 62ου έτους της ηλικίας τους.»
β. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργείται.
γ. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Αν αποµακρυνθεί της υπηρεσίας και έχει 15ετή πλήρη
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας του.
Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2013 και
µετά, η σύνταξη καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και του 62ου έτους της
ηλικίας τους.»
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«1. Ο υπάλληλος δικαιούται µειωµένη σύνταξη µετά τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του και των χρονικών προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του νόµου αυτού.»
ε. Οι διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου Β. 2. έχουν εφαρµογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2013 και
µετά.
Ειδικά οι δικαστικοί λειτουργοί και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγµατος, δεν υπάγονται σε όσες από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπουν καταβολή της σύνταξης µε τη
συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και συνταξιοδοτούνται
άµεσα µετά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
στ. Η σύνταξη όσων από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 3660/2008 (Α’ 78) θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µε
βάση τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, από 1.1.2013 και µετά, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.
ζ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης εε’ της περίπτωσης
β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστηµάτων
κράτησης και των ιδρυµάτων αγωγής ανηλίκων, που θεµελιώνει
δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2013 και µετά η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια µε τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους
ή µε τη συµπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών συντάξιµης υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.»
η. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 7
του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται από 1.1.2013
ως εξής:
«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, καθώς και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται
σύνταξη από το Δηµόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, εφόσον αποχωρούν µε αίτησή
τους και έχουν συµπληρώσει 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη
υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η συµπλήρωση της
ανωτέρω 15ετούς συντάξιµης υπηρεσίας δεν συνιστά θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, κατά την έννοια των διατάξεων των
προηγουµένων περιπτώσεων.»
θ. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη, ανεξαρτήτως του χρόνου
θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καταβάλλεται µε
τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, το όριο ηλικίας αυτό
αυξάνεται στο 67ο έτος , µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που το
σχετικό δικαίωµα έχει αναγνωρισθεί µε πράξη της αρµόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων.
ι. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α’ 120) και τις οικείες
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής έχουν ανάλογη εφαρµογή
και για τους υπαλλήλους της Βουλής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.
α. Η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων
και µερισµάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από
οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, µειώνεται ως εξής:
Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος συντάξεων:
αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, µειώνεται
το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό
που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, µειώνεται το
σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
γγ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω , µειώνεται το σύνολο του
ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει
δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
β. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού µείωσης λαµβάνεται
υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης ή των µηνιαίων
βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την
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31.12.2012 µετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του
άρθρου 2 του ν. 4002/2011, καθώς και των τυχόν µειώσεων που
επιβλήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.
γ. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσό της µείωσης
επιµερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και αποτελεί
έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τοµέα.
δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 80% και άνω, καθώς και
τα πρόσωπα της περίπτωσης β’της παραγράφου 3 του άρθρου 11
του ν. 3865/ 2010.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ β.4.
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το
επίδοµα αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
5 του ν. 2592/1998 (Α’ 57) και του άρθρου Μόνου του ν.
3847/2010 (Α’ 67) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.
α. Από 1.1.2013 οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 και της
παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως
εξής:
«α. Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαµβάνουν
οι άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, από το Δηµόσιο, των
οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωµα γεννήθηκε πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3865/2010, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 720 . Στις περιπτώσεις καταβολής δύο συντάξεων που το
άθροισµά τους υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του
υπερβάλλοντος ποσού, διενεργείται επί της µεγαλύτερης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη.
β. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού καταργείται η καταβολή του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1
του ν. 3670/2008 (Α’ 117) στις συντάξεις των προσώπων της προηγούµενης περίπτωσης.
γ. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της περίπτωσης α’ επιµερίζεται
σε αυτούς σε ίσες µερίδες. Ειδικά στην περίπτωση που συνδικαιούχος στη σύνταξη είναι επιζών σύζυγος, το µερίδιό του δεν
παραβλάπτεται από τον κατά τα ανωτέρω περιορισµό του ποσού
που αναλογεί στο µερίδιο των προσώπων της περίπτωσης α’.
δ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαµων ή διαζευγµένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική
τους δήλωση του προηγούµενου οικονοµικού έτους, έχουν και
άλλα εισοδήµατα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή
τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόµενο σε ετήσια βάση ποσό
της περίπτωσης α’.
Εάν τα ανωτέρω εισοδήµατα δεν υπερβαίνουν το αναγόµενο
σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α’ και το συνολικό ετήσιο
πραγµατικό ακαθάριστο εισόδηµα των προσώπων αυτών, όπως
αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονοµικού έτους, µε συνυπολογισµό και του ποσού της
κύριας σύνταξης, υπερβαίνει το αναγόµενο σε ετήσια βάση ποσό
της περίπτωσης α’, η κύρια σύνταξη µειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό.
ε. Από την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις δ’ και ε’ δεν επωφελούνται τα
τυχόν συνδικαιούχα πρόσωπα.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή
για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και άνω ή σπουδάζουν και
υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου
5 του Κώδικα αυτού.»
β. Από 1.1.2013 οι καταβαλλόµενες από το Δηµόσιο στα ανωτέρω πρόσωπα συντάξεις αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από τις
αρµόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υποπαράγραφο αυτή.
γ. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή
και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του π.δ. 167/ 2007 (Α’ 208) και
του π.δ. 168/2007 (Α’ 209).
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δ. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 των άρθρων 5 και 31,
αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007, της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.
3865/2010, καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.
3865/2010 κατά το µέρος που παραπέµπουν στις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, καταργούνται. Σχετικές
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων, µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού,
εξετάζονται µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6.
Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: «Μέτρα ενίσχυσης των χαµηλοσυνταξιούχων» (Α’ 211) που κυρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2453/1997 (Α’ 4), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1.1. 2014
ως εξής:
«Έχουν συµπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.7.
Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων των προηγουµένων υποπαραγράφων, καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται σε όσα ρυθµίζονται µε τις διατάξεις των προηγούµενων
υποπαραγράφων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8.
Η ισχύς των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων αρχίζει από 1.1.2013, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στις επί
µέρους διατάξεις των παραγράφων αυτών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.9.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται αναλόγως
και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που
διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο
είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων,
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/ 1955 (Α’ 276).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. 1.: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας,
που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή
ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, καταργούνται από
1.1.2013.
2. Αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016, η εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 19 και της περίπτωσης β’ του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Οι διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012.
3. Από 1.1.2013 η αντιµισθία των προέδρων των δηµοτικών και
περιφερειακών συµβουλίων µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.
4. Από 1.1.2013 τα µέλη των δηµοτικών συµβουλίων, των οικονοµικών επιτροπών των δήµων, των επιτροπών ποιότητας ζωής
και των λοιπών επιτροπών των δηµοτικών συµβουλίων των
δήµων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.
5. Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου των Δήµων
και των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των
Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το
50% του µετοχικού κεφαλαίου, µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
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6. α. Ο βασικός µισθός του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου
και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµό α2/57332/0022/27.7.2012
(ΥΟΔΔ 358), διαµορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών
χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 ).
β. Ο βασικός µισθός του Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου της
παραγράφου 1Β της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµό 2/57332/0022/ 27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαµορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000 ).
7. α. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024
/2011 αντικαθίσταται, από 1.1.2013, ως εξής:
«δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας.»
β. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011
διαγράφονται, από 1.1.2013, οι λέξεις «το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».
γ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής ‘Αµυνας και Οικονοµικών καθορίζεται το σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης και το µισθολόγιο που
εφαρµόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από 1.1.2013 και εφεξής, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες
και τις ανάγκες της Υπηρεσίας αυτής.»
8. Οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και
οι αµοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα µέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
(ΑΔΑ), καθώς και στους Διοικητές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες Συµβούλους και στα µέλη
του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της
περίπτωσης 5, µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
από 1.1.2013. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’ 40)
καταργείται από 1.1.2013.
9. Το χρονοεπίδοµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
διατακτικού της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό
2/17132/0022/28.2.2012 (Β’ 498) καταργείται από 1.1.2013.
10. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012
(Α’ 89) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.
11. Από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται
άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της προσαύξησης λαµβάνεται υπόψη
µόνο ο βασικός µισθός.
12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011
που αφορούν το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς των
υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, έχουν ανάλογη εφαρµογή, από 1.1.2013, και στο προσωπικό των νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή
δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και
ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών
δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών,
που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε
τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212).
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι
οποίες µπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, µπορούν να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων.
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτω-
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σης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2.
13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 3205/ 2003
(Α’ 297) αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας
των δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας
(Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.)
και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων µε
αυτόν βαθµών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα
ευρώ:
α. Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ
.Δ.Δ..
1.70
β. Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ. ,Επίτροπος
της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των
Τ.Δ.Δ..
1.62
γ. Σύµβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας
του Α.Π., Σύµβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος
Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και
Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων.
1.42
δ. Πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών
Δικαστηρίων.
1.27
ε. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης.
1.13
στ. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και
Ειρηνοδίκης Β’ Τάξης.
1,00
ζ. Δόκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των
Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης.
0.85
η. Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης
0.77
2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός του Πρωτοδίκη
ορίζεται σε χίλια επτακόσια εβδοµήντα οκτώ (1.778) ευρώ.».
14. Οι παράγραφοι 3, 5, και 6 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003
αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«3. Για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση
των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθµιση δαπανών στις
οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήµατός τους
(δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου),
οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής:
α. Ειρηνοδίκες Γ’ και Δ’ Τάξης, Δόκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε.
και αντίστοιχοι, τριακόσια δέκα έξι ευρώ (316 ).
β. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τετρακόσια είκοσι
ευρώ (420 ).
γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, τετρακόσια πενήντα
έξι ευρώ (456 ).
δ. Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τετρακόσια εξήντα
ευρώ (460 ).
ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύµβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι, τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470 ) .
στ. Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι, τετρακόσια ογδόντα πέντε
ευρώ (485 ).
ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι, πεντακόσια ευρώ (500 ).»
«5. Πάγια αποζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραµονή στην έδρα, απασχόληση
χωρίς ωράριο εργασίας, κατ’ οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραµεθόριες και προβληµατικές περιοχές), οριζόµενη
κατά βαθµό ως εξής:
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Προέδρου
Πρωτοδικών και αντίστοιχων, µέχρι και το βαθµό του Προέδρου
Ανωτάτου Δικαστηρίου πεντακόσια εξήντα ευρώ (560 ).
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Ειρηνοδίκη Δ’
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Τάξης µέχρι και το βαθµό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχων, τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 ).
6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθµό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συµβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής:
Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, διακόσια σαράντα δύο ευρώ
(242 ).
Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, εκατόν εξήντα ένα ευρώ
(161 ).
Σύµβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι, εκατόν είκοσι ένα
ευρώ (121 ).
Η αποζηµίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθµούς, ανεξαρτήτως της
τυχόν µισθολογικής εξοµοίωσης προς αυτούς.»
15. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 3205/2003
αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας
του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού του Δικαστικού
Αντιπροσώπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα
ευρώ:
α. Πρόεδρος
1,70
β. Αντιπρόεδρος
1,62
γ. Σύµβουλος
1,42
δ. Πάρεδρος
1,27
ε. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξεως
1,13
στ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος
1,00
ζ. Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος
0,85.
2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της προηγούµενης
παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου ορίζεται σε χίλια επτακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ (1.778
).»
β. Οι παράγραφοι 3, 5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 3205/ 2003
αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«3. Για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση
των υποστηριζόµενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του
Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για την αντιστάθµιση δαπανών
στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής:
α. Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος τριακόσια δέκα έξι ευρώ
(316 ).
β. Δικαστικός Αντιπρόσωπος τετρακόσια είκοσι ευρώ (420 ).
γ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξης τετρακόσια πενήντα έξι
ευρώ (456 ).
δ. Πάρεδρος τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 ).
ε. Σύµβουλος τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470 ).
στ. Αντιπρόεδρος τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (485 ).
ζ. Πρόεδρος πεντακόσια ευρώ (500 ).»
5. Πάγια αποζηµίωση, λόγω της πολύωρης παραµονής στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας,
καθώς και των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραµεθόριες περιοχές, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής:
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α’ Τάξης µέχρι Πρόεδρο πεντακόσια εξήντα ευρώ (560 ).
Δόκιµος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος τετρακόσια εξήντα
ευρώ (460 ).
6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης οριζόµενη κατά βαθµό ως
εξής:
Πρόεδρος διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242 ), Αντιπρόεδρος
εκατόν εξήντα ένα ευρώ (161 ), Σύµβουλος εκατόν είκοσι ένα
ευρώ (121 ).»
16. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 34 του
ν.
3205/2003 (Α’ 297) αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας
των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό
του βαθµού Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως, ο οποίος πολλαπλασιάζεται
µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως
1,45
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Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως
1,31
Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως
1,16
Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως
1,00
2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της προηγούµενης
παραγράφου, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ιατροδικαστή Δ Τάξεως ορίζεται σε χίλια είκοσι τρία ευρώ (1.023 ).»
ΙΙ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 35 του ν. 3205 /2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«3. Ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και για την απασχόλησή
τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, κατά τις απογευµατινές
και νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες,
οριζόµενο για όλους τους Ιατροδικαστές σε οκτακόσια είκοσι έξι
ευρώ (826 ).
4. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων χορηγείται, λόγω των ειδικών
συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς
ωράριο εργασίας, καθώς και για τη δηµιουργία και ενηµέρωση
βιβλιοθήκης, πάγια αποζηµίωση οριζόµενη κατά µήνα, για όλους
τους βαθµούς της ιεραρχίας, σε διακόσια ενενήντα δύο ευρώ
(292 ).»
17. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται,
από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των µελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων µε πλήρη απασχόληση, καθορίζεται µε βάση το βασικό
µισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής
1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής
1,25
γ. Επίκουρος Καθηγητής
1,08
δ. Λέκτορας
1,00
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής ο µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε
χίλια εξήντα πέντε ευρώ (1.065 ).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και στ’ της παρ. 2 και η παρ. 4 του
άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως
εξής:
«2.β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστηµίων, οριζόµενο, ως
εξής:
i. Καθηγητής
390
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής
368
iii. Επίκουρος Καθηγητής 335
iv. Λέκτορας
300
Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
i. Καθηγητής
273
ii Αναπληρωτής Καθηγητής
184
iii. Επίκουρος Καθηγητής 128
iv. Λέκτορας
128
δ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής
έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση
των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο, ως εξής:
i. Καθηγητής
226
ii Αναπληρωτής Καθηγητής
215
iii. Επίκουρος Καθηγητής 200
iv. Λέκτορας
184
στ. ‘Εξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσµήτορες και Προέδρους Τµηµάτων, οριζόµενα, ως εξής:
i. Πρύτανης
250
ii. Αντιπρύτανης
200
iii. Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος
210
4. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά εβδοµήντα ευρώ (70 ) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών
υπηρεσίας.»
18. α. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 118/ 2002 (Α’ 99) αντι-
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καθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., καθορίζεται ανά βαθµίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού µισθού
του µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της βαθµίδας του Λέκτορα, ως εξής:
Βαθµίδα

Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ

Δ
0,90
0,85
0,81
Γ
0,92
0,89
0,85
Β
0,96
0,92
0,89
Α
0,98
0,97
0,92
β. Οι περιπτώσεις iii και iv της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ.
118/2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«iii) Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου οριζόµενο στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ µηνιαίως
για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο
ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ για την κατηγορία ΤΕ
του κλάδου ΙΙ.
iv) Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση
βιβλιοθήκης και συµµετοχής σε συνέδρια οριζόµενη στο ποσό
των ογδόντα τριών (83) ευρώ για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου
Ι, στο ποσό των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ για την κατηγορία
ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των πενήντα ενός (51) ευρώ για
την κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ.»
γ. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 118/ 2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«4. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος χορηγείται ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής
έρευνας οριζόµενο στο ποσό των ογδόντα εννέα (89) ευρώ µηνιαίως για τα µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και στο ποσό των εξήντα
οκτώ (68) ευρώ για τα µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ.
5. Τα σύµφωνα µε τα στοιχεία (iii) και (iv) της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου χορηγούµενα επιδόµατα και µηνιαίες αποζηµιώσεις, όπως επίσης και το χορηγούµενο ειδικό ερευνητικό
επίδοµα κατά την παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται κατά δέκα (10) ευρώ για κάθε πενταετία πραγµατικής υπηρεσίας που συµπληρώνεται στην καταληκτική βαθµίδα
ύστερα από την µε οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή.»
δ. Οι υποπεριπτώσεις iii και iv της περίπτωσης β’ της παρ. 6
του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012,
ως εξής:
« iii) Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστηµίου οριζόµενο στο ποσό των εκατόν πέντε (105) ευρώ µηνιαίως.
iv) Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση
βιβλιοθήκης και συµµετοχή σε συνέδρια οριζόµενη στο ποσό των
τριάντα (30) ευρώ.»
19. Η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’, στ’ και η’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 30 του
ν. 3187/2003
(Α’ 233) αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των µελών
Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό
του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα
ευρώ:
α. Καθηγητής
1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής
1,22
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11
δ. Λέκτορας
1,00
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε εννιακόσια πενήντα τέσσερα (954) ευρώ.»
«2.β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται ως εξής:
Ι. Καθηγητής
380 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής
363 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 294 ευρώ
ΙV. Λέκτορας
208 ευρώ
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιο-

θήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, η οποία ορίζεται ως εξής:
Ι. Καθηγητής
260 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής
180 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 120 ευρώ
ΙV. Λέκτορας
115 ευρώ
δ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, το οποίο ορίζεται ως
εξής:
Ι. Καθηγητής
218 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής
195 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 170 ευρώ
ΙV. Λέκτορας
111 ευρώ
ε. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τοµέων και στον
Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων οριζόµενα σε εκατόν σαράντα
(140) ευρώ.
η. Τα ποσά των περιπτώσεων Ι των στοιχείων β’, γ’και δ’ της
παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά σαράντα (40) ευρώ
µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.»
20. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται
από 1.8.012 ως εξής:
«4. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.
καθορίζεται ανά βαθµίδα ως γινόµενο του εκάστοτε βασικού µισθού του µέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της βαθµίδας του Λέκτορα, επί
τους κατωτέρω συντελεστές ως εξής:
Βαθµίδα
Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
Δ
0,93
0,81
0,80
Γ
0,94
0,88
0,84
Β
0,95
0,92
0,88
Α
0,98
0,97
0,92»
21. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται
από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Ε.Π. Τ.Ε.Ι.), καθώς και των µελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του
Καθηγητή Εφαρµογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη
µονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής
1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής
1,25
γ. Επίκουρος Καθηγητής
1,13
δ. Καθηγητής Εφαρµογών
1,00
ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
1,00
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών ορίζεται
σε εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 ).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται,
από 1.8.2012, ως εξής:
«2.β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόµενο, ως ακολούθως:
i. Καθηγητής:
383
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής:
350
iii. Επίκουρος Καθηγητής:
285
iv. Καθηγητής Εφαρµογών:
200
v. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.:
86
Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως ακολούθως:
i. Καθηγητής
218
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής
180
iii. Επίκουρος Καθηγητής
125
iv. Καθηγητής Εφαρµογών
110
v. Μέλος Ε.ΔI.Π.
66
δ. Ερευνητικό επίδοµα τεχνολογικής έρευνας, οριζόµενο, ως
ακολούθως:
αα. Για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
i. Καθηγητής:
205
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής:
185

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

iii. Επίκουρος Καθηγητής:
165
iv. Καθηγητής Εφαρµογών:
115
ββ. Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
i. Καθηγητής:
135
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής:
120
iii. Επίκουρος Καθηγητής:
105
iv. Καθηγητής Εφαρµογών:
70
στ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους,
Διευθυντές Σχολών και Προϊσταµένους Τµήµατος οριζόµενα,
κατά µήνα, ως ακολούθως:
i. Πρόεδρος
250
ii. Αντιπρόεδρος
210
iii. Διευθυντής Σχολής
210
iv. Προϊστάµενος Τµήµατος και
Διευθυντής Κέντρου Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Aγωγής
100
3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β’, γ’ και δ’ της
παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά πενήντα ευρώ (50 )
µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.
Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β’, γ’ και δ’ ββ. της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά τριάντα
πέντε ευρώ (35 ) µε τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, για
όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, µετά τη συµπλήρωση
25 ετών υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα
σπουδών, αλλά µόνο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.»
22. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003
αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«1.Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ερευνητών που υπηρετούν
σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985 (Α’
13), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό της βαθµίδας του Ερευνητή Δ’,
ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Ερευνητής Α’
1,37
β. Ερευνητής Β’
1,25
γ. Ερευνητής Γ’
1,08
δ. Ερευνητής Δ’
1,00
Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών µισθών, ο βασικός µηνιαίος µισθός του Eρευνητή Δ’ ορίζεται σε χίλια είκοσι
ευρώ (1.020 ).
2. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται, µε βάση το
βασικό µισθό του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα Δ’, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Ε.Λ.Ε. Α’
1,28
β. Ε.Λ.Ε. Β’
1,16
γ. Ε.Λ.Ε. Γ’
1,06
δ. Ε.Λ.Ε. Δ’
1,00
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ε.Λ.Ε. Δ’ ορίζεται σε
εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ (945 ).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β’, γ’ και ε’ της παρ. 3 και οι παράγραφοι 5
και 6 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται από
1.8.2012, ως εξής:
«3.β. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
i. Ερευνητές Α’
Ερευνητές Β’
Ερευνητές Γ’
Ερευνητές Δ’
ii. Ε.Λ.Ε. Α’
Ε.Λ.Ε. Β’
Ε.Λ.Ε. Γ’
Ε.Λ.Ε.Δ’

273
184
128
128
263
143
75
75
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γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση
των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο, ως εξής:
i. Ερευνητές Α’
Ερευνητές Β’
Ερευνητές Γ’
Ερευνητές Δ’

226
215
200
184

ii. Ε.Λ.Ε. Α’
190
Ε.Λ.Ε. Β’
152
Ε.Λ.Ε. Γ’
117
Ε.Λ.Ε.Δ’
90 »
«ε. Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οριζόµενο, κατά ζώνη,
ως εξής:
Ζώνη Α’
238
Ζώνη Β’
132
Ζώνη Γ’
79
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται
η καταβολή του, η οποία θα βεβαιώνεται, κάθε µήνα, από τον οικείο προϊστάµενο.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι
οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του µε ευθύνη του οικείου
προϊσταµένου. Η κατανοµή του προσωπικού σε ζώνες (Α’, Β’, Γ’)
θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου.»
«5. Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων,
των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός µισθός του ερευνητή Δ’ µε συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούµενος
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ, µαζί µε όλα τα Επιδόµατα, τις
παροχές και τις αποζηµιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές
αυτούς καταβάλλεται και Επίδοµα θέσης ευθύνης, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 ) το µήνα για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων
των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και πεντακοσίων ευρώ (500 ) για τους Διευθυντές των
ερευνητικών κέντρων. Διευθυντές που είναι µέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα µε τα
έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι..
6. Προκειµένου περί Ερευνητών Α’ τα ποσά των περιπτώσεων
i των εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού
προσαυξάνονται κατά εβδοµήντα ευρώ (70 ), µε τη συµπλήρωση
είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.»
23. α. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/ 2003, αντικαθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του ερευνητικού προσωπικού
του Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του
Συνεργάτη Β’, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω
συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα
ευρώ:
α. Ερευνητής Α’ 1,37
β. Ερευνητής Β’ 1,28
γ. Ερευνητής Γ’ 1,18
δ. Ερευνητής Δ’ 1,10
ε. Ερευνητής Ε’ 1,08
στ. Ερευνητής ΣΤ’
1,06
ζ. Συνεργάτης Α’
1,04
η. Συνεργάτης Β’
1,00
θ. Συνεργάτης Γ’
0,90
ι. Συνεργάτης Δ’
0,88
ια. Συνεργάτης Ε’
0,84
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Συνεργάτη Β’ ορίζεται
σε οκτακόσια πενήντα ευρώ (850 ).»
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β. Οι υποπεριπτώσεις i και ii των περιπτώσεων β’ και γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται από
1.8.2012 ως εξής:
«β. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
i. Για ερευνητές, σε διακόσια ευρώ (200 ).
ii. Για συνεργάτες, σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180 ).
γ. Επίδοµα για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο ως εξής:
i. Ερευνητές τριακόσια ευρώ (300 ).
ii. Συνεργάτες διακόσια ευρώ (200 ).»
24. α. Ο βασικός µηνιαίος µισθός της παρ. 1 του άρθρου 41
του ν. 3205/2003 ορίζεται, από 1.8.2012, σε χίλια τετρακόσια
δέκα ευρώ (1.410 ).
β. Το άρθρο 29 του ν. 3370/2005 (Α’ 176) αντικαθίσταται, από
1.8.2012, ως εξής:
«Άρθρο 29
Στους Καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας χορηγείται µηνιαίως επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας ύψους
τριακοσίων ογδόντα (380) ευρώ, επίδοµα βιβλιοθήκης ύψους διακοσίων εξήντα (260) ευρώ και ειδικό ερευνητικό επίδοµα ύψους
διακοσίων (200) ευρώ. Στους Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργάτες της Ε.Σ.Δ.Υ. µε διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό προσωπικό µε διδακτορικό χορηγείται µηνιαίως επίδοµα
διδακτικής προετοιµασίας ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, επίδοµα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ και ειδικό
ερευνητικό επίδοµα ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. Στους
Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργάτες της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίς
διδακτορικό χορηγείται µηνιαίως επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ, επίδοµα βιβλιοθήκης
ύψους εκατόν (100) ευρώ και ειδικό ερευνητικό επίδοµα ύψους
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»
25. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται
από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των συµβούλων και των παρέδρων του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται µε
βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Παρέδρου µε θητεία, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Σύµβουλος
1,23
β. Μόνιµος Πάρεδρος
1,11
γ. Πάρεδρος µε θητεία και Ειδικός
Πάρεδρος
1,00
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της παραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Παρέδρου µε θητεία
ορίζεται σε χίλια εξήντα πέντε ευρώ (1.065 ).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.
3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«β. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
i. Σύµβουλος
270
ii. Μόνιµος Πάρεδρος
180
iii. Πάρεδρος µε θητεία
123
iv. Ειδικός Πάρεδρος
85
γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορικής
έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση
των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο σε:
i. Σύµβουλος
217
ii. Μόνιµος Πάρεδρος
199
iii Πάρεδρος µε θητεία
178
iv. Ειδικός Πάρεδρος
100 .»
26. Η παράγραφος 14 και οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 15
του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίστανται από
1.8.2012 ως εξής:
«14. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Συµβούλων Α’, Συµβούλων
Β’, Συµβούλων Γ’ και Εισηγητών του Ι.Ε.Π. καθορίζεται µε βάση
το βασικό µηνιαίο µισθό του Εισηγητή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

α) Σύµβουλος Α’:
1,35
β) Σύµβουλος Β’:
1,25
γ) Σύµβουλος Γ’:
1,11
δ) Εισηγητής:
1,00
Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της παραγράφου
αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Εισηγητή ορίζεται σε χίλια
εξήντα πέντε (1.065 ) ευρώ.»
«15. β) Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως εξής:
Σύµβουλος Α’:
270 ευρώ
Σύµβουλος Β’:
184 ευρώ
Σύµβουλος Γ’:
128 ευρώ
Εισηγητής:
128 ευρώ.
γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο σε:
Σύµβουλος Α’:
220 ευρώ
Σύµβουλος Β’:
215 ευρώ
Σύµβουλος Γ’:
200 ευρώ
Εισηγητής:
184 ευρώ.»
27. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 3205/ 2003, αντικαθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί όλων των βαθµών της ιεραρχίας
του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)
ορίζονται στα παρακάτω ποσά:
α. Συντονιστής Διευθυντής
1.665
β. Διευθυντής
1.580
γ. Επιµελητής Α’
1.513
δ. Επιµελητής Β’
1.321
ε. Ειδικευόµενος
1.007 .»
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3205/ 2003, αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«3. Νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόµενο κατά βαθµό, ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής
238
β. Επιµελητής Α’
205
γ. Επιµελητής Β’
174
δ. Ειδικευόµενος
190
4. Πάγια αποζηµίωση για συµµετοχή σε σεµινάρια και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενη κατά βαθµό, ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής
225
β. Επιµελητής Α’
195
γ. Επιµελητής Β’
164
δ. Ειδικευόµενος
123 .»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.
3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:
«6. Θέσης - Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές και σε
όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή, για όσο χρόνο
ασκούν τα καθήκοντα των βαθµών τους, οριζόµενο σε εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.»
δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 4
του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012,
ως εξής:
«Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αµοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας, κατά περίπτωση,
προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 ).
Το ωροµίσθιο των εφηµεριών υπολογίζεται µε συντελεστή
0,0042 επί του βασικού µισθού που κατέχει ο δικαιούχος.»
ε. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παρ. 4 του άρθρου
45 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκοµεία της Α’ Ζώνης και στους Διευθυντές των
πανεπιστηµιακών κλινικών εργαστηρίων και µονάδων, ως αποζηµίωση εφηµεριών καταβάλλεται µηνιαίο ποσό, ίσο µε το τριάντα
τοις εκατό (30%) του εκάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού του
Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.»
στ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 45
του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
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«Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκοµείων και των κέντρων
υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος, συµµετέχουν σε µικτή εφηµερία, αποτελούµενη από ενεργό
6ωρη εφηµερία, µετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται µε εφηµερία ετοιµότητας µέχρι τη συµπλήρωση του
17ώρου.
Η αµοιβή της εφηµερίας αυτής καθορίζεται συνολικά σε εβδοµήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνολικής αµοιβής της
17ωρης ενεργού εφηµερίας.»
28. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3205/2003
αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας
των υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής Yπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εµπειρογνωµόνων
του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του
Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη
µονάδα ευρώ:
α. Πρέσβης
1,79
β. Πληρεξούσιος Υπουργός
Α’ Τάξεως, Ειδικός Νοµικός
Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας
Πρεσβευτής Σύµβουλος Α’ Τάξεως 1,67
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως,
Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β’ Τάξεως 1,56
δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως,
Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος
και Εµπειρογνώµονας Α’ Τάξεως
1,44
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως
και Εµπειρογνώµονας Β’ Τάξεως
1,33
στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α’ τάξεως
και Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής
Υπηρεσίας
1,25
ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως
1,17
η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ’ Τάξεως
1,09
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
1,00
2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ακολούθου
Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα ευρώ (1.061 ).»
ΙΙ) Το κίνητρο απόδοσης της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.
3205/2003 καθορίζεται από 1.8.2012, σε εκατόν τριάντα ευρώ
(130 ).
ΙΙΙ) Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/ 2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόµενο ως
εξής:
α. Για το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας διακόσια τριάντα
ένα ευρώ (231 ).
β. Για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ’ µέχρι και για το
βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α’, καθώς και για το βαθµό του
Εισηγητή της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας διακόσια τριάντα ένα
ευρώ (231 ).
γ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Β’ και Εµπειρογνώµονα
Β’ διακόσια σαράντα επτά ευρώ (247 ).
δ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α’, του Αναπληρωτή
Νοµικού Συµβούλου και του Εµπειρογνώµονα Α’ τριακόσια πέντε
ευρώ (305 ).
ε. Για το βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β’, του Νοµικού
Συµβούλου, του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή Συµβούλου Β’ και
για όλους τους ανώτερους βαθµούς τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ
(318 ).
6. Πάγια αποζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς
διπλωµατικών ή επιστηµονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής
τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόµενη κατά
βαθµό ως εξής:
α. Ακόλουθος Πρεσβείας εκατόν δώδεκα ευρώ (112 ).
β. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ’ Τάξεως εκατόν δώδεκα ευρώ
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(112 ).
γ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως εκατόν πενήντα τέσσερα
ευρώ (154 ).
δ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α’ τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ (194 ).
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β’ Τάξεως και Εµπειρογνώµονας Β’
Τάξεως διακόσια πενήντα έξι ευρώ (256 ).
στ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως, Αναπληρωτής Νοµικός
Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Α’ Τάξεως τριακόσια δέκα τρία
ευρώ (313 ).
ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος
και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β’ Τάξεως τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ (393 ).
η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α’ Τάξεως τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470 ).
θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε ευρώ (505 ).»
29. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.3205/2003, αντικαθίσταται
από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας
της Ελλάδος καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
α. Αρχιεπίσκοπος 1,32
β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,17
γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00
Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών, ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089 ).
ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.
3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«γ. Αποκλειστικού ειδικού λειτουργήµατος οριζόµενο σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165 ).
δ. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης οριζόµενη ως εξής: Αρχιεπίσκοπος, εκατό ευρώ (100 ). Εν ενεργεία Μητροπολίτης, πενήντα ευρώ (50 ).»
30. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49 του ν. 3205/2003
αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των µελών του µόνιµου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.),
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό της κατηγορίας του Μουσικού, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
Αρχιµουσικός Εξάρχων
1,47
Κορυφαίος Α’
1,41
Κορυφαίος Β’
1,30
Μουσικός
1,00
2. Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω βασικών µισθών της προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός του µουσικού ορίζεται σε οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ (886 ).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 49 του
ν.3205/2003, αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«γ. Ειδικό µουσικό επίδοµα, οριζόµενο σε τριακόσια ενενήντα
έξι ευρώ (396 ).
δ. Ειδικό επίδοµα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντήρησης
και επισκευής οργάνων, οριζόµενο σε τριακόσια είκοσι τρία ευρώ
(323 ).»
31. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 3205/2003
αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«2. Οι συντελεστές προσδιορισµού των βασικών µισθών της
παραγράφου 1 είναι οι εξής:
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας
(Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)
2,14
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.),
Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος
1,94
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής
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1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός
Τακτικής Αεροπορίας
1,81
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι
1,69
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι
1,60
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι
1,50
Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι
1,31
Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,18
Ταγµατάρχης και αντίστοιχοι
1,11
Λοχαγός και αντίστοιχοι
1,06
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι
1,04
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι
1,00
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι
0,94
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι
0,91
Επιλοχίας και αντίστοιχοι
0,88
Λοχίας και αντίστοιχοι
0,82
Δεκανέας και αντίστοιχοι
0,57
Μόνιµος Στρατιώτης και Αστυφύλακας
που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις
0,32
3. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών ο µηνιαίος βασικός
µισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε οκτακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (875 ).»
β. Οι παράγραφοι 3 έως και 8α του άρθρου 51 του ν. 3205/
2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«3. Εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, ποσού εκατό ευρώ
(100 ) για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει .
Για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον προσδιορισµό του
φόρου εισοδήµατος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 ).
Για έγγαµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή
άγαµους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου
εισοδήµατος, το ποσό του επιδόµατος αυτού ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200).
Σε περίπτωση συζύγων που αµείβονται και οι δύο µε τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόµενα µέλη οικογένειας
(τέκνα) λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον έναν εξ αυτών.
Στη βάση υπολογισµού των µηνιαίων αποδοχών των µαθητών
των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και
των Εφέδρων και των Δοκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, το επίδοµα εξοµάλυνσης ορίζεται σε εκατό
ευρώ (100).
4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άµυνα, Δηµόσια Τάξη
και Ασφάλεια:
α. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε διακόσια πενήντα ευρώ
(250 ) και για λοιπούς αξιωµατικούς και ανθυπασπιστές σε εκατόν εβδοµήντα ευρώ (170 ).
ii. Για υπαξιωµατικούς και µόνιµους στρατιώτες σε εκατόν
τριάντα ευρώ (130 ).
β. Για το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος που ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε διακόσια είκοσι πέντε ευρώ
(225 ) και για λοιπούς αξιωµατικούς και ανθυπαστυνόµους ή αντίστοιχους σε εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155 ).
ii. Για υπαξιωµατικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115 ).
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας και
οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και οπλίτες θητείας
και βραχείας ανακατάταξης (µέχρι τριών ετών).
5. Θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης, οριζόµενο κατά
βαθµό ως εξής:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε πεντακόσια τριάντα πέντε
ευρώ (535 ).
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου
και τον Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας, καθώς και για τους Αρχη-
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γούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350 ).
γ. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια ογδόντα
πέντε ευρώ (285 ).
δ. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια δέκα ευρώ
(210 ).
ε. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ
(133 ).
στ. Για τον Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους
προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε ενενήντα πέντε ευρώ
(95 ).
ζ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους,
µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς
αυτούς, σε σαράντα τρία ευρώ (43 ).
η. Για τους κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε τριάντα
δύο ευρώ (32 ).
θ. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες, σε είκοσι έξι ευρώ (26 ).
6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350
).
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρχηγό της
ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε διακόσια δέκα πέντε ευρώ (215 ).
γ. Για τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 ).
7. Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:
α. Για τους Ανώτατους Αξιωµατικούς, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά, σε ενενήντα πέντε ευρώ (95 ).
β. Για τον Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε εβδοµήντα έξι ευρώ (76 ).
γ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντίστοιχους,
µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στους βαθµούς
αυτούς, σε πενήντα επτά ευρώ (57 ).
δ. Για Κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και
Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) µε εξαίρεση τους µισθολογικά
προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε τριάντα οκτώ ευρώ
(38 ).
ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους Στρατιώτες σε είκοσι οκτώ ευρώ (28 ).
8. Αυξηµένης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων:
α. Για τους Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς των Ενόπλων
Δυνάµεων ορίζεται σε σαράντα τρία ευρώ (43 ).»
32. Η παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται
από 1.8.2012, ως εξής:
«10. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, στο αστυνοµικό
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος, χορηγείται
µηνιαίως επίδοµα ειδικών συνθηκών, ποσό ίσο µε εξήντα πέντε
ευρώ (65 ). Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και οπλίτες
θητείας.»
33. Το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αριθµ.
8002/32/122-α/6.9.2007 (Β’ 1803) κοινής υπουργικής απόφασης
και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθµ. 2/2381/
0022/5.5.2009 (Β’ 928) όµοιας, διαµορφώνεται, από 1.8.2012, σε
δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 ).»
34. α. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3432/ 2006 (Α’ 14), αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών του τακτικού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο
µισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής
β. Αναπληρωτής Καθηγητής
γ. Επίκουρος Καθηγητής

1,11

1,36
1,20
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δ. Λέκτορας

1,00

ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,94.
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (975 ).»
β. Οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 αντικαθίστανται
από 1.8.2012, ως εξής:
«β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης
εντός των Α.Ε.Α., οριζόµενο, ως ακολούθως:
αα. Καθηγητής
383
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής
350
γγ. Επίκουρος Καθηγητής
278
δδ. Λέκτορας
192
εε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85
Το ανωτέρω επίδοµα, καταβάλλεται στους δικαιούχους και
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως ακολούθως:
αα. Καθηγητής
218
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής
180
γγ. Επίκουρος Καθηγητής
125
δδ. Λέκτορας
107
εε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64
δ. Ερευνητικό επίδοµα, οριζόµενο, ως ακολούθως:
Για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
αα. Καθηγητής
200
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής
180
γγ. Επίκουρος Καθηγητής
156
δδ. Λέκτορας
104
Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
αα. Καθηγητής
145
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής
145
γγ. Επίκουρος Καθηγητής
124
δδ. Λέκτορας
91
ε. Εξοδα παράστασης στον Πρόεδρο του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου και στον Διευθυντή Σπουδών οριζόµενα, κατά µήνα, ως
ακολούθως:
αα. Πρόεδρος Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου
250
ββ. Διευθυντής Σπουδών
200
3. Τα ποσά των περιπτώσεων αα’ των στοιχείων β’, γ’ και δ’ της
προηγούµενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά σαράντα
ευρώ (40 ) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.»
35. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3450/2006 (Α’64), αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Καθηγητή Εφαρµογών, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής
1,36
β. Αναπληρωτής Καθηγητής
1,21
γ. Επίκουρος Καθηγητής
1,11
δ. Καθηγητής Εφαρµογών
1,00
ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
0,94
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών ορίζεται
σε εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (975 ).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006, αντικαθίστανται
από 1.8.2012, ως εξής:
«β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης
εντός των Α.Ε.Ν., οριζόµενο, ως ακολούθως:
i) Καθηγητής
383 ευρώ
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής
350 ευρώ
iii) Επίκουρος Καθηγητής 278 ευρώ
iν) Καθηγητής Εφαρµογών
192 ευρώ
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ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 ευρώ
Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους και
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη ως ακολούθως:
i) Καθηγητής
218 ευρώ
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής
180 ευρώ
iii) Επίκουρος Καθηγητής 125 ευρώ
iv) Καθηγητής Εφαρµογών
107 ευρώ
ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 ευρώ
δ. Ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης και µεταπτυχιακής
έρευνας, για µέλη που έχουν τακτικές θέσεις.
αα. Για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
i) Καθηγητής
200 ευρώ
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής
181 ευρώ
iii) Επίκουρος Καθηγητής
156 ευρώ
iv) Καθηγητής Εφαρµογών
104 ευρώ
ββ. Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:
i) Επίκουρος Καθηγητής
100 ευρώ
ii) Καθηγητής Εφαρµογών
73 ευρώ
στ. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών και Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών οριζόµενα, κατά µήνα, ως ακολούθως:
i) Διευθυντές Σχολών
128 ευρώ
ii) Αναπληρωτές Δ/ντών Σχολών εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τµήµατα 62 ευρώ.»
3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β’, γ’ και δ’ της
προηγούµενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά σαράντα
ευρώ (40 ) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.»
36. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.3205/2003, αντικαθίσταται
από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Επιµελητή, µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη
µονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής
1,17
β. Επίκουρος Καθηγητής
1,06
γ. Επιµελητής
1,00
δ. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 0,98
Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της παραγράφου
αυτής ο βασικός µισθός του Επιµελητή ορίζεται σε εννιακόσια
τριάντα τρία ευρώ (933 ).
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης
εντός των Α.Ε.Ν. οριζόµενο ως εξής:
i. Καθηγητής
221
ii. Επίκoυρoς Καθηγητής
177
iii. Επιµελητής
134
iv. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 112
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενη ως εξής:
i. Καθηγητής
208
ii. Επίκουρος Καθηγητής
158
iii. Επιµελητής
113
iv. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 110
δ. Ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης, οριζόµενο για όλες
τις βαθµίδες σε εκατόν πέντε ευρώ (105 ).
ε. Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, οριζόµενα ως εξής:
i. Διευθυντές Σχολών ογδόντα πέντε ευρώ (85 )
ii. Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τµήµατα σαράντα τρία ευρώ (43 ).»
37. Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων, που προκύπτουν από την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
38. α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 38
του ν. 3986/2011 (Α’ 152), προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, το
ακόλουθο εδάφιο:
«Στους αµειβόµενους µε ειδικά µισθολόγια που διορίζονται,
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προσλαµβάνονται, κατατάσσονται ή µετατάσσονται µετά την
30.6.2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους µέχρι και την εν
λόγω ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τη χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας. »
β. Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 27 του 4024/2011 (Α’ 226)
προστίθενται οι λέξεις: «και µέχρι την τροποποίηση των διατάξεων του Β’ Μέρους του ν.3205/2003 µε τις οποίες επέρχονται
µειώσεις στα ειδικά µισθολόγια.»
39. Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (Α’ 276), όπως
ισχύει και περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Δικαιοσύνης µε αριθµό 2/38031/
0022/7.6.2010 (Β’ 898), θα πραγµατοποιηθεί ως εξής:
α) η τέταρτη (4η) δόση τον Μάρτιο του 2013,
β) η πέµπτη (5η) δόση τον Μάρτιο του 2014,
γ) η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς
και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, θα καταβληθεί
τον Νοέµβριο του 2014.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. α. Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου
1Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 3871/2010 (Α’ 141) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 50 του
ν. 3943/2011 (Α’ 66) που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2011, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων
χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί
αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω κατέστησαν ήδη και αναφέρονται ως ληξιπρόθεσµες οφειλές, δύνανται να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού των οικείων φορέων του τρέχοντος ή και του
επόµενου οικονοµικού έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
β. Για την εγγραφή και µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων
στους προϋπολογισµούς των οικείων φορέων, προς εξόφληση
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, απαιτείται η υπογραφή µνηµονίου κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών/Γ.Λ.Κράτους και του οικείου Υπουργείου, µε το οποίο αναλαµβάνεται
ρητά η υποχρέωση από τον αρµόδιο οικονοµικά υπεύθυνο για
την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρµογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δηµιουργίας νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα µνηµόνια
υπογράφονται µεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόµενων
από αυτά φορέων.
2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαµβάνονται
στο µητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου, δύνανται να επιχορηγούνται κατ’ εξαίρεση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό αποκλειστικά και µόνο για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους και µέχρι του
ύψους των υφιστάµενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών.
3. Οι δαπάνες προµήθειας φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού,
ορθοπεδικού υλικού και χηµικών αντιδραστηρίων των στρατιωτικών νοσοκοµείων και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρµακείων και του Κέντρου Εφοδιασµού Ναυτικού που πραγµατοποιήθηκαν έως και 31.12.2011 δύνανται να εξοφληθούν κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 21, 82 και 83 του ν.
2362/1995, του ν. 2286/1995, του π.δ. 60/2007, του π.δ. 118/2007
και του π.δ. 113/2010 (Α’ 194).
4. Δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους και αφορούν αµοιβές και έξοδα φυσικών ή νοµικών
προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου στο εξωτερικό, όπως δικηγορικές εταιρίες, δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές, µεταφραστές, πραγµατογνώµονες, συµβολαιογράφοι, καθώς και δαπάνες για δηµοσιεύσεις στον τύπο και
µετακινήσεις µελών του Ν.Σ.Κ., που σχετίζονται µε δικαστικές
ενέργειες, υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 113/
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2000. Εκκρεµείς ληξιπρόθεσµες δαπάνες εξοφλούνται κατά τα
οριζόµενα στην περίπτωση 1.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ.
113/2010 αντί των λέξεων «Το πρώτο δεκαήµερο» τίθενται οι λέξεις «Μέσα στις πρώτες είκοσι ηµέρες».
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Δαπάνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ) που
αφορούν:
α) αµοιβές ιδιωτών συνεργατών, στατιστικών ανταποκριτών και
υπαλλήλων Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι απασχολήθηκαν σε στατιστικές έρευνες και εργασίες 2011 και 2012, β) αποζηµίωση για παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών
Πληθυσµού-Κατοικιών-Κτιρίων, της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας και της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος 20112012, γ) αποζηµίωση για µετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων
της ΕΛΣΤΑΤ για διενέργεια στατιστικών ερευνών 2011-2012, δ)
αµοιβή για την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρµογής υποβολής
στοιχείων ενδοκοινοτικού εµπορίου (INTRASTAT) 2011, ε) αµοιβές εµπειρογνωµόνων για παροχή τεχνογνωσίας στην έρευνα
Ισοτιµιών Αγοραστικών Δυνάµεων και στην Απογραφή ΓεωργίαςΚτηνοτροφίας 2011, στ) αµοιβή για τη νοµική εκπροσώπηση της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα δικαστήρια και την παροχή άλλων νοµικών υπηρεσιών πρώτου εξαµήνου 2012, ζ) αµοιβή εµπειρογνώµονα για παροχή συµβουλών και τεχνογνωσίας για τις Γενικές Απογραφές
Πληθυσµού-Κατοικιών-Κτιρίων 2011, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τρέχοντος οικονοµικού έτους.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Α.Ε.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε περίπτωση
που έχουν καταπέσει ή καταπίπτουν εγγυήσεις που παρασχέθηκαν σε πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων
3066/2002 (Α’ 252) και 3912/ 2011 (Α’ 17), η ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» εξοφλεί
στο εξής τις σχετικές υποχρεώσεις της προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε την καταβολή µετρητών, τα οποία της αποδίδονται από
το Ελληνικό Δηµόσιο σε αντικατάσταση οµολόγων της παρ. 3 του
άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α’ 122) που διακρατεί η εταιρεία.
Για το σκοπό αυτόν, η εταιρεία, επιστρέφει στο Ελληνικό Δηµόσιο οµόλογα του προηγουµένου εδαφίου, τα οποία δεν έχουν
λήξει, ίσης ονοµαστικής αξίας µε το ποσό που λαµβάνει από το
Ελληνικό Δηµόσιο, χωρίς να επέρχεται µεταβολή στο µετοχικό
της κεφάλαιο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920 ή άλλου νόµου ή του καταστατικού της.
Η κατά τα ανωτέρω γενόµενη εκπλήρωση των υποχρεώσεων
της ΕΤΕΑΝ προς τα πιστωτικά ιδρύµατα επιφέρει αυτόµατα ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης του κ.ν. 2190/1920 ή άλλου νόµου
ή του καταστατικού της.
Μετά την ως άνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι απαιτήσεις της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών
για τα δάνεια των οποίων είχε παρασχεθεί η εγγύηση που κατέπεσε, καθίστανται απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου και για τη
βεβαίωσή τους ως δηµόσιο έσοδο εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009.
2. Πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία, εντός του έτους 2012 και
µέχρι την προηγούµενη ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, έλαβαν οµόλογα, σε εφαρµογή των διατάξεων της
παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009, δύνανται να τα επιστρέψουν στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ και να λάβουν σε µετρητά το ισόποσο
της αξίας των εγγυήσεων που είχαν καταπέσει. Για το σκοπό
αυτόν, αποδίδονται στην ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. από το Ελληνικό Δηµόσιο
µετρητά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της προηγούµενης περίπτωσης 1. Συνεπεία αυτής
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της διαδικασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920 ή άλλου νόµου ή του καταστατικού της, επέρχεται στο
µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. µείωση, κατά το ποσό των
µετρητών που καταβάλλει στο πιστωτικό ίδρυµα και αύξηση κατά
το ποσό της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων που της επιστρέφονται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διαδικασίας αντικατάστασης και επιστροφής
των οµολόγων. Με όµοια απόφαση τα επιστρεφόµενα στο Ελληνικό Δηµόσιο οµόλογα δύνανται να ακυρώνονται στο σύνολό
τους ή µερικά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και
Δικτύων, δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων περιπτώσεων της υποπαραγράφου αυτής.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 22 του ν. 3775/
2009 (A’ 122), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οµόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν µε την
αριθµ. 2/58044/0023Α’/5.8.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β’ 1828), ονοµαστικής αξίας εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ αντικαθίστανται µε οµόλογα ίσης
ονοµαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους µε τα αντικαθιστάµενα και ηµεροµηνία λήξης 10.8.2019.»
5. Στη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009,
κάθε αναφορά στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ νοείται ως αναφορά στην
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε..
6. Η παρ. 11 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 (A’ 122) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
1. Η διάρκεια αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανείων από
το Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσµους αυτών
και τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις αυτών επιµηκύνεται άπαξ έως
οκτώ (8) έτη από τη λήξη της δανειακής σύµβασης, όπως αυτή
ισχύει σήµερα, µε υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012,
του οικείου νοµικού προσώπου, µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος της
επιµήκυνσης. Παραλλήλως, µετά από την υποβολή της ίδιας ως
άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος
διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από 1.1.2013,
εντός της οποίας καταβάλλονται µόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και
στο χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συµβάσεις, µε µειωµένο
το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά µισή (0,5) ποσοστιαία µονάδα. Η περίοδος χάριτος περιλαµβάνεται στο χρόνο επιµήκυνσης, που παρέχεται δυνάµει
του παρόντος.
Η παρούσα ρύθµιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. Οι λοιποί
όροι της ισχύουσας δανειακής σύµβασης διατηρούνται ακέραιοι
σε ισχύ.
Από την ανωτέρω ρύθµιση εξαιρούνται τα δάνεια, που έχουν
χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 4038/2012 (Α’ 14).
Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει και για τα δάνεια, που έχουν εγκριθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και θα συνοµολογηθούν
έως 30.6.2013.
2. Η αναφερόµενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 3943/
2011 (Α’ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωµής οφειλών επιµηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη.
3. Η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης γ’ της παρ. 1
του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4038/ 2012, εντός της οποίας θα
πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνοµολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως 30.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το
σχετικό αίτηµα το αργότερο έως 31.1.2013. Μετά την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας, τα χρεωστικά ανοίγµατα, όπως εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.7.2013
υπέρ του Τ.Π.Δ., µε βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά
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του οικείου δήµου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε..
4. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκατηµορίου
έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων
δανείων από το Τ.Π.Δ. προς Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού και τα τυχόν
παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους.
Τα ως άνω οφειλόµενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες, κατά την 1.1.2013, οφειλές των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου
αυτών, των Συνδέσµων αυτών και των Δηµοτικών Επιχειρήσεων
αυτών, από χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα,
εντός του έτους 2013, κατά µέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από 31.1.2013, µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π.Δ..
5. Η προθεσµία του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4038/2012, που
αφορά στη συνοµολόγηση δανείου και λήγει στις 30.9.2012, παρατείνεται µέχρι 30.6.2013.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3601/ 2007
ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3864/ 2010
1. α. Στο τρίτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 63Δ του ν.
3601/2007 (Α’ 178), οι λέξεις «Εντός τριµήνου» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «Εντός εξαµήνου».
β. Η παρ. 4 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την προηγούµενη υποπερίπτωση, καταλαµβάνει και
τις περιπτώσεις, στις οποίες ο προσωρινός καθορισµός του
ποσού της διαφοράς έχει ήδη γίνει κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
2. α. Στο άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010 (Α’ 119) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία λαµβάνουν κεφαλαιακή
ενίσχυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλουν
άπαξ στο Ταµείο χρηµατικό ποσό, συνολικού ύψους πεντακοσίων
πενήντα πέντε εκατοµµυρίων και εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(555.600.000 ), επακριβώς καθοριζόµενο ως προς το ύψος και
τους όρους καταβολής για έκαστο πιστωτικό ίδρυµα στην οικεία
σύµβαση προεγγραφής, την οποία το πιστωτικό ίδρυµα θα συνάψει µε το Ταµείο µέχρι της 21ης Δεκεµβρίου 2012.»
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 προστίθεται
µετά το πρώτο εδάφιο νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω σταθερή απόδοση 10% είναι καταβλητέα σε κάθε
περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920
όπως ισχύει, εκτός του άρθρου 44Α, πλην της περιπτώσεως και
στο µέτρο κατά το οποίο η καταβολή του σχετικού ποσού θα
οδηγούσε σε µείωση των κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων του υπόχρεου πιστωτικού ιδρύµατος κάτω από το προβλεπόµενο ελάχιστο όριο.»
3. Όπου στις διατάξεις του ν. 3864/2010 αναφέρονται οι λέξεις «Εκτελεστικό Συµβούλιο» ή «Εκτελεστικού Συµβουλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Εκτελεστική Επιτροπή» ή
«Εκτελεστικής Επιτροπής» .
4. Στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθενται
στοιχεία (ε) και (στ) ως εξής:
« (ε)να εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο,
(στ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που δεν απονέµεται ρητά στο Γενικό Συµβούλιο».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται από
τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από ένα από τα άλλα
µέλη του Γενικού Συµβουλίου, εκτός του εκπροσώπου του
Υπουργείου Οικονοµικών και εκτός του προσώπου που ορίζεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος».
6. Στο έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του
ν. 3864/2010 οι λέξεις «της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»
διαγράφονται.
7. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/ 2010 προ-
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στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των συµβάσεων προεγγραφής του Ταµείου, του πιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ
για τη συµµετοχή του Ταµείου στην κάλυψη υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύµατος.»
8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3864/
2010 µετά τις λέξεις «των οµολογιών» προστίθενται οι λέξεις «και
των χρηµατοοικονοµικών µέσων, η τιµή διάθεσης των κοινών µετοχών, οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της κεφαλαιακής
ενίσχυσης».
9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3864/
2010 εφαρµόζεται και για την έκδοση των µετατρέψιµων οµολογιών ή χρηµατοοικονοµικών µέσων.
10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 καταργείται.
11. Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4051/
2012 (A’ 40) καταργείται και προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 16Β
του ν. 3864/2010 ως εξής:
«10. Μέχρι το διορισµό των µελών του Γενικού Συµβουλίου και
της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη συγκρότηση των οργάνων
αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.3864/2010, το Ταµείο διοικείται από το υφιστάµενο διοικητικό συµβούλιο. Με το διορισµό
των νέων οργάνων διοίκησης καταργείται το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου και παύει η θητεία των µελών του αυτοδικαίως
και αζηµίως.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠOΙΗΣΕΩΝ
1. α. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (A’70), προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
« 4. Περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, µε τα παραρτήµατα και τα συστατικά τους,
τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσµά, όπως αυτή ορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού:
α. Εκτάσεις του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, µε τα κτίσµατα, συστατικά και παραρτήµατα που βρίσκονται σε αυτές,
συνολικού εµβαδού 169.448,20 τ.µ., όπως αυτές εµφαίνονται µε
στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 στο από
Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: 1000 που
θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµικών, αντίγραφο
του οποίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε το νόµο αυτό
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – διάγραµµα
1).
β. Κτίσµα του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, εµβαδού
149,80 τ.µ., όπως αυτό εµφαίνεται µε στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.1. στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας
1: 200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµικών,
αντίγραφο του οποίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε το
νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIδιάγραµµα 2).
γ. Έκταση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, µε τα κτίσµατα, συστατικά και παραρτήµατα που βρίσκονται σε αυτή, εµβαδού 38.688,30 τ.µ., όπως αυτή εµφαίνεται µε στοιχεία 3.1, 3.2,
…….. 3.12, 3.13, 3.1 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: 500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµικών, αντίγραφο του οποίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- διάγραµµα 3).
Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος, καταχωρίζεται στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Υποφυκοφυλακείου και στο αρµόδιο Γραφείο
Κτηµατογράφησης. Η ως άνω καταχώριση απαλλάσσεται από
κάθε φόρο, τέλος ή αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένου κάθε τέλους,
εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5. Περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα κάθε ακινήτου, µε τα παραρτήµατα και τα συστατικά του, το οποίο βρίσκεται εντός της έκτασης του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσµά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.»
β. Στο τέλος της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 7 του
άρθρου 2 του ν. 4062/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοιο προεδρικό διάταγµα µπορούν επίσης να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες, ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και
τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α’
33), προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα όρια και το περιεχόµενο των ειδικότερων ζωνών των παραγράφων 2 και 3, ιδίως
όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισµούς δόµησης και τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος ή και κάθε
άλλο θέµα αναγκαίο για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά.»
2. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η µε αριθµ. 186/ 6.9.2011
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων (Β’ 2061) κατά το µέρος που αφορά το ακίνητο µε αύξοντα αριθµό 34, Α.Β.Κ. 193, Διεύθυνση Μεσογείων 96, Αθήνα,
επιφάνεια 10.000 τ.µ..
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργούµενη απόφαση θεωρείται ως µηδέποτε γενοµένη.
β. Εγκρίνεται το ρυµοτοµικό διάγραµµα εντός Ζωνών Δ1 και
Δ2 του Μητροπολιτικού Πάρκου «Γουδή» του από 14.6.2011 π.δ.
(Δ’187) σε κλίµακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή
Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον Οκτώβριο 2012, και που αντίτυπό
του δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ), µε τους επί
αυτού εµφαινόµενους κοινόχρηστους χώρους και τον µε στοιχεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68,
67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50,
21 οικοδοµήσιµο χώρο. Επιτρεπόµενες χρήσεις στον οικοδοµήσιµο χώρο καθορίζονται οι εξής: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια,
εκπαίδευση/έρευνα, διοίκηση.
γ. Το ακίνητο µε στοιχεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56,
55, 54, 53, 52, 51, 50, 21, το οποίο εµφαίνεται στο δηµοσιευόµενο
µε τον παρόντα νόµο ρυµοτοµικό διάγραµµα που περιγράφεται
στην προηγούµενη υποπαράγραφο, επιφανείας 11.903,00 τ.µ.
µετά των επ’ αυτού κτισµάτων, µεταβιβάζεται και περιέρχεται
χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/ 2011 (Α’ 152). Το Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δηµοσιεύεται ο παρών
νόµος καταχωρίζεται στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης
Αθηνών.
3.α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η µε αριθµ. 202/ 21.2.2012 (Β’
656) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κατά το µέρος που αφορά το ακίνητο µε αύξοντα αριθµό 24, Διεύθυνση Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 τ.µ. και
κτηµατολογική µερίδα 050142664006/0/0.
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργούµενη απόφαση θεωρείται ως µηδέποτε γενοµένη.
β. Το ακίνητο (ΚΑΕΚ 050142664006/0/0) µε στοιχεία 1, 2, 3…
140, 141, 1, εµβαδού 231.092 τ.µ., το οποίο εµφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000, που θεωρήθηκε από
τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον Οκτώβριο 2012 και
που αντίτυπό του δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV), κατατµείται στο ακίνητο ΙΕ1 µε στοιχεία 74, 75, 76…123, 124,
173, 172, 171… 144, 143, 142, 74, εµβαδού 95.352 τ.µ. και στο
ακίνητο Ε2 µε στοιχεία 1, 2, 3… 73, 74, 142, 143… 172, 173, 124,
125…140,141,1, εµβαδού 135.740 τ.µ., ως εµφαίνονται στο ανω-
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τέρω τοπογραφικό διάγραµµα.
γ. Το ακίνητο Ε1 της προηγούµενης υποπερίπτωσης 3. β της
παρούσας υποπαραγράφου µεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς
αντάλλαγµα στην Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011.
δ. Επί του ακινήτου Ε2 το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του άρθρου 4 παρ. 1α του ν. 3027/2002 (Α’ 152)
διατηρεί δικαίωµα επικαρπίας.
ε. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος, καταχωρίζεται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου.
4.α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η υπ’ αριθ. 186/ 6.9.2011 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2061) κατά
το µέρος που αφορά το ακίνητο µε αύξοντα αριθµό 35, Α.Β.Κ.
2248, Διεύθυνση Κηφισίας 39, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 τ.µ..
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργούµενη απόφαση θεωρείται ως µηδέποτε γενοµένη.
β. Επί του ενιαίου οικοπέδου κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου συνολικής έκτασης 14.300,54 τ.µ., το οποίο απαρτίζεται από
(α) το οικόπεδο µε αριθµό Β.Κ. 2248, έκτασης 11.494,86 τ.µ., το
οποίο είναι καταχωρισµένο στο Κτηµατολογικό Φύλλο του Κτηµατολογικού Βιβλίου του Δήµου Αµαρουσίου µε Κ.Α.Ε.Κ.
050142411001 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου και (β)
το οικόπεδο εµβαδού 2.805,68 τ.µ., το οποίο είναι καταχωρισµένο στο Κτηµατολογικό Φύλλο του Κτηµατολογικού Βιβλίου
του Δήµου Αµαρουσίου µε Κ.Α.Ε.Κ. 050142411002 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου, συνιστώνται από και µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3741/1929 (Α’ 4) και τα άρθρα 1002 και 1117 Αστικού Κώδικα,
δύο (2) ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και
συγκεκριµένα:
Α) Η υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που εµφαίνεται στο
από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200
του αγρονόµου-τοπογράφου µηχανικού Ιωάννη Παπαστάµου, το
οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), αποτελείται από ισόγειο και
τρεις (3) ορόφους, συνολικού εµβαδού 14.680,60 τ.µ., πλέον
υπόγειων βοηθητικών χώρων εµβαδού 6.281,00 τ.µ. και η οποία
συµµετέχει µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου 337,20/1000 εξ αδιαιρέτου.
Β) Η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία που εµφαίνεται στο
συνηµµένο, στον παρόντα νόµο, από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200 του αγρονόµου-τοπογράφου µηχανικού Ιωάννη Παπαστάµου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), αποτελείται από
υπόγειο, ισόγειο όροφο, και επτά (7) ορόφους συνολικού εµβαδού 28.856,50 τ.µ. πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εµβαδού
5.327,62 τ.µ. και η οποία συµµετέχει µε ποσοστό συνιδιοκτησίας
επί του ενιαίου οικοπέδου 662,80/1000 εξ αδιαιρέτου.
γ. Τροποποίηση της κατά την προηγούµενη υποπαράγραφο
σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς και καθορισµός των
σχέσεων των συνιδιοκτητών δύναται να γίνει οποτεδήποτε µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόµενο σε µεταγραφή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής
και τα διά του παρόντος συνιστώµενα εµπράγµατα δικαιώµατα.
δ. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και
κατοχή η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία της υποπαραγράφου β’, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν.
3986/2011.
ε. Το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος καταχωρίζεται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου.
στ. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το Παραχωρητήριο Χρήσης Δηµοσίου Ακινήτου της «Κτηµατικής Εταιρίας του
Δηµοσίου» µε αριθµό φακέλου 312969/8.2.1991, µε το οποίο πα-

4183

ραχωρήθηκε στην HELEXPO-ΔΕΘ Α.Ε. η χρήση του Β.Κ. 2248
δηµοσίου ακινήτου αρµοδιότητας Κτηµατικής Υπηρεσίας Αθηνών, ισχύει µόνο για την υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία
που συνίσταται µε την υποπαράγραφο β’.
5. α. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Ταµείο συντάσσει, επίσης, τριµηνιαίες αναφορές επί των
δραστηριοτήτων και των οικονοµικών καταστάσεών του, που περιλαµβάνουν αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και
καταστάσεις ταµειακών ροών και οικονοµικής θέσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ηµερών από το τέλος κάθε
τριµήνου.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εντολής του
Α.Κ., µε εξαίρεση τα άρθρα 719, 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Δ.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Ν. 3429/2005
1. Οι ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/ 2005
υποβάλλουν τους ετήσιους προϋπολογισµούς τους στη Δ/νση
ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 7 του ν. 3429/2005. Πέραν όσων ορίζονται στο εν λόγω
άρθρο, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των ανωτέρω
φορέων εξειδικεύονται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση (τρίµηνο,
εξάµηνο, εννεάµηνο, έτος) από τη Δ/νση ΔΕΚΟ, σε συνεργασία
µε τις διοικήσεις των φορέων, και κοινοποιούνται στις αρµόδιες
υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις,
καθώς και να λαµβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς
αυτό το σκοπό. Η εκτέλεση των ετήσιων εγκεκριµένων προϋπολογισµών των προαναφερόµενων φορέων παρακολουθείται σε
µηνιαία και τριµηνιαία βάση από τη Δ/νση ΔΕΚΟ του Υπουργείου
Οικονοµικών και για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω φορείς, πρέπει
να υποβάλλουν µηνιαία οικονοµικά στοιχεία στην προαναφερόµενη υπηρεσία.
2. Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων ακολουθούνται οι
παρακάτω διαδικασίες:
α. Για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφ. Α’ του ν. 3429/ 2005
που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης:
Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, η Δ/νση ΔΕΚΟ υποχρεούται να προσδιορίζει το ποσό της µηνιαίας απόκλισης, το
οποίο θα κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
θα αφαιρείται για κάθε φορέα από την επιχορήγηση που δικαιούται να λάβει κατά τον επόµενο µήνα από τον µήνα που διαπιστώθηκε η απόκλιση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, πέρα από την
µείωση των επιχορηγήσεων, το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου
δανεισµού θα µειώνεται ισόποσα από την ίδια Δ/νση, η οποία
υποχρεούται επίσης να ενηµερώσει σχετικά την 25η Διεύθυνση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι αρµόδια για τις
εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου.
Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων τριµήνου, εξαµήνου
και έτους, ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το ύψος της επιχορήγησης
του Κρατικού Προϋπολογισµού και το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού για το εν λόγω τρίµηνο, εξάµηνο ή έτος, αναπροσαρµόζονται στα αρχικά εγκεκριµένα όρια και τυχόν ποσά
που έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριµένη επιχορήγηση αποδίδονται στον φορέα µε την επόµενη µηνιαία δόση.
β. Για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005
που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Για τους φορείς που λαµβάνουν επιχορηγήσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού ακολουθεί τις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.
Για τους φορείς που δεν λαµβάνουν επιχορήγηση από τον τα-
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κτικό προϋπολογισµό, σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης στα
οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων,
η Δ/νση ΔΕΚΟ υποχρεούται να µειώσει ισόποσα το εγκεκριµένο
ποσό δανειοδότησης και να ενηµερώσει την 25η Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων τριµήνου, εξαµήνου και έτους, ο προϋπολογισµός
εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, το
εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού αποκαθίσταται σε
εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί για το αναφερόµενο διάστηµα
(τρίµηνο, εξάµηνο, έτος).
3. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση σε τριµηνιαία βάση (τρίµηνο, εξάµηνο, έτος) στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, σε κάποιον εκ των φορέων της προηγούµενης παραγράφου, η καταβολή των αµοιβών των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου, αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του αρχικώς εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την αντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν τα ετήσια
οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων,
αποκλίνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% σε σχέση µε αυτά
που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισµό του φορέα, τότε η θητεία των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του
συγκεκριµένου φορέα, λήγει αυτοδίκαια εντός ενός µήνα από
την διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου φορέα
διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού που οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες και
εκτός του πεδίου δράσης της, οφείλει να υποβάλει άµεσα στη
Δ/νση ΔΕΚΟ, αίτηµα αναθεώρησης του ετήσιου εγκεκριµένου
προϋπολογισµού µε σχετική τεκµηριωµένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης του αρχικώς εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Η ανωτέρω Δ/νση εξετάζει το αίτηµα
εντός 15 ηµερών και προβαίνει, εάν κρίνει σκόπιµο, στην αναθεώρηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού ενηµερώνοντας
άµεσα τις αρµόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων
και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριµένων προϋπολογισµών και την
επιβολή των όσων προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος, τα
υποβαλλόµενα από τους φορείς στοιχεία, καθώς και τυχόν κριτήρια για την εξαίρεση φορέων από τη µηνιαία παρακολούθηση
της εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους, εάν δεν επιβαρύνουν
σηµαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που
έχει ως εξής:
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Άρθρο 1
Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
1. Κάθε ηµεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν.
2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νοµική οντότητα που ασκεί
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην
απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική
ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές
ή µη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόµου σχετικά µε την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δε-

δοµένων για διασταύρωση.
2. Τις υποχρεώσεις της προηγουµένης παραγράφου έχει και
κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που αποκτά πραγµατική-φυσική επαγγελµατική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια
αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο
επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις
υποχρεώσεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγµατοποιεί σε τέτοιο ακίνητο
προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα αναφερόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Άρθρο 2
Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών
1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα
στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά
στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε
να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων
των φορολογικών αντικειµένων.
2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα
και στο ευρώ, εκτός αν έχει νοµίµως επιτραπεί η τήρηση αυτών
κατ’ άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές µε
το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και
να αναγράφεται σε αυτά το ξένο νόµισµα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.
Ειδικά, τα τιµολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου συνενωµένα ή µη µε στοιχεία διακίνησης µπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της
χώρας. Η φορολογική αρχή δικαιούται, για ορισµένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή σε ορισµένες περιπτώσεις, να
ζητά για λόγους ελέγχου, µετάφραση των στοιχείων που εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, τα οποία προσκοµίζονται µεταφρασµένα
εντός ευλόγου προθεσµίας, η οποία τίθεται από την φορολογική
αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόµενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό
νόµισµα του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών µε τη χρήση του
µηχανισµού µετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91 της
Οδηγίας 2006/112/ΕΕ.
3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη
πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή σε δηµόσια
έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή
µαγνητική µορφή, οι οποίες εκδίδονται ή παράγονται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και πιστοποιούν την
πραγµατοποίηση από αυτές εισπράξεων ή πληρωµών για λογαριασµό του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή
ασφαλιστικών οργανισµών, επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων των δοσοληψιών που αναφέρονται σε αυτές.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως «ηλεκτρονικό τιµολόγιο» νοείται το τιµολόγιο που περιέχει τις απαιτούµενες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται
και λαµβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή. Η χρήση
ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.
Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η αναγνωσιµότητα των τιµολογίων, σε χαρτί ή σε
ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από τη χρονική στιγµή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της
προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του µε κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδροµής µεταξύ τιµολογίου και
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παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας
του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου. Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχοµένου» νοείται ότι το περιεχόµενο που
απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί.
Για την υλοποίηση των προαναφεροµένων η αυθεντικότητα
της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχοµένου ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου, θεωρείται ότι διασφαλίζεται µε τους πιο
κάτω ενδεικτικά αναφερόµενους τρόπους:
α) Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (Α’ 125).
β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής,
της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. EL
388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτή την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των
δεδοµένων.
γ) Σήµανση µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του ν. 1809/1988.
Στην περίπτωση που πλήθος τιµολογίων αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του ίδιου αποκτώντος αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια είναι δυνατόν να
παρατίθενται µία µόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο
σύνολο των πληροφοριών κάθε τιµολογίου.
Ειδικά, για συναλλαγές µε ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη,
µπορεί να µην αποστέλλεται σε χαρτί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία περιέχουν όλα τα
δεδοµένα και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή
το ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων.
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, µε την
προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από
τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδοµένα των συγχωνευοµένων ή συνενωµένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου µε στοιχείο το βιβλίο µπορεί να
τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα.
7. Σε περίπτωση βλάβης µηχανήµατος ή γενικά µη λειτουργίας
του λογισµικού παρατείνεται η προθεσµία ενηµέρωσης των βιβλίων µε εξαίρεση της αναλυτικής πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί
την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιµοποιεί
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την
έκδοση των στοιχείων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του
προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ., το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση
του λογισµικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά
τη διάρκεια του ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου
που συµµετέχει και υπάλληλος µε ειδικότητα πληροφορικής, την
απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα
αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, υποχρεούται να
παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά µε
τις εφαρµογές λογισµικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην
εφαρµογή των διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου έχει και
όποιος αναλαµβάνει τη µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των
υπόχρεων.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις – Απαλλαγές
1. Το Δηµόσιο, το ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα
και αποκτά κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου
στην ηµεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί
υποχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη
των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόµο.
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Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δηµόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται
στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήµατος
θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών µόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως
10.
2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τα οποία,
ευκαιριακά και ως παρεπόµενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα
ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από
τον αντισυµβαλλόµενο.
3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγµατοποίησε κατά την προηγούµενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα µέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου
αυτής δεν εφαρµόζονται επί ελευθέρων επαγγελµατιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις
εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό,
επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4,
καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
4. Σε περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, που είχε οποιαδήποτε
από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που µετασχηµατίστηκαν.
5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από τον ιδρυτή, πριν τη σύσταση
νοµικού προσώπου ή υποκαταστήµατος αλλοδαπού προσώπου
ή κοινοπραξίας ή την έναρξη λειτουργίας ατοµικής επιχείρησης
και οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα βιβλία
των προσώπων αυτών µετά τη σύστασή τους ή την υποβολή της
δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση.
Άρθρο 4
Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων.
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά
ή διπλογραφικά βιβλία όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως
5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων
όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 από την έναρξη
κάθε διαχειριστικής του περιόδου.
2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ηµεδαπές και αλλοδαπές ανώνυµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ’
εξαίρεση, µπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση
τις διατάξεις των αναγκαστικών νόµων 89/1967 (Α’ 132) και
378/1968 (Α’ 82), τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήµατος µε τον όρο της
αµοιβαιότητας, καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1.
3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:
α) Ο πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης
αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων
εσόδων του.
β) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου
3 του ν. 27/1975.
γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων για την εµπορία βενζίνης
και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης
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(DIESEL) θέρµανσης.
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των περιπτώσεων β’ και γ’ διατηρεί και κλάδο πώλησης
άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν
τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά του.
δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη
εργασιών του.
ε) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά τους, οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων και των αστικών
επαγγελµατικών εταιρειών δικηγόρων των προεδρικών διαταγµάτων 518/1989 (Α’ 220) και 81/2005 (Α’ 120), για τους οποίους
δεν προβλέπεται ένταξη µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται µε βάση το ύψος των ετήσιων
ακαθάριστων εσόδων της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
Βιβλία

όρια ακαθάριστων εσόδων

Απλογραφικά
(Β’ Κατηγορίας)

µέχρι και 1.500.000 ευρώ

Διπλογραφικά
(Γ’ Κατηγορίας)

Άνω των 1.500.000 ευρώ

Αν η προηγούµενη διαχειριστική περίοδος είναι µικρότερη ή
µεγαλύτερη του 12µήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την
ένταξη σε κατηγορία βιβλίων βρίσκονται µε αναγωγή.
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασµό τρίτου ως ακαθάριστο
έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που
πωλήθηκαν.
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έναρξη της
διαχειριστικής του περιόδου, µπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης
κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεται, µε την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή.
7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε
τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλµατός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο µε
οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.
8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος
άρθρου, για την τήρηση των ηµερολογίων και καθολικών εφαρµόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ.
1123/1980, Α’ 283), µόνο ως προς την δοµή, την ονοµατολογία
και το περιεχόµενο των πρωτοβαθµίων, δευτεροβαθµίων και των
υπογραµµισµένων τριτοβαθµίων λογαριασµών, και από τους λογαριασµούς της οµάδας 9 µόνο ο λογαριασµός 94, εφόσον τα
ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασµοί 70, 71)
υπερβαίνουν τα πέντε εκατοµµύρια ευρώ ανά λογαριασµό. Η
ανάπτυξη των δευτεροβαθµίων λογαριασµών, σε µη θεσµοθετηµένους από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθµίους λογαριασµούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθµίων λογαριασµών σε επίπεδο τεταρτοβαθµίων, γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρεου
απεικόνισης συναλλαγών.
Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών
σχεδίων κατισχύουν των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων.
Από τους λογαριασµούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά
στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειµένων.
9. Το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 21 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και

επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης:
10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού
Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να παρακολουθούνται στο
µητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης.
10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο µετά από καταµέτρηση καταγράφονται και αποτιµώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελµατικής του περιουσίας που κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής
του περιόδου. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους
και τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που
έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την
αποτίµηση των στοιχείων της απογραφής εφαρµόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίµησης του π.δ. 1123/1980.
Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των µενόντων αποθεµάτων των
ιδιοπαραχθέντων έτοιµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρµόζεται µε τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους µεταξύ
λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον
υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωληθέντων ή των µενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον Πίνακα των
Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται
από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού.
Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται:
α) Τα αποθέµατα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέµατα που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο
χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό χώρο
τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία περιλαµβάνει το είδος, τη µονάδα µέτρησης, την ποσότητα, την κατά µονάδα αξία, στην οποία
αποτιµήθηκε κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται
µε µία εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω αναφερόµενα
αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστηµα ή σε αποθηκευτικό
χώρο καταχωρούνται διακεκριµένα στο βιβλίο απογραφών της
έδρας και τα δεδοµένα των αγαθών αυτών δίνονται άµεσα στον
έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστηµα ή στον αποθηκευτικό
χώρο.
β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφονται κατά
οµοειδείς κατηγορίες τουλάχιστον µε την αξία κτήσης ή κόστος
ιδιοκατασκευής, προσαυξηµένο µε τις δαπάνες επεκτάσεων ή
προσθηκών και βελτιώσεων, τις αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους.
Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού
στοιχείου διατηρείται στο µητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραµένει στην κυριότητα
του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.
Κατ’ εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να καταχωρούνται
στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, µε το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης τους, τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους.
γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα
οποία µπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών µε τα
υπόλοιπα µόνο των πρωτοβάθµιων λογαριασµών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασµού δίνεται στον έλεγχο. Ειδικά για τις
µετοχές, τις οµολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται
για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία.
δ) Τα αποθέµατα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του κατ’ είδος και ποσότητα, εφόσον
τα δεδοµένα αυτά δεν προκύπτουν από άλλα βιβλία.
ε) Ο νόµιµα συνταχθείς ισολογισµός και λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων, η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα των παραγράφων 4.1.202, 4.1.302 και 4.1.402 του
άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται
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από τις περιπτώσεις α’ και γ’ της παραγράφου 15 του άρθρου
αυτού. Ειδικά τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν.
2238/1994 που τελούν υπό εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του
έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών προσωρινό ισολογισµό λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε
τα υποδείγµατα του προηγούµενου εδαφίου.
11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου
ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενηµερώνεται µέχρι το
τέλος του επόµενου µήνα της λήξης της προθεσµίας υποβολής
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µε τα αναλυτικά δεδοµένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου
των λογαριασµών όλων των βαθµίδων, των ηµερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισµού, των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του µητρώου παγίων, εφόσον
αυτά τηρούνται µηχανογραφικά.
12. Η ενηµέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται:
α) Του ή των ηµερολογίων µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα
από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και
επί ταµειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσµία
αυτή δεν µπορεί να υπερβεί την εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσµία ενηµερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά µε εξαίρεση αυτά των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία µπορεί να ενηµερώνονται
µέχρι την εικοστή (20ή) του µεθεπόµενου µήνα.
β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του Ισολογισµού.
γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις µέχρι την 20ή ηµέρα του µεθεπόµενου
µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
δ) Του βιβλίου απογραφών µε την αξία των αποθεµάτων και
των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το κλείσιµο του
ισολογισµού µέχρι την εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις
Ετήσιες Οικονοµικές του Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή µε βάση
τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή µε βάση τις αρχές και
τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.
14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία
του σύµφωνα µε τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται:
Α. Να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής
Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για
κάθε πρωτοβάθµιο διαφοροποιηµένο λογαριασµό σε χρέωση ή
πίστωση:
α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία (Λογιστική
βάση).
β) Η αξία όπως προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας (Φορολογική βάση).
γ) Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο κύριο
Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιµοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισµού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα
Φορολογικών Αποτελεσµάτων, στο βαθµό που, κατά την εφαρµογή των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίµηση πάγιων
περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ
των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των
συσσωρευµένων αποσβέσεων.
Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Σχηµατισµού Φορολογικών Αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών, των οποίων τα
δεδοµένα προκύπτουν από λογαριασµούς που τηρούνται µε τη
διπλογραφική µέθοδο.
15. Οι συναλλαγές του υποκαταστήµατος µε εξηρτηµένη λογιστική, αντί να καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές,
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οι πωλήσεις και το ταµείο κάθε υποκαταστήµατος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου
υποκαταστήµατος και δίνεται άµεσα στον έλεγχο το υπόλοιπο
ταµείου κάθε υποκαταστήµατος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία µέχρι την ηµέρα που σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού έπρεπε να
έχει γίνει η ενηµέρωση των ηµερολογίων.
Στο υποκατάστηµα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα τηρούνται ίδια διπλογραφικά βιβλία
και εξάγεται τελικό αποτέλεσµα το οποίο ενσωµατώνεται µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας.
16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε
τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρεί:
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων.
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα
ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα
έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε
ετήσια βάση.
17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριµένα:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθµός και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή
η επωνυµία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων.
β) Τα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή
υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα
µε τον προορισµό τους για µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων,
oι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών.
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασµό τρίτου που αφορούν
πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων
7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται µε ιδιαίτερο
στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται
αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ αναλύεται στον χρόνο ενηµέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες του
Φ.Π.Α..
18. Η καταχώρηση - ενηµέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων
µε τις πιο πάνω πράξεις γίνεται µέχρι το τέλος του επόµενου
µήνα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και όχι πέραν του χρόνου
της εµπρόθεσµης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαµβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενηµέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών.
Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαµβάνονται στοιχεία αγοράς
αγαθών που δεν έχουν ακόµα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και τακτοποιούνται µε την παραλαβή των αγαθών
Επιπλέον, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτικά και όχι ανά
παραστατικό, ανάλυση των δεδοµένων της παραγράφου 17 του
άρθρου αυτού, ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος και την συµπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρείται, µέχρι τον χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για κάθε πάγιο
περιουσιακό στοιχείο, η ηµεροµηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία.
20. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής καταχωρούνται τα εµπορεύµατα, τα προϊόντα, τα ηµιέτοιµα, οι Α’
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και Β’ ύλες, καθώς και τα υλικά συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο
υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις
ή σε εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται µε τον
τρόπο που ορίζεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4. Τα πιο
πάνω αναφερόµενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστηµα ή
σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριµένα στο βιβλίο
απογραφών της έδρας και τα δεδοµένα των αγαθών αυτών δίνονται άµεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστηµα
ή στον αποθηκευτικό χώρο.
Το βιβλίο ενηµερώνεται, µε την ποσοτική καταχώρηση των
αποθεµάτων, µέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επόµενου έτους,
η δε αξία τίθεται µέχρι τον χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής,
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
21. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά
στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθµού.
Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταµειακής µηχανής αναγράφεται ο αριθµός του ηµερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται
από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.µ..
Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ηµερήσιων δελτίων «Ζ» µε µία µηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή µε βάση δελτίο
µηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από την φ.τ.µ., και στο
οποίο εµφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσµατα των επί µέρους
ηµερήσιων δελτίων «Ζ», µε αναγραφή στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της περιόδου που αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθµού του ηµερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου
µήνα. Τα ηµερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και
να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.µ. και των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς.
Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί επίσης να καταχωρούνται καθηµερινά στις
στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, µε την προϋπόθεση ότι θα
δίνεται άµεσα στον έλεγχο όταν ζητηθεί από αυτόν κατάσταση
µε ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων
που εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθµού ή του αύξοντα αριθµού του ηµερήσιου δελτίου
«Z» κατά περίπτωση.
Τα ποσά των εξόδων µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο
και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί να καταχωρούνται
καθηµερινά στις στήλες που αφορούν συγκεντρωτικά µε ένα
ποσό, µε αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
22. Στο υποκατάστηµα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων,
τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήµατος µε δυνατότητα µη τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήµατος παρακολουθούνται
χωριστά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της έδρας, από τα αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος.
Όταν στο υποκατάστηµα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων εξόδων τα δεδοµένα του καταχωρούνται διακεκριµένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της έδρας µέχρι την προθεσµία
ενηµέρωσής του.
23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου
αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκµεταλλευτής χώρου διαµονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυµναστηρίων, χώρου
στάθµευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν
ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους µέχρι την έκδοση
του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η διασφάλιση των πληροφοριών
αυτών γίνεται είτε µε την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρηµένα
έντυπα ή, επί µηχανογραφικής τήρησης, µε τη χρήση ειδικών
ασφαλών διατάξεων σήµανσης του ν. 1809/1988 (Α’ 222). Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 5
Δελτίο Αποστολής
1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης
συναλλαγών:
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε
σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο αποστολής µε
φορολογικό στοιχείο αξίας,
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από µη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούµενο την
έκδοσή του,
γ) επί διακίνησης αγαθών µεταξύ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεών του,
δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελµατική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εµπορεύσιµων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή
διαµεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση,
καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας
είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού
καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται
άµεσα τιµολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.
2. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασµό τους.
3. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά
αλιεύµατα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή µέσω τρίτων,
για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής µόνον, όταν τα διακινούν µε δηµόσιας
χρήσης µεταφορικά µέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.
4. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση
µεταφοράς και διανοµής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, κατά την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται οχήµατα ιδιωτικής χρήσης για τη
διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο
κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε κάθε όχηµα, στο οποίο καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, τα δελτία αποστολής
εφοδιασµού του οχήµατος µε αγαθά και τα εκδιδόµενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του
οχήµατος µέχρι την ενηµέρωση του βιβλίου αυτού.
Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη,
δελτίο αποστολής ή συνενωµένο δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης, εφόσον στην
τελευταία περίπτωση πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων.
Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το
είδος και η ποσότητα των αγαθών, µε εξαίρεση τις αποδείξεις
που εκδίδονται από φορολογική ταµειακή µηχανή και εφόσον δεν
τηρείται ο λογαριασµός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και η ακριβής
ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται
δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόµενων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθµός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου,
κατάλληλα γραµµογραφηµένο σε στήλες, µπορεί να εκδίδεται
την πρώτη ηµέρα της διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ηµέρα και µέχρι τριάντα (30) ηµέρες πριν
από την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών
που διακινούνται την ηµέρα αυτή.
5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται
από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6. Όταν τα
αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη αναγράφεται µόνο το ονοµατε-
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πώνυµο και η διεύθυνσή του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, ως παραλήπτης, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι».
β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, που
σηµειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, µε τετραψήφιο
αριθµό.
γ) Ο αριθµός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιµοποιούµενου,
κατά τη µεταφορά των αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνοµα του πλωτού µέσου επί θαλάσσιων µεταφορών.
δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και
ο τόπος προορισµού, όταν δε συµπίπτει µε τη διεύθυνση του καταστήµατος ή του υποκαταστήµατος του αποστολέα και του καταστήµατος του παραλήπτη, κατά περίπτωση.
ε) Η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το δελτίο
αποστολής εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών µε ενδιάµεσο
σταθµό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από την ηµεροµηνία και
ώρα διακίνησής τους µέχρι τον ενδιάµεσο αυτό σταθµό και η
ηµεροµηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους από το
σταθµό αυτό µέχρι το τελικό σηµείο προορισµού τους.
στ) Ο σκοπός της διακίνησης.
ζ) Το είδος, η µονάδα µέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το
άθροισµα των ποσοτήτων των ειδών, αριθµητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισµό της ποσότητας κάθε
είδους χρησιµοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική µονάδα µέτρησης.
Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσµατος των ποσοτήτων αριθµητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής
εκδίδεται µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).
η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας µε σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία
των αγαθών που αποστέλλονται.
θ) Ο αριθµός του τιµολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτηµένων
καρπών.
6. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται, συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους µε το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Όταν
για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωµένου δελτίου αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας και
αντίστροφα. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδροµή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
Επί µεταφοράς αγαθών µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. παραδίδουν στο µεταφορέα ή το µεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής,
που συνοδεύουν τα αγαθά µέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη.
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο µη υπόχρεο στην έκδοση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο µεταφορέα ή το µεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση µεταφοράς, στην οποία
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και η διεύθυνσή
του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος
προορισµού και συνοπτική περιγραφή των ειδών.
7. Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής
από τον τόπο έναρξης της διακίνησης µέχρι τον τόπο παράδοσης
ή προορισµού, συνοδεύει τα διακινούµενα αγαθά και επιδεικνύεται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο.
Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την
απόσταση, τον τρόπο της µεταφοράς, το είδος των χρησιµοποιούµενων µεταφορικών µέσων και τις ειδικότερες συνθήκες της
µεταφοράς.
Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων
αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος µπορεί
να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις,
που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.
8. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής
στις εξής περιπτώσεις:
α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για
τον χαρακτηρισµό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώµατα είδη που δεν εµπεριέχονται σε αυτά δικαιώ-
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µατα ή δεν έχουν εµπορευµατική αξία για τον αποστολέα, τον
παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση
αυτών, αυτούσιων ή µη, έσοδο.
β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών µεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον
δεν αποτελούν γι’ αυτόν αντικείµενο εµπορίας και προορίζονται
αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις
του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται µε µεταφορικά µέσα
ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης.
γ) Μεταφοράς, µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης: γα) αυτούσιων λατοµικών προϊόντων
(άµµου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που
παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, γβ) µεταλλεύµατος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο
και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και
εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από µεταλλευτικές επιχειρήσεις και γγ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώµατος
και αργιλοχώµατος, από επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιµέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή
εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας.
δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται µέσω δικτύου µε συνεχή ροή.
Άρθρο 6
Τιµολόγηση Συναλλαγών
1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης
συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε
πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλµατός
τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει
την έκδοση τιµολογίου από τον ίδιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που
πραγµατοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας,
είτε σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη
χώρα.
2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών,
που επαναλαµβάνονται κάθε ηµέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα µέσα στον ίδιο µήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο
απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής
µπορεί, αντί της έκδοσης τιµολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για
κάθε παροχή υπηρεσιών η ηµεροµηνία παράδοσης των αγαθών
ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των
αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αµοιβής που
συµφωνήθηκε. Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιµολόγιο την τελευταία ηµέρα του µήνα εκείνου που
αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον
η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των
οποίων επισυνάπτεται στο τιµολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν
απαιτείται όταν το τιµολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά
όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις.
3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιµολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, αποζηµιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα
έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασµού του δικαιούχου, εφόσον
αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.
4. Τιµολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου
1 του άρθρου 3 για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιούν σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών
ή σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του
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ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..
5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 εκδίδουν τιµολόγιο για τα αγαθά
που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιµολογίου ή έκδοσης ανακριβούς
τιµολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άµεσα από τον αγοραστή
των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. του
αντισυµβαλλόµενου σε Κεντρικές Υποδοµές.
6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδουν τιµολόγιο.
Για το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα, για την πώληση αγαθών,
στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου αυτού,
για δε τις επαναλαµβανόµενες αγορές τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο 2.
7. Τα αγαθά που παραλαµβάνονται από τρίτο προς πώληση ή
προς επεξεργασία για λογαριασµό του καταχωρούνται, κατ’
είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην
ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα
αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται µετά την επεξεργασία, οι
δαπάνες που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του τρίτου, ο
Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση.
Την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα,
η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αµοιβής κατά συντελεστή
Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προµήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α.
της προµήθειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν
για λογαριασµό του εντολέα. Η εκκαθάριση µε το ένα αντίτυπο
της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνοµα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην
κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα µέχρι τη δεκάτη πέµπτη (15η) ηµέρα του µήνα της εκκαθάρισης και προκειµένου για
τον τελευταίο µήνα της διαχειριστικής περιόδου µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης
αυτού.
Η πιο πάνω κατάσταση µπορεί να µη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση.
8. Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται
ανάλογα και επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασµό τρίτου.
Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που
δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου αυτό εκδίδεται από τον
αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή στο τιµολόγιο αναγράφεται
και το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά
η αγορά θεωρείται, κατ’ αµάχητο τεκµήριο, ότι έγινε για λογαριασµό του αντιπροσώπου.
Στις περιπτώσεις χορήγησης αµοιβών (προµηθειών), που
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεο απεικόνισης
συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου
µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων µε την προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων
στην ίδια διαχειριστική περίοδο.
9. Στο τιµολόγιο αναγράφονται η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού,
τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων, η ηµεροµηνία και τα
στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθµός ή οι αριθµοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή
την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιµολόγιο.
Ακόµη, στο τιµολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη
εθνική διάταξη ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σύµφωνα µε
την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό.
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα στοιχεία που απαριθµούνται στην παράγραφο 4
του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248).
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γ) Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους
των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου –
Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του.
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η
αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».
στ) Όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που
ισχύουν στον τοµέα των µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισµένα αγαθά»,
«Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείµενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως.
10. Ως πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων νοούνται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δηµόσιο και τα εξοµοιούµενα µε αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους
διεθνείς οργανισµούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυµία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ..
11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των
αγαθών, η ποσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή µονάδας και η
αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αµοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Οι παρεχόµενες εκπτώσεις αναγράφονται
κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαµβάνονται οι
κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Ακόµη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής
ή της αµοιβής. Επί αγοράς ηρτηµένων καρπών ορισµένου κτήµατος στο τιµολόγιο αναγράφεται ως ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί.
Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος µπορεί
να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται
παραποµπή στην οικεία σύµβαση.
Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυτών αναγράφεται κατά γενική κατηγορία.
12. Στο τιµολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως
αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου
αυτού αναγράφει τον αριθµό του τιµολογίου ή της παραγγελίας,
στα οποία αναφέρεται η προµήθεια. Επίσης, εκδίδει τιµολόγιο µε
το ίδιο περιεχόµενο και στις περιπτώσεις που παίρνει προµήθεια
και από τον παραγγελέα ή µόνο από αυτόν.
13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές,
εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούµενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο από τον εκδότη του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιµολογίου, στο
οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συµβαλλοµένων,
το είδος, η ποσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή και η αξία κατά
συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφοµένων αγαθών, το ποσό των
εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθµός ή οι αριθµοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η
παρεχόµενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που
υπολογίζονται µε βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή
των πιο πάνω αριθµών. Πιστωτικό τιµολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από
σχετικές διατάξεις.
14. Το τιµολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη
της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση.
Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) µήνα από
την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων.
Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις έκδοσης του τιµολογίου σε
χρόνο µεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών,
όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις
αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2859/2000, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο
µέχρι τη 15η του επόµενου µήνα της παράδοσης ή αποστολής
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αγαθών και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των
συµβαλλοµένων. Το τιµολόγιο αγοράς ηρτηµένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης. Επί επιστροφής
αγαθών το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1)
µήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως µέσα στην
ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην
περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιµολόγιο εκδίδεται µε την
ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί,
εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό
µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιµολόγιο δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν
της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην
περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιµολόγιο εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την προσωρινή επιµέτρηση και πάντως µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που
πραγµατοποιήθηκε η επιµέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής
σε πελάτη δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριµένο ή
µη χρονικό διάστηµα, έναντι προκαθορισµένης αµοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή µη πλήθος υπηρεσιών, το
τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αµοιβή είναι απαιτητή
και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης των υπηρεσιών
και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων.
15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο
της παραγράφου 1 του άρθρου 3, το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία
έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των
υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση
από τις αρµόδιες αρχές της πώλησης συγγραµµάτων.
Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα οποία
εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται
να εκδίδονται µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα
µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής
περιόδου, εφόσον παραδίδονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν
που αφορούν.
Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που
εκδίδονται στο τέλος κάθε µήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι
τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του προηγούµενου µήνα, µε
εξαίρεση τα τιµολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης
παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του
επόµενου δεκαπενθηµέρου από τον προβλεπόµενο αυτόν χρόνο
και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτή της συµπλήρωσης ενός µήνα
από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή.
16. Εξοµοιώνονται µε τιµολόγια:
α) Τα συντασσόµενα συµβόλαια µεταβίβασης στις πωλήσεις
ακινήτων, βιοµηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών
και λοιπών µηχανηµάτων, καθώς και λοιπά συντασσόµενα έγγραφα στις πωλήσεις µετοχών, παραγώγων, οµολογιών, οµολόγων, εντόκων γραµµατίων και λοιπών συναφών που περιλαµβάνουν τα στοιχεία των τιµολογίων,
β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου
µέσω δικτύου, ύδατος µη ιαµατικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού
ρεύµατος, θερµικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών,
ταχυδροµικών, τραπεζικών, χρηµατιστηριακών, χρηµατοδοτικών
εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών
τελών και λοιπών συναφών δικαιωµάτων από το Δηµόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δηµοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, εφόσον περιλαµβάνουν τα στοιχεία του τιµολογίου και
αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη.
γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείµενο εργασιών
που εµφανίζεται στα στοιχεία του εκδότη υπό την προϋπόθεση
της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυµβαλλόµενο
για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις
µη εµπορεύσιµων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου
3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι εκατό (100) ευρώ.
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17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για
λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να
είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, µε τους ακόλουθους όρους
και προϋποθέσεις:
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείµενα στο φόρο στη χώρα
εγκατάστασής τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστηµένα σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για
την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983 (Α’ 167), του ν.
1914/1990 (Α’ 178) και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του
Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L
264/2003, σελ. 1-11), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατάστασής
τους από επίσηµο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής.
β) Να υπάρχει προηγούµενη συµφωνία, πριν την έκδοση του
πρώτου τιµολογίου, µεταξύ τους που αποδεικνύεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και από την οποία να προκύπτουν, µεταξύ άλλων, η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από την
οποία θα εκδίδονται τα τιµολόγια, η ρητή αποδοχή της συγκεκριµένης διαδικασίας, που καθορίζεται µε το άρθρο αυτό, οι όροι
της τιµολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής του κάθε
τιµολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών.
Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίων από τον πελάτη
ή τον τρίτο που είναι εγκατεστηµένος σε χώρα µε την οποία δεν
υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του ν. 1914/ 1990
και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 2003, η ανωτέρω συµφωνία απαιτείται να έχει καταρτισθεί εγγράφως, η οποία να έχει κατατεθεί πριν την έκδοση του
πρώτου τιµολογίου στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιµολόγια.
γ) Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τον πελάτη του υπόχρεου
απεικόνισης συναλλαγών ή τον τρίτο πρέπει να φέρουν τα πλήρη
στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, καθώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του οποίου εκδίδονται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου
διακριτά και µε σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιµολόγιο στο όνοµα και για λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης
συναλλαγών µε την ένδειξη «αυτοτιµολόγηση».
δ) Για τα τιµολόγια που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά
όλα τα έγγραφα ή µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή,
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 7
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς
φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατοµικών ή οικογενειακών
αναγκών ή προς τα µέλη προµηθευτικού συνεταιρισµού µε βάση
διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.
2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη επιστροφής στις εξής περιπτώσεις:
α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην οποία
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη,
εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.
β) Στην έκπτωση, µετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής,
που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, των οποίων η αρχική
τιµή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισµού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωµα, στην οποία αναγράφεται το
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθµός της σχετικής απόδειξης.
3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η
αξία της πώλησης ή το ποσό της αµοιβής ή επιστροφής ή έκπτω-
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σης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το ποσό της αµοιβής αναγράφεται
και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα και υπόχρεους τήρησης πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου
4 χωρίς αµοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη
«δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται
στον πελάτη, η αξία του αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν
διαφορά και εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30)
ευρώ το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη.
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, αναγράφουν και το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη.
Οι εκµεταλλευτές γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιουργείου ή
αλευρόµυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν
και το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη, καθώς και
το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιµή,
όταν η αµοιβή καταβάλλεται σε είδος.
Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασµού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά
περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε.
4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής:
α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την έναρξη της
αποστολής του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση
έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη µπορεί να εκδίδεται
το αργότερο µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου
µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν
η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, µε εντολή του αγοραστή, σε χρόνο µεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης
λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθµός της απόδειξης αυτής.
β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις
διατάξεις της παραγράφου 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, µε εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα προς
το Δηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, όπου η
απόδειξη εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη,
καθώς και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάµατος ή µεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση πραγµατοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάµατος ή της µεταφοράς.
γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή
εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, κατά την παράδοση του
έργου ή της εγκατάστασης και µέχρι το τέλος της διαχειριστικής
περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις
συναλλαγές των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 16 του
άρθρου 6, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή
παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης
ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαµβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών
των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αµοιβής από συµβολαιογράφο, εφόσον η αµοιβή του
αναγράφεται στο συµβόλαιο για το οποίο εισπράττεται.
Κατ’ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού, ηλεκτρικού ρεύµατος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα
εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα παραστατικά αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο του πελάτη - καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός της
αστυνοµικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθµού φορολογικού
µητρώου. Τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν
και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
6. Η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηµατογράφων, συναυλιών
και λοιπών συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και η έκδοση εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων δύνανται να ανατίθενται
σε τρίτο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 8
Έγγραφα µεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών
1. Ο µεταφορέας µε βάση τα έγγραφα των δύο τελευταίων
εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την
εκκίνηση του µεταφορικού µέσου, για κάθε µεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το
πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών και παραµένει στο µεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό
Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει τα κόµιστρα
και το τέταρτο παραµένει ως στέλεχος.
2. Το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, µε βάση τα έγγραφα των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει για κάθε µεταφορά, φορτωτική κατά αποστολέα
και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο προορίζεται για το µεταφορικό γραφείο ή τον διαµεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη
«Αποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει τα κόµιστρα και το τέταρτο παραµένει ως στέλεχος.
Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις
του µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφορέα, η φορτωτική
εκδίδεται µε την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών και το
αργότερο πριν την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου και το
πρώτο αντίτυπο αυτής συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο
µεταφορικό γραφείο ή στον διαµεταφορέα.
Όταν η µεταφορά ενεργείται κατ’ εντολή του µεταφορικού
γραφείου ή του διαµεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα
στον παραλήπτη, η φορτωτική του µεταφορικού γραφείου ή του
διαµεταφορέα εκδίδεται µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας
από την ολοκλήρωση της µεταφοράς και µε ηµεροµηνία έκδοσης
αυτή της προηγούµενης ηµέρας.
Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής µπορεί να παραµένει στο µεταφορικό γραφείο ή στον διαµεταφορέα
εφόσον φυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις
του νόµου αυτού και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τον έλεγχο.
Για τη µεταφορά των αγαθών το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, όταν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις
του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, στην
οποία αναγράφει το είδος και τους αριθµούς των δεµάτων, το
είδος και την ποσότητα των µεταφερόµενων αγαθών και τον
τόπο του προορισµού τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης
αυτής παραδίδεται στον µεταφορέα για την έκδοση της συγκεντρωτικής φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται
αντίγραφο των τετραπλότυπων φορτωτικών που εκδόθηκαν αναγράφεται µόνο ο αριθµός κάθε φορτωτικής, το συνολικό βάρος
των αγαθών που µεταφέρονται και ο συνολικός αριθµός των δεµάτων.
3. Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα και τη διεύθυνση του αποστολέα ή φορτωτή και του παραλήπτη των αγαθών, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του καταβάλλοντος τα κόµιστρα,
β) όταν η µεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα
στον παραλήπτη, κατ’ εντολή µεταφορικού γραφείου, διαµεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική αναγράφονται και τα
πλήρη στοιχεία του εντολέα,
γ) την ηµεροµηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής,
καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της µεταφοράς από το µεταφορέα,
δ) τον τόπο προορισµού των προς µεταφορά αγαθών,
ε) το είδος και τον αριθµό του συνοδευτικού στοιχείου του
αποστολέα,
στ) τους αριθµούς των δεµάτων, το είδος κατά γενική κατηγορία και την ποσότητα των µεταφεροµένων αγαθών,
ζ) το κόµιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της µεταφοράς,
η) τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνοµα του
πλωτού µέσου, προκειµένου περί θαλασσίων µεταφορών.
4. Ο µεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν µεταφέρει αγαθά
δικά του. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δηµόσιες µεταφορικές επιχειρήσεις.
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5. Ο µεταφορέας, αντί φορτωτικής, µπορεί να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για µεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται
από τον ταξιδιώτη ή µικροδεµάτων ή για µεταφορές εντός της
αστικής περιοχής των πόλεων ή για µεταφορές εµφόρτων ή
κενών οχηµάτων µε πλωτά µέσα. Στην απόδειξη αυτή, που εκδίδεται πριν από την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου και το ένα
αντίτυπό της παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόµιστρο, αναγράφονται:
α) επί µεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόµιστρο,
β) επί µεταφοράς µικροδεµάτων, τα στοιχεία του φορτωτή και
του παραλήπτη, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των
αγαθών και το κόµιστρο,
γ) επί αστικών µεταφορών, τα στοιχεία της προηγούµενης περίπτωσης β’, ο αριθµός του συνοδευτικού στοιχείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του µεταφορικού µέσου,
δ) επί µεταφοράς οχηµάτων µε πλωτά µέσα, τα στοιχεία αυτού
που καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού.
6. Ο µεταφορέας, το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας
εκδίδει διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς σε τρία αντίτυπα: α)
όταν επιστρέφει ποσό κοµίστρων, β) όταν κατά την παράδοση
των αγαθών στον παραλήπτη διαπιστωθούν ποσοτικές διαφορές
και γ) σε κάθε περίπτωση πραγµατοποίησης της µεταφοράς
κατά τρόπο, τόπο και χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική και για κάθε άλλη διαφορά. Στο σηµείωµα
αυτό, που υπογράφεται από το µεταφορέα και τον παραλήπτη,
γράφονται τα στοιχεία του µεταφορέα, του φορτωτή ή αποστολέα και του παραλήπτη, ο αριθµός της φορτωτικής, το ποσό της
διαφοράς των κοµίστρων, καθώς και οι διαφορές που διαπιστώθηκαν. Το πρώτο αντίτυπο αποστέλλεται στο φορτωτή ή αποστολέα, το δεύτερο παραδίδεται στον παραλήπτη και το τρίτο
παραµένει ως στέλεχος.
7. Ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί διεθνείς µεταφορές οδικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες ή εναέριες, δύναται να εκδίδει
γι’ αυτές τις µεταφορές άλλα ισοδύναµα µε τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις, στις
οποίες έχει προσχωρήσει και η χώρα µας.
8. Ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες
µεταφορές δύναται να αναθέτει την έκδοση των εγγράφων µεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, εφόσον πριν από την
ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στη Δ.Ο.Υ., στην οποία
υπάγεται ο αντιπρόσωπός του ή ο πράκτοράς του.
9. Επί µεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή µε µεταφορικά µέσα
δηµόσιας χρήσης, που προορίζονται να παραδοθούν σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, µπορεί να εκδίδεται µία συγκεντρωτική φορτωτική κατά αποστολέα για κάθε µεταφορά, αντί
της έκδοσης φορτωτικών κατά φορτωτή και παραλήπτη, µε την
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόµιστρο καταβάλλεται στο µεταφορέα από τον φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα και η
διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπος φόρτωσης, το συνολικό κόµιστρο αριθµητικώς και ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του
µεταφορικού µέσου, καθώς και για κάθε παραλήπτη ο αριθµός
και το είδος του συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, το είδος
κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών που προορίζονται γι’ αυτόν και ο τόπος προορισµού (εκφόρτωσης).
10. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου µεταφορέας θεωρείται αυτός που ενεργεί τη µεταφορά αγαθών µε
κόµιστρο, µε µεταφορικά µέσα που ανήκουν σε αυτόν ή εκµεταλλεύεται αυτός, και φορτωτής αυτός που αναθέτει στον µεταφορέα το έργο της µεταφοράς.
11. Ο µεταφορέας, επί µεταφοράς αγαθών µε ή χωρίς παροχή
και άλλων υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδει, αντί φορτωτικής, τιµολόγιο ή απόδειξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7,
εφόσον τηρείται το ηµερολόγιο µεταφοράς, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/
6.8.1992 (Β’ 517). Τα προαναφερόµενα ισχύουν και για τα µεταφορικά γραφεία ή τους διαµεταφορείς, χωρίς την προϋπόθεση
της τήρησης ηµερολογίου µεταφοράς.
Στο περιεχόµενο του τιµολογίου ή της απόδειξης αναγράφονται, εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία του καταβάλλοντος τα
κόµιστρα, τα µεταφερόµενα αγαθά, κατά γενική κατηγορία, το

4193

κόµιστρο ή την αµοιβή, τις λοιπές επιβαρύνσεις της µεταφοράς
και τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
12. Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το
ν. 2859/2000,
εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής
µπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».
13. α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί βιβλία
οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 3 για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για
την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου
του παρόντος νόµου, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκµεταλλευτή επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για την
καταβολή στους οδηγούς αµοιβών οι οποίες δεν υπάγονται στο
φόρο προστιθέµενης αξίας.
β) Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από το
δικαιούχο και στα δύο αντίτυπα, αναγράφονται: α) τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων όπως περιγράφονται στην παράγραφο
10 του άρθρου 6, β) η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθµητικώς και ολογράφως. Δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσού
ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται µε Η/Υ, γ) οι τυχόν
φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.
γ) Για τα δώρα που γίνονται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελµατική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης,
συνυφασµένης µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, αξίας
του καθενός µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ, µπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση, µε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης
απόδειξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής για κάθε πρόσωπο.
δ) Όταν καταβάλλονται µισθοί, ηµεροµίσθια, ή άλλες παροχές
σε µισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να
συντάσσεται κατάσταση στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι
για τα ποσά που λαµβάνουν. Επί καταβολής µισθών και ηµεροµισθίων µε τη µεσολάβηση τράπεζας δεν απαιτείται υπογραφή
της κατάστασης, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση των
δικαιούχων της αµοιβής, που δίδεται µία φορά µε ταυτόχρονη
εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συγκεκριµένου λογαριασµού.
Άρθρο 9
Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδοµένων
1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται
µε τη χρήση θεωρηµένων από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί
χειρόγραφης έκδοσής τους, ή µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του νόµου 1809/1988 (Α’ 222), επί µηχανογραφικής έκδοσής αυτών, και των στοιχείων αξίας λιανικών
συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας µε θεώρηση από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζονται για τα εισιτήρια επιχειρήσεων µεταφοράς προσώπων µε
λεωφορεία, σιδηρόδροµους και αεροπλάνα, όταν εκτελούν συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.. Η
παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2014.
2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και µέχρι την
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελµατική εγκατάσταση που
αφορούν και επιδεικνύονται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο.
Με γνωστοποίηση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία
της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσσονται σε άλλο τόπο, µε την
προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσµία που ορίζεται
από την αρµόδια φορολογική αρχή.
Επίσης, µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου,
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µπορεί τα βιβλία να ενηµερώνονται σε άλλο τόπο µε τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών,
τα οποία, µετά την ενηµέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελµατική εγκατάσταση που αφορούν.
Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και των
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου, τηρούνται στην επαγγελµατική εγκατάσταση που
ασκείται η σχετική δραστηριότητα.
3. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα
αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής περιόδου, µπορεί να
φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσµία που ορίζεται από
την αρµόδια φορολογική αρχή. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και
κάθε µεταβολή του τόπου αυτού.
4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιµολογίων εφαρµόζονται τα
εξής:
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να µεριµνά
για την αποθήκευση των αντιγράφων των τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του,
από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει. Αντίτυπα των τιµολογίων που εκδίδονται εξ
ονόµατος και για λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, παραδίδονται σε αυτόν µέσα στην προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις περί Απεικόνισης Συναλλαγών για την
ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων.
β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να καθορίζει
τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει στη διάθεση των
αρµόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, τα τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, µέσα στις προθεσµίες που τίθενται µε την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε
µεταβολή του τόπου αυτού.
γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά
µέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (on-line)
πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, o υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας
τα τιµολόγια που εκδίδει ή λαµβάνει.
δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του ν. 1914/1990 και
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 2003 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται
στην περίπτωση στ’, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας, τα τιµολόγια
που εκδίδει ή λαµβάνει.
ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται στη διαφύλαξη των τιµολογίων µε την αρχική τους µορφή µε την οποία
διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεσή του, σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Επίσης, όταν τα τιµολόγια διαφυλάσσονται µε
ηλεκτρονικά µέσα, διαφυλάσσονται µε ηλεκτρονικά µέσα και τα
δεδοµένα που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και
την ακεραιότητα του περιεχοµένου κάθε τιµολογίου.
στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αποθηκεύει,
µε ηλεκτρονικά µέσα τα οποία εξασφαλίζουν πρόσβαση µε απευθείας σύνδεση (on-line) πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή λαµβάνει, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος και, όταν ο
Φ.Π.Α. οφείλεται σε ένα άλλο κράτος - µέλος, οι αρµόδιες αρχές
εκείνου του κράτους - µέλους έχουν δικαίωµα πρόσβασης,
λήψης και χρήσης αυτών των τιµολογίων.
ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα»
νοείται η διαφύλαξη δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας (περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και διαφύλαξης, καθώς και µε ενσύρµατα,
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ασύρµατα, οπτικά ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα.
5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα στα οποία
αποθηκεύονται δεδοµένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόµενο
από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του
δικαιώµατος του Δηµοσίου για επιβολή φόρου και οπωσδήποτε
όσο χρόνο εκκρεµεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών
Δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
6. Επιτρέπεται στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία σε
µικροφίλµ ή σε ηλεκτρονική µορφή (οπτικοί δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) µε φωτογράφιση ή ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα στελέχη, µετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων
του φόρου προστιθέµενης αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος, κατά περίπτωση, για όσο χρόνο ορίζεται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού, εφόσον υπάρχει και σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης
(αναπαραγωγής) των φορολογικών στοιχείων, µε την προϋπόθεση ότι τίθενται στη διάθεση της αρµόδιας φορολογικής αρχής
στην προθεσµία που ορίζεται από αυτή. Ειδικά για τα χρησιµοποιούµενα ηλεκτρονικά µέσα του ανωτέρω εδαφίου απαιτείται,
προ της χρησιµοποίησής τους, σήµανση από αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών. Η αδυναµία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως µη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών
στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση µη σήµανσης των
ηλεκτρονικών µέσων αρχειοθέτησης.
7. Τα αθεώρητα βιβλία που ενηµερώνονται µηχανογραφικά,
µπορεί να µην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδοµένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης, µε την προϋπόθεση ότι, τα δεδοµένα αυτά εκτυπώνονται άµεσα όταν ζητηθεί
από το φορολογικό έλεγχο. Η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών µέσων ή η αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου
αυτών εξοµοιώνεται µε µη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που εµπεριέχονται σε αυτά.
Τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για τα
αποθηκευµένα δεδοµένα, που επέχουν θέση στελέχους των εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων.
Άρθρο 10
Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών
1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, µε
τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν για την επαγγελµατική
τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη
αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων.
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, µόνο για τα τιµολόγια πώλησης των προϊόντων τους,
που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής
τους.
2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο προσώπων, λαµβάνονται από το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. –
ICIS).
3. Οι καταστάσεις της προηγούµενης παραγράφου 1 περιέχουν το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο ή την επωνυµία,
καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το έτος που αφορούν.
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοµατεπώνυµο ή
η επωνυµία, ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσοµένων µε τον υπόχρεο
(προµηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνολικός αριθµός των τιµολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική αξία, προ
Φ.Π.Α..
Εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές
συναλλαγές, εφόσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου
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στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια
(300) ευρώ.
4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται µέχρι την
εικοστή πέµπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου µε τις συναλλαγές
του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό
τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδοµένα
τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58).
5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:
α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν,
καθώς και για τους τόκους και τις προµήθειες που χορηγούν σε
άλλες τράπεζες ή πρόσωπα του άρθρου 1 και πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. ή λαµβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, µε την εξαίρεση των προµηθειών που λαµβάνουν από πρόσωπα του άρθρου
1 ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,
β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τους τόκους καταθέσεων που λαµβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προµήθειες που
καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαµβάνουν από αυτές, καθώς και
για τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, µε την εξαίρεση των προµηθειών που καταβάλλουν στις
τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,
γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς
και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που
δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας,
δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που
αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.
6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών
αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική
ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε
επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των
εκχωρούµενων επιταγών.
Με επιταγή του αγοραστή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό αποκλειστικά και µόνο εξοφλούνται επίσης, µερικά ή
ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία αξίας τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από
πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το
ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις
διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για λογαριασµό
του, µε βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 6,
µετά την αφαίρεση της δικαιούµενης προµήθειας. Από την ως
άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 3.
Κατ’ εξαίρεση, των αναφεροµένων στα προηγούµενα εδάφια,
επιτρέπεται ο συµψηφισµός αµοιβαίων ανταπαιτήσεων µεταξύ
των αντισυµβαλλοµένων.
7. Στα εκδιδόµενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωµών µετρητοίς για συναλλαγές φυσικών ή νοµικών προσώπων
ή κοινοπραξιών ποσού άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ
αναγράφεται και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του συναλλασσοµένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου αναγράφεται ο αριθµός διαβατηρίου ή ταυτότητας.
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Στις εκδιδόµενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελµατικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του εκδότη, του
εκάστοτε οπισθογράφου, καθώς και του τελευταίου κοµιστή που
εισπράττει αυτήν. Επίσης αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ.
του εκδότη της επιταγής που προσκοµίζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δηµόσιο ανεξαρτήτως ποσού.
8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να
επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου
από τη δήλωση έναρξης εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου, τα οποία οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται
εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη
για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει.
Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσοµένων µπορεί
να γίνεται και από βάση δεδοµένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιµα από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών,
καµπτοµένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού
απορρήτου.
Άρθρο 11
Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής
1. Ο αρµόδιος οικονοµικός επιθεωρητής, µετά από εισήγηση
του προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µπορεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του:
α) να επιτρέπει τη µη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή
του κατά διαφορετικό τρόπο, επί διακίνησης αγαθών µεταξύ των
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουµένων αγαθών,
β) να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη εργασιών από
την τήρηση απλογραφικών βιβλίων και από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, στην περίπτωση που εκτιµάται ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή δεν θα υπερβεί το όριο των
ακαθαρίστων εσόδων της παραγράφου 3 του άρθρου 3.
2. Ο προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία
σε υπόχρεο ο οποίος:
α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δηµοσίου από την
επαγγελµατική του δραστηριότητα, από δάνεια µε την εγγύηση
του Δηµοσίου, πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του
νόµου αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων
αυτών, χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες
(6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των
δόσεων αυτών. Επί οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών
εταιρειών πρέπει να ερευνάται, µόνο κατά την πρώτη θεώρηση
µετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις και τα µέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της
κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας,
β) δεν έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και
δηλώσεις φόρου εισοδήµατος.
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάµενος
της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. µπορεί, µε απόφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισµένου αριθµού φορολογικών στοιχείων, αφού
καταβάλλει ο υπόχρεος µέρος της οφειλής του που καθορίζεται
µε την ίδια απόφαση.
Το όριο της περίπτωσης α’ισχύει και σε κάθε περίπτωση µη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων µε βάση µη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουµένων των χρεών προς τα Επιµελητήρια.
Οµοίως, κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. µπορεί να θεωρούνται βιβλία και περιορισµένος
αριθµός στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που
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οφείλουν ληξιπρόθεσµα και απαιτητά χρέη µη φορολογικά και
έχουν κώλυµα θεώρησης από άλλες µη φορολογικές διατάξεις.
Κάθε σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα αρµόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα.
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 12
Εξουσίες Υπουργού Οικονοµικών
Ο Υπουργός των Οικονοµικών εκδίδει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 1-11 και της Οδηγίας
2006/112/ΕΕ, καθώς και αποφάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας,
Άρθρο 13
Θέση σε ισχύ
Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα ισχύουν από 1.1.2013.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν
ισχύει σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτά και παύουν να
ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.
2. Όπου από τις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή στις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 99/1977, Α’
34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84),
µετά την ισχύ του παρόντος νόµου νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12.
3. Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή σε βιβλία
δεύτερης κατηγορίας νοούνται τα απλογραφικά βιβλία των παραγράφων 16 έως και 22 του άρθρου 4 και όπου γίνεται παραποµπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα διπλογραφικά
βιβλία των παραγράφων 7 έως και 15 του άρθρου 4.
4. Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων,
της Επιτροπής Λογιστικών Αµφισβητήσεων και της Επιτροπής
Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν να ισχύουν για το χρόνο που
ορίζεται και τα θέµατα που ρυθµίζονται αντίστοιχα από αυτές,
εφόσον µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υφίστανται οι σχετικές υποχρεώσεις.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύουν την
1η Ιανουαρίου 2014. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
συστήνεται Οµάδα Εργασίας, προκειµένου να επεξεργασθεί και
να υποβάλει µέχρι 30.6.2013 τις προτάσεις της για περαιτέρω
απλοποίηση και βελτίωση των προβλεποµένων από τον παρόντα
Κώδικα διατάξεων και αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εµπορική και λογιστική νοµοθεσία. »
2. α. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 21 του άρθρου
55 ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίστανται ως εξής:
«21. Η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των προϊσταµένων των
κατωτέρω οργανικών µονάδων, επιπέδου Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, διενεργείται
χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων
84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) και
του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 (Α’ 51), µε µόνη απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που µπορεί να ανανεώνεται µέχρι δύο φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, µε
όµοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών
και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί.
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάµενοι σε αυτές τις
οργανικές µονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που
προβλέπονται για τη θέση που καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να µην έχει επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή
και να µην εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη.
Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε τρίµηνο της θητείας και για κάθε οργανική
µονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίµηνο.»

β. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις τοποθέτησης, που έχουν
εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζουν
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ετήσια βάση, οι στόχοι
αυτοί κατανέµονται αναλογικά σε κάθε τρίµηνο της θητείας.
γ. Στο τέλος του στοιχείου ε’ του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) προστίθενται οι λέξεις: «και όσες άλλες Δ.Ο.Υ. διατηρούνται σε
λειτουργία.»
δ. Το στοιχείο στ’ του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 21
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 καταργείται και το στοιχείο ζ’
του ίδιου ως άνω εδαφίου αναριθµείται ως στοιχείο στ’.
ε. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3943/
2011 (Α’ 66) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Οι ελεγκτές αξιολογούνται σε τριµηνιαία βάση στη βάση του
αριθµού και του είδους των ελέγχων, καθώς και των επιτευχθέντων εσόδων. Αµέσως µετά την επιλογή των ελεγκτών συνάπτεται
συµβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι συγκεκριµένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν.»
στ. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα που καταρτίζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 16
του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) µετά από συνέντευξη,
προκειµένου η Επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Για το χρονικό αυτό διάστηµα, δεν
απαιτείται η διενέργεια της προβλεπόµενης στο προηγούµενο
εδάφιο συνέντευξης στην περίπτωση της επιλογής υπαλλήλων
µε τουλάχιστον διετή προηγούµενη εµπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ
1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων καταργουµένης ταυτοχρόνως της Γενικής
Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων. Συνιστάται επίσης θέση Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε βαθµό
1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ενώ καταργείται ταυτοχρόνως η θέση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεµάτων µε βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
2. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων συγκροτείται από
όλες τις οργανικές µονάδες και τις Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες, που υπάγονται στις παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις και
Υπηρεσίες:
α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας.
γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χηµείου του Κράτους.
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης.
ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
3. α. Εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(1) να διαµορφώνει και να επικαιροποιεί σε ετήσια βάση το
στρατηγικό σχεδιασµό της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών µονάδων που υπάγονται στην
αρµοδιότητά του και του προσωπικού τους και να ενηµερώνει
σχετικά τον Υπουργό Οικονοµικών,
(2) να τοποθετεί τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων
και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3548/2007) και να αποφασίζει την πρόωρη
λήξη της θητείας τους, λόγω µη εκπλήρωσης των τεθέντων ποι-
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οτικών και ποσοτικών στόχων,
(3) να διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα και οι δραστηριότητες
των επί µέρους οργανικών µονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στις αρµοδιότητές του συµβαδίζουν µε το στρατηγικό σχεδιασµό και τους τεθέντες στόχους και να ελέγχει και εποπτεύει
όλες τις δραστηριότητες της Γενικής Γραµµατείας,
(4) να υποβάλλει προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων που κατατίθενται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών σε ζητήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του,
(5) να εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών την υποβολή προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων µε τα οποία
επέρχονται αλλαγές στον αριθµό, την οργάνωση, τις αρµοδιότητες και τη διάρθρωση των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών
που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, καθώς
και στην κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού,
(6) να µεταφέρει πόρους µεταξύ των οργανικών µονάδων της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων,
(7) να λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρµοδιότητές του, συµπεριλαµβανοµένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης,
(8) να οργανώνει προγράµµατα µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
Μέχρι το διορισµό του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4β του παρόντος άρθρου, οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις.
β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, ή του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, περιέρχονται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων περαιτέρω αρµοδιότητες που κατά την
κείµενη νοµοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ή
τον αρµόδιο Υφυπουργό, ή τους προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων τους, σχετικά µε την οργάνωση και άσκηση της φορολογικής διοίκησης, την εφαρµογή της φορολογικής και
τελωνειακής νοµοθεσίας που άπτεται της είσπραξης εσόδων,
καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των
υπαγόµενων στην αρµοδιότητά του οργανικών µονάδων του
Υπουργείου Οικονοµικών και των υπαλλήλων τους. Οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν µπορούν να αναµεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονοµικών µε
µεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.
Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων µπορεί
να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων
και ειδικών αποκεντρωµένων υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, τις αναγκαίες αρµοδιότητες
προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν στους στόχους που τους
τίθενται, όπως και να ανακαλεί τη µεταβίβαση αυτή των αρµοδιοτήτων, ανεξάρτητα του εάν έλαβε χώρα πριν ή µετά το διορισµό του. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων ορίζει έναν
από τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων να τον αναπληρώνει σε περίπτωση
προσωρινής αδυναµίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του,
καθώς και για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θητείας του
µέχρι το διορισµό του διαδόχου του.
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων υποβάλλει στη
Βουλή µέσω του Υπουργού Οικονοµικών ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραµµατείας, η
οποία συζητείται στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της
Βουλής κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην έκθεση
δραστηριοτήτων δεν περιλαµβάνονται εξειδικευµένα στοιχεία, η
γνωστοποίηση των οποίων µπορεί να παρεµποδίσει την υλοποίηση του προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων είσπραξης.
4. α. Ως Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων επιλέγεται
πρόσωπο εγνωσµένου κύρους που διαθέτει: 1) Πτυχίο Ανωτάτου
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Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και, κατά προτίµηση, µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστηµα εν γένει. 2) Σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία κατά προτίµηση στον ιδιωτικό τοµέα, στη φορολογική διοίκηση και το
φορολογικό σύστηµα. 3) Σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση
στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων
(project management), στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων. 4) Γνώση ξένων γλωσσών,
ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δηµοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα µέσα. 5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
β. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων επιλέγεται και
διορίζεται για πενταετή θητεία µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων υπογράφει συµβόλαιο αποδοτικότητας µε τον Υπουργό
Οικονοµικών, όπου περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις του και οι
ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση.
γ. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µπορεί
να ανανεωθεί µία µόνο φορά µε την ίδια διαδικασία.
δ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 55 παρ. 13-16
του π.δ.63/2005, για την υποστήριξη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων στην άσκηση των καθηκόντων του συνιστάται
µια επιπλέον θέση διοικητικού υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, δύο
επιπλέον θέσεις ειδικού συµβούλου και δύο επιπλέον θέσεις ειδικού συνεργάτη.
5. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων λήγει
πρόωρα σε περίπτωση παραίτησης του Γενικού Γραµµατέα,
καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α’ 26), όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µπορεί επίσης να λήξει, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, σε περίπτωση µόνιµης
αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής, όπως επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά την ίδια διαδικασία, ο
Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να εισηγηθεί την πρόωρη λήξη
της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επίτευξη των τεθέντων
στην παράγραφο 4β του παρόντος άρθρου ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, µετά την συµπλήρωση δύο ετών από την τοποθέτησή του. Μετά τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων και µέχρι το διορισµό του διαδόχου του,
καθώς και σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας εκτέλεσης των
καθηκόντων του, οι αρµοδιότητές του ασκούνται από τον Γενικό
Διευθυντή που ορίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου. Τα ενδιάµεσα αυτά διαστήµατα δεν
επιτρέπεται κατά κανόνα να υπερβαίνουν τους δύο µήνες.
6. α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµόσιου
λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νοµικά πρόσωπα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση
οποιουδήποτε επαγγέλµατος και ο ίδιος οφείλει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννοµη
σχέση µε εταιρεία, από την οποία µπορεί να προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων.
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προβλέπεται ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus)
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ως ποσοστό επί των
εισπράξεων της Γενικής Γραµµατείας που υπερβαίνουν τον ετήσιο στόχο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265)
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση ιγ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Σ.Ο.

ιγ) Υγραέρια
(LPG) που
χρησιµοποιούνται
ως καύσιµα
κινητήρων

2711 12 11
έως και
2711 19 00

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ
330

1.000
χιλιόγραµµα

β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78
αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων,
της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε εξήντα έξι (66)
ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρµόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του
Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά του συντελεστή της
περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως
άνω οριζόµενου συντελεστή των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»
2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιοµηχανοποιηµένων
καπνών:
α) προκειµένου για τα τσιγάρα, αποτελείται από ένα πάγιο
στοιχείο (πάγιος φόρος) που ορίζεται σε ποσό εκφρασµένο σε
ευρώ ανά µονάδα προϊόντος και από ένα αναλογικό στοιχείο
(αναλογικός φόρος) που ορίζεται σε ποσοστό επί της κατά µονάδα προϊόντος τιµής λιανικής πώλησης αυτών,
β) προκειµένου για το λεπτοκοµµένο καπνό για την κατασκευή
χειροποίητων τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισµα ορίζεται
σε ποσό εκφρασµένο σε ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους
και
γ) προκειµένου για τα πούρα και τα πουράκια σε ποσοστό επί
της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησης αυτών.»
β. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 97
Βάση υπολογισµού και συντελεστές του φόρου
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά υπολογίζεται ως εξής:
1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε αυτά ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε ένα πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 80 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι το ίδιο για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων, και
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι
20% και υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000)
τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ο ίδιος για
όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των 115 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια
τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα).
2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 34% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής του ειδικού

φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους.
4. Στα άλλα καπνά για κάπνισµα, ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους.
5. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εµπορία,
καθώς και τα όµοια προϊόντα που διατίθενται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, συσκευασµένα σε λευκά πακέτα χωρίς ενδείξεις και τιµή λιανικής
πώλησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών προϊόντων της επιχείρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, εκτός αν έχει
συµφωνηθεί µεγαλύτερη τιµή.
6. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής
πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, προκειµένου
για τσιγάρα στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που
καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά,
προσαυξηµένη κατά δέκα τοις εκατό (10%), και για τα πούρα και
τα πουράκια στην ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών
προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.
7. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια που διακινούνται
υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής
πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του άρθρου 112, προκειµένου για
τσιγάρα στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά
και για τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.»
8. Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων
υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας που είναι
γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε αναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, βάσει
της λιανικής τιµής πώλησης, περιλαµβανοµένων όλων των
φόρων, διαιρούµενη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων
που τίθενται σε ανάλωση.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών βάσει των δεδοµένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε
ανάλωση κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και η έναρξη
εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε
έτους.»
γ. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 98
Βάση υπολογισµού του φόρου µικροποσοτήτων
βιοµηχανοποιηµένων καπνών για ατοµική χρήση
«1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που κατέχονται από ιδιώτες και εισάγονται από
τρίτες χώρες, αποκλειστικά για ατοµική χρήση του προσώπου
που τα κατέχει, σε ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η οποία δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από χίλια (1.000) τεµάχια, προκειµένου για τσιγάρα ή 500 γραµµάρια µικτού βάρους, προκειµένου
για τα λοιπά προϊόντα, υπολογίζεται για τα τσιγάρα και τα πούρα
και πουράκια µε βάση πλασµατικές τιµές λιανικής πώλησης που
καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι πλασµατικές τιµές
λιανικής πώλησης για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια που
παραλαµβάνονται στο εσωτερικό της χώρας µε ταχυδροµικά δέµατα, για αποκλειστική χρήση των παραληπτών τους και σε ποσότητες µέχρι αυτές που αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο.»
3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου Ε.3.
αρχίζει από την κατάθεση του σχεδίου νόµου στη Βουλή.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ
Φ.Π.Α.
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1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 41
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δηµόσιο µε καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία
των παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόµενων
αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήµατος IV του παρόντος προς
άλλους υποκείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγµατοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση – αίτηση
επιστροφής.
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγµατοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστηµα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται
ή παραδίδονται σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., η επιστροφή
πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή κατ’ αποκοπή συντελεστή
τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως
αυτή προκύπτει από το τηρούµενο βιβλίο εσόδων εξόδων.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα
Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει για αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν από 1.1.2013 και µεταγενέστερα, καθώς και για πωλήσεις
αγροτικών προϊόντων που θα πραγµατοποιηθούν υπό το κανονικό καθεστώς από 1.1.2013.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
Ν.718/1977
1. Το άρθρο 1 του ν. 718/1977 (Α’ 304) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 1
Εκτελωνιστικές εργασίες –
Τελωνειακός αντιπρόσωπος – Εξουσιοδότηση.
1. Εκτελωνιστικές εργασίες είναι οι κατά τις κείµενες διατάξεις
και κανονισµούς απαιτούµενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών προκειµένου για την εισαγωγή και
εξαγωγή εµπορευµάτων.
Στις εκτελωνιστικές εργασίες συµπεριλαµβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειµένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Τέλους Ταξινόµησης κοινοτικών
εµπορευµάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή
του Ε.Φ.Κ. και του Τέλους Ταξινόµησης.
Οι εκτελωνιστικές εργασίες µπορούν να διενεργούνται από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εγκαταστηµένα σε κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να διαθέτουν ενεργό ελληνικό
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή αριθµό καταχώρισης
και αναγνώρισης οικονοµικών φορέων EORI (Economic Operators' Registration and Identification System).
2. Κάθε πρόσωπο µπορεί να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο.
Η εν λόγω αντιπροσώπευση µπορεί να είναι είτε άµεση, οπότε ο
τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, είτε έµµεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο δικό του όνοµα, αλλά για
λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου.
Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος
στο τελωνειακό έδαφος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΕΟΧ).
Κατά τις συναλλαγές του µε τις τελωνειακές αρχές, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος αναφέρει ότι ενεργεί στο όνοµα του αντιπροσωπευόµενου και διευκρινίζει ρητώς κατά πόσον η αντιπροσώπευση είναι άµεση ή έµµεση.
Το πρόσωπο που δεν δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος ή που δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος χωρίς να έχει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρείται
ότι ενεργεί στο δικό του όνοµα και για ίδιο λογαριασµό.
3. Οι τελωνειακές Αρχές µπορούν να ζητήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος, να παρουσιάσει έγγραφη εξουσιοδότηση του
προσώπου που αντιπροσωπεύει.»
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2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι κατά κύριο επάγγελµα εκτελωνιστικές εργασίες ασκούνται ελεύθερα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος.»
3. Το άρθρο 3 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκτελωνιστικές εργασίες ενεργούνται:
α. Προκειµένου για εµπορεύµατα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα από τον δικαιούχο αυτών αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο µε εξουσιοδότηση.
β. Προκειµένου για εµπορεύµατα που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, από
το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών ή από τρίτο πρόσωπο µε εξουσιοδότηση.
2. Κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου:
α. Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν κατά κύριο επάγγελµα εκτελωνιστικές εργασίες νοούνται ως εκτελωνιστές. Οι εκτελωνιστές
υποχρεούνται στην απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.
β. Νοµικά πρόσωπα που ενεργούν κατά κύρια δραστηριότητα
εκτελωνιστικές εργασίες νοούνται ως εκτελωνιστικές επιχειρήσεις. Στις εκτελωνιστικές επιχειρήσεις υποχρεωτικά συµµετέχει
ή απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης ένας τουλάχιστον εκτελωνιστής.
3. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν αποκλείουν κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων από τη διενέργεια µε οποιαδήποτε συχνότητα εκτελωνιστικών εργασιών.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα πρόσωπα που ενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, σε µία ή περισσότερες Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας.
Για τις ανάγκες της άσκησης της εποπτείας και της πειθαρχικής εξουσίας κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί εκτελωνιστικές εργασίες εγγράφεται στο Μητρώο µόνον της
Τελωνειακής Περιφέρειας, στην οποία εδρεύει. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες Τελωνειακές Περιφέρειες:
α. Τελωνειακή Περιφέρεια Πειραιώς που έχει έδρα τον Πειραιά, στη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής και περιλαµβάνει την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Αργολίδας
και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις Π.Ε. Βοιωτίας,
Ευβοίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και
τις Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Κέας - Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου,
Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου (τέως Νοµό Κυκλάδων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης που έχει έδρα τη
Θεσσαλονίκη, στη Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης και περιλαµβάνει τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, τις Π.Ε.
Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
γ. Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών που έχει έδρα την Πάτρα,
στη Διεύθυνση Τελωνείου Πατρών και περιλαµβάνει όλες τις Π.Ε.
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, τις Π.Ε. Φωκίδας και Ευρυτανίας, τις Π.Ε. Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
δ. Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου που έχει έδρα το Βόλο, στη
Διεύθυνση Τελωνείου Βόλου και περιλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ε. Τελωνειακή Περιφέρεια Καλαµάτας που έχει έδρα την Καλαµάτα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Καλαµάτας και περιλαµβάνει
τις Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
στ. Τελωνειακή Περιφέρεια Καβάλας που έχει έδρα την Καβάλα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Καβάλας και περιλαµβάνει τις
Π.Ε. Δράµας Καβάλας και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης.
ζ. Τελωνειακή Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης που έχει έδρα
την Αλεξανδρούπολη, στη Διεύθυνση Τελωνείου Αλεξανδρούπολης και περιλαµβάνει τις Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης της Περιφέ-
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ρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
η. Τελωνειακή Περιφέρεια Ηρακλείου που έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, στη Διεύθυνση Τελωνείου Ηρακλείου και περιλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.
θ. Τελωνειακή Περιφέρεια Κέρκυρας που έχει έδρα την Πόλη
της Κέρκυρας, στη Διεύθυνση Τελωνείου Κερκύρας και περιλαµβάνει την Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και όλες
τις Π.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου.
ι. Τελωνειακή Περιφέρεια Ρόδου που έχει έδρα την Πόλη της
Ρόδου, στη Διεύθυνση Τελωνείου Ρόδου και περιλαµβάνει τις
Π.Ε. Καλύµνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου (τέως Νοµό Δωδεκανήσου) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
ια. Τελωνειακή Περιφέρεια Μυτιλήνης που έχει έδρα τη Μυτιλήνη, στη Διεύθυνση Τελωνείου Μυτιλήνης και περιλαµβάνει
όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αυξάνεται
ή να µειώνεται ο αριθµός των ανωτέρω Τελωνειακών Περιφερειών ή να µεταβάλλονται τα όρια ή η έδρα τούτων, όπως και να
καθορίζεται κάθε σχετικό ζήτηµα, κάθε διαδικαστικό θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Ο εκάστοτε επικαιροποιηµένος κατάλογος των εκτελωνιστών
που εδρεύουν σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια µε πλήρη τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών. Την ευθύνη
παροχής στο Υπουργείο των ορθών στοιχείων των εκτελωνιστών
έχει κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια.».
5. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 718/1977
καταργούνται.
6. Το άρθρο 7 του ν. 718/1977 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 7 αντικαθίσταται µε τον τίτλο «Προσόντα - Διαγωνισµός για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας
εκτελωνιστή».
β. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 718/1977
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους - µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).»
γ. Οι περιπτώσεις, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
718/1977 καταργούνται.
δ. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η συνδροµή των ανωτέρω υπό ε’, στ’ και ζ’ προϋποθέσεων
βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 του ενδιαφεροµένου.»
ε. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 καταργείται.
7. Το άρθρο 8 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διαγωνισµός – Απόκτηση πιστοποίησης
επάρκειας εκτελωνιστή
1. Ο διαγωνισµός για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας
εκτελωνιστή διενεργείται κάθε έτος, σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια, χωρίς κανέναν περιορισµό στον αριθµό των αιτούντων
συµµετοχή στο διαγωνισµό. Η προκήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, τουλάχιστον
εξήντα (60) ηµέρες πριν από την διεξαγωγή του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται
εντός εξαµήνου από την δηµοσίευση του παρόντος και υπό την
επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του ν. 3919/2011 καθορίζονται: α) ο χρόνος, ο τόπος, ο τρόπος και τα όργανα διενέργειας
των διαγωνισµών και εκδόσεων των αποτελεσµάτων, β) τα υποβλητέα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών, γ) το ποσό
των καταβλητέων εξέταστρων και ο τρόπος κατανοµής αυτών,
δ) τα εξεταστέα µαθήµατα, η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος επιλογής των θεµάτων, ε) ο τύπος, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης
των πτυχίων και στ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
8. Το άρθρο 9 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή

Οι επιτυχόντες στον κατά το άρθρο 8 του παρόντος διαγωνισµού λαµβάνουν επίσηµη πιστοποίηση επάρκειας για την κατά
κύριο επάγγελµα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών σε όλες
τις Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας.»
9. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 718/ 1977
αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Οι εκτελωνιστές κατά την εκτέλεση των εκτελωνιστικών εργασιών εκπροσωπούν τον εντολέα αυτών ενώπιων των τελωνειακών αρχών, µε άµεση ή έµµεση αντιπροσώπευση.
3. Όλα τα συντασσόµενα από τον εκτελωνιστή τελωνειακά έγγραφα πρέπει απαραιτήτως, πέραν της υπογραφής του, να φέρουν και σφραγίδα που θα αναγράφει το ονοµατεπώνυµο αυτού,
τον Α.Φ.Μ. του, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (τουλάχιστον διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθµό τηλεφώνου και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), καθώς και την επωνυµία της εταιρείας στην περίπτωση που µετέχει σε τέτοια.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 718/1977 καταργείται.
10. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
718/1977 τροποποιείται ως εξής:
«Ο εκτελωνιστής αποδέχεται µε την υπογραφή του την εντολή
εκτελωνισµού πριν την κατάθεσή της στην οικεία Τελωνειακή
Αρχή.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 718/1977 καταργείται.
11. α. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 718/1977, αντικαθίσταται
µέχρι άνω και κάτω στιγµής (:) ως εξής: «Ευθύνη έναντι του Δηµοσίου».
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 12 του ν. 718/ 1977
αντικαθίσταται µέχρι άνω και κάτω στιγµής ως εξής:
«Τα πρόσωπα που διενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 και 3 είναι εις ολόκληρον υπόχρεοι µετά του
δικαιούχου του εµπορεύµατος έναντι του Δηµοσίου, ως ακολούθως:…..».
γ. Η παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η προς καταβολή υποχρέωση των προσώπων που διενεργούν
εκτελωνιστικές εργασίες κατά την προηγούµενη παράγραφο
υφίσταται εφόσον οι καταλογιστικές πράξεις κοινοποιήθηκαν
εντός τεσσάρων ετών από της αρχικής χρεώσεως και επί πλέον
η κοινοποίηση αυτή πραγµατοποιήθηκε σε αυτούς κατά τον ίδιο
χρόνο µε την προς τους εντολείς αυτών, η δε εξόφληση από
τους εντολείς δεν συντελέσθηκε εντός εξαµήνου από την κοινοποίηση.»
12. Οι περιπτώσεις α’, δ’, ε’, στ’, ζ’, θ’, ιδ, ιε’, ιστ’, ιη,’ κ’, κα’,
κγ’ της παρ. 1 και οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του
ν. 718/1977 καταργούνται.
13. α. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Την επί των εκτελωνιστών πειθαρχική εξουσία ασκεί ο
υπουργός Οικονοµικών µέσω του κατά το άρθρο 20 Πειθαρχικού
Συµβουλίου Εκτελωνιστών.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η πειθαρχική δίωξη εκτελωνιστή ασκείται αυτεπαγγέλτως
ή µε εντολή του Υπουργού Οικονοµικών ή κατόπιν έγγραφης
αναφοράς ή καταγγελίας των Επιθεωρητών Τελωνείων και των
Προϊσταµένων των Τελωνειακών Περιφερειών και των τελωνειακών Αρχών, καθώς και κάθε τελωνειακού υπαλλήλου ή άλλης
Δηµόσιας Αρχής ή κατόπιν αίτησης του κυρίου του εµπορεύµατος και κάθε ιδιώτη που έχει έννοµο συµφέρον.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι: α) πρόστιµο
µέχρι 50.000,00 ευρώ, β) προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης
επάρκειας εκτελωνιστή για χρονικό διάστηµα µέχρι τέσσερα (4)
έτη και γ) οριστική ανάκληση της πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.»
δ. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του Δηµοσίου κατά τον Κώδικα περί Εισπράξεως
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Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).»
ε. Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12 του άρθρου 16 του ν.
718/1977 καταργούνται.
14. α. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 718/
1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για διάπραξη ποινικώς κολασίµου αδικήµατος που ανάγεται στην εκτέλεση του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή ή λόγω
αυτής.»
β. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 718/1977
καταργείται.
15. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του ν.
718/1977 προστίθεται παράγραφος 11 που έχει ως εξής:
«11. Για τη συµµετοχή των µελών στο Συµβούλιο δεν προβλέπεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση.»
16. α. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Προς εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου, οι εκτελωνιστές υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια, εντός του µηνός Ιανουαρίου
κάθε έτους υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν καταδικάσθηκαν, ούτε έχουν παραπεµφθεί στο ακροατήριο δικαστηρίου για αδικήµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
και ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα που
προβλέπονται από το άρθρο 7.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Όσοι εκτελωνιστές δεν υποβάλλουν εντός της τασσόµενης
προθεσµίας την υπεύθυνη δήλωση, µε απόφαση στερούνται αυτοδικαίως και προσωρινώς το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή µέχρι την προσκόµισή της αρµοδίως στην
οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια.»
γ. Οι παράγραφοι 4 έως και 8 του άρθρου 21 του ν. 718/1977
καταργούνται.
17. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977 τροποποιείται ως
εξής:
α. Όπου στο ν. 718/1977 αναφέρεται ο όρος «Άδεια Ασκήσεως
επαγγέλµατος εκτελωνιστή» ή «Πτυχίο» αυτός αντικαθίσταται µε
τον όρο «Πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή» και όπου αναφέρεται ο όρος «Επιτροπή», αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «Τελωνειακή Περιφέρεια».
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η αρµοδιότητα για την οριστική διεκπεραίωση πειθαρχικών
υποθέσεων εκτελωνιστών που εκκρεµούν στις Επιτροπές του άρθρου 18 που καταργούνται, περιέρχεται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Εκτελωνιστών.»
18. Τα άρθρα 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 και 31
του ν. 718/1977 καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ E.6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ
1. Ως Ορκωτός Εκτιµητής µπορεί να οριστεί οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει την ιθαγένεια ή την έδρα του αντίστοιχα σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθµός
των ορκωτών εκτιµητών και των βοηθών ορκωτών εκτιµητών που
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια είναι απεριόριστος. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 279/1979 (Α’ 81)
και η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.
140/1990 (Α’ 55), το οποίο αντικατέστησε τις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 6 του π. δ. 279/1979 (Α’ 81), καταργούνται.
2. Ο καθορισµός της αµοιβής για την παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών γίνεται ελεύθερα µε κοινή συµφωνία των µερών. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 279/ 1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 140/ 1990 και η περίπτωση γ’
της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του π.δ. 279/1979, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 140/1990, το τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 4 του αρ. 15 του ν. 820/1978 (Α’ 174), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 979/1979 (Α’
234), καθώς και οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική διάταξη, απόφαση ή πράξη περιέχει ρυθµίσεις αντίθετες προς τα ανωτέρω,
καταργούνται. Επίσης, καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου
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39 του ν.1041/1980 (Α’ 75) που προβλέπει την απαλλαγή του Δηµοσίου από την καταβολή δαπάνης εκτιµήσεως.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.1041/1980 (Α’ 75),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το άρθρο 4 του
π.δ. 140/1990 (Α’ 55) καταργούνται, κατά το µέρος που στις διατάξεις αυτές προβλέπεται εκτίµηση αποκλειστικά από το Σώµα
Ορκωτών Εκτιµητών. Επίσης, καταργείται οποιαδήποτε άλλη διάταξη, απόφαση ή πράξη κατά το µέρος που προβλέπει την παροχή συγκεκριµένης εκτιµητικής υπηρεσίας υποχρεωτικά από
µέλος του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών ή από οµάδα ή επιτροπή στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά µέλος του Σώµατος
Ορκωτών Εκτιµητών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων
γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 2362/1995
(Α’ 247) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό διάστηµα
από την 1η Νοεµβρίου έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγουµένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν. Εξαιρετικά για το πρώτο
έτος εφαρµογής η καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα αρχίσει
την 15η Νοεµβρίου 2012.
Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχηµάτων είναι υπόχρεοι στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη ενηµέρωση
αυτών.
Ειδικά για τα οχήµατα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται πριν από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση αλλαγής των χαρακτηριστικών οποιουδήποτε
οχήµατος, βάσει της οποίας µεταβάλλεται το ύψος των τελών
κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το επόµενο ηµερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, µη καταβολής ή καταβολής µειωµένων τελών κυκλοφορίας, µε υπαιτιότητα του φορολογουµένου, καταβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ίσο µε τα τέλη
κυκλοφορίας. Το πρόστιµο αυτό µειώνεται στο ήµισυ των τελών
κυκλοφορίας, προκειµένου για οχήµατα των περιπτώσεων Α.γ,
Α.δ, Β.α, Β.β, Β.γ και Β.δ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
2948/2001 (Α’ 242), όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιµο για µη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των 30,00 ευρώ.
Ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρµόδια για την είσπραξη όργανα
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε την καταβολή
των τελών κυκλοφορίας και των τυχόν κατά περίπτωση οφειλοµένων προστίµων και την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να παρατείνεται
η προβλεπόµενη στην παρούσα περίπτωση προθεσµία καταβολής των τελών κυκλοφορίας.
2. Για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσµία πληρωµής τους, καθώς
και για τα τυχόν οφειλόµενα πρόστιµα, δηµιουργούνται χρηµατικοί κατάλογοι από την Γ.Γ.Π.Σ. για λογαριασµό των αρµοδίων
Δ.Ο.Υ. ή από τις αρµόδιες Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.
Αρµόδιος για τη βεβαίωση των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας και προστίµων είναι ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. που, κατά
το χρόνο βεβαίωσης αυτών, είναι αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του κατόχου του οχήµατος.
Τα οφειλόµενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε
φορά έτους, καθώς και τα αντίστοιχα πρόστιµα βεβαιώνονται
εφάπαξ.
Για την είσπραξη ή τη βεβαίωση των κατά περίπτωση οφειλοµένων προστίµων, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης του Προϊσταµένου της αρµόδιας Δ.Ο.Υ..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρό-
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πος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας και προστίµων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
3. Τα όργανα της Αστυνοµικής Αρχής προβαίνουν σε έλεγχο
των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας, µέσω εφαρµογών διαλειτουργικότητας µε τα συστήµατα της Γ.Γ.Π.Σ. Στις περιπτώσεις
οφειλής τελών κυκλοφορίας αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήµατος µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται µόνο εάν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει το αποδεικτικό καταβολής των τελών
κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλοµένου, κατά περίπτωση, προστίµου ή αποδεικτικό στοιχείο περί µη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
Εφόσον τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας δεν έχουν παραληφθεί από τους ενδιαφεροµένους, µετά την παρέλευση εξαµήνου, αποστέλλονται από την αστυνοµική αρχή στις αρµόδιες
Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας µε σχετική ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων.
Οι Υπηρεσίες αυτές δεν επιστρέφουν τα στοιχεία κυκλοφορίας, εάν ο ενδιαφερόµενος δεν προσκοµίσει τα προσδιοριζόµενα στο πρώτο εδάφιο αποδεικτικά στοιχεία.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να καθορίζονται το ποσοστό επί του εισπραττοµένου, κατά περίπτωση, προστίµου, λόγω µη καταβολής
τελών κυκλοφορίας, το οποίο αποδίδεται στα Ασφαλιστικά Ταµεία των αστυνοµικών, ο τρόπος απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τον τρόπο αφαίρεσης και επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων.
Επίσης, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., δύναται µε έγγραφό του να ζητά να αφαιρούνται µε πράξη των Αστυνοµικών
Αρχών, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος, σε περίπτωση κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος για το
οποίο δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας.
4. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων που καταβάλλεται όπως ορίζεται µε τις ισχύουσες περί
τελών κυκλοφορίας διατάξεις αποτελεί στο σύνολό του έσοδο
του Δηµοσίου.
5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν.
2093/1992 (A’ 181), όπως ισχύει µε την παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 2214/1994 (A’ 75) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήµατος δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται
η άρση.»
6. α. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου αφορούν στα
τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και εποµένων.
β. Καταργούνται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και εποµένων:
(i) οι διατάξεις της παρ. 1 εδάφιο πέµπτο του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992, όπως ισχύει µε την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
2214/1994 (Α’ 75),
(ii) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/ 1992
(Α’ 181) όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 40
του ν. 2214/1994 και στη συνέχεια από την παρ. 1 του άρθρου
115 του ν. 2362/1995, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992 όπως ισχύουν µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του
ν. 2214/1994 και τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 2753/1999 ( Α’ 249),
(iii) οι διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο τρίτο του άρθρου 36 του ν.
2093/1992, όπως ισχύει,
(iv) οι διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο πέµπτο του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992, όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ 12
του άρθρου 7 του ν. 2275/1994 (Α’ 238),
(v) οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000
(Α’285), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 31 του ν. 3697/2008 (Α’ 194),
(vi) οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/ 2001
(Α’ 242),
(vii) οι διατάξεις του άρθρου 7, του άρθρου 9 παρ. 2 εδάφιο
τρίτο και του άρθρου 12 παρ.1, παρ.2 περ α και παρ.3 του ν.
2523/1997 (Α’ 179),
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(viii) οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/ 2002
(Α’ 221) και
(ix) οι διατάξεις των παραγράφων 1, περίπτωση Ζ και 5 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),
(x) Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 35 του ν. 3986/ 2011.
γ. Καταργείται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και επόµενων κάθε αναφορά διάταξης νόµου στο «ειδικό σήµα τελών
κυκλοφορίας». Όπου αναγράφεται η φράση «προµήθεια ειδικού
σήµατος τελών κυκλοφορίας», αυτή αντικαθίσταται από τη
φράση «καταβολή τελών κυκλοφορίας».
7. α. Δεν επέρχεται µεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου
οχήµατος, εάν δεν καταβληθούν προηγουµένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση
και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουµένων ετών, τα οποία τυχόν
οφείλονται για το χρόνο που το όχηµα βρισκόταν στην κατοχή
του µεταβιβάζοντος, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίµων.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ορίζεται ο τρόπος ελέγχου και η διαδικασία καταβολής των τυχόν
οφειλόµενων τελών κυκλοφορίας και προστίµων τρέχοντος και
παρελθόντων ετών, κατά τη µεταβίβαση αυτοκινήτων οχηµάτων,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων υποπεριπτώσεων.
γ. Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.
2523/1997, καθώς και η περίπτωση δ’ της παρ. 2 της αριθ.
1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10.2.2004 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 365),
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3220/2004, κατά το µέρος που αφορά στην υποχρέωση των Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων οχηµάτων κατά τη µεταβίβαση αυτών.
δ. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης 7 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013.
8. α. Στο τέλος της περίπτωσης Α εδάφιο (ε) της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242), όπως ισχύει, προστίθενται
οι λέξεις:
«Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ»
β. Καταργείται η περίπτωση Β. εδάφιο (ε) της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως ισχύει.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης 8 ισχύουν για τα
τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και επόµενων ετών.
9. Το εισιτήριο για την είσοδο στο χώρο των «µηχανηµάτων»
ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο της χώρας, ορίζεται
ενιαία, στο ποσό των έξι (6) ευρώ.
Από τη συνολική αξία του εισιτηρίου παρακρατείται ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) από την επιχείρηση - καζίνο, ως δικαίωµα
διάθεσης και κάλυψης δαπανών, στο οποίο εµπεριέχεται και ο
αναλογών Φ.Π.Α., το υπόλοιπο δε ποσό αποτελεί το δικαίωµα του
Δηµοσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ανακαθορίζεται η τιµή εισιτηρίου, το ποσοστό που θα αποδίδεται στο Δηµόσιο, καθώς και κάθε διαδικαστικό θέµα ή λεπτοµέρεια
εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων.
10. Από την έναρξη ισχύος του νόµου καταργούνται:
αα. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2206/ 1994
(Α’ 62) και της περίπτωσης ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3139/2003 (Α’ 100).
ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 διαγράφονται οι λέξεις «και το εισιτήριο
στο καζίνο».
γγ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή διοικητική κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί και ορίζει την τιµή του εισιτηρίου εισόδου σε οποιοδήποτε καζίνο, σε άλλο ποσό.
γ. Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα µικτά κέρδη παιγνίων, που καθορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.
2206/1994, στις περ. ε’ της παρ. 1 και β’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 του ν. 3139/2003, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και
ισχύουν για κάθε µία από τις λειτουργούσες επιχειρήσεις καζίνο
της χώρας, αυξάνεται κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.
1. Από 1.1.2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστηµονικών
συνεργατών, ειδικών συµβούλων στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού
επανακαθορίζονται ως εξής:
Α) Σε Δήµους µε αριθµό αντιδηµάρχων έως δύο (2) συνίσταται
µια (1) θέση, έως τέσσερεις (4) συνιστώνται δύο (2) θέσεις, έως
πέντε (5) συνιστώνται τρείς (3) θέσεις, έως έξι (6) συνιστώνται
τέσσερεις (4) θέσεις, έως (8) συνιστώνται πέντε (5) θέσεις, έως
εννέα (9) συνιστώνται έξι (6) θέσεις, έως δώδεκα (12) συνιστώνται επτά (7) θέσεις ενώ από (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8)
θέσεις.
Εξαιρούνται οι Δήµοι που µε βάση την τελευταία απογραφή
του 2011 έχουν νόµιµο πληθυσµό άνω των 150.000 κατοίκων οι
οποίοι και διατηρούν τον ίδιο αριθµό θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστηµονικών συνεργατών και ειδικών συµβούλων που
προβλέπεται στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
Β) Στις περιφέρειες συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη
των αναγκών του περιφερειάρχη και µία (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη που εκλέγεται άµεσα.
Γ) Καταργούνται οι θέσεις δηµοσιογράφων στις Περιφέρειες,
καθώς και θέσεις µετακλητών ιδιαιτέρων γραµµατέων Δηµάρχων
που έχουν συσταθεί µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήµων.
2. Από 1.1.2013 κάθε διάταξη που προβλέπει διαφορετικό
αριθµό θέσεων ειδικών συνεργατών, ειδικών συµβούλων, ειδικών
επιστηµόνων και δηµοσιογράφων στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού
καταργείται και τυχόν πλεονάζουσες συµβάσεις εργασίες που
προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές και δεν περιλαµβάνονται
στις θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο.
Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε το καθεστώς, τη διαδικασία
συνάψεως αλλά και λύσεως των συµβάσεων εργασίας, την
αµοιβή, τα καθήκοντα και τα προσόντα των ειδικών συνεργατών,
ειδικών συµβούλων, ειδικών επιστηµόνων των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
3. Οι προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου προσωπικού
και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων, των ΟΤΑ A’ και B’ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών
αναστέλλονται έως την 31. 12.2016.
Για τις προσλήψεις και τους διορισµούς του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων
και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
όπως ισχύει.
Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήµους δεν εµπίπτουν στον περιορισµό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ
ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) εφαρµόζονται και για την
παραχώρηση, έναντι ανταλλάγµατος, του δικαιώµατος χρήσης
των περιπτέρων του ν. 1044/ 1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..
2. Οι προθεσµίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/ 2011 εκκινούν από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι
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θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση
εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου
αυτή λειτουργεί.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώµη της
οικείας αστυνοµικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα
του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και
των οχηµάτων, µη επιτρεπόµενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχοµένης άπρακτης αυτής, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την
καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.
Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται
υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών
τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική
φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει
προστασία της κοινής χρήσης.
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται σε άτοµα µε ειδικές
ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του
ν. 3463/2006. Το ύψος του τέλους καθορίζεται από το δηµοτικό
συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν.1080/1980. Για την παραχώρηση του δικαιώµατος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, το ετήσιο µίσθωµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους µε δηµόσια κλήρωση, στην οποία
µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους.
Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών θέσεων
των περιπτέρων γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση
δηµοτικών ακινήτων, αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείας
παραχώρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζοµένων στις
ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαµβάνει και τους εξής
όρους:
α) Απαγορεύεται η αναµίσθωση, η υπεκµίσθωση και η εν γένει
περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους.
β) Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήµου για την εξασφάλιση
της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που αφορούν στη
χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός
αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχοµένης άπρακτης της προθεσµίας αυτής, η
εγγύηση επιστρέφεται από το δήµο. Ο καθορισµός του ύψους
της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει
την αρµοδιότητα διεξαγωγής της δηµοπρασίας και αναφέρεται
διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται
σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του
περιπτέρου και επαναφοράς των πραγµάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος, λαµβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της
αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, η εµπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω
παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την
ανάπτυξη της οικονοµικής του δραστηριότητας.
γ) Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3
του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται ο
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χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των
περιπτέρων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστηµα αυτό
υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και από το δηµόσιο,
τους ΟΤΑ Β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
στους χώρους αρµοδιότητάς τους.
4. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση
του προσωπικού αυτών και των συναλλασσοµένων µε αυτούς γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση ακινήτων τους,
αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείαςπαραχώρησης
αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµενα
στην περίπτωση 3, περιλαµβανοµένης της σχετικής πρόβλεψης
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους πολύτεκνους.
5. Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και
δεν µεταβιβάζονται, ούτε κληρονοµούνται. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για
τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν.1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
6. Καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις
ρυθµίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. 3.
ΣΤ.3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») µε
σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισµένων
προϋπολογισµών, καθώς και απολογισµών και η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τις οδηγίες των
Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών και µε τα οριζόµενα
στην ισχύουσα δηµοσιονοµική νοµοθεσία.
2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, το Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
τον αρµόδιο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, προκειµένου για δήµους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας, προκειµένου για περιφέρειες, και τον Γενικό Διευθυντή
Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύµφωνη γνώµη του οποίου απαιτείται για
την έκδοση απόφασης από το Παρατηρητήριο. Στο Παρατηρητήριο δύνανται, µε την ίδια Απόφαση, να ορίζονται µέχρι και δύο
εµπειρογνώµονες εγνωσµένου κύρους χωρίς δικαίωµα ψήφου.
3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία δύναται να αποσπάται ή να µετατάσσεται εξειδικευµένο προσωπικό πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης από το
δηµόσιο, τους ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
4. Αρµοδιότητα του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος της
ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της εν γένει πορείας
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των οικονοµικών των ΟΤΑ, καθώς και των νοµικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό τους,
καθώς και στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµά του κάθε Δήµου και Περιφέρειας που
προβλέπονται στα άρθρα 266 και 268 του ν. 3852/2010.
5. Η αρµόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή αποστέλλει στο
Παρατηρητήριο σε ηλεκτρονική µορφή τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του, τα οποία,
µαζί µε το πενταετές επιχειρησιακό του πρόγραµµα, αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο προϋπολογισµός πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους, τόσο ως προς τα έσοδα όσο
και ως προς τις δαπάνες. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. και κάνει προτάσεις
περί µείωσης των προβλεπόµενων εσόδων, όπου αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
Το Παρατηρητήριο µε βάση µηναία στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει στη διάθεσή της, καθώς και µε
πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΑ, εφόσον του ζητηθεί,
αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει σοβαρή απόκλιση από τα
έσοδα ή τις δαπάνες, επισηµαίνει στον ΟΤΑ και στην αρµόδια για
την εποπτεία του Αρχή στοιχεία από τα οποία προκύπτει η σοβαρή απόκλιση από τους στόχους, παρέχοντας ταυτόχρονα οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους προς αποφυγή δηµιουργίας
ελλείµµατος.
Ο ΟΤΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις επισηµάνσεις του
Παρατηρητηρίου και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους λαµβάνονται υπόψη κατά τον τριµηνιαίο έλεγχο του προϋπολογισµού του.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΤΑ δύναται να λάβει τα µέτρα που αναφέρονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος,
ενηµερώνοντας το Παρατηρητήριο, και να ζητήσει τη συνδροµή
του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής για
τη διασφάλιση της άµεσης εφαρµογής των µέτρων αυτών. Όλες
οι δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν
άµεσα κάθε συνδροµή που τους ζητείται και να προβαίνουν στις
αναγκαίες ενέργειες και διοικητικές πράξεις.
6. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους και διαπιστώνεται η µη λήψη υπόψη των
επισηµάνσεων του Παρατηρητηρίου, µετά την πάροδο 6 µηνών,
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα
από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται
υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης
του Προγράµµατος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η
ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραµµα συνεπάγεται την υποχρέωση
εφαρµογής, κατά περίπτωση µέρους ή του συνόλου, των κάτωθι
παρεµβάσεων:
α) υποχρέωση λήψης κάθε µέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη νοµοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής,
β) περιορισµό των προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού,
δ) πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος
εξυγίανσης,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα
και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήµο σύµφωνα µε το
ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων
εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και 2%.
7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το Παρατηρητήριο
και η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών έχουν πρόσβαση
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σε κάθε στοιχείο απαραίτητο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους και για το σκοπό αυτό όλες οι δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή
τους σε αρχεία και βάσεις δεδοµένων. Για τον ίδιο σκοπό, οι δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν
κάθε αναγκαία συνδροµή και παροχή στοιχείων στους ΟΤΑ.
8. Η προθεσµία της παρ.5 του πρώτου άρθρου της από
30.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4079/2012, παρατείνεται αφότου έληξε έως την 31.12.2012.
9. Συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων αποκλειστικής αρµοδιότητας των Περιφερειών σύµφωνα µε το ν. 3852/2010, οι
οποίες είχαν συναφθεί από 1.1.2011 έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου και των οποίων το έγγραφο συµφωνητικό της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3669/2008 (Α’116) έχει
υπογραφεί από τους προϊσταµένους των διευθυνουσών υπηρεσιών, θεωρούνται νόµιµες.
Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.1. ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Επιτρέπεται: α) η µετάταξη µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων
και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού, και β) η
µεταφορά υπαλλήλων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα σε άλλες υπηρεσίες
του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθµού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών,
ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω
µεταβολής των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών
δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται µετά τη διενέργεια
αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µπορεί να µεταφέρεται για
τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα. Για την εφαρµογή
της παρούσας υποπαραγράφου, ως δηµόσιος τοµέας νοείται
αυτός που έχει οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορέων που απαριθµούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/ 1994 και
µη εξαιρουµένων των περιπτώσεων που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νοµικά πρόσωπα
του Κεφαλαίου Β’ όπως αυτά ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου
1 του ν. 3429/2005 δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της
παρούσας υποπαραγράφου.
Η µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων της προηγούµενης
περίπτωσης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάµενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται µε την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον κλάδο ή στην
ειδικότητα στους οποίους µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι πρέπει να κατέχουν
τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων
στις οποίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται. Η µετάταξη ή µεταφορά µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη θέση συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά
προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο µετατάσσεται ή µεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η µετάταξη ή
µεταφορά του µπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.
Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώµενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθµός θέσεων µόνιµου ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φο-
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ρέων υποδοχής.
2. Με την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς µπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο µετατασσόµενος ή µεταφερόµενος
υπάλληλος, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Η µετάταξη ή µεταφορά κατά την περίπτωση 1 δεν καταλύει
την υπηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου ούτε µεταβάλλει τη νοµική
φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, µε τις οποίες
υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη µετάταξή του. Όποιος µετατάσσεται ή
µεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία σύµφωνα µε το τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης 1 κατατάσσεται στο βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο της νέας κατηγορίας µε βάση το συνολικό χρόνο
υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών.
Όποιος µεταφέρεται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
του δηµόσιου τοµέα κατατάσσεται σε βαθµό ανάλογα µε το
χρόνο υπηρεσίας του ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία µεταφέρεται, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη
βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του των άρθρων 28 και
29 του ν.4024/2011.
4. Ο αρµόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων
της περίπτωσης 1 που έχουν ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό
µπορεί να υποβάλλουν, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, σχετικό αίτηµα στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 παρ.
3 του ν. 4024/2011. Μέχρι 31.12.2012 αίτηµα του προηγούµενου
εδαφίου µπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Το αίτηµα πρέπει
να είναι ειδικώς αιτιολογηµένο ως προς τις ανάγκες του φορέα
σε προσωπικό, τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά
κλάδους και ειδικότητες και τους λόγους για τους οποίους ανέκυψαν οι σχετικές ανάγκες. Το ανωτέρω συµβούλιο εκδίδει αιτιολογηµένη γνώµη µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
σχετικά µε τις υφιστάµενες ανάγκες σε προσωπικό των αιτούντων φορέων, καθώς και µε τους φορείς από τους οποίους, µε
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των υπηρεσιών, υπάρχει δυνατότητα
µετακίνησης προσωπικού. Ακολούθως ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την οποία καθορίζονται τα τυπικά προσόντα των
υπαλλήλων που απαιτούνται για τους κλάδους ή τις ειδικότητες
στους οποίους πρόκειται να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, η
οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από τη δηµοσίευσή της για την υποβολή δηλώσεων των
υπαλλήλων των φορέων προέλευσης που ενδιαφέρονται να µεταταχθούν ή να µεταφερθούν.
Η ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε
φορέα, καθώς και η ενηµέρωση όλων των υπηρεσιακών µονάδων
όπου υπηρετούν υπάλληλοι του φορέα, γίνεται µε την ευθύνη
του προϊσταµένου της διεύθυνσης διοικητικού/προσωπικού και
συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Η προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου αρχίζει από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων κάθε φορέα, για την οποία συντάσσεται σχετικό
πρακτικό από υπάλληλο της αρµόδιας µονάδας προσωπικού. Οι
ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν στο ερώτηµα αν επιθυµούν να µεταταχθούν σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας. Μέσα
στην ανωτέρω προθεσµία η αρµόδια µονάδα προσωπικού κάθε
φορέα προέλευσης καταρτίζει πίνακα στον οποίο περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα
για µετάταξη ή µεταφορά, ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση, συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας λόγω κατάργησης των
θεσεών τους κατά την επόµενη υποπαράγραφο. Ο πίνακας κοινοποιείται εντός της ίδιας προθεσµίας στο υπηρεσιακό συµβούλιο του φορέα προέλευσης, εφόσον υπάρχει τέτοιο συµβούλιο.
Το υπηρεσιακό συµβούλιο διατυπώνει απλή γνώµη εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση σε αυτό των
ως άνω στοιχείων, µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σύµφωνα
µε τις οποίες για τη µετάταξη των δικαστικών υπαλλήλων απαιτείται σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η
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µη τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωµα για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχιστον υποβιβασµού. Το υπηρεσιακό συµβούλιο καθορίζει τη σειρά
προτεραιότητας των υπαλλήλων που µπορεί να διατίθενται προς
µετάταξη ή µεταφορά, λαµβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, την καταλληλότητά τους για τις θέσεις
στις οποίες θα µεταταχθούν ή µεταφερθούν, την οικογενειακή
τους κατάσταση και τα βιοτικά τους συµφέροντα, καθώς και την
τυχόν εκδηλωθείσα προτίµησή τους.
Οι πίνακες που κατήρτισαν οι οργανικές µονάδες προσωπικού
των φορέων προέλευσης µαζί µε τις δηλώσεις των υπαλλήλων
που ενδιαφέρονται να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, καθώς και
οι γνωµοδοτήσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων των φορέων
προέλευσης που έχουν τέτοια συµβούλια, διαβιβάζονται εντός
δύο (2) ηµερών από τις αρµόδιες υπηρεσίες προσωπικού των
φορέων προέλευσης στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 του
ν. 4024/2011, το οποίο γνωµοδοτεί, εντός προθεσµίας ενός
µηνός για τον αριθµό των προς µετάταξη υπαλλήλων από κάθε
φορέα προέλευσης και τη σειρά προτεραιότητάς τους, µε βάση
το συµφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας προέλευσης και
υποδοχής.
Για τη µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ή καταργούνται θέσεις σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου.
5. Η µη εµφάνιση µόνιµου υπαλλήλου στην υπηρεσία στην
οποία µετατάχθηκε για την ανάληψη των καθηκόντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλεται
πειθαρχική ποινή τουλάχιστον υποβιβασµού. Αν πρόκειται για
υπάλληλο που πριν τη µετάταξή του βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιµότητας κατά το επόµενο άρθρο, εκδίδεται αµελλητί πράξη
απόλυσης του υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του φορέα
υποδοχής. Η µη εµφάνιση υπαλλήλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία στην οποία έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχέσης
εργασίας του, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής.
6. Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου
τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιορισµών που
ισχύουν κάθε φορά σχετικά µε τον αριθµό των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
7. Για τις ρυθµίσεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν.
3528/2007 (Α’ 26’), όπως ισχύουν, και της παρ. 1 του άρθρου 68
του ν. 4002/2011.
8. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν ειδικότερα
ζητήµατα που αφορούν τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για
τον προσδιορισµό των προς µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων,
τη σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
1. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δηµοσίου, ανεξάρτητων
αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιµότητα. Αν καταργούνται ορισµένες µόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι
υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιµότητα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού
Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί µπορεί κατά την
διάρκεια της διαθεσιµότητάς τους:
α) Να µετατάσσονται εκουσίως, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ.
4 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).
β) Να µετατάσσονται υποχρεωτικά ή να µεταφέρονται µε µεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιω-
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τικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούµενης υποπαραγράφου για το συµφέρον και τις ανάγκες της
υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Με την έκδοση της πράξης µετάταξης ή µεταφοράς και µεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το
καθεστώς της διαθεσιµότητας.
γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε
οποιαδήποτε υπηρεσία του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης
της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση
µη εµφάνισης του υπαλλήλου εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη
της περίπτωσης 5 της προηγούµενης υποπαραγράφου.
δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.
2. Η διαθεσιµότητα της προηγούµενης περίπτωσης διαρκεί
ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα
των αποδοχών του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων της
υποπαραγράφου Ζ.1.1.β, οι θέσεις των οποίων καταργούνται.
4. Η υπηρεσιακή σχέση των µόνιµων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς και η σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων της περίπτωσης 3, εφόσον δεν µεταταχθούν ή µεταφερθούν, λύεται µε τη
λήξη του καθεστώτος της διαθεσιµότητας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία υπαγωγής στα ανωτέρω
προγράµµατα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία
ύστερα από πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια απόφαση ποινικού
δικαστηρίου ή ένταλµα προσωρινής κράτησης,
β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλµα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του
ή αντικαταστάθηκε µε περιοριστικούς όρους,
γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλήτως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για κακούργηµα.
δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της
οριστικής ή της προσωρινής παύσης, και
ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, γ’,
δ’, ε’, θ’, ι’, ιδ’, ιη’, κγ’, κδ’, κζ’ και κθ’ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα
παραπτώµατα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα
παραπτώµατα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/
1999).
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του,
εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. Ειδικότερα:
α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περιπτώσεις α’
έως γ’ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέου τα καθήκοντά του αν
αθωωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Η αργία της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 αρχίζει από
την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρχικής απόφασης και
λήγει µε την έναρξη της εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής ή προσωρινής παύσης που του επιβλήθηκε ή µε την
έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό ή δικαστικής απόφασης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

που είτε απαλλάσσει τον υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη
είτε του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση.
γ. Η αργία της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 αρχίζει από
την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παραπεµπτηρίου εγγράφου
και λήγει µε την έκδοση πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης
που τον απαλλάσσει ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την
οριστική ή προσωρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις
ποινές αυτές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση.
3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται αµελλητί
από το αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου όργανο. Η πράξη
επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται από το ίδιο
όργανο:
α) µετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου,
β) µετά από βεβαίωση της αρµόδιας µονάδας προσωπικού ότι
εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης που
έχει επιβληθεί ή µετά από απόφαση του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον υπάλληλο ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την
οριστική ή προσωρινή παύση, ή µετά από σχετική βεβαίωση του
προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, και
γ) µετά από απόφαση του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου µε την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρχική ποινή διαφορετική από
την οριστική ή προσωρινή παύση για πειθαρχικό παράπτωµα της
περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1, ή µετά από σχετική βεβαίωση
του προέδρου του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου.
Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης.
Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β’,
γ’,δ’ και ε’ της παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συµβούλιο στο
οποίο εκκρεµεί η υπόθεση γνωµοδοτεί µετά την πάροδο ενός
έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε
επόµενο έτος σχετικά µε την τυχόν συνδροµή λόγων που καθιστούν µη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργανο που είναι αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει, µετά την
ανωτέρω γνωµοδότηση του πειθαρχικού συµβουλίου ή µετά από
γνωµοδότηση του ίδιου συµβουλίου που µπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι µε βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης
δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, µπορεί να διατάσσει
την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά του ή τη µετακίνησή του σύµφωνα µε το άρθρο 66. Για την
προθεσµία εντός της οποίας οφείλει να γνωµοδοτήσει το πειθαρχικό συµβούλιο και τις συνέπειες της µη γνωµοδότησής του
εντός της νόµιµης προθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του επόµενου άρθρου. Η αναστολή της αργίας µπορεί
να διατάσσεται και για ορισµένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συµφέρον της υπηρεσίας
και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση
οποιουδήποτε νέου παραπτώµατος από τον υπάλληλο.»
2. Το άρθρο 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/ 2007),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υπηρεσιακοί λόγοι µπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου:
α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωµα, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση ε’ του προηγούµενου άρθρου, για τις οποίες
επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή
β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία
στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή του αρµόδιου
επιθεωρητή.
2. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης µε την οποία ο
υπάλληλος τίθεται σε αργία είναι, κατά περίπτωση, ο οικείος
Υπουργός ή το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, αν δεν υπάρχει µονοµελές όργανο διοίκησης. Η πράξη εκδίδεται µετά από
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γνωµοδότηση του πειθαρχικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυβεύεται το
συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο
από τον άµεσο πειθαρχικώς προϊστάµενό του το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του, ακόµη και πριν επιληφθεί
το πειθαρχικό συµβούλιο κατά την επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση παράλειψης του άµεσου πειθαρχικώς προϊσταµένου
του υπαλλήλου, το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων µπορεί να επιβληθεί από κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενο
ανώτερο από αυτόν. Η παράλειψη πειθαρχικώς προϊσταµένου να
επιβάλει το ως άνω µέτρο ελέγχεται πειθαρχικά από κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενό του. Κατά τη διάρκεια της αναστολής
άσκησης των καθηκόντων του ο υπάλληλος δεν προσέρχεται
στην υπηρεσία. Η αναστολή άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµβούλιο δεν επιληφθεί εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην επόµενη
παράγραφο.
4. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται αµελλητί και
γνωµοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Σε περίπτωση
που έχει διαταχθεί το µέτρο της αναστολής των καθηκόντων του
υπαλλήλου, το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί
το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη του µέτρου. Το πειθαρχικό συµβούλιο γνωµοδοτεί µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών και σε κάθε περίπτωση που ζητείται η γνώµη
του από το όργανο που είναι αρµόδιο για τη θέση του υπαλλήλου
σε αργία. Η γνωµοδότηση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση µετά
από προηγούµενη κλήση του υπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που το πειθαρχικό συµβούλιο δεν γνωµοδοτήσει µέσα
στις ανωτέρω προθεσµίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωµοδότηση. Στην περίπτωση
αυτή ο υπάλληλος καλείται σε ακρόαση από το αρµόδιο όργανο
και οφείλει να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της κλήσης.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του αυτοδίκαια από
την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η οποία τον απαλλάσσει από
την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από
την οριστική ή προσωρινή παύση.
6. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου
σε αργία και κάθε επόµενο έτος το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτεί για τη συνέχιση ή µη της αργίας. Ο
υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση
σχετικής απόφασης του οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η
οποία εκδίδεται εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της παραγράφου
1. Η απόφαση αυτή µπορεί να εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο
οποτεδήποτε, ακόµη και χωρίς προηγούµενη γνώµη του πειθαρχικού συµβουλίου.
7. Το όργανο που είναι αρµόδιο για τη θέση υπαλλήλου σε δυνητική αργία µπορεί, εφόσον κρίνει ότι το µέτρο της αργίας δεν
είναι απαραίτητο να επιβληθεί ή έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους
οποίους επιβλήθηκε, να διατάσσει για λόγους σχετικούς µε το
συµφέρον της υπηρεσίας τη µετακίνηση του υπαλλήλου σύµφωνα µε το άρθρο 66.»
3. Το άρθρο 107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλµα προσωρινής κράτησης,
β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλµα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του
ή αντικαταστάθηκε µε περιοριστικούς όρους,
γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλήτως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για κακούργηµα,
δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της
οριστικής ή της προσωρινής παύσης και
ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, β’,
δ’, ε’, ιβ’, ιστ’, ιζ’, κα’, κβ’, κγ’, κστ’, κζ’ του άρθρου 111, ή για τα
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αντίστοιχα παραπτώµατα του προϊσχύοντος Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 1188/1981).
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του,
εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. Ειδικότερα:
α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περιπτώσεις α’
έως γ’ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέου τα καθήκοντά του αν
αθωωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Η αργία της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 αρχίζει από
την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρχικής απόφασης και
λήγει µε την έναρξη της εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής ή προσωρινής παύσης που του επιβλήθηκε ή µε την
έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό ή δικαστικής απόφασης
που είτε απαλλάσσει τον υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη
είτε του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση.
γ. Η αργία της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 αρχίζει από
την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παραπεµπτηρίου εγγράφου
και λήγει µε την έκδοση πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης
που τον απαλλάσσει ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την
οριστική ή προσωρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις
ποινές αυτές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση.
3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται αµελλητί
από το αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου όργανο. Η πράξη
επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται από το ίδιο
όργανο:
α) µετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου,
β) µετά από βεβαίωση της αρµόδιας µονάδας προσωπικού ότι
εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης που
έχει επιβληθεί ή µετά από απόφαση του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον υπάλληλο ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την
οριστική ή προσωρινή παύση, ή µετά από σχετική βεβαίωση του
προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, και
γ) µετά από απόφαση του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου µε την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρχική ποινή διαφορετική από
την οριστική ή προσωρινή παύση για πειθαρχικό παράπτωµα της
περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1, ή µετά από σχετική βεβαίωση
του προέδρου του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου.
Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης.
4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις
β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο
πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συµβούλιο
στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση γνωµοδοτεί µετά την πάροδο
ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και
κάθε επόµενο έτος σχετικά µε την τυχόν συνδροµή λόγων που
καθιστούν µη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργανο που είναι αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει µετά την
ανωτέρω γνωµοδότηση του πειθαρχικού συµβουλίου ή µετά από
γνωµοδότηση του ίδιου συµβουλίου που µπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι µε βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης
δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, µπορεί να διατάσσει
την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά του ή τη µετακίνησή του σύµφωνα µε το άρθρο 72. Για την
προθεσµία εντός της οποίας οφείλει να γνωµοδοτήσει το πειθαρχικό συµβούλιο και τις συνέπειες της µη γνωµοδότησής του
εντός της νόµιµης προθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του επόµενου άρθρου. Η αναστολή της αργίας µπορεί
να διατάσσεται και για ορισµένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συµφέρον της υπηρεσίας
και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση
οποιουδήποτε νέου παραπτώµατος από τον υπάλληλο.»
4. Το άρθρο 108 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, A’ 143), αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υπηρεσια-
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κοί λόγοι µπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου:
α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωµα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 περίπτωση ε’
του προηγούµενου άρθρου, για τις οποίες επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή
β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία
στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή του αρµόδιου
επιθεωρητή.
2. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης µε την οποία ο
υπάλληλος τίθεται σε αργία είναι το αρµόδιο για το διορισµό του
υπαλλήλου όργανο. Η πράξη εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση
του πειθαρχικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυβεύεται το
συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο
από το αρµόδιο για το διορισµό του όργανο το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του, ακόµη και πριν επιληφθεί
το πειθαρχικό συµβούλιο κατά την επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση παράλειψης του ως άνω οργάνου, το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων µπορεί να επιβληθεί από κάθε
πειθαρχικώς προϊστάµενο του οργάνου αυτού. Η παράλειψη επιβολής του ως άνω µέτρου από το αρµόδιο όργανο ελέγχεται πειθαρχικά. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης των
καθηκόντων του ο υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία.
Η αναστολή άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµβούλιο δεν επιληφθεί εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο, χωρίς πάντως να κωλύεται να επιληφθεί και µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής.
4. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται αµελλητί και
γνωµοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Σε περίπτωση
που έχει διαταχθεί το µέτρο της αναστολής των καθηκόντων του
υπαλλήλου, το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί
το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη του µέτρου.
Το πειθαρχικό συµβούλιο γνωµοδοτεί µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών και σε κάθε περίπτωση που ζητείται η γνώµη
του από το όργανο που είναι αρµόδιο για τη θέση του υπαλλήλου
σε αργία. Η γνωµοδότηση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση µετά
από προηγούµενη κλήση του υπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που το πειθαρχικό συµβούλιο δεν γνωµοδοτήσει µέσα
στις ανωτέρω προθεσµίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωµοδότηση. Στην περίπτωση
αυτή ο υπάλληλος καλείται σε ακρόαση από το αρµόδιο όργανο
και οφείλει να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της κλήσης.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του αυτοδίκαια από
την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η οποία τον απαλλάσσει από
την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από
την οριστική ή προσωρινή παύση.
6. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου
σε αργία και κάθε επόµενο έτος το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτεί για τη συνέχιση ή µη της αργίας. Ο
υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση
σχετικής απόφασης του οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η
οποία εκδίδεται εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι της παραγράφου
1. Η απόφαση αυτή µπορεί να εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο
οποτεδήποτε, ακόµη και χωρίς προηγούµενη γνώµη του πειθαρχικού συµβουλίου.
7. Το όργανο που είναι αρµόδιο για τη θέση του υπαλλήλου
σε δυνητική αργία µπορεί, εφόσον κρίνει ότι το µέτρο της αργίας
δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί ή έχουν εκλείψει οι λόγοι για
τους οποίους επιβλήθηκε, να διατάσσει για λόγους σχετικούς µε
το συµφέρον της υπηρεσίας τη µετακίνηση του υπαλλήλου σύµφωνα µε το άρθρο 72.»
5. Για την εφαρµογή των άρθρων 88 και 89 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), ως λόγοι θέσεως του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία νοούνται αντίστοιχα αυτοί
που αναφέρονται στα άρθρα 103 παρ. 1 και 104 παρ. 1 του Υπαλ-
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ληλικού Κώδικα, όπως αντικαθίστανται µε τις περιπτώσεις 1 και
2 της παρούσας υποπαραγράφου.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 107 και 108 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και 88 και 89 του
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), όπως ισχύουν,
έχουν εφαρµογή και στο προσωπικό που εργάζεται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των οποίων διέπονται από τους ανωτέρω Κώδικες. Με την
επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν,
εφαρµόζονται αναλόγως, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις
της θέσεως σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως προς
τις συνέπειές της, σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες, που διέπουν το κάθε φύσεως και µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό
του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε το άρθρο
1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51
του ν. 1892/1990, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορέων που
απαριθµούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994
και µη εξαιρουµένων των περιπτώσεων που απαριθµούνται στην
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009.
7. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 6 της παρούσας υποπαραγράφου εφαρµόζονται και στις υποθέσεις που είναι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
8. Το αρµόδιο για την εκδίκαση αίτησης αναστολής εκτελέσεως δικαστήριο, η οποία στρέφεται κατά πράξης µε την οποία
διαπιστώνεται η θέση υπαλλήλου σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας ή µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία, µπορεί, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά κίνδυνος βιοπορισµού του
υπαλλήλου ή της οικογένειάς του, να διατάσσει, ως προσωρινό
µέτρο, την αύξηση των αποδοχών της αργίας µέχρι το 75% των
νόµιµων αποδοχών του υπαλλήλου.
9. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της παραγράφου 1 περίπτωση ε’ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα και της παραγράφου 1 περίπτωση ε’ του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαθίστανται
µε τις περιπτώσεις 1 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, οι
αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των νοµίµων αποδοχών
των υπαλλήλων.
10. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007,
όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4057/2012, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, µέχρι το τέλος Οκτωβρίου
κάθε άρτιου έτους, η διαδικασία σύστασης πειθαρχικών συµβουλίων στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου, η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβαθµίου Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τα συσταθέντα πειθαρχικά συµβούλια των ανωτέρω υπηρεσιών, µε βάση τις καταστάσεις των προϊσταµένων διευθύνσεων που έχουν αποστείλει οι υπηρεσίες αυτές. Για τα
λοιπά πειθαρχικά συµβούλια των ως άνω υπηρεσιών διενεργείται, µετά τη σύστασή τους, συµπληρωµατική κλήρωση µε βάση
τις καταστάσεις των προϊσταµένων διευθύνσεων της αρχικής
κλήρωσης, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι κληρωθέντες σε
αυτή προϊστάµενοι διευθύνσεων.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου έχουν µεν συστήσει πειθαρχικά συµβούλια, αλλά δεν έχουν αποστείλει, µέχρι το τέλος Οκτωβρίου
κάθε άρτιου έτους, καταστάσεις προϊσταµένων διευθύνσεων η
κλήρωση διενεργείται, για το σύνολο των υπηρεσιών για τις
οποίες έχουν συσταθεί πειθαρχικά συµβούλια, µε βάση τις καταστάσεις που έχουν αποστείλει οι λοιπές υπηρεσίες. Οι καταστάσεις που αποστέλλονται µεταγενεστέρως λαµβάνονται υπόψη
για τυχόν συµπληρωµατικές κληρώσεις.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται κλήρωση για το σύνολο των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν
ισχύουν τα οριζόµενα στο πέµπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Οι ως άνω διατάξεις καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς διαδι-
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κασίες.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ
1. 1.Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι θέσεις στις υπηρεσίες ή στους φορείς που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της υποπαραγράφου Ζ.1.1., οι οποίες απαριθµούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:
Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονοµικού και Διοικητικών
Γραµµατέων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί µε διαγωνισµό ή µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα
και αντικειµενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή
µε ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες
εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθµός των
υπαλλήλων αυτών: αα) είναι ίσος ή µεγαλύτερος των δέκα (10)
ανά υπηρεσία ή φορέα και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό µικρότερο
του 25% του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων των ως άνω
κλάδων και ειδικοτήτων ή το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετούν στην οικεία υπηρεσία ή φορέα. Στο συνολικό αριθµό των υπαλλήλων της υπηρεσίας ή του φορέα που
λαµβάνεται ως µέγεθος αναφοράς υπολογίζονται οι µόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθµίδας.
Από την εφαρµογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι φορείς
κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, τα νοσοκοµεία και η Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται τίθενται
σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 του παρόντος.
3. Εντός πέντε (5) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
οι Διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών ή φορέων που καταλαµβάνονται από τις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 αποστέλλουν
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κατάλογο των ονοµάτων των υπαλλήλων οι
οποίοι:
α) τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω κατάργησης της θέσης
τους,
β) τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.
4. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της περίπτωσης 1 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
α. τον αριθµό των θέσεων που καταργούνται σύµφωνα µε την
προηγούµενη περίπτωση του παρόντος, καθώς και αντίγραφα
των ατοµικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιµότητα των
υπαλλήλων που, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, καταλαµβάνουν τις καταργούµενες οργανικές θέσεις,
β. τις πράξεις µε τις οποίες τίθενται, µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι, κατ’ εφαρµογή της υποπαραγράφου Ζ.3 του νόµου αυτού.
5. Η µη αποστολή των στοιχείων των περιπτώσεων 3 και 4
εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίµου,
η οποία ισούται µε το των αποδοχών των υπαλλήλων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΕΠ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν.
3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 37
του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2016, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε
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αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011
τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης
έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) σε σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους
2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα
έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση
µε το προηγούµενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος.»
3. Οι θέσεις µετακλητών υπαλλήλων που έχουν συσταθεί έως
σήµερα σε υπηρεσίες που καταλαµβάνονται από το π.δ. 63/2005,
καθώς και στις αποκεντρωµένες διοικήσεις περιορίζονται κατά
20%. Ο περιορισµός αφορά συνολικά το προσωπικό που καταλαµάνεται από το π.δ. 63/2005 και εξειδικεύεται ανά υπηρεσία
µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν µόνο για την πλήρωση των
θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες επιτυχίας και µε
τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασµό πάντοτε και µε τη δήλωση προτίµησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που περιλαµβάνουν αριθµό διοριστέων ίσο µε
τον αριθµό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και ισχύουν για τρία έτη.
Απαγορεύεται ο διορισµός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθµού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και
των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισµού τους.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Η.1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ. )
1. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα
απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου.»
2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας.»
3. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία,
για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των
εταίρων και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.»
4. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
3853/2010 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα
απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου.»
5. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας.»
6. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία,
για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την αποστολή
ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας και για τα στοιχεία
των εταίρων, και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανι-
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σµούς κοινωνικής ασφάλισης.»
7. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα
απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου.»
8. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου
απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας.»
9. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία,
για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την αποστολή
ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας, και για τα στοιχεία
των εταίρων, και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.»
10. Το άρθρο 12 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προτυποποιηµένα καταστατικά»:
1. Για τη σύσταση των οµορρύθµων εταιριών, των ετερορρύθµων εταιριών (κάθε µορφής), των εταιριών περιορισµένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύµων
εταιριών, δύναται να γίνει χρήση προτυποποιηµένου καταστατικού, το οποίο συµπληρώνεται από τους ιδρυτές, αν πρόκειται για
οµόρρυθµες εταιρίες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες και
απλές ετερόρρυθµες εταιρίες ή από την Υπηρεσία Μιας Στάσης
(συµβολαιογράφο), αν πρόκειται για εταιρία ετερόρρυθµη κατά
µετοχές, εταιρία περιορισµένης ευθύνης, ανώνυµη εταιρία και
την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, µόνο ως προς τα στοιχεία
που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού
τύπου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται το περιεχόµενο
του προτυποποιηµένου καταστατικού. Το προτυποποιηµένο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης της περίπτωσης αα’ της παρ. α του άρθρου 2 εάν πρόκειται για οµόρρυθµες
εταιρίες και ετερόρρυθµες εταιρίες. Αν πρόκειται για εταιρεία
ετερόρρυθµη κατά µετοχές, εταιρία περιορισµένης ευθύνης,
ανώνυµη εταιρία και ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, το καταστατικό αυτό συντάσσεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του
άρθρου της περίπτωσης ββ’ της παρ. α του άρθρου 2. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 5, 5 Α, 6, 7 του παρόντος προκειµένου να γίνει
καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Το προτυποποιηµένο καταστατικό εταιρίας:
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέµπει στις διατάξεις των
οικείων νόµων.
β) Το προτυποποιηµένο καταστατικό εταιρίας για κάθε τύπο
εταιρίας θα είναι προσπελάσιµο από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στο µέτρο που ακολουθείται το προτυποποιηµένο καταστατικό, τεκµαίρεται η νοµιµότητα των διατάξεών του.»
11. Καταργείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 197 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).
12. Καταργείται η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 198 του ν. 4072/2012 και η περίπτωση ε’ αναριθµείται σε δ’
αντίστοιχα.
13. Καταργείται το άρθρο 199 του άρθρου 4072/2012.
Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΟΔΗΓΟ
1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και
5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α’118), και σε εταιρείες και συνεταιρισµούς Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38)
και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), η ολική εκµίσθωση µε
οδηγό µέσω προκρατήσεως µε αντίστοιχη σύµβαση ελαχίστου
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διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης
(ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευοµένης της µεταφοράς επιβατών µε
κόµιστρο µε τα αυτοκίνητα αυτά.
2. Οι οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης που απασχολούνται
σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1, πρέπει υποχρεωτικά:
α) Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή
για κάποιο από τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωµατικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των
διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας
Β’ σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) µήνες πριν την
έναρξη της απασχόλησής τους ως οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής
χρήσης στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1.
γ) Να είναι υγιείς µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
Για την απόδειξη της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν
στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές: για τη συνδροµή του εδαφίου α’ πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, για τη συνδροµή του
εδαφίου β’ επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης και για
τη συνδροµή του εδαφίου γ’ ιατρικό πιστοποιητικό.
3. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα που εκµισθώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης 1, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Είναι οχήµατα άνω των 1.500 κ.εκ..
β) Εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO V ή µεταγενέστερη.
γ) Έχουν µέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρόνια από
την ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον
αυτή δεν διαφέρει από την ηµεροµηνία κατασκευής τους πάνω
από ένα χρόνο, και για τα ανοικτού τύπου τα εννέα (9) χρόνια
από την κυκλοφορία τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισµού ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων της περίπτωσης 1 ως προς την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
5. Επιτρέπεται η µεταφορά άνευ κοµίστρου πελατών κύριων
ξενοδοχειακών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στην περίπτωση Α’
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) µε
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυµάτων, είτε κατόπιν χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά τις κείµενες διατάξεις, από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι
τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισµούς Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν.
4070/2012 (Α’ 82) να συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική εκµίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε κύρια ξενοδοχειακά
καταλύµατα, µε κόµιστρο που διαµορφώνεται µε συµφωνία των
συµβαλλόµενων µερών για τη µεταφορά των πελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων και
αντίστροφα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται
διακριτικά γνωρίσµατα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήµατα, προκειµένου να πιστοποιείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, καθώς και άλλες
σχετικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
6. α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 2 επιβάλλεται πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. Σε υποτροπή
εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εξακοσίων (600)
ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ και σε κάθε επόµενη υποτροπή αφαιρείται το
Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών.
β) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 3 επιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Σε
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υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το
Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
γ) Σε περίπτωση που σε διάστηµα δύο (2) ετών έχει επιβληθεί
δύο (2) φορές η κύρωση της αφαίρεσης του Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ.
αφαιρείται οριστικά. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισµού δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω ποσά.
δ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6
του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει.
ε) Σε περίπτωση όπου αυτοκίνητο µισθωµένο κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 1 διενεργεί επιβατικές µεταφορές µε κόµιστρο, επιβάλλονται στο νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και
στον οδηγό οι ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.
1903/1990 (Α’ 167). Επιπλέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας
του οχήµατος για δύο (2) χρόνια. Για τις παραβάσεις της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 417 και επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Η.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
1. Η διάθεση των παρασκευασµάτων για βρέφη, όπως αυτά
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1478), γίνεται από τα
φαρµακεία και τα καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων,
ειδών παντοπωλείου και ειδών µαζικής κατανάλωσης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας δύναται να ρυθµίζεται
ο τρόπος διάθεσης στον τελικό καταναλωτή των ανωτέρω παρασκευασµάτων στα σηµεία του προηγούµενου εδαφίου.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργείται.
Η.4. ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
Στο άρθρο 2 του ν. 3730/2008 (Α’ 262) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Ειδικά στις υπεραγορές τροφίµων η τοποθέτηση προϊόντων
καπνού είναι επιτρεπτή σε κλειστές προθήκες ευρισκόµενες
εντός του καταστήµατος µετά το χώρο των ταµείων, στις οποίες
παρέχεται πρόσβαση µε τη µεσολάβηση προσωπικού του καταστήµατος, τηρουµένων των διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας.»
Η.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Π.Δ. 340/1998 «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ»
1. Όπου στο κείµενο ή στον τίτλο του π.δ. 340/1989 (Α’ 228)
αναφέρονται οι φράσεις «άδεια ασκήσεως», «ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος», «άδεια» ή «άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος» αντικαθίστανται από τη φράση «επαγγελµατική ταυτότητα».
2. Το άρθρο 4 του π.δ. 340/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 4
Χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας
λογιστή - φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή, φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελµατικής ταυτότητας
υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ή ανάλογα µε τον τόπο της επαγγελµατικής του εγκατάστασης στην αρµόδια Τοπική Διοίκηση
Περιφερειακού Τµήµατος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης
επαγγέλµατος.
2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, µόνιµης κατοικίας, επαγγελµατικής απασχόλησης και οι τίτλοι σπουδών του
ενδιαφεροµένου.
3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος λογιστή - φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα των πτυ-
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χίων, των τίτλων σπουδών ηµεδαπής ή αποφάσεων ΣΑΕΠ περί
αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, έγγραφο έναρξης
δραστηριότητας από την αρµόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, καθώς
και των απαιτουµένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης
επαγγέλµατος από τον ενδιαφερόµενο, όπως ορίζεται στο
άρθρο 15.
4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση επαγγελµατικής
ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο, εκτός από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά άσκησης του
επαγγέλµατος του λογιστή - φοροτεχνικού και αντίγραφο του
προβλεπόµενου από την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 2515/1997, πιστοποιητικού παρακολούθησης
επιµορφωτικών σεµιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
5. Η επαγγελµατική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού χορηγείται µε απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρµόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του Ο.Ε.Ε. εάν
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρµόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελµατικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της
άσκησης του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και
της πλήρους υποβολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τριών (3) µηνών από
την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των
προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών, η ταυτότητα εκδίδεται
αυτόµατα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή - φοροτεχνικού, το Ο.Ε.Ε. ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της
απαγόρευσης. Το Ο.Ε.Ε. µπορεί οποτεδήποτε, ακόµη και µετά
την παρέλευση τριµήνου από την αναγγελία, να απαγορεύσει την
άσκηση του επαγγέλµατος και να προβεί στην αφαίρεση της
επαγγελµατικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται
οι νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του
λογιστή - φοροτεχνικού.
7. Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο
Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι
ασκεί το επάγγελµα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αµετακλήτως για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 14 του π.δ. 340/ 1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωµα σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελµατικής του
κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διµήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο αρχείο θα αποκαθίσταται µε την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόµενο της εν λόγω
δήλωσης, ενηµερώνει αυτόµατα το Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της µη τήρησης της προβλεπόµενης διαδικασίας.
8. Επαγγελµατική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 1. του άρθρου 14.
9. Η επαγγελµατική ταυτότητα χορηγείται µόνο σε φυσικά
πρόσωπα.
10. Για την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας και την
υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωµάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών. Η ιδιότητα του
µέλους του Ο.Ε.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του
επαγγέλµατος του λογιστή - φοροτεχνικού µετά την 1.1.2015.»
3. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών

και φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νοµικών προσώπων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας
έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η οποία χορηγείται από το Ο.Ε.Ε..
2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται
από επικυρωµένα αντίγραφα των εγγράφων ή πιστοποιητικών,
από τα οποία προκύπτουν η νόµιµη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου.
3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε
τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτηµένα να
υπογράφουν για λογαριασµό αυτών πράξεις που ανάγονται στο
αντικείµενο εργασιών του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να
είναι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού.»
4. Το άρθρο 11 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νοµικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
1. Στο Ο.Ε.Ε. τηρείται µητρώο φυσικών προσώπων κατόχων
επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού κατά τάξεις,
το οποίο ενηµερώνεται κάθε έτος µετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και µητρώο των νοµικών προσώπων παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών, µε µνεία του αριθµού βεβαίωσης που
τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10.
2. Τα Μητρώα Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νοµικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του
Ο.Ε.Ε. διασυνδέονται µε τα αρχεία των λογιστών που µπορούν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών.»
5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
π.δ. 340/1998 µετά τη λέξη πλαστογραφία προστίθενται οι λέξεις
«υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης».
6. Το άρθρο 16 του π.δ. 340/1998 καταργείται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι
άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή - φοροτεχνικού εκδοθείσες που εκδόθηκαν µε το άρθρο 16 π.δ. 340/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.
Η.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1906/1990,
3614/2007 ΚΑΙ 4070/2012
1. α. H υποπαράγραφος α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 10
του ν. 1906/1990 (Α’ 157) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι υφιστάµενες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές
µεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διατηρούνται έως τις 30.6.2013. Ειδικά οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατηρούνται έως τις 31.12.2012.»
β. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί µετά τη θέση
σε ισχύ της παραγράφου 15 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012
(Α’ 82) για τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές µεταξύ
Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τις 30.6.2013. Ειδικά οι άδειες για
διεθνείς λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
διατηρούνται έως τις 31.12.2012.
γ. Οι διατάξεις των ανωτέρω υποπεριπτώσεων α’ και β’
ισχύουν αναδροµικά από 10.10.2012.
2. α. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.
3614/2007 (Α’ 267), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
242 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων
που έχουν προκηρυχθεί χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη ή µε πρόβλεψη προκαταβολής µικρότερης
του δέκα τοις εκατό (10%), δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο
προκαταβολή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
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1 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της
σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.
3614/2007 προστίθεται εδάφιο γ’ ως ακολούθως:
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α’ και β’ αφορούν και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα που ανατίθενται από τους ΟΤΑ α’ βαθµού και
τα νοµικά τους πρόσωπα και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης για τους φορείς αυτούς.»
3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 141
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων
στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ηµεροµηνία λήξης από
1.7.2012 έως 30.6.2013 ή έχουν πάρει παράταση, σύµφωνα µε
το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 έως τις 31.12.2012, παρατείνονται µέχρι 30.6.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό
αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.
θέτει σηµείωση επί της βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας για
τη χορηγηθείσα παράταση. Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική σηµείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
4. Οι εισφορές που από την ισχύουσα νοµοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνοµολογούµενης
ή της νοµίµου αµοιβής των µηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής
υπέρ του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλόµενων ποσών
στους αναδόχους για την εκτέλεση δηµοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία παύει να αποτελεί πόρο
του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να
ισχύει.
Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α’
118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Επιτροπή Ερευνών µετά από έγκριση της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να αποδίδει
στον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιάθετου αποθεµατικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.»
2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου µόνου του
ν.δ.
3883/1958 (Α’ 181) «Περί µειώσεως της προσθέτου φορολογίας
του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και επεκτάσεως ταύτης επί πάντων των εκ του εξωτερικού εισαγοµένων εις την χώραν εµπορευµάτων», αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα εκ της κατά την παράγραφο 1 έσοδα φορολογίας αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
β. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου µόνου του ν.δ. 3883/1958,
όπως αντικαταστάθηκε µε την προηγούµενη υποπερίπτωση, αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2012.
Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α’ 71) µε τίτλο
«Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», τροποποιείται ως εξής:
«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία (3) έτη
διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών
κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό το διορισµό ή την πρόσληψή
τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ύστερα
από αίτηµα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις
εκπαιδευτικές ανάγκες.»
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β. Το στοιχείο δ’ της παραγράφου 10 και η παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καταργούνται.
2. Το στοιχείο α’ της παρ. 1 του Κεφαλαίου β’ του άρθρου
16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Για το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας και την ποιότητα
του εκπαιδευτικού συστήµατος και µε δαπάνη του Δηµοσίου από
Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο
σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης και
οργανικής θέσης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε περιπτώσεις υπεραριθµίας. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η
οικογενειακή κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέργεια των µεταθέσεων.»
3. Διατηρείται η εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών για τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 682/1977 (Α’ 244).
Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.
1. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα,
νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά
πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου 6 του
άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), αντικαθίσταται ως εξής:
«Φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) παρέχουν υπηρεσίες µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης.»
γ) Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτώµενου από την κτηριολογική
υποδοµή.
3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων (4) µηνών
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και η λειτουργία των
µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης αρχίζει το επόµενο σχολικό έτος.
4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει
καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βού-
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λευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
(ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα
ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην
εκτέλεση των καθηκόντων του,
(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης
της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο
ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
5. Σε νοµικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου
Ξένων Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αφορά και
στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
(γ) οι µέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει
καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο
ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
(ζ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις
προσώπων, εφόσον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και για τα νοµικά πρόσωπα οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόµο στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου.
8. Για την κτιριολογική υποδοµή των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των Κολλεγίων,
των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική
µονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο),
απαιτείται:
α) το κτίριο να έχει ισχύουσα πολεοδοµική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου,
β) επαρκής και οµοιόµορφος τεχνητός φωτισµός και εξαερισµός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιµοποιούνται
για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
γ) ελάχιστο εµβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά µέτρα και ενάµιση (1,5) τετραγωνικό µέτρο ανά εκπαιδευόµενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
δ) δύο (2) τετραγωνικά µέτρα ανά εκπαιδευόµενο στους αύλειους χώρους. Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδροµοι, αλλά όχι τα δώµατα,
ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις,
στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τουλάχιστον σε µία κτιριολογική µονάδα (κτήριο ή όροφο),
ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναµικότητα έως εξήντα (60)
νήπια δεν έχει εφαρµογή το στοιχείο α’ και το στοιχείο δ’ της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πρέπει να διαθέτει
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ισχύουσα οικοδοµική άδεια και την πυροπροστασία όπως αυτή
ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
Στην παρούσα ρύθµιση εντάσσονται και τα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων
Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην περίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
9. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α’ της προηγούµενης περίπτωσης 8, αυτοτελή κτίρια που διαθέτουν ισχύουσα οικοδοµική
άδεια για άλλη χρήση, δεν χρησιµοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια.
10. Για την κτιριολογική υποδοµή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Φροντιστηρίων και των Κέντρων
Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές
κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο):
α) ισχύουσα οικοδοµική άδεια,
β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα να µην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόµου ανά τρία (3) τετραγωνικά µέτρα
στο συνολικό εµβαδόν του φορέα και τον αριθµό των εβδοµήντα
πέντε (75) εκπαιδευόµενων,
δ) ενάµισι (1,5) τετραγωνικό µέτρο ανά εκπαιδευόµενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
ε) επαρκής και άµεσος φυσικός φωτισµός και αερισµός,
στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόµενους,
ζ) ελάχιστο εµβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά µέτρα και
η) βεβαίωση δύο µηχανικών περί της στατικής επάρκειας του
κτηρίου ως προς το µέγιστο προβλεπόµενο πληθυσµό.»
11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών τροποποιείται µετά
από αίτηση , σύµφωνα µε τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής.
Αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας υποβάλλονται άπαξ ετησίως έως την 30ή Απριλίου εκάστου έτους για το επόµενο διδακτικό έτος.
12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επί ποινή
ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενηµερώνουν εγγράφως την
αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για κάθε
µεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδροµής
ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.
13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώµη προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ως
προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδοµικού Κανονισµού. Εφόσον διαπιστωθούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο
οποίος εντός τριάντα (30) ηµερών οφείλει να συµµορφωθεί. Για
τη διατύπωση γνώµης κατατίθεται χρηµατικό ποσό υπέρ του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών της
παραγράφου 18 του παρόντος.
14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται
ετησίως µε τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011
(Α’ 32), µε την προσκόµιση των κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) περί µη µεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6
και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8, 9 και
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10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας µε την αναγγελία κατατίθεται
όλη η σχετική τεκµηρίωση.
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
iii) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης ή περί µη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου εκάστου
έτους.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση , την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθµίζεται
κάθε σχετικό θέµα.
16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου
Ξένων Γλωσσών υποβάλλονται και τα προγράµµατα σπουδών
προς έγκριση. Η διαδικασία της εγκρίσεως των προγραµµάτων
σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
17. Αναπόσπαστο στοιχείο όλων των ανωτέρω αδειών αποτελεί και ο διακριτικός τίτλος.
18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο -ή χρηµατικό ποσό για τους
φορείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- το ποσό του
οποίου καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται µε
απόφαση της αρχής που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής
της ή συντρέξουν οι ασυµβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας
άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία
των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσεων 1 και 2 του παρόντος, ακόµα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη
διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,
(γ) µε αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η
άδεια ανακαλείται µετά το πέρας του διδακτικού έτους ή του εξαµήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα µε τη διάρθρωση του
προγράµµατος σπουδών του φορέα.
2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει
εντός δύο (2) ηµερολογιακών ετών.
3. Στο φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων
ή Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια των οποίων ανακαλείται ως διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.1. της παρούσας
παραγράφου ή άλλης µορφής για χρονικό διάστηµα δέκα (10)
ετών.
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Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ,
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
1. Επιτρέπεται η µεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο εφόσον τόσο το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που µεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου
µεταβιβάζεται η άδεια, -έχει τις κατά νόµο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
2. Η µεταβίβαση εγκρίνεται από το αρµόδιο για τη χορήγηση
της άδειας όργανο. Για την έγκριση της µεταβίβασης απαιτείται
η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευόµενη από τη σύµβαση µεταβίβασης, και τον τελευταίο ισολογισµό του µεταβιβάζοντος και
του αποκτώντος την άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της
περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου.
3. Κατά τη διαδικασία µεταβίβασης διατυπώνεται γνώµη από
τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπου απαιτείται, της
περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.5. της παρούσας παραγράφου.
4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση µεταβίβασης, συνοδεύεται
από παράβολο ή χρηµατικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ποσό του οποίου καθορίζεται
µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών.
5. Απαγορεύεται ρητά η εκµίσθωση των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της παρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονόµους αυτού.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται να συνυποβάλονται για τη µεταβίβαση και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.
Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Η συστέγαση, καθώς και η από κοινού προβολή, αναγγελία,
γνωστοποίηση, διαφήµιση ή επιγραφή των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται εάν προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος
σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά µε τον πάροχο των επί µέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το
επίπεδο και τον απονεµόµενο τίτλο των παρεχόµενων σπουδών.
2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), δύναται να χρησιµοποιούνται σε χρόνους
εκτός διδακτικού ωραρίου για την παροχή άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α’177), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α’71), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation),
δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη
χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής
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µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράµµατα
σπουδών των οποίων οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
εφόσον αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώσεις, τα
πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης ονοµασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιµες µε τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος
τυπικής εκπαίδευσης.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού Τµήµα Κολλεγίων, το οποίο υπάγεται
στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του
παρόντος. Του Τµήµατος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου
ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Αποκλειστικά και µόνο Κολλέγια που έχουν ισχύουσα άδεια
µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.»
4. Στο άρθρο 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 45 του ν. 3848/2010, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
στην παροχή προγραµµάτων σπουδών από τα Κολλέγια.»
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ο κατά νόµο υπεύθυνος της ένωσης προσώπων και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν στο
Τµήµα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του
παρόντος νόµου επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού στον ιδιοκτήτη ή στο νόµιµο εκπρόσωπο ή στον υπεύθυνο κατά νόµο του
Κολλεγίου.»
7. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 22 του ν.3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά µε τις κτιριολογικές υποδοµές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες
υγιεινής περιλαµβανοµένης της απαγόρευσης της συστέγασης
και της συλλειτουργίας πρόστιµο από 30.000 έως 50.000 ευρώ».
8. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 22 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά µε τις κτιριολογικές υποδοµές, τους όρους λειτουργίας και τις συνθήκες
υγιεινής πρόστιµο περιλαµβανοµένης της απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας από 20.000 έως 30.000 ευρώ
ανά περίπτωση».
9. Όπου στις διατάξεις του ν. 3696/2008, αναφέρεται «ίδρυµα
της αλλοδαπής», νοείται «ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής» και όπου αναφέρεται «άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» και «Άδεια Λειτουργίας Κέντρου
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» νοείται «Άδεια Κολλεγίου».
Θ.8. ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 15
1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται µε αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρείται στο Τµήµα
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Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από
τους ιδιοκτήτες τους ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς µεταξύ αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διδασκόντων.
2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδάσκοντες
υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή
µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ηµεδαπής ή
ισοτίµου της αλλοδαπής.
(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται µε Απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Οικονοµικών.
(γ) Βεβαίωση του συµπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος του στοιχείου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10
εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιµίας του στοιχείου α’ του παρόντος.
(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί µη καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε δηµόσια θέση.
3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους στα
Κολλέγια υποβάλλουν τα εξής:
(α) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής,
που τηρείται στο Κολλέγιο που προσλαµβάνονται και
(β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης.
4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9
του ν. 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ.
Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α. 19780/
16.2.2011 (Β’ 472) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης
άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό αντικείµενο διδασκαλίας του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγµένη συναφή επαγγελµατική
εµπειρία ή µε πιστοποιητικό εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας
χορηγούµενο από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισµένο από το
Ελληνικό Κράτος ή από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισµένο
από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους - µέλους.»
Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ
Το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 της Υ.Α. Ζ/3378/1993
(Β’ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και
διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, καταργείται.
Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η υπ’ αριθµ. 9.16031/Οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β’ 1999) «Σύστηµα
Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)»
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ισχύει έως την 30ή
Αυγούστου 2013.
Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών, και η άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας όπως ορίζονται
στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2 του άρθρου 75 του
α.ν. 2545/1940 (Α’ 287) αντίστοιχα αντικαθίστανται µε αναγγελία
έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011.
Η αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος συνοδεύεται
από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.
2. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται άδεια διδασκα-
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λίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άδεια κατ’
οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η ως άνω αναγγελία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που
απαιτείται να υποβάλλονται µε την αναγγελία έναρξης ασκήσεως
της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
και της κατ’ οίκον διδασκαλίας και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.
4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλµατος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών.
Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και
Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου 70 του α.ν.
2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των
απαιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα οποία
ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του προηγούµενου άρθρου, περιλαµβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού
µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας.
β. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε την προηγούµενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί την
αρµόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του
επαγγέλµατος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα
Ξένων Γλωσσών.
Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας της παρ.
5 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση µεταβολής
των στοιχείων και των απαιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του
άρθρου 24, περιλαµβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας.
β. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Θ.12.,
ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια
υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος της κατ’ οίκον διδασκαλίας
Θ.15. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.
3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή και
συµπληρωµατικής επαγγελµατικής κατάρτισης.»
2. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία
Δια Βίου Μάθησης, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής µεταφέρονται στις Περιφέρειες στις οποίες έχουν την έδρα τους από τις 30.6.2013 και
αποτελούν εφεξής υπηρεσίες τους. Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στις Περιφέρειες και
η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού
πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης.
Στις Περιφέρειες µεταφέρονται και οι προβλεπόµενοι πόροι του
κρατικού προϋπολογισµού για τη λειτουργία τους.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να ιδρύονται, µετατρέπονται,
συγχωνεύονται και καταργούνται δηµόσια Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία
ή από Περιφέρειες ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η
αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών
ανήκει στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου που τα συστήνει και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη
Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης.»
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4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών καθορίζεται το σύστηµα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
των Ι.Ε.Κ. το οποίο εφαρµόζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
5. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών νοούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) νοούνται Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο.»
Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
Το προεδρικό διάταγµα 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α’ 78) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Με το παρόν διάταγµα:
1. Εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 «σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/
30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύµφωνα µε τους
οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, τα επαγγελµατικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη (στο εξής αναφερόµενα ως «κράτη - µέλη καταγωγής») και
δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα, να ασκεί αυτό το επάγγελµα.
β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 «για την προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/
20.12.2006 σελ.141), κατά το µέρος που αυτή τροποποιεί την
Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
2. Ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και
φοίτησης, άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, οι
οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρµόζονται σε
κάθε υπήκοο κράτους - µέλους ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελµατικά του προσόντα σε άλλο κράτος - µέλος είτε
ως αυτοαπασχολούµενος είτε ως µισθωτός, συµπεριλαµβανοµένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλµατα.
2. Όταν για ένα συγκεκριµένο νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα έχουν θεσπισθεί, µε χωριστή κοινοτική νοµοθετική πράξη,
άλλες ειδικές ρυθµίσεις που σχετίζονται άµεσα µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, δεν εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος
διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - µέλους ο
οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης
άλλου κράτους µέλους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλµατα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για
τα οποία, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου
ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρµόζονται αποκλειστικά
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»
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3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται
ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισµένος
τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
που απονέµεται από ίδρυµα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα
να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις
ίδιες προϋποθέσεις µε τους κατόχους συγκρίσιµων τίτλων του
ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων
που απαιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως για
θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού.
4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, η οικονοµική
δραστηριότητα στην οποία επιθυµεί να έχει πρόσβαση ο αιτών
στην Ελλάδα είναι η ίδια µε εκείνη για την οποία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο κράτος µέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόµενες δραστηριότητες είναι αντίστοιχες.»
6. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.»
7.α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10 προστίθεται αρίθµηση παραγράφου ως εξής: «1.».
β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις που
υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο Νοµάρχης
της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστανται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας».
12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως 20) δεν
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.»
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής: «Η Περιφέρεια».
14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 και σε
περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών οι αρµόδιες ελληνικές
αρχές απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους - µέλους
επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος
- µέλος.»
15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις που
υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις που
υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη
βάσει της αναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ,
Κεφάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» αντικαθίστανται ως εξής: «Περιφέρειας».
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.
20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 55
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού συλλογικό όργανο µε την ονοµασία
«Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων», το
οποίο λαµβάνει αποφάσεις για: α) την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε τους όρους των Κεφαλαίων Ι
και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τµήµατος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ
του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγµατος και β) την αναγνώριση
της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος
διατάγµατος.
2. Στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού για τη ρύθµιση του
τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος διατάγµατος.
β) Η κρίση κάθε θέµατος κρίσιµου για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και ιδίως του ζητήµατος αν απαιτείται η
πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρµογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιµασία επάρκειας, καθώς
και το περιεχόµενο αυτής, στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγµατος.
γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή µη των επαγγελµατικών προσόντων επί τη βάσει των προσκοµιζοµένων τίτλων ή της κεκτηµένης επαγγελµατικής πείρας, σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος διατάγµατος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Τµήµα 5) και ii) για την αναγνώριση ή µη της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται
από τίτλο κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούµενα µε τίτλο που
απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2.
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από το αρµόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώσεις επιβολής δοκιµασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρµογής ή
γραπτής δοκιµασίας επαγγελµατικής ισοδυναµίας.
ε) Η γνωµοδότηση επί θεµάτων αναγνώρισης τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος
διατάγµατος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρµόδια αρχή.
στ) Ο έλεγχος των επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου
υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγµατος, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αρµόδια αρχή του άρθρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγµατος.»
21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 56
1. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων
λειτουργεί σε δύο Τµήµατα ως εξής: Τµήµα Α’ και Τµήµα Β’.
2. Ο εσωτερικός κανονισµός του Συµβουλίου εγκρίνεται από
τα Τµήµατα Α’και Β’, κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγµατος. Σε περίπτωση µη σύµπτωσης των αποφάσεων των Τµηµάτων, υπερισχύει η απόφαση του
Προέδρου.
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3. Το Τµήµα Α’ αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως
επαγγελµατικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόµενα υπό στοιχεία δ’ και ε’ του
άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος
διατάγµατος.
4. Το Τµήµα Β’ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, εφόσον συντρέχει αρµοδιότητα του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 55 του παρόντος
διατάγµατος.
5. Το Τµήµα Α’ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του άλλο Πάρεδρο
του ιδίου Υπουργείου οριζόµενο µε απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ..
β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συµβουλίου του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενοι µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οργανισµού
αυτού.
γ) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο
Υπουργό, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα
επαγγελµάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργάνωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την επαγγελµατική οργάνωση,
για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός επιστήµονας µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας οριζόµενος από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία
στο χειρισµό των ως άνω θεµάτων.
ζ) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγµατος µε αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Οι υπό στοιχεία δ’και ε’ εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από
τον Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.
6. Το Τµήµα Β’ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του άλλο Πάρεδρο
του ίδιου Υπουργείου οριζόµενο µε απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ..
β) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο
Υπουργό για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα
επαγγελµάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργάνωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την επαγγελµατική οργάνωση
για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός επιστήµονας µε εµ-
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πειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας οριζόµενος από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία
στο χειρισµό των ως άνω θεµάτων.
ζ) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγµατος µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου τµήµατος.
Οι υπό στοιχεία δ’και ε’ εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από
τον Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.
7. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται οι γραµµατείς των Τµηµάτων του Συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους από τους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγµατος.
8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελµατικές οργανώσεις δεν
υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός µηνός από τη λήψη
του σχετικού αιτήµατος ή εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελµατικές οργανώσεις, το Συµβούλιο µπορεί να συγκροτηθεί
και χωρίς τους εκπροσώπους τους.
9. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι διετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους του Συµβουλίου το νέο µέλος
διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του µέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε µέλος
του Συµβουλίου µε αιτιολογηµένη απόφασή του.
10. Κάθε Τµήµα του Συµβουλίου ευρίσκεται σε απαρτία, όταν
είναι παρούσα η πλειοψηφία των µελών του µεταξύ των οποίων
ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
11. Κάθε Τµήµα συνεδριάζει µετά από έγγραφη πρόσκληση
των µελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ηµερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν από τη συνεδρίαση στα
µέλη του Συµβουλίου.
12. Εισηγητής ενώπιον του Τµήµατος ορίζεται από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και
αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωµοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά περίπτωση ειδικός επιστήµονας
της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώµες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωµοδότηση.
13. Το Συµβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρµόδιες αρχές της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής.
14. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, κατά την κρίση του
Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου, δύνανται να
καλούνται εµπειρογνώµονες ή άλλοι ειδικοί προκειµένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν
από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις µπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόµενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.
15. Ο Γραµµατέας του Τµήµατος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και
µεριµνά για τη σύνταξη της αποφάσεως του Συµβουλίου.
16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συµβούλιο δύναται:
i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριµελείς επιτροπές, αποτελούµενες από:
α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελµατικής οργάνωσης µε τον αναπληρωτή του, προτεινόµενους από
την επαγγελµατική οργάνωση,
γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η
οποία είναι αρµόδια για θέµατα άδειας άσκησης του επαγγέλµατος που προτείνεται από τον οικείο Υπουργό, µε τον αναπληρωτή
του ή
ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισµό, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατά περίπτωση ει-
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δικού επιστήµονα από καθηγητές όλων των βαθµίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή από οικεία επαγγελµατική οργάνωση για την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωµοδότησης.
Τα µέλη των τριµελών επιτροπών και ο ειδικός επιστήµονας
δεν δύνανται να µετέχουν στο Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων.
Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις και
το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός
δέκα (10) ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να υποδείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.
Στις εργασίες των τριµελών επιτροπών παρίσταται άνευ
ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
17. Έργο των τριµελών επιτροπών και του κατά περίπτωση ειδικού επιστήµονα της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου
είναι η διατύπωση γνώµης επί της αιτήσεως ως προς την ανάγκη
υποβολής του αιτούντος κατά περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθµισης ή σε γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας,
καθώς και ως προς το περιεχόµενο αυτής. Η διατύπωση γνώµης
ολοκληρώνεται εντός ενός µηνός από της έκδοσης της αποφάσεως του Συµβουλίου για τη συγκρότηση της τριµελούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραµµατέα για τον ορισµό
του κατά περίπτωση ειδικού επιστήµονα. Η εν λόγω γνωµοδότηση εισάγεται από τον εισηγητή στο Συµβούλιο.
18. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του Συµβουλίου, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
19. Λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Συµβουλίου
διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 45 Α’) και του Εσωτερικού
Κανονισµού του Συµβουλίου.»
22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµένου
επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται µε
ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικών Προσόντων ή µιας των λοιπών αρµόδιων προς
τούτο αρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα
έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήµατος VII του παρόντος
διατάγµατος σε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και
ορίζεται τυχόν αντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να
είναι κάτοικος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή
του φακέλου εντός ενός µηνός από την παραλαβή και ενηµερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.»
23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:
«7. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 εφαρµόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την
τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ. Το Συµβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων γνωστοποιεί στον
προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο µέσα σε τρεις (3)
µήνες.
9. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρµογή και
στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
2 στις οποίες αρµόδιο όργανο για την υποβολή και την εξέταση
της αίτησης αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας είναι το
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων.»
24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του άρθρου
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2 του παρόντος το Συµβούλιο δύναται να απαιτεί την υποβολή
του αιτούντος σε γραπτή δοκιµασία εφόσον η εκπαίδευση που
έχει λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα
από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέµονται
στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος ή/και εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από
εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια αναφορικά µε τη
πραγµατοποίηση της γραπτής δοκιµασίας.»
25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Τµήµα που συστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου
12 του π.δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων και ιδίως δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας, τις επεξεργάζεται,
προετοιµάζει τους φακέλους των αιτούντων και τους εισάγει στο
Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων για την
έκδοση της απόφασης.
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σηµείο Επαφής» για τους ενδιαφεροµένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών
- µελών, καθώς και στα σηµεία επαφής των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιµη πληροφορία για
την προβλεπόµενη στο παρόν διάταγµα αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισοδυναµίας και ιδίως σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει τα επαγγέλµατα και την
άσκησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής νοµοθεσίας,
καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.
Συνδράµει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων που
παρέχει το παρόν διάταγµα και µέσω της συνεργασίας µε τα
άλλα «σηµεία επαφής» και τις λοιπές αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην
Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους κατόχους επαγγελµατικών προσόντων ηµεδαπής που επιθυµούν επαγγελµατική
µετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρµογής της εν
λόγω Οδηγίας. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του
Δηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου
αυτού µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κεντρικό Σηµείο Επαφής την ενηµερώνει για την κατάληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάµει του προηγούµενου εδαφίου,
εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία επιλαµβάνονται των εν λόγω υποθέσεων.»
27. Η παρούσα σύνθεση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συµβούλιο επανασυστήνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης 21.
Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ’
1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη χορηγηθεί
παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013. Ιδιωτικά σχολεία
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλέγια,
ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών προκειµένου να συνεχίσουν
τη λειτουργία τους µετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να
έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο η ανωτέρω
ηµεροµηνία καθίσταται η 31η Δεκεµβρίου 2013.
2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαί-
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δευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.), Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των
οποίων η άδεια λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που
έχουν υποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρούνται ότι λειτουργούν νοµίµως έως την 31η Αυγούστου 2013 ή την
31η Δεκεµβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω επέκταση της
ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έχει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσµία άρση ή ανάκληση άδειας λόγω
επιβολής διοικητικής κύρωσης.
3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Μαίου
2013.
4. Προγράµµατα σπουδών τα οποία λειτουργούν νοµίµως στο
πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της παρούσας παραγράφου, συνεχίζουν να
παρέχονται έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών,
οπότε και καταργούνται.
5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο
έλεγχος της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται από δήλωση του ν.
1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του κατά
νόµο υπευθύνου ότι δεν έχουν επέλθει µεταβολές στα κτίρια που
ελέγχθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν µε την ισχύουσα άδεια.
Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται:
α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α’, β’ και δ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19 και 20 του ν.
3696/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν.
3848/2010 (Α’ 71), το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (Α’ 233) και το
άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (Α’ 159).
β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 3 και 4
της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 (Α’ 163).
γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 682/1977 (Α’ 244).
δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν.
2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν.
3907/2011.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ν.
3696/2008 , όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν.
3848/2010 , το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 και το άρθρο 9 του ν.
4076/2012.
β. Το στοιχείο γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.
3879/2010 κατά το µέρος που αφορά στα Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης.
γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, η παρ. 5
του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 12 του
ν. 682/1977.
δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 66 του
α.ν. 2545/1940, , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1
του ν. 3907/2011.
ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010.
στ. Η απόφαση µε αρ. 916031/Οικ.3.2815/10.9.2009 (Β’1999)
«Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ)» ισχύει έως την 30ή Αυγούστου 2013.
ζ. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 της υ.α. Ζ/ 3378/1993
(Β’ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και
διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώ-
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θηκε και ισχύει.
η. Η µε αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά µε «Τροποποίηση της
υ.α. Ζ/3378/93 (Β’ 356) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και
ισχύει (Β’ 722). Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του
α.ν. 2545/1940.
θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.
ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει θέµατα της
παρούσας παραγράφου Θ’.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ι .1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
H αµοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού καθορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Οι προβλεπόµενες στο π.δ. 100/2010 (Α’
177) ως ελάχιστες νόµιµες αµοιβές καταργούνται. Οι εισφορές
και τα δικαιώµατα που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συµβατικής αµοιβής.
Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,
η οποία υπολογίζεται επί του τιµήµατος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα
από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες
σταθµούς, καθώς και όσους σταθµούς τεθούν σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο
ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιµήµατος πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό στο Σύστηµα ή το
Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήµατα των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, και ανέρχεται:
α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.
β) Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε
η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2012 και η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του
πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά
ισχύει, που αντιστοιχεί σε µήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου
2012.
γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2012 και η αποζηµίωση της
παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς
του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά
ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστηµα µεταξύ Φεβρουαρίου 2012
και 9 Αυγούστου 2012.
δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθµούς ΑΠΕ
και τους σταθµούς ΣΗΘΥΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί για ένα ακόµη έτος η
υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς.
Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς για τους οποίους η αποζηµίωση της παραγόµενης
ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα
του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, που αντιστοιχεί σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 9 Αυγούστου 2012, καθώς και για τους
φωτοβολταϊκούς σταθµούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από τη ΛΑΓΗΕ
ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών,
από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Για τον υπολογισµό της
εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του
οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
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Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
2. Η παράγραφος 5α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/ 2009 (Α’
8), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 186
του ν. 4001/2011 (Α’ 179), αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α) Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό συνάπτεται για είκοσι έτη, συνοµολογείται µε
την τιµή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και
αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης
της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος
δοκιµαστικής λειτουργίας, κατά την ηµεροµηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού.
Ο αρµόδιος διαχειριστής υποχρεούται στη θέση του φωτοβολταϊκού σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, στην ενεργοποίηση
της σύνδεσής του, εντός προθεσµίας ενός µήνα από τότε που ο
ενδιαφερόµενος θα δηλώσει την ετοιµότητα του σταθµού για
έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας ή για ενεργοποίηση της
σύνδεσης, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού
αιτήµατος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλεπόµενα στην οικεία σύµβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνοµολογηµένος στην σύµβαση σύνδεσης χρόνος
υλοποίησης των εν λόγω έργων.
Εάν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω διάστηµα του ενός µήνα
για λόγους οφειλόµενους σε υπαιτιότητα του διαχειριστή, που
διαπιστώνεται από τον ίδιο και γνωστοποιείται εγγράφως προς
τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά κατά περίπτωση, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται
η τιµή που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί
στην τιµή που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας του ενός µήνα. Η ανωτέρω έγγραφη γνωστοποίηση παρέχεται µόνον από ειδικώς εντεταλµένα προς τούτο
όργανα του αρµόδιου διαχειριστή, που ανακοινώνονται στον Λειτουργό της Αγοράς τη ΡΑΕ και την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Σε κάθε περίπτωση η θέση του φωτοβολταϊκού σταθµού σε
δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής του, θα
πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την
υποβολή σχετικού αιτήµατος, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλεπόµενα στην οικεία σύµβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για
σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνοµολογηµένος στη σύµβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έργων. Εάν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ο διαχειριστής αποζηµιώνει τον ενδιαφερόµενο: α) µε το µισό του κόστους
των έργων σύνδεσης, όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική σύµβαση, εάν ο διαχειριστής ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του
εντός διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή του
αρχικού αιτήµατος ή β) µε το σύνολο του κόστους των έργων
σύνδεσης σε κάθε άλλη περίπτωση.
Σε περίπτωση αδυναµίας σύνδεσης του σταθµού για λόγους
οφειλόµενους σε υπαιτιότητα του ενδιαφεροµένου, η οποία διαπιστώνεται από τον διαχειριστή και γνωστοποιείται εγγράφως
προς τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά κατά περίπτωση, ιδίως σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης περί ετοιµότητας του δεύτερου εδαφίου,
το αίτηµα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόµενος οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτηµα για θέση του φωτοβολταϊκού σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, για ενεργοποίηση της σύνδεσής του, αφού
παρέλθουν τουλάχιστον έξι (6) µήνες από την υποβολή του προηγούµενου αιτήµατός του.»
3. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους οποίους έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει συναφθεί σύµβαση
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή έχει υποβληθεί αίτηση µε
πλήρη φάκελο για σύναψη σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή που ίσχυε κατά την
ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης ή υποβολής της αίτησης µε
πλήρη φάκελο, υπό την προϋπόθεση ότι η έναρξη δοκιµαστικής
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λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, θα λάβει χώρα:
α. Για τους σταθµούς ισχύος έως και 10 MW, εντός απώτατου
χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε συµπληρωθούν δεκαοκτώ (18)
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, της παραγράφου 5α)
του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε τον παρόντα νόµο.
β. Για τους σταθµούς ισχύος µεγαλύτερης από 10MW καθώς
και για τους σταθµούς ισχύος µικρότερης των 10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους τα αναγκαία νέα έργα σύνδεσης
απαιτούν την κατασκευή ενός τουλάχιστον νέου Υποσταθµού
YT/MT, εντός απώτατου χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε
συµπληρωθούν τριάντα έξι (36) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης, της παραγράφου 5(α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/
2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε τον παρόντα
νόµο.
Εάν η έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας, ή εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση
της σύνδεσης των ανωτέρω σταθµών δεν λάβει χώρα εντός των
ανωτέρω προθεσµιών, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή που
αναγράφεται στον πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009,
όπως κάθε φορά ισχύει, και αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κατά
την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή της
ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού κατά
περίπτωση.
4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3468/
2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Η σύµβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός διαστήµατος τριών
(3) µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος µε πλήρη
φάκελο για σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
που, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4, εξαιρούνται
από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, και εντός έξι (6)
µηνών για τους σταθµούς του άρθρου 3. Οι Διαχειριστές υλοποιούν τα έργα σύνδεσης που αναλαµβάνουν συµβατικά σε διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή της
σύµβασης σύνδεσης: α) τους δώδεκα (12) µήνες για σταθµούς
που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες
σε υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ, β) τους δεκαοκτώ (18) µήνες για σταθµούς που συνδέονται στο Δίκτυο εφόσον απαιτούνται εργασίες
σε υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και γ) τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες
για τους σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, οι διαχειριστές µπορούν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις να θέτουν
µεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση των έργων
σύνδεσης, λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό δυσκολίας κατασκευής
των έργων αυτών. Η υποχρέωση των Διαχειριστών για υλοποίηση
των έργων σύνδεσης εντός των ανωτέρω προθεσµιών δεν ισχύει
για: α) συγκροτήµατα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος µεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) αιολικά πάρκα που
συνδέονται µε το Σύστηµα µέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου και γ) άλλα αναλόγου µεγέθους σύνθετα έργα.»
Ι.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α’ 230)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί µεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων µε ένα από τα προβλεπόµενα
µέσα στην παράγραφο 6.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών καθορίζονται λεπτοµέρειες για την διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών του παρόντος νόµου.»
3. Στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Η µεταφορά των βιοκαυσίµων και βιορευστών που διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων πραγµατοποιείται
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µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Με την
επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, o εκάστοτε
κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει
στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.
Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, µπορούν να χρησιµοποιούν για τη µεταφορά των βιοκαυσίµων και βιορευστών τις
υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη κατόχων άδειας κατά το
νόµο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της κυριότητας των µεταφερόµενων προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των
κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, οι οποίοι φέρουν την
αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την
ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων.
Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τη
διάθεση των βιοκαυσίµων και βιορευστών των κατόχων άδειας
Διάθεσης Βιοκαυσίµων πρέπει να φέρουν εµφανώς, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του, ή το
εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον
ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού
µέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω
µεταφορικών µέσων.»
4. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρων οχηµάτων ή πλωτών εφοδιαστικών µέσων) που να µπορούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της αγοράς και την οµαλή και
συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εµπορεύεται ο κάτοχος της
άδειας Εµπορίας, λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που µπορεί να έχουν επιβληθεί
στον κάτοχο της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του
νόµου αυτού.
Τα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτά
εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και µισθωµένα, πρέπει να φέρουν εµφανώς, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της άδειας Εµπορίας, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της άδειάς του, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε
τον οποίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα
των εταιρειών Εµπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέρουν
επιπλέον ειδικά σήµατα. Η δαπάνη εγκατάστασης των ανωτέρω
σηµάτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε
περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή
του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων και οι τεχνικές
λεπτοµέρειες ανά είδος καυσίµου.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο κάτοχος άδειας Εµπορίας έχει, σύµφωνα µε τους όρους
αυτής, την υποχρέωση της οµαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας
της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εµπορεύεται.
Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και
διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 17.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθί-
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σταται ως εξής:
«8. Οι κάτοχοι άδειας Εµπορίας µπορούν να χρησιµοποιούν
για τη µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες
τρίτων (µεταφορέων) µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και
στους οποίους δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της κυριότητας
των µεταφερόµενων προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση των
πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των κατόχων
άδειας Εµπορίας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα
των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εµπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α’
και β’ της παραγράφου 3 που δεν προµηθεύονται πετρελαιοειδή
προϊόντα από κάτοχο άδειας Εµπορίας µε βάση αποκλειστική
σύµβαση και δεν φέρουν στο πρατήριό τους το εµπορικό σήµα
αυτού («Ανεξάρτητα Πρατήρια») µπορούν να προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους άδειας Διύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής
Εµπορίας του προηγούµενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισµό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων.
Η µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι
κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγµατοποιείται µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων,
o εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη
για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί
και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.
Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα
στοιχεία α’, β’ και γ’ της παραγράφου 3, συµπεριλαµβανοµένων
των «Ανεξάρτητων Πρατηρίων», µπορούν να χρησιµοποιούν για
τη µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και
στους οποίους δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της κυριότητας
των µεταφερόµενων προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση των
πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των κατόχων
άδειας Λιανικής Εµπορίας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους
τελικούς καταναλωτές, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων.
Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τη
διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κατόχων άδειας
Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α’, β’ και γ’
της παραγράφου 3, πρέπει να φέρουν εµφανώς, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της άδειας Εµπορίας,
εφόσον προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο
άδειας Εµπορίας µε βάση αποκλειστική σύµβαση και φέρουν στο
πρατήριό τους το εµπορικό σήµα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εµπορίας, του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας στην οποία
ανήκουν, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχει
συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού
βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του
µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης
των ανωτέρω µεταφορικών µέσων.»
8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων
από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας που έχει χορηγηθεί
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σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου αυτού ή από µεταφορείς που
δεν έχουν συνάψει σύµβαση µεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων µε κατόχους αδειών του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς
εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόµιµα. Στα παραστατικά διακίνησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.
β. Στις περιπτώσεις του άρθρου 5Α παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 7 παράγραφος 2, µε
την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο µεταφορέας, στον οποίον ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας αναθέτει µε σύµβαση τη µεταφορά
του προϊόντος, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα
και την ποσότητα του προϊόντος που διακινεί κατά το στάδιο της
µεταφοράς.»
9. Η παράγραφος 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων
από κατόχους άδειας Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας και Διάθεσης
Βιοκαυσίµων, µε µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.)
ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα οποία δεν φέρουν:
αα) σε εµφανές σηµείο, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα
του κατόχου άδειας Εµπορίας, άδειας Λιανικής Εµπορίας ή Συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχουν
συνάψει σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5γ και 8, του άρθρου 7 παρ. 2 και του άρθρου 5Α
παρ. 4 του νόµου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και
ββ) ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού (GPS). Η
δαπάνη εγκατάστασης του συστήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη
βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου,
αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται,
καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήµατος, το ακριβές χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και
Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών µέσων που υπάγονται στην
ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με
όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του συστήµατος
µε το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες
από το ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού
(GPS) των µεταφορικών µέσων.
β. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε
βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα οποία δεν
φέρουν:
αα) πιστοποιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδηγού αυτού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 35043/ 2524/1.9.2010 (Β’
1385) όπως ισχύει, καθώς και
ββ) ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα ψηφιακής ταυτότητας του
βυτιοφόρου και των ρυµουλκούµενων αυτού, εφόσον υπάρχουν.
Η δαπάνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη
βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου,
αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι
προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω σήµατος, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που
υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ. Στα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά
εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα, των κατόχων άδειας Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διάθεσης Βιοκαυσίµων, δύναται να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά
συστήµατα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου,
µέσω σφράγισης των διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατικής µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε την οποιαδήποτε παρέµβαση κατά τη διακίνηση. Η δαπάνη εγκατάστασης του
συστήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού
µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς
µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή
τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι
προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστηµάτων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι
συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που
υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται τα σχετικά
µε τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που
διαθέτουν άδεια Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίµων και ιδίως: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι περιορισµοί ασκήσεως των
δικαιωµάτων που παρέχονται µε τις άδειες κυκλοφορίας, γ) η
διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρµόδιες για την έκδοση
αρχές και τα υποβαλλόµενα ενώπιον τους δικαιολογητικά και ε)
οι µεταβατικές ρυθµίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.»
10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, που
προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 320 του ν.
4072/2012 (Α’ 86), αναριθµείται σε 12 και αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα υγρά καύσιµα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
ιχνηθετούνται µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα
συγκεκριµένα είδη υγρών καυσίµων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση και ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίµου, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Υγρά καύσιµα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήµανσή τους µε
µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνοµα, έστω
κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.»
11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος χωρίς νόµιµη άδεια ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α’ του νόµου
αυτού διυλίζει, αποθηκεύει, εµπορεύεται, διακινεί, παραδίδει,
προµηθεύει, εφοδιάζει, εµφιαλώνει ή πωλεί αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά προϊόντα υπό την έννοια του παρόντος νόµου και µε την επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας
διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) µέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»
Ι.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
Ν.4001/2011
Ο ν. 4001/2011 (Α’ 179) τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους οφειλόµενους
σε πταίσµα του αρµόδιου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς,
η ΡΑΕ ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 63Θ εφόσον
πρόκειται για το ΕΣΦΑ ή το άρθρο 108 εφόσον πρόκειται για το
Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρ-
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τητο Διαχειριστή Συστήµατος, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα
63Ι ή 111 του παρόντος νόµου, όλες ή συγκεκριµένες αρµοδιότητες του διαχειριστή του ΕΣΦΑ ή του Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται µε τα άρθρα 68
και 94 αντίστοιχα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης εκ µέρους του αντίστοιχου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς των
υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης στην οποία ανήκουν».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η τοποθέτηση ή η αποµάκρυνση του Υπευθύνου Συµµόρφωσης Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 63Η και 107, καθώς και οι όροι της σχετικής εντολής που αυτοί λαµβάνουν από το Εποπτικό Συµβούλιο
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.»
4. Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 62
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που
εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και συγχρόνως
να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε
δικαίωµα σε διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε
(ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας
ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή
να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική
εξουσία σε Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άµεσα
ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
και
(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία τόσο
σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου ή Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α’ και β’, περιλαµβάνουν ειδικότερα:
(α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
(β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου
ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση ή
(γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εταιρικό
κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
61 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητά τους Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έχουν συστήσει κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως
Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε δύο ή
περισσότερα κράτη - µέλη για τα εν λόγω Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ουδεµία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να
συµµετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήµατος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής µεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV της
ίδιας Οδηγίας.
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4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία α’, β’ και γ’,
είναι το Ελληνικό Δηµόσιο ή άλλος φορέας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός του Δηµόσιου Τοµέα, τότε δύο διαφορετικοί
φορείς του Δηµόσιου Τοµέα που ασκούν Έλεγχο αφ’ ενός στο
διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αφ’ ετέρου σε επιχείρηση
που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του Δηµόσιου Τοµέα.
5. Οι Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεµύθειας
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του παρόντος ως προς τις εµπορικά
ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε
από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να αποκτούν τον Έλεγχο ή να
ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχωρισµένων Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της
χώρας ή άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
7. Κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά
της σύστηµα µεταφοράς σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε τις
διατάξεις του παρόντος.»
5. Μετά το άρθρο 63 προστίθενται άρθρα 63Α έως 63Ι, ως
εξής:
«Άρθρο 63Α
Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος συστάθηκε
µε το π.δ. 33/2007 (Α’ 31) κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του
άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α’ 313), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους Διαχωρισµένους Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφόσον η ΔΕΠΑ
Α.Ε. εξακολουθεί να συµµετέχει στο µετοχικό του κεφάλαιο. Στην
περίπτωση αυτή στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παράγραφος 4 του άρθρου 63Ι.
2. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγµή να µεταβιβάσει τις
µετοχές του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που της ανήκουν. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται και στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. οι διατάξεις των άρθρων 62
και 63.
Άρθρο 63Β
Πάγια στοιχεία, εξοπλισµός, προσωπικό και ταυτότητα του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ και σχέσεις του µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στελεχώνεται µε όλο το ανθρώπινο δυναµικό
και εξοπλίζεται µε όλους τους τεχνικούς, υλικούς και οικονοµικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του παρόντος νόµου και για την
άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Ειδικότερα:
(α) Τα πάγια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση της
δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένου του Συστήµατος Μεταφοράς, είναι ιδιοκτησία του,
όπως ορίζεται µε το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (Α’ 313).
(β) Το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την άσκηση της
δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης όλων των εταιρικών καθηκόντων, πέραν
του προσωπικού που έχει ήδη µεταφερθεί στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ µε το
π.δ. 34/2007 (Α’ 31) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν.
3428/2005, προσλαµβάνεται αποκλειστικά από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
(γ) Η εκµίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς
οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη
Συνδεδεµένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ ΑΕ απαγορεύεται. Ωστόσο,
ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες στη ΔΕΠΑ ΑΕ,
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εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(αα) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις
εις βάρος άλλων Χρηστών του ΕΣΦΑ,
(ββ) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υπό τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις,
(γγ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό κατά την παραγωγή ή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή
φυσικού αερίου, και
(δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.
2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 63Ε του παρόντος, οι κατάλληλοι οικονοµικοί πόροι για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την
αντικατάσταση των υφιστάµενων πάγιων στοιχείων του ΕΣΦΑ παρέχονται στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ σε εύθετο χρόνο από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήµατός του.
3. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ απαγορεύεται:
(α) Να δηµιουργεί σύγχυση µε την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήµατα και τις εγκαταστάσεις του, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή οιουδήποτε µέρους της.
(β) Να µοιράζεται συστήµατα πληροφορικής ή εξοπλισµό, χώρους και συστήµατα ασφαλείας µε οποιοδήποτε τµήµα της
ΔΕΠΑ ΑΕ ή να συνεργάζεται µε τους ίδιους συµβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήµατα πληροφορικής ή τον
εξοπλισµό και τα συστήµατα ασφαλείας του.
(γ) Να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασµών του σε ελεγκτή
που ελέγχει τους λογαριασµούς της ΔΕΠΑ ΑΕ ή άλλου τµήµατος
ή κλάδου αυτής.
4. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυµίας του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τούτο δεν
συνεπάγεται παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3.
Άρθρο 63Γ
Μέτρα ανεξαρτησίας του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63Ε, 63Θ παράγραφοι 9 και 10 και 63Ι, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα να λαµβάνει αποφάσεις που αφορούν στους πόρους
που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ συµπεριλαµβανοµένης της άντλησης κεφαλαίων
στη χρηµαταγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του.
2. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ενεργεί πάντα κατά τρόπο που να διασφαλίζει
ότι διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για την οµαλή και αποτελεσµατική διενέργεια της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσµατικού, ασφαλούς και οικονοµικού ΕΣΦΑ.
3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ που εκτελούν
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να αποκτήσουν άµεση ή έµµεση συµµετοχή στον
ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν έχει ούτε άµεση ούτε έµµεση συµµετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας
Φυσικού Αερίου ούτε λαµβάνει µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό
όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.
4. Η συνολική οργανωτική δοµή και το καταστατικό του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του σύµφωνα µε
το παρόν κεφάλαιο. Η ΔΕΠΑ ΑΕ απαγορεύεται να ορίζει άµεσα
ή έµµεσα την ανταγωνιστική συµπεριφορά του ΔΕΣΦΑ ΑΕ σε
σχέση µε τις καθηµερινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση
του ΕΣΦΑ, ή σε σχέση µε τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία του Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, το οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 63Θ του
παρόντος.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τα άρθρα 13 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 1 στοιχείο (α), 16 παράγραφοι 2, 3
και 5, 18 παράγραφος 6 και 21 παράγραφος 1 του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν προβαίνει σε διακρίσεις
κατά προσώπων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό στον τοµέα της παραγωγής ή προ-
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µήθειας Φυσικού Αερίου.
6. Όλες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των
µερών της ΔΕΠΑ ΑΕ και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένης
της χορήγησης δανείων προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ, θα πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τις συνθήκες της αγοράς. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να διατηρεί λεπτοµερή αρχεία των εν λόγω εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων και να τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν
αιτήσεώς της.
7. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ, οι οποίες θεωρούνται ως εγκριθείσες σιωπηρώς, αν η ΡΑΕ δεν φέρει
αντιρρήσεις εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή των συµφωνιών προς έγκριση.
8. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και
είναι διαθέσιµοι για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την
αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του ΕΣΦΑ.
9. Η ΔΕΠΑ ΑΕ απαγορεύεται:
(α) να προβαίνει σε πράξεις που παρεµποδίζουν ή επηρεάζουν
τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά τη συµµόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις
που αυτός υπέχει σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο,
(β) να απαιτεί από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να ζητά έγκριση της ΔΕΠΑ
ΑΕ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.
10. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των µετόχων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ µέρους του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στη ΔΕΠΑ ΑΕ. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συµβουλίου ή του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε
προθεσµία, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου 35β
του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα µπορεί να προβληθεί από κάθε
µέτοχο ή τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 63Δ
Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Οι αποφάσεις σχετικά µε το διορισµό, την ανανέωση και
τους όρους εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και
της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, λαµβάνονται από το Εποπτικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ που διορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 67 του παρόντος και καθίστανται δεσµευτικές, σύµφωνα
µε τους όρους της παραγράφου 2.
2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια, την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των προσώπων που διορίζονται
από το Εποπτικό Συµβούλιο ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, και οι λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης λήξης της περιόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι
όροι αυτοί καθίστανται δεσµευτικοί µόνον εάν, εντός τριών (3)
εβδοµάδων από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ µπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου:
(α) εφόσον προκύψουν αµφιβολίες αναφορικά µε την επαγγελµατική ανεξαρτησία του προτεινόµενου προσώπου, ή/και
(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης περιόδου απασχόλησης,
εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.
3. Τα µισά πλέον ενός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και, σε κάθε περίπτωση όλα τα πρόσωπα που ασκούν
τη διοίκηση ή λαµβάνουν αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης
του ΕΣΦΑ και όσοι αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά
για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την
ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, δεν πρέπει να κατέχουν επαγγελµατική
θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, η οποία να συνδέεται µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ ή µε οποιοδήποτε
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άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρησή της, πέραν
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ούτε µε τους µετόχους που ασκούν τον Έλεγχο
της ΔΕΠΑ ΑΕ, µε εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς, οργανισµούς ή κρατικούς λειτουργούς του Ελληνικού Δηµοσίου, για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από το διορισµό τους. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες που δεν υπόκεινται στον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου δεν πρέπει
να έχουν ασκήσει δραστηριότητα διαχείρισης ή άλλη σχετική
δραστηριότητα στη ΔΕΠΑ ΑΕ για περίοδο τουλάχιστον έξι (6)
µηνών πριν από το διορισµό τους.
4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, καθώς και το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελµατική
θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο της
ΔΕΠΑ ΑΕ ή µε άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρησή ή µε τους µετόχους
που ασκούν τον Έλεγχό της. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές ή
άλλες κινητές αξίες στη ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο τµήµα
ή κλάδο της κι εν γένει να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή
ή δικαιώµατα ψήφου στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αµέσως προηγούµενου
εδαφίου δεν εµπίπτει η έµµεση κατοχή τέτοιων εταιρικών µεριδίων ή κινητών αξιών µέσω κατοχής µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (Α’ 210) ή µέσω
συµµετοχής σε άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες
επενδυτές, όπως οι δοµηµένες τραπεζικές προθεσµιακές καταθέσεις ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεµένες µε επενδύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13γ παράγραφος Α του ν.δ.
400/1970 (Α’ 10), όπως ισχύει, ή µέσω συµµετοχής σε οµαδικά
προγράµµατα ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου VIII του ν.δ.
400/1970, ή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόµενους από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
5. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, καθώς και το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν κανένα συµφέρον ούτε
να λαµβάνουν οικονοµικό όφελος, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε οποιοδήποτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ ΑΕ. Η αµοιβή τους δεν εξαρτάται από τις
δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα της ΔΕΠΑ ΑΕ πέραν των
δραστηριοτήτων ή των αποτελεσµάτων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Δεν συνιστά παράνοµο οικονοµικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η έµµεση κατοχή εταιρικών µεριδίων ή κινητών αξιών
κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου 4.
6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου
συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες δύνανται να
καταγγείλουν στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34
του παρόντος, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους, ώστε
η ΡΑΕ να ενεργήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
2 του παρόντος.
7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στον ΔΕΣΦΑ
ΑΕ, τα µέλη του Διοικητικού του Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες υποχρεούνται να µην
έχουν επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική
σχέση που να συνδέεται µε οποιοδήποτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη
Συνδεδεµένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ ΑΕ ή µε τους µετόχους που
ασκούν τον Έλεγχό της για διάστηµα τεσσάρων (4) ετών. Οµοίως
απαγορεύεται στη ΔΕΠΑ ΑΕ να απασχολεί µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες του ΔΕΣΦΑ ΑΕ σε οποιαδήποτε επαγγελµατική θέση
ή ευθύνη ή επιχειρηµατική σχέση που να συνδέεται µε οποιοδήποτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ
ΑΕ ή µε τους µετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστηµα
τεσσάρων (4) ετών από τη λήξη της απασχόλησής τους.
8. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 εφαρµόζονται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη ή/και τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή λαµβάνουν αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσους
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αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήµατα που
αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του
ΕΣΦΑ.
9. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 8
του παρόντος επιβάλλεται µε απόφαση της ΡΑΕ πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.
Άρθρο 63Ε
Σύνθεση και αρµοδιότητες του Εποπτικού
Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 72 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920, το Εποπτικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λήψη
των αποφάσεων που µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
αξία των πάγιων στοιχείων των µετόχων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ειδικότερα των αποφάσεων σχετικά µε την έγκριση των ετησίων και
µακροπρόθεσµων σχεδίων χρηµατοδότησης, τις δανειακές υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και το ύψος των µερισµάτων που διανέµονται στους µετόχους του. Από τις αποφάσεις που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα του Εποπτικού Συµβουλίου εξαιρούνται όσες
σχετίζονται µε τις καθηµερινές δραστηριότητες του ΕΣΦΑ, µε τη
διαχείριση του ΕΣΦΑ και µε τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση του Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, το οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του παρόντος.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη τα
οποία διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία στον τοµέα της ενέργειας. Η σύνθεση των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου έχει ως
εξής:
(α) τέσσερα (4) µέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ,
(β) δύο (2) µέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δηµόσιο, και
(γ) ένα (1) µέλος διορίζεται από το πλέον αντιπροσωπευτικό
συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
Ο κατά τα ανωτέρω διορισµός των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ, η οποία τεκµαίρεται ότι
έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της προθεσµίας της παραγράφου 3 του παρόντος.
3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια
και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης, και οι
λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης τερµατισµού της περιόδου
απασχόλησης των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ εντός δέκα (10) ηµερών από το διορισµό, την
ανανέωση ή τον τερµατισµό της απασχόλησης των µελών του
Εποπτικού Συµβουλίου, µε επιµέλεια των προσώπων που έχουν
δικαίωµα διορισµού ή του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να προβάλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από
την κοινοποίηση των προτεινόµενων µελών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της επόµενης παραγράφου 4.
4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των
επτά (7) µελών του Εποπτικού Συµβουλίου:
(α) δεν κατείχαν καµία επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται
µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ ή µε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη
Συνδεδεµένη Επιχείρησή της, πέραν του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ή µε τους
µετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της, µε εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς του Ελληνικού Δηµοσίου, για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών πριν από το διορισµό τους, και
(β) συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 ως 7
του άρθρου 63Δ του παρόντος.
5. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στη
ΡΑΕ και εγκρίνεται µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµάδων από
την ως άνω κοινοποίηση, η ΡΑΕ δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις
βάσει αµφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης
της απασχόλησης του µέλους.
6. Ο διορισµός µε τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και η για οποιονδήποτε λόγο παύση τους
υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις δια-
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τάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/ 1920, όπως κάθε φορά
ισχύει.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και για τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου.
8. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των προτεινόµενων
µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης
της πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόµιµη σύνθεση των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 63ΣΤ
Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων
του Εποπτικού Συµβουλίου
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα εντός τριών
(3) ηµερών από το διορισµό των µελών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63Ε και εκλέγει µεταξύ των µελών του τον
Πρόεδρό του. Το Εποπτικό Συµβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει στην έδρα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον µία (1) φορά ανά εταιρική χρήση και εκτάκτως όποτε απαιτείται από τις εταιρικές
ανάγκες, µετά από πρόσκληση που γνωστοποιείται µε επιµέλεια
του Προέδρου του στα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου και τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης τουλάχιστον επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση
θα πρέπει να αναγράφει µε σαφήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ που παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που
αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού
Συµβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Υπεύθυνος
Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 63Η του παρόντος.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν και δύο
(2) εκ των µελών του ή ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µε πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση στα µέλη του
Εποπτικού Συµβουλίου και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον
δεν είναι αυτός που συγκαλεί τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα
πρέπει να αναγράφει µε σαφήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσµίας στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και στη ΡΑΕ. Το Διοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει στα µέλη του Εποπτικού
Συµβουλίου και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης την αναφερόµενη
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος έκθεση
εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση
της πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Με αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου που κοινοποιείται στα υπόλοιπα µέλη του, τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης και το Διοικητικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισθείσα σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος συνεδρίαση, αναβάλλεται µια µόνο φορά η λήψη
αποφάσεων από το Εποπτικό Συµβούλιο για όλα ή ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η αίτηση θα πρέπει να ορίζει την
ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο
από επτά (7) ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η µετά
από αναβολή συνέλευση των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου
αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης.
4. Σε κάθε περίπτωση, το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, εφόσον
παρίστανται όλα τα µέλη του και ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης και
κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον
τέσσερα (4) εκ των µελών του. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών. Κάθε µέλος δύναται να
αντιπροσωπεύσει έγκυρα µόνο ένα άλλο µέλος. Η αντιπροσώ-
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πευση αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφο που έχει τη θεωρηµένη
υπογραφή του αντιπροσωπευόµενου µέλους και το οποίο επισυνάπτεται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύµφωνα µε την αµέσως
επόµενη παράγραφο. Η αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα άλλα εκτός των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου
καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης,
εφόσον έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς
τούτο από το καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή
τους. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να χορηγεί στους µετόχους του
αντίγραφα των πρακτικών του Εποπτικού Συµβουλίου.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του
Εποπτικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον η παρουσία του κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συµβουλίου απαιτείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η του παρόντος,
ισοδυναµεί µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου, ακόµη και
αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
8. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου κοινοποιούνται
εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη τους στη ΡΑΕ. Αποφάσεις
του Εποπτικού Συµβουλίου που υπάγονται στις πράξεις και τα
στοιχεία που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά
ισχύει, καταχωρούνται στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της αρµόδιας αρχής και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/
1920.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και για τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, εφόσον η συµµετοχή του Υπευθύνου Συµµόρφωσης σε αυτές είναι
υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 63Η του παρόντος.
10. Το καταστατικό δύναται να ορίζει και συντοµότερες προθεσµίες σύγκλησης του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και τη δυνατότητά σύγκλησής του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή/και από µετόχους εκπροσωπούντες
το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ.
Άρθρο 63Ζ
Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων
του Εποπτικού Συµβουλίου
1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35α,
καθώς και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, όπως
κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ’ αναλογική εφαρµογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
Άρθρο 63Η
Πρόγραµµα συµµόρφωσης και
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε
εφαρµογή πρόγραµµα συµµόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα
µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται η διακριτική
συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση
της συµµόρφωσής του προς το εν λόγω πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την επίτευξη των εν
λόγω στόχων. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην έγκριση της
ΡΑΕ, η οποία τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον
η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από την
υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση. Το εγκεκριµένο πρό-
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γραµµα συµµόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται
µε το άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
2. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό
Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των
εξουσιών του νοµικού προσώπου ως Υπευθύνου Συµµόρφωσης.
Οι παράγραφοι 2 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.
3. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος
συµµόρφωσης,
(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα
µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του προγράµµατος
συµµόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ,
(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συµβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης και
την εκτέλεσή του,
(δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρµογή του προγράµµατος συµµόρφωσης,
και
(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµπορικές και
οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
4. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά µε το επενδυτικό πρόγραµµα ή µε
µεµονωµένες επενδύσεις στο ΕΣΦΑ. Καταληκτική ηµεροµηνία
για την υποβολή είναι η ηµεροµηνία υποβολής του προγράµµατος από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ στο Εποπτικό
Συµβούλιο.
5. Εάν η ΔΕΠΑ ΑΕ στη γενική συνέλευση ή µε την ψηφοφορία
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου που έχει διορίσει εµποδίζει τη λήψη απόφασης µε συνέπεια να παρεµποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις που βάσει του Προγράµµατος
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ επρόκειτο να εκτελεστούν στα επόµενα
τρία (3) χρόνια, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποχρεούται να το
αναφέρει στη ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 9 του άρθρου 63Θ του παρόντος.
6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του
Υπευθύνου Συµµόρφωσης, περιλαµβανοµένης και της διάρκειας
της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύνου Συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης της
παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελµατική θέση, ευθύνη ή συµφέρον, άµεσα ή έµµεσα, στη ΔΕΠΑ
ΑΕ ή σε οποιονδήποτε κλάδο ή τµήµα της ή άλλη Συνδεδεµένη
Επιχείρησή της ή στους ελέγχοντες µετόχους της.
7. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε
προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη ΡΑΕ και έχει το δικαίωµα να
υποβάλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στο
Εποπτικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ µέχρι και
την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση
του προγράµµατος συµµόρφωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με βάση τις εκθέσεις του Υπευθύνου Συµµόρφωσης, η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ και µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση του προγράµµατος συµµόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα µέτρα. Ο ΔΕΣΦΑ
ΑΕ υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΡΑΕ και
να υποβάλει προς έγκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθεσµίας δε-
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καπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση
αξιολόγησης του προγράµµατος συµµόρφωσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
µέχρι και την 30ή Απριλίου έκαστου έτους.
8. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης
υποχρεούται να συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέµατα:
(α) τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, όπως καθορίζονται
στον Κανονισµό (ΕΚ) 715/2009, ειδικότερα όσον αφορά στα τιµολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανοµή δυναµικού και τη διαχείριση της συµφόρησης, τη διαφάνεια, την
εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,
(β) έργα που αναλαµβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για το ΕΣΦΑ και των επενδύσεων σε νέες συνδέσεις µεταφοράς, στην επέκταση του δυναµικού και στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού για το
ΕΣΦΑ,
(γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
απαραίτητες για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ.
Η µη συµµετοχή του Υπευθύνου Συµµόρφωσης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου και
της γενικής συνέλευσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων παρά µόνον εάν δεν έχει λάβει
χώρα η νοµότυπη και εµπρόθεσµη κλήση του Υπευθύνου Συµµόρφωσης.
9. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης παρακολουθεί τη συµµόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ µε το άρθρο 66 του παρόντος.
10. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδοµένα και στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, καθώς και σε όλα
τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς προηγούµενη αναγγελία.
11. Μετά από προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ, το Εποπτικό
Συµβούλιο µπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης. Η
ΡΑΕ µε απόφασή της παύει τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας.
12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης
του Υπευθύνου Συµµόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους από 20.000 ευρώ
ως 100.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36
του παρόντος.
13. Η ΡΑΕ µε απόφασή της µπορεί να παρέχει κατευθυντήριες
γραµµές ως προς την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρο 63Θ
Ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και εξουσία λήψης αποφάσεων
για επενδύσεις
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Κάθε έτος, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα επόµενα
δέκα (10) έτη.
2. Στο σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα
έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του
ΕΣΦΑ, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόµενα δέκα
(10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και
το προϋπολογιζόµενο κόστος τους. Στο σχέδιο Προγράµµατος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ περιλαµβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει
ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης,
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των οποίων
απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόµενων τριών (3) ετών.
3. Κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει υπόψη:
(α) Στοιχεία της υφιστάµενης και της προβλεπόµενης προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου.
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(β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασµού µε φυσικό αέριο,
κατά τρόπο αξιόπιστο.
(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του
ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, µε
στόχο την πρόληψη συµφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαµετακόµισης.
(δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών µε φυσικό αέριο µε στόχο
την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας
πρόσβασης νέων Χρηστών.
(ε) Την προστασία του περιβάλλοντος.
(στ) Το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
στοιχείου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 715/2009.
(ζ) Τη βιωσιµότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα και τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους, εκτός του
πλαισίου του Προγράµµατος Ανάπτυξης.
4. O ΔΕΣΦΑ ΑΕ οριστικοποιεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη ΡΑΕ.
5. Η ΡΑΕ θέτει το υποβληθέν Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε
δηµόσια διαβούλευση µε τους υφιστάµενους και δυνητικούς
Χρήστες. Δικαίωµα συµµετοχής στη δηµόσια διαβούλευση έχουν
οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και κάθε ενδιαφερόµενος που τεκµηριώνει έννοµο συµφέρον. Τα αποτελέσµατα
της δηµόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων
επενδύσεων που προέκυψαν από τη δηµόσια διαβούλευση, δηµοσιεύονται από τη ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της.
6. Η ΡΑΕ δύναται να αποφασίσει σχετικά µε τροποποίηση του
υποβληθέντος Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ,
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως:
(α) Πιθανές επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από τη δηµόσια διαβούλευση.
(β) Τη συνέπεια του Προγράµµατος µε το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου β’
της
παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009. Σε περίπτωση αµφιβολίας
σχετικά µε τη συµβατότητα του προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
µε το διακοινοτικό ή τα περιφερειακά προγράµµατα, η ΡΑΕ δύναται να απευθύνει σχετικό ερώτηµα στον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας.
7. Η ΡΑΕ, µε την ολοκλήρωση των προβλεποµένων στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και το κοινοποιεί στον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ
ΑΕ υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.
9. Σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν εκτελέσει µία επένδυση
που σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, όπως κάθε
φορά ισχύει, ήταν προγραµµατισµένη να εκτελεσθεί κατά τα επόµενα τρία (3) έτη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι πέραν του ελέγχου του, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τουλάχιστον ένα από τα
ακόλουθα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της
επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης
βάσει του πλέον πρόσφατου Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ:
(α) Να απαιτήσει από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να εκτελέσει την εν λόγω
επένδυση.
(β) Να διοργανώσει διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή
προσφορών, ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν λόγω επένδυση.
(γ) Να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους επενδυτές να
συµµετάσχουν στο κεφάλαιό του.
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10. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα τα οποία περιγράφονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 9, δύναται να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί ένα ή περισσότερα από τα
εξής:
(α) Τη χρηµατοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε
τρίτο.
(β) Την κατασκευή του έργου από οποιονδήποτε τρίτο.
(γ) Την οικοδόµηση των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.
(δ) Τη λειτουργία των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγµατοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία µε το
ΕΣΦΑ και καταβάλλει εν γένει κάθε προσπάθεια προκειµένου να
διευκολύνει την εφαρµογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί
χρηµατοοικονοµικοί διακανονισµοί υπόκεινται στην προηγούµενη
έγκριση της ΡΑΕ.
11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιµολόγια που καθορίζονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 98.
12. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ µε βάση τους εγκεκριµένους Κανονισµούς
Προµηθειών και Έργων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίοι εκδίδονται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ προσαρµόζονται οι διατάξεις των Κανονισµών αυτών
στην εταιρική οργάνωση και στο σκοπό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Άρθρο 63Ι
Διορισµός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος
Φυσικού Αερίου
(Άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση συστηµατικής παράβασης από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ
των υποχρεώσεων που υπέχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ιδίως σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης ΔΕΠΑ ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της που λαµβάνεται κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του
ΕΣΜΦΑ, ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Συστήµατος κατά τα προβλεπόµενα στην Οδηγία
2009/73/ΕΚ, ιδίως στο άρθρο 14 αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο
ΔΕΣΦΑ ΑΕ διατηρεί την κυριότητα του συνόλου των στοιχείων
που απαρτίζουν το ΕΣΦΑ.
2. Στην ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ θα πρέπει να τεκµηριώνεται η συνδροµή των ακόλουθων προϋποθέσεων:
(α) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχεία α’, β’ και γ’ του
παρόντος,
(β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους απαιτούµενους οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την
εκτέλεση των καθηκόντων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δυνάµει του άρθρου
77, και του εγκεκριµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
71 του παρόντος Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ,
(γ) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αναλάβει εγγράφως να συµµορφωθεί προς το
εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ υπό την παρακολούθηση της ΡΑΕ,
(δ) ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει αποδείξει την ικανότητά του να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεώνεται να παράσχει όλα τα σχέδια συµβατικών ρυθµίσεων µε την
υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και
(ε) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την ικανότητά του να συµµορφωθεί
µε τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
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715/2009, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς Φυσικού Αερίου σε ευρωπαϊκό και
περιφερειακό επίπεδο.
3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις της αµέσως προηγούµενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 74 του παρόντος,
εφαρµόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 73 του
παρόντος και του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009 είτε
του άρθρου 74 του παρόντος νόµου.
3. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου που διορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της
πρόσβασης τρίτων, συµπεριλαµβανοµένης της είσπραξης τελών
πρόσβασης και επιβαρύνσεων συµφόρησης, καθώς και για τη
λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και για τη
διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του ΕΣΦΑ να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µε προγραµµατισµό επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Συστήµατος Φυσικού Αερίου είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό (συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας αδειοδότησης),
την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας κάθε νέας υποδοµής.
Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος
ενεργεί ως διαχειριστής του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν µπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε
και για τον προγραµµατισµό των επενδύσεων.
4. Σε περίπτωση διορισµού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ως κύριος των παγίων του ΕΣΦΑ υποχρεούται:
(α) να παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και στήριξη στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, συµπεριλαµβανοµένων ιδιαίτερα
όλων των συναφών πληροφοριών,
(β) να χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει ο
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου και εγκρίνει η ΡΑΕ ή να συµφωνεί στη χρηµατοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου του
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Οι σχετικοί διακανονισµοί χρηµατοδότησης υπόκεινται στην έγκριση
της ΡΑΕ. Πριν από την έγκριση αυτή, η ΡΑΕ διαβουλεύεται µε
τον
ΔΕΣΦΑ ΑΕ και µε τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος,
(γ) να µεριµνά για την κάλυψη της ευθύνης που αφορά στα
πάγια στοιχεία του ΕΣΦΑ, µε εξαίρεση το µέρος της ευθύνης που
αφορά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος
Φυσικού Αερίου, και
(δ) να παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επεκτάσεων του ΕΣΦΑ, µε εξαίρεση τις επενδύσεις
για τις οποίες, σύµφωνα µε το στοιχείο β’, συµφώνησε να χρηµατοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος
Φυσικού Αερίου.
5. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ ως κυρίου του ΕΣΦΑ και λαµβάνει κάθε σχετικό µέτρο
σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τη συµµόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ προς τις υποχρεώσεις που υπέχει µε
την παράγραφο 4 του παρόντος.
6. Ο διορισµός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαλλάσσει τον ΔΕΣΦΑ
ΑΕ από τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε τα άρθρα 63Β
ως και 63Η του παρόντος.»
Ι.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4001/2011
1. Εντός ενός µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο
ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να τροποποιήσει το καταστατικό του,
προκειµένου αυτό να εναρµονισθεί µε τις διατάξεις των άρθρων
63Α έως 63Θ του ν. 4001/2011.
2. Εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρµογή το πρόγραµµα
συµµόρφωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
63Η του ν. 4001/2011.
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3. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο
ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλει αίτηµα πιστοποίησης στη
ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 64 ή 65. Μέχρι την
πιστοποίησή του, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 67 του
ν. 4001/2011.
4. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 196 του ν.
4001/2011 καταργείται.
5. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 53 του ν. 4001/2012 προθεσµία
για την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και των κοινών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και των καθ’ ύλην συναρµόδιων Υπουργών, µε τις
οποίες καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση
της Ενεργειακής Πενίας, όπως ιδίως τα εθνικά Σχέδια Δράσης,
παρατείνεται έως την 31.7.2013.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
IA.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ
I) Καταργούµενες διατάξεις που αφορούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηµατικές ενισχύσεις ανεργίας
1. Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόµων,
όπως ισχύουν σήµερα κατά το µέρος που αφορούν σε ειδικές
επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηµατικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς οι κανονιστικές και οι διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους:
-Το άρθρο 43 του ν. 2778/1999 (Α’ 295) µε εξαίρεση την παράγραφο 5.
-Το άρθρο 7 του ν. 2941/2001 (Α’ 201) µε εξαίρεση την παράγραφο 8.
-Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/ 2003 (Α’
111).
-Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 (Α’ 210).
-Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3408/2005 (Α’ 272) µε εξαίρεση την
παράγραφο 4 του άρθρου 11.
-Το άρθρο 13 του ν. 3460/2006 (Α’ 105), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3660/2008 (Α’ 78).
-Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/ 2006 (Α’
272).
-Το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (Α’ 24), µε εξαίρεση τις παραγράφους 10 και 11.
-Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1, καθώς και το άρθρο 2
του ν. 3667/2008 (Α’ 114).
-Το άρθρο 3 του ν. 3717/2008 (Α’ 239).
-Το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α’ 27).
-Το άρθρο 32 του ν. 3762/2009 (Α’ 75).
-Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3996/ 2011 (Α’
170).
2. Οι επιδοτούµενοι την 31.12.2012, µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις, συνεχίζουν από 1.1.2013 να επιδοτούνται µε βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαµβάνουν
το βασικό µηνιαίο επίδοµα ανεργίας για χρονικό διάστηµα 12
µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ.
2961/1954 (Α’ 197), όπως ισχύουν.
3. Επιδοτούµενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδότηση µε
βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις λήγει πριν την
31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να επιδοτούνται µε βάση
τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαµβάνουν το βασικό
µηνιαίο επίδοµα ανεργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της
επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις.
4. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος µπορεί
να συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2012 µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις.
5. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος, µε βάση
τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, µπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2013.
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II) Καταργούµενες διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση
λόγω ανεργίας απολυµένων µισθωτών λόγω συγχώνευσης – µεταφοράς – συνένωσης επιχειρήσεων
1. Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόµων,
όπως ισχύουν σήµερα:
- Το άρθρο 6 του ν. 435/1976 ( Α’ 251).
- Το άρθρο 4 του ν. 3302/2004 (Α’ 267).
2. Επιδοτούµενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδότηση µε
βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις λήγει πριν την
31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να επιδοτούνται µε βάση
τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαµβάνουν το βασικό
µηνιαίο επίδοµα ανεργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) όπως ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί µε
βάση τις καταργούµενες διατάξεις.
3.α. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος µπορεί
να συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2012, µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις.
β. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος µπορεί
να συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2013, µε βάση τις παραπάνω υποπεριπτώσεις ΙΑ.1.ΙΙ.1 και ΙΑ.1.ΙΙ.2..
III) Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων
1. Από 1.1.2014 Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών- µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι κατά της
ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δώδεκα (12) µήνες, δικαιούνται επίδοµα µακροχρονίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει
το δικαίωµα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήµατος προσαυξάνεται
κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (586,08) ευρώ
για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.
2. Το ύψος του επιδόµατος µακροχρονίως ανέργου δεν µπορεί
να υπερβεί µηνιαίως το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα οι δικαιούχοι παραµένουν
άνεργοι και ουδέποτε πέραν των δώδεκα (12) µηνών.
3. Το προαναφερόµενο επίδοµα, καθώς και τα επιδόµατα
ανεργίας, ασθένειας και µητρότητας δεν λαµβάνονται υπόψη για
τον κατά περίπτωση προσδιορισµό του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήµατος µε βάση το οποίο χορηγείται αυτό.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται και εξειδικεύονται:
α) τα όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα οποία δεν µπορούν να
είναι µικρότερα των είκοσι (20) και µεγαλύτερα των εξήντα έξι
(66) ετών και τα κριτήρια που απαιτούνται για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικαιούχου, καθώς και η διαδικασία χορήγησης
των παροχών αυτών,
β) το ύψος της προαναφερόµενης παροχής, καθώς και η διαδικασία, ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της,
γ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προαναφερόµενης παροχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την καταβολή της,
δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή
ή τη διακοπή της παροχής και
ε) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την παροχή.
5. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται να αναπροσαρµόζονται το
ύψος του προαναφερόµενου επιδόµατος, τα όρια ηλικίας των δικαιούχων και το ύψος των εισοδηµατικών ορίων.
6. Το παραπάνω επίδοµα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., µε
διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
7. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, για την εφαρµογή του
παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό
τρόπο, εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και των
ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, µε εξαίρεση τις αποζηµιώσεις απόλυσης.
8. Οι παραπάνω εισοδηµατικές ενισχύσεις δεν λαµβάνονται
υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισµό του ετήσιου οικο-
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γενειακού εισοδήµατος µε βάση το οποίο χορηγούνται αυτές.
9. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.
3016/2002 παύει να ισχύει από 1.1.2014 εκτός του τελευταίου
εδαφίου της που έχει ως εξής: «στο άρθρο 1 του π.δ. 179/1986
(Α’ 69) προστίθεται εδάφιο ιστ’ ως εξής: «ιστ) Τα επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων»».
IA.2. ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΩΝ
1. Θεσπίζεται ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούµενα µε τις υποπεριπτώσεις 12 και 14 της
παρούσας διάταξης οικογενειακά επιδόµατα.
2. Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων, την κλίµακα
ισοδυναµίας, το ισοδύναµο εισόδηµα και την εισοδηµατική κατηγορία.
Ως κλίµακα ισοδυναµίας ορίζεται το σταθµισµένο άθροισµα
των µελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθµιση 1,
ο δεύτερος γονέας έχει στάθµιση 1/3 και κάθε εξαρτώµενο τέκνο
έχει στάθµιση 1/6. Ως ισοδύναµο εισόδηµα ορίζεται το καθαρό,
ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα) διαιρεµένο µε την κλίµακα ισοδυναµίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάµου εισοδήµατος σε
τέσσερις εισοδηµατικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαµβάνουν το πλήρες επίδοµα, (Β) από έξι
χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000)
ευρώ που λαµβάνουν τα 2/3 του επιδόµατος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000)
ευρώ που λαµβάνουν το 1/3 του επιδόµατος.
Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα µε
τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων ως εξής: σαράντα (40)
ευρώ ανά µήνα για ένα εξαρτώµενο τέκνο, ογδόντα (80) ευρώ
ανά µήνα για δύο εξαρτώµενα τέκνα, εκατόν τριάντα (130) ευρώ
ανά µήνα για τρία εξαρτώµενα τέκνα και εκατόν ογδόντα (180)
ευρώ ανά µήνα για τέσσερα εξαρτώµενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των
ανωτέρω, µηνιαίο επίδοµα εξήντα (60) ευρώ.
Για τον υπολογισµό της εισοδηµατικής κατηγορίας λαµβάνεται
υπόψη το εισόδηµα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
3. Tο ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καταβάλλεται για τέκνα
προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του
ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη µέση εκπαίδευση. Ειδικά, για
τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση,
καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το
επίδοµα καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που
προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής και σε καµία
περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώµενα τέκνα για θεµελίωση του δικαιώµατος λήψης του επιδόµατος, λαµβάνονται υπόψη τα τέκνα
µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν
τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια
και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.
4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδοµα καταβάλλεται σε όποιον έχει την
κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το επίδοµα
καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον
πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάµους, καθώς και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα ή
υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όµως έχει την αποκλειστική
ευθύνη διατροφής τους και η µητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.
5. Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται από την 1η του επόµενου µήνα υποβολής της. Για τη διακοπή του επιδόµατος, λόγω συµπλήρωσης
των οριζοµένων στην παράγραφο 3, κατά περίπτωση, ορίων, ως
ηµέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου τους
έτους γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπουδα-
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στών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
6. Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον έχουν µόνιµη και συνεχή δεκαετή διαµονή στην Ελλάδα και τα εξαρτώµενα τέκνα τους
ευρίσκονται στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα,
β) οµογενείς αλλοδαπούς που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα
και διαθέτουν δελτίο οµογενούς,
γ) πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα,
ε) αναγνωρισµένους πρόσφυγες που διαµένουν µόνιµα στην
Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραµονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης του 1951 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’201), όπως τροποποιήθηκε
από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’125),
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραµονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης του 1954 για το
Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α’ 176),
ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν νόµιµα και µόνιµα
στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
7. Το επίδοµα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προσµετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του
Δηµοσίου ή τρίτου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται τα θέµατα
διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του επιδόµατος και ο φορέας καταβολής του. Με όµοιες αποφάσεις δύναται να επανακαθοριστεί η εντεταλµένη αρχή καταβολής και να αναπροσαρµοστεί το ύψος των επιδοµάτων της παρούσας διάταξης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.
10. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
11. Το εισοδηµατικό κριτήριο της παραγράφου 22 του άρθρου
27 του ν. 4052/2012 αναφέρεται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα) του έτους 2011, όπως
αυτό δηλώθηκε στη φορολογική δήλωση των δικαιούχων. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις καταβολές του τελευταίου διµήνου του 2012. Τυχόν καταβολές που έγιναν µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε υπερβαίνοντες τα όρια
της παραγράφου 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012 δεν αναζητούνται.
12. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/ 1990
και η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3454/ 2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νοµοθεσία, καταργούνται από 1.11.2012.
13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4025/2011 και η
παράγραφος 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καταργούνται από 1.1.2013.
14. Το άρθρο 63 του ν. 1892/1990, η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006, το άρθρο 6 του ν. 3631/2008, τα άρθρα
42 και 43 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
παύουν να ισχύουν από την έναρξη εφαρµογής της παρούσας
διάταξης, όσο αφορά στη χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάµενων οικογενειακών επιδοµάτων. Οµοίως καταργούνται και
οι κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και
κάθε άλλη απόφαση µε την οποία ρυθµίζεται η καταβολή των επιδοµάτων που αντικαθίστανται µε το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων.
15. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας
υποπαραγράφου παύει να ισχύει από την έναρξη εφαρµογής
της, όσο αφορά στη χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάµενων οικογενειακών επιδοµάτων. Το αφορολόγητο ποσό της
παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’151) αντικαθίσταται από
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το προβλεπόµενο σε αυτή την υποπαράγραφο επίδοµα από 1ης
Ιανουαρίου 2013.
16. Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου άρχεται την 1.1.2013 εκτός αν ορίζεται άλλως στις προηγούµενες παραγράφους.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Τίθεται σε πιλοτική εφαρµογή πρόγραµµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε δύο περιοχές της Επικράτειας µε διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, οι οποίες θα
οριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3
της παρούσας υποπαραγράφου.
2. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες που
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήµατος συνδυαζόµενη µε δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Το πρόγραµµα λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις εκάστοτε εφαρµοζόµενες πολιτικές για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εφαρµογής της παρούσας υποπαραγράφου,
ιδίως δε:
α. Οι δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραµµα.
β. Η βάση υπολογισµού και το ύψος του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για κάθε άτοµο ή οικογένεια.
γ. Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραµµα και καταβολής της
παροχής ως διαφοράς µεταξύ του πραγµατικού εισοδήµατος και
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
δ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή του προγράµµατος, καθώς και η επιλογή των δύο περιοχών της Επικράτειας
όπου θα εφαρµοστεί πιλοτικά το πρόγραµµα.
4. Η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος αρχίζει την 1.1.2014.
ΙΑ.4. ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Από 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του ν. 3863/2010
(Α’115), όπως ισχύει, ως προς τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτά διαµορφώνονται µε τις ανωτέρω διατάξεις από
1.1.2015.
2. Από 1.1.2013, όλα τα όρια ηλικίας της παραγράφου 1,
καθώς και όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αυτά προβλέπονται, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη.
3. Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται:
α) οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης
σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως µητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, β) οι ασφαλισµένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
4. Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι 31.12.2012,
λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν
θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
5. Οι ασφαλισµένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι µέχρι 31.12.2012 έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ’ έτος προβλεπόµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται µε το άρθρο 10 του ν.
3863/2010 (Α’115), όπως ισχύει, ή από προγενέστερες γενικές ή
άλλες διατάξεις, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν µε τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά

4234

περίπτωση κατοχυρώνουν.
6. Από 1.1.2014 το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του
64ου έτους της ηλικίας.
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας καθώς και για τα
τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους
δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
1. Από 1.1.2013 η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων
συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και
για οποιαδήποτε αιτία µειώνονται ως εξής:
α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος άνω των 1.000,01 ευρώ και
έως 1.500,00 ευρώ µειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και
σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.500,01 ευρώ έως
2.000,00 ευρώ µειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε
κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 2.000,01 ευρώ έως
3.000,00 ευρώ µειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των
1.800,01 ευρώ.
δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,00 ευρώ και άνω
µειώνεται κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό
που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.
Στο ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υπόψη τα µερίσµατα,
καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσµατος
αυτού το ποσό της µείωσης επιµερίζεται αναλογικά σε κάθε
φορέα ή τοµέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού
φορέα ή τοµέα.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού της µείωσης λαµβάνεται
υπόψη το καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσµατος την 31.12.2012 µετά τις µειώσεις και τις παρακρατήσεις της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που
προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και του ν.
612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Στους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν
ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και µετά, στους
οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του
εφάπαξ βοηθήµατος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος µειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τοµέα πρόνοιας. Συγκεκριµένα: στον
Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά
2,21%, στον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων
του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%, στον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%, στον Τοµέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 29,77%, στον Τοµέα Πρόνοιας
Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%,
στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων του
ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%, στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ κατά 22,67%, στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
του ΤΠΔΥ κατά 42,29%, στον Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%, στον Τοµέα
Πρόνοιας Προσωπικού Ταµείου Νοµικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%,
στον Τοµέα Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του
ΤΠΔΥ κατά 6,19%, στον Τοµέα Πρόνοιας Εφηµ/λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%, στον
Τοµέα Πρόνοιας Εφηµ/λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%, στον Κλάδο Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%, στον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά
41,17%, στον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%, στον Τοµέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%, στον Τοµέα Πρόνοιας
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%, στον
Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%, στον
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Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ
κατά 45,49%, στο Λογαριασµό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑΕΤΑΜ κατά 35,11%. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας µετά από τεκµηριωµένη
εισήγηση του Δ.Σ. των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ µπορεί να αυξοµειώνεται το ανωτέρω
οριζόµενο ποσοστό µείωσης µέχρι 35%.
3. Οι ανωτέρω µειώσεις στους ασφαλισµένους του Τοµέα
Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται µετά την
εφαρµογή των µειώσεων που προβλέπονται µε τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
4. Η ποσοστιαία µείωση 42,29%, καθώς και κάθε µεταβολή
αυτής, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγεί ο Τοµέας
ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ για χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε
µετά την 1.1.2006 έχει εφαρµογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι, ασφαλισµένοι στο καθεστώς του ν. 103/1975 (Α’167), από το νοµικό
πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασµός του ν. 103/1975
(Α’167) για χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε µέχρι 31.12.2005,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3232/2004 (Α’48).
5. Στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης
αποζηµίωσης καταβάλλεται η αποζηµίωση, λόγω αποχώρησης
από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 (Α’
98) σε συνδυασµό µε το ν. 2112/1920 (Α’ 67) όπως ισχύουν. Το
ποσό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης είναι ανάλογο µε το
χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τοµέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καµία περίπτωση η εν λόγω αποζηµίωση δεν
µπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
6. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά
τα θέµατα των προηγούµενων περιπτώσεων καταργείται.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται µέχρι 31.12.2012, µετά από
σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται
η νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των φορέων – τοµέων πρόνοιας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
υλοποίησή της. Από 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθηµα που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισµένους των φορέων – τοµέων πρόνοιας υπολογίζεται σύµφωνα µε τη νέα τεχνική βάση για τις
εφάπαξ παροχές.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόµενους από 1.1.1993 µισθωτούς που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992 (Α’ 165),
όπως αυτή έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3232/2004 (Α’ 48), ισχύει από 1.1.2013 και για τους υπαχθέντες
στην ασφάλιση µέχρι 31.12.1992 µισθωτούς των φορέων κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συµπεριλαµβανοµένων του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπου από γενική
ή καταστατική διάταξη προβλέπεται µεγαλύτερο ανώτατο όριο
ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό διατηρείται.
2. Αξιώσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
που αφορούν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται µετά εικοσαετία από την τελευταία καταβολή. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
3. Από 1.1.2013 τα επιδόµατα και δώρα εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη ή
καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων των φορέων και τοµέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της
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Τράπεζας της Ελλάδος καταργούνται. Κατ’ εξαίρεση παραµένει
σε ισχύ το άρθρο 32 του ν. 3896/2010, όπως ισχύει.
4. Από 1.1.2013 διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης από το
ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ) στους εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα δικαιοδόχα µέλη τους που συνταξιοδοτήθηκαν
για την ιδιότητά τους αυτή µε βάση καταστατικές διατάξεις του
τ. Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελµατικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ) του
α.ν. 971/1937 (Α’ 482). Κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να καταβάλλονται συντάξεις στα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας και τα
δικαιοδόχα µέλη τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν λαµβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης,
ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής, ή το Δηµόσιο.
Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων που απέκτησαν την ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη
συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΕΤΕΑΜ.
Οι ασφαλισµένοι του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή του συγχωνευθέντος Ταµείου,
καθώς και οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής, διέπονται από
1.1.2013 από τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ),
καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως
ισχύουν. Οι εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί µέχρι 31.12.2012 οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ).
5. Από 1.1.2013 η µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων
του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως ισχύει, καταβάλλεται, εφόσον
συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δηµόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης, σε
περίπτωση εγγάµων, δεν λαµβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής,
λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.
γ. Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση
και εξακολουθούν να διαµένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
δ. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά τους,
καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάµων, το
συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και
το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα
δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
(8.640) ευρώ.
Εξαιρούνται της παροχής οι µοναχοί/ες οι οποίοι διαµένουν σε
Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή
φυλάκισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας µετά γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΑ
και του ΣΚΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται
στις περιπτώσεις β’ έως δ’ της προηγούµενης παραγράφου, και
η διαδικασία ελέγχου των εισοδηµατικών κριτηρίων, καθώς και
οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους υποβάλλουν ανακριβή
στοιχεία.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να αναπροσαρµόζονται τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση δ’.
Εκκρεµείς αιτήσεις, καθώς και αιτήσεις που υποβάλλονται
µέχρι 31.12.2012 κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται το 65ο έτος.
Με τα κριτήρια που ορίζονται στις περιπτώσεις β’ έως και δ’
της παρούσας ρύθµισης, επανακρίνονται από 1.1.2013 και όσοι
έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.
6. Εισφορές ασφαλισµένων του ΟΓΑ για υγειονοµική περίθαλψη που δεν έχουν καταβληθεί εµπρόθεσµα για χρόνο ασφάλισης µέχρι 31.12.2012, επαναϋπολογίζονται µε ποσοστό 2,50%
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επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 4 του
ν. 2458/1997 (Α’15) στην οποία είχαν καταταγεί και ισχύει κατά
το χρόνο καταβολής των εισφορών.
7. Όπου από τις κείµενες διατάξεις του ΟΓΑ αναφέρεται το
64ο έτος της ηλικίας αντικαθίσταται από το 66ο και όπου το 65ο
από το 67ο.
8. Από 1.7.2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» του ν. 3607/2007 (Α’ 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωµών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δηµοσίου.
Από 1.1.2013 µέχρι την 30.6.2013 οι πληρωµές των συντάξεων
διενεργούνται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόµενων παραγράφων.
Από 1.12.2012 η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαιούχων των Φ.Κ.Α.
και υπολογίζει το ποσό της µείωσης για τους συνταξιούχους,
καθώς και για όσους λαµβάνουν συντάξεις από περισσότερους
του ενός φορέα.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτείας Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικής Άµυνας
και το Δηµόσιο αποστέλλουν έως τη 10η ηµέρα κάθε µήνα στην
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σε ηλεκτρονική µορφή µηνιαίο αρχείο πληρωµών
συντάξεων, στο οποίο περιέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει ο κάθε φορέας.
Τα Αρχεία Πληρωµών Συντάξεων περιέχουν όλα τα αναγκαία
στοιχεία ταυτοποίησης (Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λπ.). Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων η επεξεργασία υλοποιείται στα διαθέσιµα στοιχεία και στους ταυτοποιηµένους συνταξιούχους.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πραγµατοποιούν τις µεταβολές των ποσών συντάξεων για τις οποίες έχουν ενηµερωθεί
από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, µετά από γνώµη του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., του
Σ.Κ.Α. και γνώµη της Γ.Γ.Π.Σ. που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις των Φ.Κ.Α., τις υποχρεώσεις της
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ., θέµατα διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενηµερώσεων µεταξύ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.
και Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την υλοποίηση του παρόντος.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ασφαλιστικών οργανισµών µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι Πρόεδροι και οι Διοικητές των
ανωτέρω οργανισµών κηρύσσονται αυτοδικαίως έκπτωτοι µετά
παρέλευση ενός διµήνου από τις οριζόµενες για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής προθεσµίες.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
9. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α’ 195), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75% επί των ηµεροµισθίων
και µισθών των εργαζοµένων υπέρ του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από
1ης Νοεµβρίου 2012.
10. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (Α’246) και του
εδάφιου Γ’ του άρθρου 7 του ν. 3144/ 2003 (Α’111) εισφορά
0,35% υπέρ Οργανισµού Εργατικής Εστίας, η οποία βαρύνει τον
οικείο εργοδότη, καταργείται από 1ης Νοεµβρίου 2012.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των περιπτώσεων 9 και 10 της
παρούσας υποπαραγράφου.
ΙΑ.7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3919/2011 και 4038/ 2012
1. Όλες οι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως για παράδειγµα είναι οι
κεντρικές αγορές, τα λιµάνια κ.λπ.) εκφόρτωσης, µεταφοράς και
στοιβασίας των εµπορευµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, διε-
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νεργούνται από εργαζοµένους που είναι εφοδιασµένοι µε τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας εξαιρούνται οι λιµενικές ζώνες Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης.
2. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται να εκτελούνται από εργαζοµένους που διαθέτουν τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών εργασιών:
α) Φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασµάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους
παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης για λογαριασµό των παραγωγών. β) Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιοµηχανικής παραγωγής.
3. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας η αµοιβή τους συµφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας. Οι
κανονισµοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιµάνια µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την ξηρά µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Ως προς την κοινωνικοασφαλιστική προστασία αυτών,
οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από την οικεία νοµοθεσία που διέπει
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους κανονισµούς αυτού.
4.α. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή
ξηράς ή λιµένος απαιτούνται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα)
Είναι Έλληνας πολίτης ή οµογενής ή πολίτης κράτους - µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί
το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, εφόσον για
τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυµα δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας
ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, ββ) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας του, γγ) είναι υγιής και γενικώς ικανός και κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλµατος, βάσει ιατρικής γνωµάτευσης των υγειονοµικών επιτροπών του ΕΟΠΠΥ, δδ) δεν έχει
καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για εγκλήµατα κατά της
ασφάλειας των µεταφορών, σωµατεµπορία, λαθρεµπόριο και εγκλήµατα κατά της δηµόσιας ή της ιδιωτικής περιουσίας.
β. αα) Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υποβάλλουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, αναγγελία
έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή
ξηράς ή λιµένος, επισυνάπτοντας φάκελο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στο Τµήµα Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης
Αµοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, ως αρµόδιας υπηρεσίας. Η υπηρεσία προχωρεί στην
εξέταση των δικαιολογητικών και σε περίπτωση συνδροµής των
σχετικών προϋποθέσεων καταχωρεί τον ενδιαφερόµενο στο
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, που λειτουργεί στο Τµήµα
Φορτοεκφορτωτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εκδίδει υποχρεωτικά βεβαίωση, εντός
αποκλειστικής δεκαήµερης προθεσµίας από την ηµεροµηνία
υποβολής της αναγγελίας και της κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών.
ββ) Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί ως δηµόσιος κόµβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόµιµη
άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για την απασχόληση στον κλάδο. Το Εθνικό
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών θα λειτουργεί από 15.4.2013 αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα, το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών περιλαµβάνει δύο επίπεδα:
(α) Το Μητρώο Α’ (Εισαγωγικό) αφορά τα πρόσωπα εκείνα που
εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, εξαιρουµένων του χειρισµού µηχανηµάτων και οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισµού ειδικών ή
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επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευµένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, όπως θα εξειδικευθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου
και θα παρακολουθούν υποχρεωτικά ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής
εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Οδηγίας 391/1989/ΕΚ,
όπως θα εξειδικευθεί µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
(β) Το Μητρώο Β’ αφορά τα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις
πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου ανάλογα µε την πιστοποιηµένη εξειδίκευσή τους. Προκειµένου να εγγραφούν στο Μητρώο Β’, οι ενδιαφερόµενοι και εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Α’ πρέπει να έχουν
πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τον ΕΟΠΠΕΠ µε βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει το Επαγγελµατικό Περίγραµµα «Φορτωτή –
Εκφορτωτή Λιµένος και Ξηράς».
Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες που αφορούν, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της
πιστοποίησης, καθώς και το περιεχόµενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης, τις πηγές χρηµατοδότησης και κάθε άλλο
θέµα που αφορά στην υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης που µπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης. Τα τυχόν διαθέσιµα του πρώην Λ.Π.Φ.Λ. κατά τη στιγµή
της δηµοσιεύσεως του παρόντος µπορούν να διατίθενται για
τους παραπάνω σκοπούς µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και όποιου τυχόν άλλου συναρµόδιου Υπουργού
κατά περίπτωση απαιτείται, που εκδίδεται έπειτα από εισήγηση
της Διεύθυνσης Αµοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, το περιεχόµενο και ο τύπος της βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιµένος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα και
λεπτοµέρεια.
γ. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται άµεσα µε την υποβολή
της αναγγελίας στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ότι δεν µπορούν να
ασκήσουν νόµιµα το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή
λιµένος πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της δεκαήµερης αποκλειστικής προθεσµίας.
δ. Σε περίπτωση µη συνδροµής των σχετικών προϋποθέσεων,
η υπηρεσία ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο ότι δεν µπορεί να του
χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και εποµένως αυτός δεν µπορεί
να ασκήσει νόµιµα το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή
λιµένος.
5. Οι εφοδιασµένοι νοµίµως µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µε βιβλιάρια επαγγελµατικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος εγγράφονται αυτοδικαίως στο
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Β’) µε µόνη την
υποβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία, λαµβάνοντας άµεσα τη βεβαίωση σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της παραγράφου 4 του παρόντος, η οποία και ισοδυναµεί µε το βιβλιάριο. Από
τη χορήγηση της βεβαίωσης παύει να ισχύει το βιβλιάριο επαγγελµατικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος.
Εγγράφονται επίσης αυτοδικαίως στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Β’) µε µόνη την υποβολή σχετικής αίτησης
στην αρµόδια υπηρεσία και όσοι έχουν ήδη αναγγελθεί και έχουν
καταθέσει τα νόµιµα απαιτούµενα δικαιολογητικά στις Επιτροπές
Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή στις Επιτροπές Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων Λιµένος ή έχει περάσει άπρακτη η τρίµηνη αποκλειστική προθεσµία.
Όσοι φορτοεκφορτωτές είναι ήδη πιστοποιηµένοι σε συγκεκριµένα επίπεδα εγγράφονται αυτόµατα στο αντίστοιχο Μητρώο.
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6.α. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει µέσω των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις
και χώρους εργασίας όπου απασχολούνται φορτοεκφορτωτές.
β. Η Γενική Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενηµερώνει τους
φορτοεκφορτωτές και τους φορτοπαραλήπτες σχετικά µε τα
µέτρα πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των
φορτοεκφορτωτών και της δηµόσιας υγείας, καθώς και για τις
προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουν για την προστασία
αυτών.
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο τύπος και το περιεχόµενο των εντύπων και οδηγιών ενηµέρωσης του ΣΕΠΕ και της
Γενικής Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι
επιβαλλόµενες ποινές και κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέµα
αφορά την εφαρµογή της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας
σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες
εισόδου των λιµενεργατών στους λιµενικούς χώρους, ο έλεγχος
από τις λιµενικές αρχές για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που
αφορά στην ασφάλεια των λιµένων και της ναυσιπλοΐας.
7. Το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται
ανωτέρω θα εκδοθούν το αργότερο µέχρι την 31.3.2013, σταδιακά και κατά προτεραιότητα αναγκαιότητας από δηµοσιεύσεως του παρόντος.
8. Τα πάσης φύσεως δικαιώµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις
υπέρ Λιµενικών Ταµείων και ναυτικών πρακτόρων που επιβαρύνονται τα φορτία και πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα λιµάνια καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και
Αιγαίου.
9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, αναγκαστικών
νόµων, νοµοθετικών διαταγµάτων, όπως ισχύουν σήµερα, καθώς
και κάθε κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών:
-Το άρθρο 5 του ν. 74/1975 (Α’ 139).
-Το ν.δ. 1254/1949 (Α’ 288) µε εξαίρεση τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου
6 αυτού.
-Το άρθρο 9 του ν.δ. 3789/1957.
-Τα άρθρα 11 και 12 του π.δ. 369/1989.
-Η παρ. 4 του άρθρου 1, τα άρθρα 3, 4, 5, 6, οι παράγραφοι 1,
3, 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 1082/1980 και το π.δ. 104/ 1985.
-Τα άρθρα 37, 38 και 39 του ν. 3239/1955.
-Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4504/ 1966.
-Το προεδρικό διάταγµα 4/9 Μαρτίου 1932 (Α’ 64) Κωδικοποιηµένος Νόµος 5167/1932 µε εξαίρεση τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11
αυτού.
-Ο ν. 1473/1950.
-Ο α.ν. 2212/1940.
-Ο ν. 1749/1944.
-Το άρθρο 26 του ν.δ. 3083/1954.
-Ο α.ν. 381/1936.
-Το άρθρο 2 του ν.δ. 1782/1942.
-Το άρθρο 5 του ν. 6178/1934 µε εξαίρεση τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου
5 αυτού.
-Το άρθρο 4 του α.ν. 1495/1938.
-Το άρθρο 9 εδαφ.1 του α.ν. 583/1937.
-Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 4547/1955.
- Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 1876/ 1990.
10. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε
τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου καταργείται.
ΙΑ.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα
πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περίπτωση β’, µε εξαίρεση: α) µεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την
οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, γ) συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 123 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης µπορεί να συσταθεί
από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.»
3. Τα άρθρα 2 και 3 της υπ. αριθµ. 30342/2002 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 337) καταργούνται.
4. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του ν.
4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόµιµων ανανεώσεών της ακόµα και µε νέα
τοποθέτηση, χωρίς να µεσολαβεί διάστηµα είκοσι τριών (23) ηµερολογιακών ηµερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου
εργοδότη.»
ΙΑ.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 98 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αντικείµενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
(στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστηµάτων τους είναι η µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ηµεδαπών ή πολιτών
κράτους – µέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νοµίµως διαµενόντων
στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών µε δικαίωµα πρόσβασης
στην απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκεκριµένες
ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση. Επίσης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας επιτρέπεται να ασκούν τη
δραστηριότητα της συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού
προσανατολισµού, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κείµενες διατάξεις.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4052/2012 καταργείται.
2. Το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4052/ 2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο αλλοδαπής, οποιουδήποτε αντικειµένου, αλλά να διαθέτει αποδεδειγµένη διετή
εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα στοιχεία i), ii) και iii) της υποπερίπτωσης ββ’
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι µεσολαβήσεις διενεργούνται από τον διευθυντή του
ΙΓΕΕ ή και από υπάλληλο του ΙΓΕΕ, ο οποίος έχει τα προσόντα
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.»
4. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.
4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ως προς την κτιριακή υποδοµή: Το ΙΓΕΕ πρέπει να διαθέτει
έναν επαγγελµατικό χώρο, ιδιόκτητο ή µισθωµένο, αυτόνοµο για
τους σκοπούς του, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδοµένα των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών. Ο ανωτέρω χώρος πρέπει να είναι σύµφωνος µε το π.δ. 16/1996
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/654/EOK» (Α’ 10). Το
ΙΓΕΕ πρέπει να προσκοµίζει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιο-
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κτησίας ή του µισθωτηρίου συµβολαίου.»
5. Το στοιχείο ββ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 101 του ν. 4052/2012 (Α’ 41 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75)
και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45)
του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελµατική εµπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της διετούς εµπειρίας της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 100.»
6. Το στοιχείο i) της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης γ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 4052/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«i) αποδεικτικά της απαιτούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας
για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
εργοδοτών-επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα
ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστηµα που
αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από
την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασµα κατατεθειµένου
Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον
ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας].»
7. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 101 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και Πίνακα Προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει κατατεθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, εκ των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του
διευθυντή του ΙΓΕΕ στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος. Ο Πίνακας Προσωπικού και ωρών εργασίας αναζητείται από την οικεία Επιθεώρηση
Εργασίας από τη Διεύθυνση Απασχόλησης.»
8. Το στοιχείο δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.
4052/2012 καταργείται.
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλµατος από
υποκατάστηµα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και να προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στα άρθρα 100 και 101 του παρόντος. Από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα προσκοµίζονται µόνο αυτά
που αφορούν αποκλειστικά το υποκατάστηµα και όσα έχουν κατατεθεί ήδη αλλά έχει παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους.»
10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 104
του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά αν µεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήµατος αυτού εφαρµόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης
δραστηριότητας-επαγγέλµατος
ΙΓΕΕ του άρθρου 101, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν την
επελθούσα µεταβολή, καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν
κατατεθεί ήδη αλλά έχει παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους.»
IA.10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ
1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 1037/1971 «Περί
χρονικών ορίων λειτουργίας των καταστηµάτων και εργασίας του
προσωπικού αυτών» από την έναρξη ισχύος του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Απαγόρευση συναλλαγών σε καταστήµατα
Κατά τις ώρες µη λειτουργίας των καταστηµάτων απαγορεύεται κάθε συναλλαγή εντός αυτών.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.δ.1037/1971, το άρθρο
7α του ν.δ.1037/1971 που προστέθηκε µε το άρθρο 244 του ν.
4072/2012 καταργούνται.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου λειτουργίας των καταστηµάτων,

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 1037/1971, όπως αυτό
ισχύει σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του
ν.1892/1990, όπως ισχύει.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.11. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1. Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται νέο σύστηµα καθορισµού νόµιµου κατωτάτου µισθού υπαλλήλων και ηµεροµισθίου
εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013. Εντός του
πρώτου τριµήνου του 2013 θεσπίζεται µε πράξη υπουργικού
συµβουλίου η διαδικασία διαµόρφωσης νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για
τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά
ανεργίας και απασχόλησης) και τη διαβούλευση της κυβέρνησης
µε εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευµένους επιστηµονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς. Κατά το Α’ τρίµηνο
του 2014 το σύστηµα αυτό αξιολογείται ως προς την απλότητα
και αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής, τη µείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/
1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους µη µισθολογικούς όρους εργασίας, που
ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της χώρας. Βασικοί µισθοί,
βασικά ηµεροµίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος µισθολογικός όρος, ισχύουν µόνο για τους εργαζόµενους που απασχολούνται από εργοδότες των
συµβαλλοµένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται
να υπολείπονται του νόµιµου νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού
και ηµεροµισθίου.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1876/
1990 προστίθενται οι λέξεις «, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόµου.»
3. Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονοµικής προσαρµογής που
προβλέπουν τα Μνηµόνια που προσαρτώνται στο ν. 4046/2012
και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόµιµος κατώτατος µισθός υπαλλήλων και το ηµεροµίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής:
(α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος µισθός
ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25
ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.
(β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος µισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των
25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ.
(γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υπαλλήλων άνω
των 25 ετών προσαυξάνεται µε ποσοστό 10% για κάθε τριετία
προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται µε ποσοστό 5%
για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά
30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. ii) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται
µε ποσοστό 10% για µία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται µε ποσοστό 5% για
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά
10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.
δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε
εργαζόµενο µε προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε ειδικότητα, για µεν τους εργατοτεχνίτες µετά τη
συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους µετά τη συµπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους
και ισχύουν για την συµπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.
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ε) Πέραν της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καµία άλλη προσαύξηση δεν περιλαµβάνεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο.
στ) Έως ότου η ανεργία διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του
10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου για προϋπηρεσία, που συµπληρώνεται µετά την 14.2.2012.
ζ) Ατοµικές συµβάσεις εργασίας και συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν µηνιαίες τακτικές
αποδοχές ή ηµεροµίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από
το νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο.
4. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νοµοθεσίας γενικά στον ελάχιστο µισθό ή στο ελάχιστο ηµεροµίσθιο της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόµιµος νοµοθετηµένος κατώτατος µισθός και κατώτατο ηµεροµίσθιο.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και το εδάφιο Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν.
3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το εδάφιο β’
της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’ 212) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η καταγγελία σύµβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου µε
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα
(12) µηνών, δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί χωρίς προηγούµενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα
ισχύει από την εποµένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόµενο µε τους εξής όρους:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12)
«συµπληρωµένους» µήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) µηνός πριν την απόλυση.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συµπληρωµένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2)
µηνών πριν την απόλυση.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη
συµπληρωµένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση
τριών (3) µηνών πριν την απόλυση.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη
συµπληρωµένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4)
µηνών πριν την απόλυση.
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόµενο κατά
τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόµενο το ήµισυ της κατά το
επόµενο εδάφιο του παρόντος αποζηµίωσης.»
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 1 του
άρθρου 3 του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. 1. Εργοδότης που παραµελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόµενο
υπάλληλο αποζηµίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται µεγαλύτερη αποζηµίωση βάσει σύµβασης ή εθίµου ως
εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον Ποσό αποζηµίωσης
ίδιο εργοδότη
1 έτος συµπλ. έως 4 έτη
4 έτη συµπλ. έως 6 έτη
6 έτη συµπλ. έως 8 έτη
8 έτη συµπλ. έως 10 έτη
10 έτη συµπλ.
11 έτη συµπλ.
12 έτη συµπλ.
13 έτη συµπλ.
14 έτη συµπλ.
15 έτη συµπλ.
16 έτη συµπλ. και άνω

2 µηνών
3 µηνών
4 µηνών
5 µηνών
6 µηνών
7 µηνών
8 µηνών
9 µηνών
10 µηνών
11 µηνών
12 µηνών»
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Ο υπολογισµός της ως άνω αποζηµίωσης γίνεται µε βάση τις
τακτικές αποδοχές του τελευταίου µήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98) εξακολουθεί να ισχύει.
3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συµπληρώσει στον
ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόµενης
στο προηγούµενο εδάφιο αποζηµίωσης, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:
Για 17 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
1 µηνός αποζηµίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
2 µηνών αποζηµίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
3 µηνών αποζηµίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
4 µηνών αποζηµίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
5 µηνών αποζηµίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
6 µηνών αποζηµίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
7 µηνών αποζηµίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
8 µηνών αποζηµίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
9 µηνών αποζηµίωση
Για 26 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
10 µηνών αποζηµίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας
συµπληρωµένα
11 µηνών αποζηµίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας
και άνω
12 µηνών αποζηµίωση
Για τον ανωτέρω υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη:
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συµπληρώσει ο υπάλληλος
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο
απόλυσής του, και
ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου µήνα υπό καθεστώς
πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου
εδαφίου του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαµβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω υπολογισµό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου µήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε διάταξη
ευνοϊκότερη των περιπτώσεων 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, προσαρµόζεται στα προβλεπόµενα από αυτές όρια.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.13. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν. 3996/2011 (Α’ 170)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συµπληρωµατικούς
πίνακες προσωπικού ως προς τα µεταβληθέντα στοιχεία: α) για
την πρόσληψη νέου εργαζοµένου, το αργότερο την ίδια ηµέρα
της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από
τον εργαζόµενο, β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου
ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια µέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αλλαγής
ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ) για την αλλαγή νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και για µεταβολή των αποδοχών των
εργαζοµένων εντός 15 µερών. Η κατάθεση συµπληρωµατικών
στοιχείων µπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά.»
2. Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που
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δεν υπάγονται στα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του ν.δ. 515/1970
επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ηµερησίως και έως εκατόν είκοσι
(120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ηµέρα πραγµατοποίησης της υπερωριακής
απασχόλησης, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του Ειδικού Βιβλίου
Υπερωριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο
3 παρ.1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του ν. 3846/2010. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών
αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο
εντός της επόµενης ηµέρας από την έναρξη της υπερωριακής
απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δροµολογίων από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται: α) για τα
φορτηγά αυτοκίνητα από τη διάταξη του άρθρου 4 του β.δ. 28
Ιαν. 1938 (Α’ 35) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεωφορεία από τη διάταξη του άρθρου 2 της υ.α.
51266/1975 (Β’ 1458), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και γ)
για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 27 του
π.δ. 246/2006 (Α’ 261), όπως ισχύει.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Ηµερήσιων Δελτίων Απασχολούµενου Προσωπικού οικοδοµικών εργασιών και τεχνικών έργων από την οικεία
κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου µόνου της υ.α. 1801/1989 (Β’
569’) όπως ισχύει.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΥΚ
1. Από την ισχύ του παρόντος, η παράγραφος 4 του άρθρου
42 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µπορούν να καθορίζονται ζητήµατα που αφορούν τις ηµέρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης εργαζοµένων στα καταστήµατα για συνολικό εβδοµαδιαίο
συµβατικό ωράριο 40 ωρών.»
2. Το άρθρο 3 του π.δ. 88/1999 (Α’ 94) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε
την Οδηγία 93/104/ΕΚ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
(Άρθρο 3 Οδηγίας)
Ηµερήσια ανάπαυση
Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν µπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς
ώρες.
Η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01
και λήγει την 24:00 ώρα.»
3. Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (Α’ 55), κατά το µέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (Β’ 60), και το οποίο
είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 6 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Κατάτµηση αδείας
i) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτµηση του χρόνου αδείας
εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης
ή εκµετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της
αδείας δεν µπορεί να περιλαµβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίµων ηµερών επί εξαηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και των
πέντε (5) εργασίµων ηµερών επί πενθηµέρου ή προκειµένου περί
ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίµων ηµερών.
ii) Η κατάτµηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η µία πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες επί
εξαηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιµες ηµέ-

ρες, επί πενθηµέρου, ή προκειµένου περί ανηλίκων δώδεκα (12)
εργάσιµες ηµέρες, µετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόµενου
προς τον εργοδότη.
Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό
και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείµενο εργασιών
τους, σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό
προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τµήµα της
αδείας των 10 εργασίµων ηµερών επί πενθηµέρου ή 12 επί εξαηµέρου, οποτεδήποτε εντός του ηµερολογιακού έτους.
Η αίτηση αυτή του εργαζόµενου, καθώς και η απόφαση του
εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία του
ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και είναι
στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.
Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά
από τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την άδεια.»
4.α. Η προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου ποσοστού 4,950
τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιµών των βενζινών, των
πετρελαίων εκτός πετρελαίου θέρµανσης και φωτιστικού και του
υγραερίου υπέρ του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της υ.α.
20210/4231/152/26.2.2004 (Β’ 427) καταργείται από τον επόµενο
µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
β. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., αναλογιστική µελέτη και γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής
Ασφάλειας (ΣΚΑ) καθορίζονται οι πόροι υπέρ του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ», ο
τρόπος είσπραξης και απόδοσής τους, ο υπολογισµός των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
ΙΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΒ.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1.α. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται περίπτωση δ’ ως
εξής:
«δ) την 1.12.2012 του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),».
β. Η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 (Α’ 89)
και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της
διάταξης αυτής καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Η εισφορά των ασφαλισµένων του ΟΓΑ για υγειονοµική περίθαλψη, από 1.1.2013 ανέρχεται σε ποσοστό 2,50% επί του
ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 4 του ν.
2458/1997 (Α’ 15) όπως ισχύει, στην οποία έχει καταταγεί ο
ασφαλισµένος και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από αυτή που
αναλογεί στο ποσό της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας όπως
ισχύει.
ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ,
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
α. Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στη φαρµακευτική περίθαλψη. Το
υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ µέρους των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους
Κ.Α.Κ. εντός µηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισµού των
ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. µε βάση:
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i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµάκου στη
δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται µε βάση την ποσότητα που αποδεδειγµένα διατέθηκε σε ασφαλισµένους, όπως
προκύπτει από το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή
µέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήµατος σάρωσης των συνταγών,
ii) το µερίδιο αγοράς κάθε φαρµάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,
iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπολειπόµενων
ποσών µε βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,
iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου µε το µερίδιο
αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου έτους,
ν) κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόµενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν
συµψηφισµών σε επόµενους λογαριασµούς. Σε περίπτωση µη
έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου
αυτής, αυτά εισπράττονται µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..
β. Για τον υπολογισµό των ως άνω παραµέτρων αξιοποιούνται
τα στοιχεία πωλήσεων φαρµάκων που τηρεί ο Ε.Ο.Φ. αλλά και ο
οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουµένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκοµειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιµάται είτε
διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθµός ανάπτυξης (προστιθέµενη αξία στο προϊόν) των επί µέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισµοί.
γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α’ και β’ του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1 του άρθρου 35
του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως ισχύει κάθε φορά.
δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει τα παραπάνω ποσά µε
ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων από την προµήθεια φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τις ανάγκες των φαρµακείων του.
Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ επιστρεφοµένων ποσών
από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων και εκκαθαρισµένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς
τους Κ.Α.Κ., που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.
ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012
έως 31.12.2015.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον µετά το συµψηφισµό της παραγράφου δ’ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), παραµένει ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρµακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών σκευασµάτων δεν έχουν
απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά µόνον έναντι νοσοκοµείων, τότε οι ανωτέρω απαιτήσεις δύναται να εκχωρούνται προς
τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους,
τα δε νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά
τα ανωτέρω εκχωρουµένων προς αυτά απαιτήσεων µε οφειλές
τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών σκευασµάτων. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ των
εκχωρηθέντων προς τα Νοσοκοµεία, κατά το προηγούµενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισµένων οφειλών των Νοσοκοµείων
προς φαρµακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµάτων, που δηµιουργήθηκαν
εντός του ίδιου έτους. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων που δεν
έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών
σκευασµάτων, οι οποίες υφίστανται δυνάµει του άρθρου 12 του
ν. 3816/ 2010 (Α’ 6), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), της παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
22 του ν.4052/2012 (Α’ 41) και του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
(Α’ 41), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους. Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων απαιτήσεων µε οφειλές τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ των εκχωρηθέντων
προς τα νοσοκοµεία, κατά το προηγούµενο εδάφιο, απαιτήσεων
και εκκαθαρισµένων οφειλών των Νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµάτων, που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου
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έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συµψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του
ν. 3965/2011 (Α’ 113) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσον αφορά στην πληρωµή των συµβεβληµένων προµηθευτών και των φαρµακοποιών, η οποία µπορεί να πραγµατοποιείται
µέσω διανεµητικού λογαριασµού ή µέσω φαρµακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι λοιποί Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούµενο ποσό, µετά την κατά νόµο αφαίρεση κρατήσεων, εντός
εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του λογαριασµού.»
4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.
3918/2011 (Α’ 31) καταργείται και οι περιπτώσεις ε’ και στ’ αναριθµούνται σε δ’ και ε’ αντίστοιχα.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του
ν. 3918/2011 (Α’ 31) απαλείφεται η φράση «υπό τον όρο της εµπρόθεσµης καταβολής αυτών των οφειλών».
6. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3918/
2011 (Α’ 31) απαλείφεται η λέξη «εµπρόθεσµα».
7. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011
(Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η αιτούµενη δαπάνη για τα φαρµακευτικά σκευάσµατα της
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 υπόκειται σε αυτοτελή
υποχρέωση επιστροφής (rebate) ποσοστού πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αιτούµενης δαπάνης για τα σκευάσµατα αυτά».
8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του
ν. 3918/2011 (Α’ 31) µετά τις λέξεις «φαρµακευτικών προϊόντων
προς» προστίθεται η φράση «τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
9. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των
θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισµού των τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης
και συµπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζηµιούµενες
ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρµακευτικό
προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
10. Η διάταξη της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΒ.2. εφαρµόζεται αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2012.
11. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου 21 του
ν. 4052/2012(Α’41) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο µηχανισµός
εφαρµογής και ενηµέρωσης των ιατρών, καθώς και περαιτέρω
εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας, οι
οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πολύ περιορισµένες οµάδες
προϊόντων, δεδοµένων των γνωστών ευαισθησιών αντιµετώπισης
των ασθενών, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τη βέλτιστη
θεραπευτική πρακτική. Το ποσοστό των συνταγών µε εµπορική
ονοµασία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας
των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός.
12. Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ µέρους των ασθενών καταβολή
υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που
εκτελείται από τον εκάστοτε φαρµακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για
νοσηλεία σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα
κριτήρια, οι λεπτοµέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο
εφαρµογής της παρούσας διάταξης και δύναται να αναθεωρείται
το ύψος των καταβαλλόµενων εκ µέρους των ασθενών ποσών.
ΙΒ.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 3919/2011
1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Α5/2005/1999 υ.α. (Β’
749).
β) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1666/1986 (Α’ 200).
γ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 29/ 1987
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(Α’ 8).
δ) Το άρθρο 8 του π.δ. 225/2000 (Α’ 194).
ε) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2071/ 1992 (Α’
123), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 2256/1994 (Α’
196), συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
3329/2005 (Α’ 81) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 του ν.
3846/2010 (Α’ 66).»
2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 1666/ 1986 (Α’
200) αντικαθίστανται ως εξής:
«Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι µόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες µε
οποιαδήποτε νοµική µορφή, µε την προϋπόθεση να ορίζεται επιστηµονικά υπεύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3661/2008(Α’89),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάθεση οµµατοϋαλλίων διορθωτικών των διαθλαστικών
ανωµαλιών των οφθαλµών, των τυποποιηµένων οµµατοϋαλλίων
(πρεσβυωπίας), των φακών επαφής, των υγρών φακών επαφής
και γενικά όλων των συναφών προς την όραση ειδών, γίνεται και
από καταστήµατα µη οπτικών ειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, όπως αυτός ισχύει. Σε περίπτωση που διατίθενται από καταστήµατα µη οπτικών ειδών επιστηµονικά υπεύθυνος θα είναι οπτικός.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 29/1987 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες µε οποιαδήποτε
νοµική µορφή από την οικεία Περιφέρεια.
Προϋπόθεση λειτουργίας είναι ο ορισµός επιστηµονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή.»
5. Τα άρθρα 5, 6, 7 του π.δ. 225/2000 (Α’ 194) αντικαθίστανται
ως εξής:

θέσεων για τη νόµιµη λειτουργία της Μονάδας απαιτείται, εντός
τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης
λειτουργίας, έλεγχος από την αρµόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία
και µεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών» (Α’ 93) και στην οποία ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικά ιατρός µε
ειδικότητα Νεφρολογίας. Η εν λόγω Επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρακτικό µε τις διαπιστώσεις και προτάσεις της.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόµιµες
προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Μονάδας, χορηγείται στον
ενδιαφερόµενο βεβαίωση λειτουργίας, εντός τριµήνου από την
ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της
Μονάδας.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη
λειτουργία Μ.Χ.Α. ή δεν προκύπτει συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν δύναται να
λειτουργήσει τη Μονάδα, γνωστοποιώντας του τους σχετικούς
λόγους.
Η εν λόγω έγγραφη ενηµέρωση γίνεται πριν την πάροδο τριών
(3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της Μ.Χ.Α..
Στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται απαραίτητα η επωνυµία και η ταχυδροµική διεύθυνση της Μονάδας, ο συνολικός
αριθµός των µηχανηµάτων, ο αριθµός των εφεδρικών µηχανηµάτων και ο επιστηµονικά υπεύθυνος.

«Άρθρο 5
Για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.)
απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας στην Περιφέρειαέδρα της Μονάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 (Α’ 32).
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία της Μονάδας είναι τα εξής:
α) Τα πλήρη σχέδια του κτιρίου εγκατάστασης και των χώρων
λειτουργίας της Μονάδας που συνοδεύεται µε την άδεια της Πολεοδοµίας.
β) Βεβαίωση της αρµόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας για
την απόσταση και το χρόνο άφιξης από τη Μονάδα στο διασυνδεόµενο Νοσοκοµείο.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για τον αριθµό και το
είδος των µηχανηµάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν και το
µέγιστο αριθµό των ασθενών που θα µπορούν να εξυπηρετηθούν
και την προέλευσή τους (π.χ. ηµεδαποί, αλλοδαποί κ.ά.).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρού Νεφρολόγου που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Μονάδας, στην οποία θα αναφέρεται
ότι έχει συµπληρώσει ένα (1) τουλάχιστον έτος από τη λήψη της
ειδικότητάς του, δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα ή για
παράβαση της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά και κατάθεση των
σχετικών αποδεικτικών επίσηµων εγγράφων.
ε) Απόφαση του Υπουργού Υγείας µε την οποία καθορίζεται
το Νοσοκοµείο µε το οποίο συνδέεται επιστηµονικά η Μονάδα
Χρόνιας Αιµοκάθαρσης. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται µετά
την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Υγείας µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου
Υγείας.
στ) Στις περιπτώσεις λειτουργίας Μ.Χ.Α. από φορέα του δηµόσιου τοµέα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται απόφαση Δ.Σ. ή αντίστοιχου οργάνου του φορέα. Στην περίπτωση των εταιρειών
απαιτείται καταστατικό και νοµιµοποίηση της εταιρείας, τα οποία
υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός της.
Για τη διαπίστωση της συνδροµής των απαραίτητων προϋπο-

Άρθρο 7

Άρθρο 6
Δικαιούχοι λειτουργίας Μ.Χ.Α. είναι φυσικά πρόσωπα, Νοµικά
Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δηµόσιου χαρακτήρα και εταιρείες µε την προϋπόθεση ότι κατά το καταστατικό
τους δραστηριοποιούνται και στο χώρο της παροχής υπηρεσιών
υγείας.

Στην περίπτωση επέκτασης των Μ.Χ.Α. απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης επέκτασης της Μ.Χ.Α. σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο
συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων Μ.Χ.Α., συµπεριλαµβανοµένης και της επέκτασης, δεν µπορεί να ξεπερνά τα τριάντα (30)
µηχανήµατα.»
6. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2071/ 1992 (Α’
123) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής
ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε:
α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος,
β. φυσικά πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία
του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου,
ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστηµονικά
υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος
κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος,
γ. νοµικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών
Π.Φ.Υ.,
δ. αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων επαγγελµατιών ιατρών
εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και
παθολογικής ανατοµίας για την κάλυψη των αναγκών των µελών
τους.
Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο
ή το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισµού, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και παράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία – οδοντιατρεία και παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για
τα ιδιωτικά πολυϊατρεία – πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνω-
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στικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής
και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας
και του Υπουργού Οικονοµικών.»
«4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
επιτρέπεται να λειτουργούν και σε µη συνεχόµενα κτίρια, τα
οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δεσµεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του π.δ. 84/2001.»
7.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του
ν. 2071/1992 (Α’ 123), οι λέξεις «αδειοδότησης και» διαγράφονται.
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν.
2071/1992 (Α’ 123), οι λέξεις «τη νοµική µορφή» διαγράφονται.
8. Στις διατάξεις των νόµων 1666/1986 (Α’ 200), 3661/2008 (Α’
89), 3204/2003 (Α’ 296), 971/1979 (Α’ 223), 2519/1997 (Α’ 165),
4025/2011 (Α’ 228), του
π.δ. 84/2001 (Α’ 70) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 228/ 2004 (Α’ 212), των προεδρικών διαταγµάτων 29/1987 (Α’ 8), 225/2000 (Α’ 194), των υπουργικών
αποφάσεων οικ. 3215/1998 (Β’ 655), Α5/2005/1999 (Β’ 749), 949/
1981 (Β’ 388) όπως τροποποιήθηκε µε την Α4/οικ.2503/ 1982 (Β’
717), των υπουργικών αποφάσεων Γ4ε/ 5258/1970 (Β’ 426),
Υ3β/οικ.15543/2008 (Β’ 230), Υ7/ οικ.3971/1994 (Β’ 433),
Α4β/οικ.2352/ 1988, όπου αναφέρεται η λέξη «άδεια» αντικαθίσταται από τη λέξη «βεβαίωση».
ΙΒ.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001
1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001 (Α’ 70):
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4.
β) Οι περιπτώσεις α’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11.
δ) Οι περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου
11.
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11.
στ) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14.
2. Τροποποιούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001:
α. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις
«άδεια λειτουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση» αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός καταργείται και
όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η λέξη
«µόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται:
α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση
άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος.
β. Σε φυσικά πρόσωπα, µε την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστηµονικά υπεύθυνος για
κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας
ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλµατος.
γ. Σε νοµικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών
Π.Φ.Υ. και µε την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου
11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος.
δ. Σε αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων επαγγελµατιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας
και παθολογικής ανατοµίας για την κάλυψη των αναγκών των
µελών τους.
Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ αναριθµούνται σε ε’ και στ’ αντίστοιχα
και παραµένουν ως έχουν.»
δ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
χορηγείται και σε εταιρείες, µε οποιαδήποτε νοµική µορφή.»
ε. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 η
φράση «αποκλειστικά και µόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη
«και».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 η φράση «τις
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διατάξεις του παρόντος και» διαγράφεται.
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 14, η φράση «η δηµιουργία παραρτηµάτων στην ίδια
ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και» διαγράφεται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΓ.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. H περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει
το ένα έτος µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή ή πρόστιµο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι µεγαλύτερη από ένα
έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή,
εκτός αν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο µε απόφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι απαιτείται η µη µετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που
είναι µεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο µε απόφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι απαιτείται η µη
µετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση
άλλων αξιόποινων πράξεων.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του
Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε ηµέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε
(5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ηµέρα κράτησης σε
ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του
Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον αριθµό
των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυµαίνονται από 100 έως
240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή από
ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία
έτη, 721 έως 960 ώρες για ποινή από τρία έως τέσσερα έτη και
961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως πέντε έτη, ενώ
προσδιορίζει και προθεσµία όχι µεγαλύτερη από πέντε έτη για
την εκτέλεσή τους.»
4. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής
ενός έως τριών µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας
έως 240 ωρών, δύο έως πέντε µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης των 240 και έως 480 ωρών, τεσσάρων έως οκτώ µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς
εργασίας µεγαλύτερης των 480 ωρών και έως 720 ωρών, επτά
έως δώδεκα µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας
µεγαλύτερης των 720 ωρών και έως 960 ωρών και έντεκα έως
δεκαεπτά µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης των 960 ωρών.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α’ 215), ως
έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 24 του ν. 2145/1993 (Α’ 88) και
κατόπιν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4058/2012
(Α’ 63), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ποσά των επιβαλλοµένων σε χρήµα ποινών, καθώς και
τα ποσά που προκύπτουν από τη µετατροπή των στερητικών της
ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 110%.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ/ 1912 (Α’ 3)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαστικό ένσηµο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειµένου της αγωγής ή άλλου
δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του
Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσηµο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούµενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων
(200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8 %ο
υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Τοµέας
Ασφάλισης Νοµικών), ποσοστό 0,8 %ο υπέρ του οικείου Ταµείου
Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσηµο ποσοστού 2,4% επί του ως
άνω ποσοστού (0,8 %ο) του δικαστικού ενσήµου. Από την ισχύ
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της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά
καθορισµό του δικαστικού ενσήµου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά
εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η’ του άρθρου 10 του ν.δ.
1017/ 1971»
7. Το άρθρο 9 του ν. 3853/2010 (Α’90) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί
Δικηγόρων) δεν εφαρµόζονται στη σύνταξη συµβολαιογραφικών
εγγράφων σύστασης εταιριών περιορισµένης ευθύνης και ανωνύµων εταιριών.»
8.α. Το άρθρο 42 του ν.δ. 3026/1954 (Α’ 235) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συµβολαιογράφου, µε
αντικείµενο την από επαχθή αιτία σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση,
τροποποίηση ή κατάργηση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσηµειώσεων),
είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου µόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωµα και εφόσον οι ανωτέρω συµβάσεις
έχουν συνολικό αντικείµενο αξίας µεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική µνεία στο
συµβόλαιο της παραστάσεως του δικηγόρου και επισυνάπτεται
σε αυτό σχέδιο για τη σύµβαση, υπογεγραµµένο από αυτόν, µε
θεωρηµένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
2. Ειδικότερα για τη σύµβαση διανοµής ή ανταλλαγής και για
συµβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη ανεξαρτήτως του
χρόνου κατά τον οποίο συντάσσεται το συµβολαιογραφικό έγγραφο.
3. Από 1.1.2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 είναι προαιρετική για όλα τα συµβαλλόµενα
µέρη.»
β. Το άρθρο 92Α του ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. O δικηγόρος για τις παρεχόµενες µε έµµισθη εντολή υπηρεσίες του αµείβεται µε πάγια µηνιαία αµοιβή που καθορίζεται
µε ελεύθερη συµφωνία µε τον εντολέα του. Η αµοιβή των ασκούµενων δικηγόρων δεν µπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε
ισχύοντος κατώτατου νόµιµου µισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού
τοµέα.
2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους µε έµµισθη εντολή στους φορείς της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) καθορίζονται όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.4024/2011.»
γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται
κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του άρθρου 92 Α του ν.δ. 3026/1954, όπως τροποποιήθηκε από την προηγούµενη διάταξη της υποπερίπτωσης
β’.
ΙΓ.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) διαγράφονται οι λέξεις: «και στις
φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30)
ηµερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο».
β. Η περίπτωση β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β’
του άρθρου πέµπτου του ν. 4079/2012 καταργείται.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές
εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών και η
προθεσµία για την άσκησή της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64 η προθεσµία είναι ενενήντα (90) ηµέρες από την έκδοση ή την κατά
νόµο δηµοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.»
3. Η ρύθµιση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται
µε την περίπτωση 2 της παρούσας υποπαραγράφου, καταλαµβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΙΔ.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 710/ 1977
«Περί ξεναγών» (Α’ 283), όπως ισχύει, καταργούνται.
2. Το άρθρο 2 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του παρόντος νόµου, δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού
έχουν:
α) Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ
ή σχετικού τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο
κράτος - µέλος της Ε.Ε. και έχει αναγνωριστεί από το Συµβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 (Α’ 78).
β)Αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής, απόφοιτοι της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ.
γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14.»
3. Το άρθρο 3 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το επάγγελµα του ξεναγού ασκείται ελεύθερα µετά την
πάροδο δέκα (10) ηµερών από την υποβολή από τους ενδιαφεροµένους στο Υπουργείο Τουρισµού αίτησης για αναγγελία
έναρξης άσκησης επαγγέλµατος ξεναγού, συνοδευόµενης από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.
2. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού (Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού, Τµήµα Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) εξετάζει εντός δέκα (10) ηµερών
τα υποβληθέντα σε αυτήν δικαιολογητικά, προκειµένου να διαπιστώσει τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων για την
άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων χορηγείται στον ξεναγό εντός δέκα (10) ηµερών από την
υποβολή της αναγγελίας, βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων
προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού
και εγγραφής του στο οικείο µητρώο που τηρείται στο Υπουργείο
Τουρισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9, συνοδευόµενη από δελτίο ταυτότητας, το οποίο ο ξεναγός φέρει κατά την
άσκηση του επαγγέλµατός του, προκειµένου να επιδεικνύεται σε
κάθε διενεργούµενο έλεγχο.
4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους
από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι
δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελµα του ξεναγού, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους. Η ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση γίνεται πριν την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσµίας χωρίς η αρµόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει στον
υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να
ασκήσει το επάγγελµα του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού όσο και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού
τεκµαίρεται ότι έχουν χορηγηθεί. Στην παραπάνω περίπτωση ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την
αρµόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44).
5. Με την απόφαση της παραγράφου 1, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διαδικασίας των προηγούµενων παραγράφων.»
4. Το άρθρο 9 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Τουρισµού τηρείται Μητρώο Ξεναγών, στο
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οποίο καταχωρίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης
του επαγγέλµατος του Ξεναγού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 2 και 3.
2. Στο Μητρώο Ξεναγών καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του Ξεναγού που πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του
επαγγέλµατος, τα στοιχεία του τίτλου σπουδών του και οι γλώσσες στις οποίες δύναται να ξεναγεί.
3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οικονοµική επιβάρυνση των ξεναγών για την εγγραφή τους στο Μητρώο και τη
χορήγηση του Δελτίου Ταυτότητας Ξεναγού, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρηση του Μητρώου.»
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 710/ 1977 καταργούνται.
6. Το άρθρο 11 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στα άρθρα 2 και 3, δικαίωµα
ξενάγησης χωρίς αµοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία
και χώρους που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστηµονική
και ανασκαφική δραστηριότητα, έχουν καθηγητές ανώτατων
σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές
ηµεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα
για ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
2. Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού δυνάµενου να ξεναγήσει
σε ορισµένη γλώσσα, έπειτα από σχετική βεβαίωση του Σωµατείου Διπλωµατούχων Ξεναγών, δικαίωµα ξενάγησης έχουν και
άτοµα τα οποία δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού σύµφωνα µε το άρθρο
3 του νόµου αυτού, αλλά οι οποίοι έχουν αποδεδειγµένα άριστη
γνώση της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού, έπειτα από σχετική άδεια η οποία χορηγείται από τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού.
3. Υπήκοοι κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόµιµα
εγκατεστηµένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
του ξεναγού έχουν δικαίωµα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθ. 165255/ΙΑ/29.12.2010 (B’ 2157) κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Τουρισµού.»
7. Το άρθρο 12 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 12
1. Στο έργο των ξεναγών εποπτεία ασκεί το Υπουργείο Τουρισµού.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων
του παρόντος νόµου.
3. Σε όποιον παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 1 κατά παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται πρόστιµο χιλίων
(1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται
διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε
επόµενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης
του έργου τους συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ξεναγού µε πρόσωπο το οποίο δεν έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλµατος κατά παράβαση των άρθρων 2, 3
και 11, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους δυο χιλιάδων
(2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι, τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ,
ενώ σε κάθε επόµενη υποτροπή αφαιρείται το ΕΣΛ της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών.
5. Για παραβάσεις του άρθρου 4 επιβάλλεται αρχικά η ποινή
της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους,
επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι χιλίων (1.000) ευρώ ενώ για
κάθε επόµενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωµα
άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού για διάστηµα έως τριών
µηνών.
6. Τα πρόστιµα των ανωτέρω παραγράφων µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.
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7. Τα παραπάνω χρηµατικά πρόστιµα επιβάλλονται υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισµού, βεβαιώνονται στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
8. Κατά της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του στοιχείου δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), όπως
αυτό ισχύει. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισµού εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο ενδιαφερόµενο µέρος. Επί της
προσφυγής αποφαίνεται εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών η αρµόδια ως άνω Επιτροπή. Με την άσκηση της προσφυγής και για
το διάστηµα της προς άσκηση αυτής προθεσµίας αναστέλλεται
η εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης.»
8. Τα δύο εδάφια του άρθρου 14 του ν. 710/1977 αριθµούνται
ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2-5, ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που εκδίδεται
εντός δυο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραµµα ταχύρρυθµων προγραµµάτων
διάρκειας έως δύο (2) µηνών για την κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών- µελών της Ε.Ε. αποφοίτων τµηµάτων
Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας της Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων της αλλοδαπής στην
ειδικότητα του ξεναγού. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: α) τη διδασκαλία µαθηµάτων που δεν καλύπτονται από τη διδαχθείσα
ύλη των ανωτέρω σχολών και β) πρακτική άσκηση στην τεχνική
της διαδροµικής ξενάγησης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων - εκδροµών σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προκειµένου οι καταρτιζόµενοι να διαθέτουν µε την ολοκλήρωση των
ταχύρρυθµων προγραµµάτων το απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο για την άσκηση του επαγγέλµατός του ξεναγού.
3. Τα προγράµµατα της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιούνται τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο. Με απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού καθορίζεται κάθε φορά ο τόπος και ο
χρόνος υλοποίησης των ταχύρρυθµων προγραµµάτων, η διαδικασία, τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων, ο αριθµός των καταρτιζοµένων και η οικονοµική επιβάρυνση για τη συµµετοχή στα
ταχύρρυθµα προγράµµατα. Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας,
που πιστοποιείται σύµφωνα µε τη σχετική για την απόδειξη γλωσσοµάθειας για το διορισµό σε θέσεις του δηµόσιου τοµέα νοµοθεσία, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στα
προγράµµατα αυτά.
4. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων της παραγράφου 1,
το Υπουργείο Τουρισµού προσλαµβάνει ωροµίσθιο εκπαιδευτικό
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας που δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια του προγράµµατος. Οι ειδικότητες και τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται από τον Υπουργό
Τουρισµού µε την προκήρυξη πρόσληψης.
5. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των ταχύρρυθµων προγραµµάτων του παρόντος άρθρου οι καταρτισθέντες
αποκτούν αυτόµατα τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελµα
του ξεναγού σε ισότιµη βάση µε τους αποφοίτους των λοιπών
σχολών ξεναγών του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τις διατάξεις
της περίπτωσης γ’ του άρθρου 2.»
ΙΔ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Με συνυποσχετικό µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και
της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας προσδιορίζεται ο τρόπος
καταβολής και το ύψος της συνεισφοράς της τελευταίας για τη
στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, του σχετικού ποσού µη δυνάµενου να είναι κατώτερο των εκατόν σαράντα εκατοµµυρίων
(140.000.000) ευρώ.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 µε τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ.103/2011 ««Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και
πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων
και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/15/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α’ 236) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Οι συναφθείσες διµερείς συµφωνίες µε τους ήδη εξουσιοδοτηµένους αναγνωρισµένους οργανισµούς κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση
του παρόντος.»
ΙΔ.3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
1. Κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί
να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφηµερίδων
και Περιοδικών, εφόσον υποβάλει στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης αναγγελία έναρξης άσκησης της εν
λόγω δραστηριότητας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32).
2. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία
έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών που υποβάλλει
κάθε ενδιαφερόµενος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/ 2011, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
1436/1984 (Α’ 54) καταργείται.
ΙΔ.4. ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα πώλησης και
διακίνησης εφηµερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων. Εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα µπορούν να πωλούνται
χωρίς περιορισµούς από κάθε εγκατάσταση, υπαίθρια ή στεγασµένη, χωρίς να απαιτείται η δραστηριότητα αυτή να αποτελεί
τη µοναδική ή την κύρια δραστηριότητα που ασκείται στην εν
λόγω εγκατάσταση.
2. Καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν
περιορισµούς στην πρόσβαση και άσκηση των δραστηριοτήτων
πώλησης και διακίνησης εφηµερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων:
α) το άρθρο µόνον του αναγκαστικού νόµου της 28/28 Μαΐου
1935 (Α’ 219), όπως είχε συµπληρωθεί µε τη διάταξη του άρθρου
16 του ν.δ. 4231/1962 (Α’ 105),
β) το άρθρο 4 του ν. 73/1944 (Α’ 37), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 3 του ν. 117/1945
(Α’ 29) και την
επαναφορά του σε ισχύ µε το άρθρο 2 του ν. 10/1975 (Α’ 34),
γ) το ν.δ. 2943/1954 (Α’ 181), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 937/1979 (Α’ 152), το άρθρο
67 του ν. 1943/1991 (Α’ 50) και το άρθρο 18 ν. 2747/1999 (Α’ 226),
δ) η παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 54 του α.ν. 1093/1938 (Α’ 68),
ε) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 2328/ 1995 (Α’
159) και
στ) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1436/ 1984.
3. Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/1/ΕΚ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 «ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αντικείµενο της παρούσας παραγράφου είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων
οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές
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και άλλες διατάξεις» (Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 33 της 4.2.2006, σελ. 82 επ.), και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη µίσθωση οχηµάτων στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό.
2. (Ορισµοί – άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται ως:
α) «όχηµα», κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµενο
όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο όχηµα ή σύνολο (συρµός) οχηµάτων
που προορίζονται αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων,
β) «µισθωµένο όχηµα», κάθε όχηµα το οποίο, επί πληρωµή και
για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγµατοποιεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές,
για λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο λογαριασµό, βάσει σύµβασης
µε την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήµατα,
γ) «επιχειρήσεις εκµίσθωσης», οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης χωρίς οδηγό.
Οι λοιποί όροι των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν.
3887/2010 (Α’ 174) και στο άρθρο 1 του ν.δ. 49/1968, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (Α’ 123).
3. (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στο ελληνικό έδαφος για τις
εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήµατα που έχουν µισθώσει οι επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους, υπό
τους όρους ότι:
α) το όχηµα κατέχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ ή έχει τεθεί
σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου αυτού
κράτους - µέλους,
β) η σύµβαση αφορά µόνον τη διάθεση οχήµατος χωρίς οδηγό
και δε συνοδεύεται από σύµβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία
συνοµολογείται µε την ίδια επιχείρηση και αφορά τον οδηγό ή
το βοηθητικό προσωπικό,
γ) το µισθωµένο όχηµα, κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που
το χρησιµοποιεί,
δ) το µισθωµένο όχηµα οδηγείται από το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί.
4. (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νοµίµως στην Ελλάδα
µπορούν να χρησιµοποιούν για οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, µε τους ίδιους όρους όπως και τα οχήµατα που τους ανήκουν, οχήµατα που µισθώνουν και τα οποία έχουν λάβει άδεια
κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µε τις προϋποθέσεις των στοιχείων β’ έως δ’ του άρθρου 2, µε τις εξής διακρίσεις:
α. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις µπορούν να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης από άλλες µεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. Οι
µεταφορικές επιχειρήσεις εκδίδουν νόµιµα παρασταστικά µεταφοράς στο όνοµά τους για τις µεταφορές που πραγµατοποιούν
µε το µισθωµένο όχηµα. Στα παραστατικά αναγράφονται και τα
στοιχεία του εκµισθωτή.
β. Οι µη µεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα,
µπορούν:
αα. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης από
µεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος
του οχήµατος.
ββ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης από
άλλες µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα, χωρίς
περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. Στην περίπτωση
αυτή, το µεταφορικό έργο του φορτηγού που µισθώνεται, όπως
αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, θα πρέπει να
είναι το ίδιο µε το µεταφορικό έργο του µισθωτή.
Για τις µισθώσεις των περιπτώσεων αα’ και ββ’, η µισθώτρια
επιχείρηση ή ο µισθωτής επαγγελµατίας πρέπει να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για την χορήγηση σε αυτόν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Για την εφαρµογή του
παρόντος, σε ό,τι αφορά στη µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων,
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τα φορτηγά οχήµατα πρέπει να εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO 1V ή µεταγενέστερη.
γγ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης µικτού
βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου.
5. Επιχειρήσεις µη µεταφορικές και οι επαγγελµατίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα,
καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων
χωρίς νοµική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα µπορούν να µισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης για την
εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος ή των ιδιωτικών µεταφορικών αναγκών τους αντίστοιχα, µε τις προϋποθέσεις
των στοιχείων β’ έως δ’ του άρθρου 2 του παρόντος, αναλόγως
εφαρµοζόµενες τόσο για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες όσο και
για ιδιώτες. Γι’ αυτές τις µισθώσεις καταρτίζεται το συµφωνητικό
µίσθωσης σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8, 9 και 10.
6. Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µπορούν να εκµισθώνουν σε
επιχειρήσεις µη µεταφορικές ή επαγγελµατίες µη µεταφορείς,
καθώς και σε πρόσωπα φυσικά ή νοµικά και ενώσεις προσώπων
χωρίς νοµική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5
τόνων που τους ανήκουν ή τα έχουν µισθώσει από εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας
τους.
7. Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης γίνεται µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε κυκλοφορία
στο όνοµα της επιχείρησης εκµίσθωσης. Η έκδοση των αδειών
κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης που έχουν µισθωθεί
από εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης στο όνοµα των επιχειρήσεων εκµίσθωσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υ.α.
A2/40819/ 7167/1991 (Β’ 955).
β) Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, αναγράφεται: «ΦΙΧ
επιχείρησης εκµίσθωσης αυτοκινήτων».
γ) Η µίσθωση αφορά µόνο στη διάθεση οχήµατος χωρίς
οδηγό.
δ) Το µισθωµένο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια
της µίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που το έχει µισθώσει και οδηγείται αντίστοιχα από πρόσωπα που συνδέονται αποδεδειγµένα
µε την επιχείρηση ή αναφέρονται ως µισθωτής ή ως οδηγός στο
συµφωνητικό µίσθωσης.
ε) Για τη µίσθωση καταρτίζεται συµφωνητικό σύµφωνα µε το
άρθρο 6.
στ) Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης γίνεται κατά
τα λοιπά µε τους όρους και προϋποθέσεις εκµίσθωσης των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
8. Για τις µισθώσεις καταρτίζεται συµφωνητικό, που περιέχει
τα στοιχεία του εκµισθωτή, του µισθωτή και του οδηγού ή των
οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα πλήρη
στοιχεία του οχήµατος.
9. Το συµφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές Αρχές
κατά την κείµενη νοµοθεσία.
10. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 5 της
παρούσας παραγράφου (µίσθωση µικρού οχήµατος από εταιρία
εκµίσθωσης), το συµφωνητικό της υποπαραγράφου 8 γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή του. Η Υπηρεσία
Μεταφορών εντός της ίδιας ηµέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του
µισθωτηρίου ότι πληρούνται στο πρόσωπο του µισθωτή οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής
χρήσης.
11. Η τήρηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται από τα
ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να βρίσκονται διαρκώς επί
του οχήµατος και να επιδεικνύονται στα εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου κατά τον καθ’ οδόν έλεγχο:
α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του οχήµατος ή επικυρωµένο
απόσπασµα αυτού που περιέχει ιδίως το όνοµα του εκµισθωτή
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και του µισθωτή, την ηµεροµηνία και τη διάρκεια της σύµβασης,
καθώς και τα στοιχεία του οχήµατος.
β) Εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που µισθώνει το όχηµα,
οποιοδήποτε έγκυρο έγγραφο αποδεικνύει την εργασιακή σχέση
του οδηγού µε το µισθωτή.
Προκειµένου για οχήµατα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ή
έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία
α’ και β’ µπορούν να αντικαθίστανται από κάθε αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδεται στο κράτος - µέλος.
12. (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Με την επιφύλαξη των προηγούµενων υποπαραγράφων της
παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν θίγουν την εφαρµογή των κανόνων που αφορούν:
α) την οργάνωση της αγοράς των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό,
β) τις τιµές και τους όρους µεταφοράς στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές,
γ) τη διαµόρφωση των τιµών µίσθωσης,
δ) την εισαγωγή των οχηµάτων,
ε) τους όρους πρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο επάγγελµα της επιχείρησης εκµίσθωσης.
13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορούν να ρυθµίζονται και να µεταβάλλονται διοικητικά θέµατα σχετικά µε την
έκδοση των αδειών κυκλοφορίας µισθωµένων οχηµάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα της µεταφοράς µε µισθωµένα οχήµατα και
κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
αυτού του νόµου.
14. Συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε
ισχύ του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη
ή την καταγγελία τους από τα συµβαλλόµενα µέρη.
15. Από τη θέση σε ισχύ του νόµου καταργούνται:
α) Το π.δ. 91/1988 (Α’ 42), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.
209/1991 (Α’ 79).
β) Το π.δ. 209/1991 (Α’ 79).
γ) Η υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 (Β’ 1290).
δ) Κάθε άλλη διάταξη νόµου ή γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.
Άρθρο δεύτερο
1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) προστίθεται τρίτο εδάφιο
ως εξής:
«Εξαιρετικά, η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα έσοδα
από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάµει της
από 15.12.2000 σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει και τροποποιήθηκε µε την από
12.12.2011 πρόσθετη πράξη µεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ταµείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε. σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, θα ισχύει µέχρι την 12.10.2020.»
2. Στο τέλος του νέου ως άνω τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά
των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται στο Ελληνικό
Δηµόσιο.»
3. Προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 50 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), ως εξής:
«5. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια µέσω παιγνιοµηχανηµάτων για τα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάµει του άρθρου 39 του παρόντος και της από 4.11.2011 σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα
ισχύουν τα ακόλουθα:
Το ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου επί του µικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυξάνεται µέχρι
και κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες διαµορφούµενο έτσι κατ'
ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύµφωνα µε
την παρακάτω µεθοδολογία.
Το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3
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περιόδους:
Περίοδος Α’: από την έναρξη ισχύος της άδειας κατά το άρθρο
39 του παρόντος έως το τέλος του τέταρτου έτους της ισχύος
της άδειας.
Περίοδος Β: από την έναρξη του πέµπτου έτους ισχύος της
άδειας µέχρι τη λήξη του όγδοου έτους ισχύος της άδειας, και
Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος της
άδειας µέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.
Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου θα διαµορφώνεται
ανάλογα µε το ποσό των µικτών κερδών της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την
περίοδο από τα παίγνια µέσω παιγνιοµηχανηµάτων («Μικτά
Κέρδη»). Αν το ποσό των Μικτών Κερδών είναι: α) µικρότερο ή
ίσο από το Κάτω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) δεν θα
υπάρχει επιπλέον συµµετοχή, β) µεγαλύτερο ή ίσο από Άνω Όριο
(όπως καθορίζεται κατωτέρω) η επιπλέον συµµετοχή θα ισούται
µε πέντε ποσοστιαίες µονάδες, γ) µεταξύ του Κάτω Ορίου και
του Ανω Ορίου η επιπλέον συµµετοχή θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: Επιπλέον συµµετοχή = (Μικτά
Κέρδη - Κάτω Όριο) / (Άνω Όριο - Κάτω Όριο) x 5% .
Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
Περίοδος Α
Περίοδος Β
Περίοδος Γ

ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ
2.793.000.000
2.940.000.000
1.470.000.000

ΑΝΩ ΟΡΙΟ
4.190.000.000
4.410.000.000
2.205.000.000

Η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συµµετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο εντός τεσσάρων (4)
µηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.»
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)
καταργείται.
5. Ο τίτλος του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια».
6. Ο τίτλος του τέταρτου τµήµατος του ν. 2961/2001 (Α’ 266)
αντικαθίσταται ως εξής: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ».
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαµβανοµένου του αµοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδροµιακού στοιχήµατος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, β) τα
κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκµεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε.,
περιλαµβανοµένων αυτών που διεξάγονται µέσω των παιγνιοµηχανηµάτων του άρθρου 39 του v. 4002/2011, γ) τα κέρδη από τα
τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτηµένοι πάροχοι δυνάµει
του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, δ) τα κέρδη από αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα που διεξάγουν αδειοδοτηµένοι πάροχοι
και ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες οµολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται
στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συµµετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισµούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεµφερείς
οποιασδήποτε µορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα.»
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, κέρδος από τυχερό παίγνιο σηµαίνει το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται
στον παίκτη ως αποτέλεσµα του τυχερού παιγνίου, αφαιρουµέ-

νου του ποσού που κατέβαλε για τη συµµετοχή του στο παίγνιο
αυτό.
Ο άνω φόρος παρακρατείται και αποδίδεται κάθε µήνα στο Δηµόσιο από τους κατόχους των σχετικών αδειών και τα πρόσωπα
της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 κατά περίπτωση.
8. Το άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο ανά γραµµάτιο λαχείου, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100)
ευρώ, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κέρδη µέχρι χίλια
(1.000) ευρώ και µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για
κέρδη από χίλια ένα (1.001) ευρώ και πάνω.»
2. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο, ο οποίος
υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) ως εξής:
α) στα τυχερά παίγνια ή στοιχήµατα που διεξάγονται µε στήλες, ανά δελτίο παιχνιδιού, και
β) στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες,
επί του ποσού που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως κέρδος, κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας. Ως παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που
διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα και τα τυχερά παίγνια τύπου
καζίνο, το αποτέλεσµα των οποίων δεν παράγεται µε γεννήτρια
τυχαίων αριθµών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.
Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστηµα από τη
στιγµή που ο παίκτης εισάγει την ατοµική κάρτα παίκτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο
διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της
ατοµικής κάρτας παίκτη, µέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατοµική κάρτα παίκτη από το παιγνιοµηχάνηµα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου.
Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει µε την πάροδο 24 ωρών από τη στιγµή που ο παίκτης εισάγει την ατοµική
κάρτα παίκτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται µε το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της
ατοµικής κάρτας παίκτη.
3. Τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο µε
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείµενο.»
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά το αµοιβαίο ιπποδροµιακό
στοίχηµα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επί µέρους διατάξεις του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΕ’ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4251

4252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

4271

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 8 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 18.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: µόνη
συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού
έτους 2013».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

