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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΕ’
Κυριακή 28 Απριλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 28 Απριλίου 2013, ηµέρα Κυριακή και ώρα
11.17’ 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.
Εισερχόµεθα στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών,
δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Ρυθµίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δηµοσιονοµικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων
του Υπουργείου Οικονοµικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Προκαταβολή σύνταξης
1. Μετά το άρθρο 57 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται
άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Προκαταβολή σύνταξης
1.α. Ο µόνιµος υπάλληλος ή ο δηµόσιος λειτουργός, ισόβιος
ή µη καθώς και ο στρατιωτικός που αποχωρεί από την Υπηρεσία

λόγω συνταξιοδότησης, λαµβάνει κατά µήνα και µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής της σύνταξής του, προκαταβολή
σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του
βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθµού που
έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του προσαυξηµένου µε
το 50% του τυχόν επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας. Ειδικά για τα
πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) που υπάγονται
στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την 31.10.2011. Σε
περιπτώσεις που ο µόνιµος υπάλληλος ή ο δηµόσιος λειτουργός,
ισόβιος ή µη, είναι ανάπηρος µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω ή γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου µε αναπηρία, ή προστάτης µέλους της οικογένειας µε αναπηρία το ποσοστό της προκαταβολής σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%) επί των ποσών των δύο προηγουµένων εδαφίων
κατά περίπτωση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του προηγούµενου
εδαφίου.
β. Η προκαταβολή σύνταξης διενεργείται µε βάση τα στοιχεία
του Δελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου
– Λειτουργού (ΔΑΥΚ) τα οποία περιέρχονται ηλεκτρονικά στην
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία λύσης
της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευση σε αυτή των στοιχείων του
ΔΑΥΚ, να αποστείλει σχετική αλληλογραφία µε τα στοιχεία του
υπαλλήλου και στους συναρµόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
Το ανωτέρω ποσό, κατά την καταβολή του, υπόκειται σε κρατήσεις για υγειονοµική περίθαλψη και φόρο εισοδήµατος ενώ
απαλλάσσεται από κάθε άλλη κράτηση ή εισφορά.
γ. Η πρώτη καταβολή του ανωτέρω ποσού, αναδροµικά από
την εποµένη της ηµεροµηνίας λύσης της υπαλληλικής σχέσης
του υπαλλήλου, διενεργείται το αργότερο σε σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής περιέλευσης στην
Υπηρεσία Συντάξεων του ΔΑΥΚ.
δ. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της προκαταβολής σύνταξης
γίνεται µε εντολή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης
Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων. Ο ίδιος Προϊστάµενος µπορεί µε την έκδοση πράξης να διακόψει την καταβολή
της προκαταβολής σύνταξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την καταβολή της.
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ε. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλονται:
- σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωµα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια των µόνιµων υπαλλήλων ή των δηµόσιων
λειτουργών, ισόβιων ή µη
- σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει συµπληρώσει τα έτη ασφάλισης για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα
αυτού,
- σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άµεσα καταβλητέα
λόγω µη συµπλήρωσης του προβλεπόµενου ορίου ηλικίας για
την καταβολή της και
- σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου στην
Υπηρεσία ή θανάτου του υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει από
την Υπηρεσία και βρίσκεται σε αναστολή καταβολής της σύνταξής του, λόγω µη συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές η σύνταξη καταβάλλεται
στους δικαιούχους κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως
προκαταβολή σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του,
εφόσον γι’ αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Κώδικα αυτού, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ολόκληρης
της σύνταξής του.
3. Ποσά που καταβλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συµψηφίζονται µε τα ποσά που θα καταβληθούν ως
αναδροµικά της σύνταξης. Εάν το ποσό των αναδροµικών της
σύνταξης δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συµψηφισµό το
υπόλοιπο προς συµψηφισµό ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόµενη σύνταξη σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 60 του Κώδικα αυτού, όπως ισχύει.»
2.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρµογή για όσα
από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα, αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από την Υπηρεσία από 1.6.2013 και µετά.
Οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007, παύουν να
ισχύουν για τα πρόσωπα του προηγουµένου εδαφίου.
Κατ' εξαίρεση όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν
πριν από την 1.6.2013, λαµβάνουν προκαταβολή σύνταξης, υπό
την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του ΔΑΥΚ που τους αφορά, θα
οριστικοποιηθούν από 20.5.2013 και µετά.
Ειδικά όσοι αποχωρούν ή θα αποχωρήσουν από την Υπηρεσία
από 1.3.2013 µέχρι 31.5.2013 µπορούν για το χρονικό διάστηµα
από την ηµεροµηνία αποχώρησής τους µέχρι και την 31.5.2013
να λάβουν αναλογία των αποδοχών του άρθρου 57 του π.δ.
169/2007, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα αυτό. Στην περίπτωση αυτή εάν καταβλήθηκαν ακέραιες οι τρίµηνες αποδοχές, η προκαταβολή σύνταξης θα καταβληθεί από την εποµένη
λήξης των τριµήνων αποδοχών, το δε επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε από 1.6.2013 και µετά θα συµψηφησθεί µε τα αναδροµικά της σύνταξης.
Η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, προκειµένου για τους στρατιωτικούς, καθώς και για
τον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα θανόντος συνταξιούχου θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Για τα πρόσωπα αυτά και µέχρι την υπαγωγή τους στις διατάξεις του
άρθρου αυτού µε την προαναφερόµενη απόφαση, εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόµενων ποσών.
Με ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία επέκτασης της
προκαταβολής σύνταξης στις εκκρεµείς κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του νόµου αυτού υποθέσεις.
3.α. Η πράξη κανονισµού της σύνταξης του υπαλλήλου ή του
στρατιωτικού εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία
πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση διαδοχικής
ασφάλισης η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε
επτά (7) µήνες και προκειµένου για τα πρόσωπα της παρ.2 του
άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007, σε τρεις (3) µήνες.
β. Ο κανονισµός της σύνταξης του Δηµοσίου διενεργείται κατά
σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία που περιήλθε η
σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστη-
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ρίου του Κράτους.
4. Η αίτηση συνταξιοδότησης του υπαλλήλου µαζί µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, αποστέλλονται από την Υπηρεσία
του στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ εντός δύο (2) µηνών από
την ηµεροµηνία που φέρει το ΦΕΚ, στο οποίο δηµοσιεύεται η
λύση της υπαλληλικής του σχέσης.
5. Παραβίαση των προθεσµιών των παραγράφων 3 (περίπτωση
α’) και 4, καθώς και αυτών των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57Α’ του π.δ. 169/2007 συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 106 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26) για τους, κατά περίπτωση, εµπλεκοµένους
της αρµόδιας Διεύθυνσης και τιµωρείται µε µία από τις ποινές
που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 109 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει.
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της περίπτωσης β’ της ανωτέρω παραγράφου 3. Οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο προθεσµίες
αρχίζουν από 1.5.2013 και αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης
που περιέρχονται στην Υπηρεσία Συντάξεων από την ηµεροµηνία
αυτή και µετά.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και για
όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και του Δηµοσίου, από 1.1.1993 και µετά.
Άρθρο 2
Κατάργηση των Επιτροπών των άρθρων 14
και 66 του π.δ. 169/2007
1.α. Η Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 14, καθώς και η Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) καταργούνται από την εποµένη της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος
του νόµου αυτού.
β. Από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του νόµου
αυτού, οι αρµοδιότητες της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου
14 του π.δ. 169/2007, που καταργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της προηγούµενης περίπτωσης, ασκούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά
περίπτωση.
γ. Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.
2.α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η πράξη κανονισµού σύνταξης υπόκειται σε έφεση στο αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
α) από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός εξήντα
ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης και
β) χωρίς περιορισµό από προθεσµία, από τον Διευθυντή της
αρµόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων
i) αν κατά το διενεργούµενο έλεγχο, διαπιστωθεί εσφαλµένη
εφαρµογή συνταξιοδοτικών διατάξεων ή
ii) αν η πράξη που προσβάλλεται στηρίζεται σε ψευδείς καταθέσεις µαρτύρων ή σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγµατογνώµονα ή σε πλαστά ή νοθευµένα έγγραφα, εφόσον τα περιστατικά
αυτά προκύπτουν από αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή βούλευµα ή
iii) αν εµφιλοχώρησε πλάνη για τα πράγµατα ή
iv) αν µε την πράξη που προσβάλλεται κανονίστηκε σύνταξη
χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις ή µεγαλύτερη
από αυτή που καθορίζει ο νόµος.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007
καταργούνται.
3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Το όργανο που έχει εκδώσει την πράξη µπορεί, χωρίς περιορισµό από προθεσµία, να προβεί στη διόρθωση οποιουδήποτε τυπικού ή ουσιαστικού στοιχείου αυτής, είτε αυτεπάγγελτα,
χωρίς περιορισµό από προθεσµία, είτε µετά την υποβολή σχετι-
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κής αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόµενο, εντός εξήντα
(60) ηµερών από την κοινοποίησή της, εφόσον διαπιστώσει ότι
κατά την έκδοση της πράξης εφαρµόστηκαν εσφαλµένα οι σχετικές συνταξιοδοτικές διατάξεις. Η διόρθωση γίνεται µε την έκδοση τροποποιητικής πράξης.
Το ανωτέρω όργανο µπορεί να ανακαλέσει αυτεπάγγελτα την
πράξη που εξέδωσε, χωρίς περιορισµό από προθεσµία, αν µε την
πράξη αυτή κανονίστηκε σύνταξη χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, καθώς και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των περιπτώσεων ii και iii της προηγούµενης παραγράφου. Η
ανάκληση γίνεται µε την έκδοση ανακλητικής πράξης.
Εάν κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής διαπιστωθεί ότι έχει επέλθει ζηµία στο Δηµόσιο, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 69.
Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ε.Κ. 987/ 2009.
Οι πράξεις που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, υπόκεινται στα ένδικα µέσα της παραγράφου
2.»
4. α. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 4 κοινοποιούνται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να
ασκήσει κατ’ αυτών τα ένδικα µέσα που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο εντός εξήντα ηµερών από τότε που θα περιέλθουν σε αυτόν.»
β. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 4 υπόκεινται σε έφεση στο αρµόδιο Τµήµα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών και από εκείνον που έχει έννοµο συµφέρον εντός εξήντα (60)
ηµερών από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους, αντίστοιχα.»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Κάθε αίτηση σχετική µε τις πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1,
καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 4, η οποία στηρίζεται
σε έγγραφα για το περιεχόµενο των οποίων δεν έγινε κρίση, θεωρείται όχι ως ένδικο µέσο άλλα ως αίτηση που εξετάζεται για
πρώτη φορά.»
δ. Ο διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
66 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«10. Οι πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και τις διατάξεις της
παραγράφου 4, κοινοποιούνται απευθείας στους ενδιαφεροµένους σε επικυρωµένο αντίγραφο.»
ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 66 του
π.δ. 169/2007, καθώς και αυτές του άρθρου 108 του π.δ.
168/2007 (Α’ 209) καταργούνται.
5.α. Ενστάσεις που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
νόµου αυτού εκκρεµούν για εκδίκαση ενώπιον της καταργούµενης µε τις διατάξεις της παρ. 1, Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων
Κανονισµού Συντάξεων, λογίζονται ως σιωπηρώς απορριφθείσες, τα σχετικά δε παράβολα επιστρέφονται στους δικαιούχους
µετά από αίτησή τους. Κατά της σιωπηρής αυτής απόρριψης
µπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον το
ένδικο µέσο της έφεσης ενώπιον του αρµόδιου Τµήµατος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ εξαίρεση εντός προθεσµίας ενός (1)
έτους από την ηµεροµηνία που φέρει το έγγραφο της Υπηρεσίας
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε το οποίο η
εν λόγω Υπηρεσία οφείλει να ενηµερώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο.
Προκειµένου για ενστάσεις που έχουν ασκηθεί από τους Προϊσταµένους των πρώην Διευθύνσεων Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής Πολιτικών ή Στρατιωτικών και Πολεµικών Συντάξεων και
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εκκρεµούν ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής, διαβιβάζονται για
επανεξέταση στις αρµόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής. Στην περίπτωση αυτή εάν ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης εµµείνει στην ορθότητα της
επανεξεταζόµενης πράξης κανονισµού σύνταξης, αυτή διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγµατοληπτικών Ελέγχων προκειµένου να προβεί στις δικές της ενέργειες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
β. Αιτήσεις που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου
αυτού εκκρεµούν για εξέταση ενώπιον της καταργούµενης µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου
14 του π.δ. 169/2007, διαβιβάζονται στις αρµόδιες, κατά περίπτωση, Διευθύνσεις Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής προκειµένου να εξετασθούν λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ.
169/2007.
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3,
καθώς και αυτές της παραγράφου 5, έχουν ανάλογη εφαρµογή
και για τις πράξεις κανονισµού σύνταξης που εκδίδονται από τις
αρµόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες, µε βάση ειδικές ή γενικές
διατάξεις, υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον της καταργούµενης
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων
Κανονισµού Συντάξεων.
Άρθρο 3
Τροποποίηση του π.δ. 169/2007
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 των άρθρων 5 και
31 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού πρέπει να υποβάλουν τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών, µε σφραγίδα Apostille (Χάγης)
από το Ελληνικό Προξενείο της περιοχής που φοιτούν, µε µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.»
2.α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της
παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007 προστίθεται, από της
ισχύος της, εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν τεκµαρτό εισόδηµα που αναλογεί σε πρώτη κατοικία,
αντικειµενικής αξίας µέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ή/και
κατοχή ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου, δεν λαµβάνεται υπόψη
για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον δεν υπάρχει τεκµαρτό εισόδηµα και
από άλλες πηγές.»
β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της
παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 προστίθεται, από της
ισχύος της, εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν τεκµαρτό εισόδηµα που αναλογεί σε πρώτη κατοικία,
αντικειµενικής αξίας µέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ή/και
κατοχή ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου, δεν λαµβάνεται υπόψη
για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον δεν υπάρχει τεκµαρτό εισόδηµα και
από άλλες πηγές.»
γ. Δικαιώµατα που έχουν κριθεί και απορριφθεί µε βάση τις
ανωτέρω διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ’ της περίτωσης β’ των
παραγράφων 4 και 5 των άρθρων 5 και 31, αντίστοιχα, του π.δ.
169/2007, επανακρίνονται, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και τυχόν
οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του εποµένου της υποβολής της σχετικής αίτησης µήνα.
δ. Το τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 4 και 5 των άρθρων
5 και 31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007, αντικαθίσταται, από
1.1.2013, ως εξής:
«Η σύνταξη των προσώπων της περίπτωσης αυτής δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των 720 ευρώ µηνιαίως.»
ε. Από 1.1.2013 καταργείται η καταβολή του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α’ 117) µε τις συντάξεις των προσώπων της προηγούµενης περίπτωσης.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και
για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρό- σωπα συνταξιοδο-
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τούνται µε βάση τις διατάξεις του π.δ. 167/2007 (Α’ 208), καθώς
και του π.δ. 168/2007 (Α’ 209).
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης ι’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
π.δ.169/2007, έχουν εφαρµογή µόνο για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για µία διετία, µετά
από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, σύµφωνα µε τις οικείες διοικητικές διατάξεις και
όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.
4. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου
11 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Δεν υπολογίζεται σαν συντάξιµος ο χρόνος οποιασδήποτε
υπηρεσίας, αν χρησίµευσε ή θα χρησιµεύσει σύµφωνα µε νόµο
για απόκτηση δικαιώµατος σύνταξης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό oργανισµό κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και
του Δηµοσίου ή σε διεθνή oργανισµό στον οποίο συµµετέχει και
η Ελλάδα, καθώς και αν για το χρόνο αυτόν καταβλήθηκε ή θα
καταβληθεί, µετά την αποµάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού, εφάπαξ αποζηµίωση ή χρηµατική αµοιβή, εκτός αν
αυτή επιστραφεί ή προκειµένου γι’ αυτούς που υπηρετούν σε
διεθνείς οργανισµούς αν καταβληθούν στο Ελληνικό Δηµόσιο οι
κρατήσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις
των άρθρων 6 του ν. 1902/1990 και 20 της παρ. 2 του ν. 2084/
1992.»
5. «Τα ποσά των επιδοµάτων νόσου και ανικανότητας που καταβάλλονται µε τις συντάξεις του Δηµοσίου, κατά περίπτωση
όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31.7.2012, εξακολουθούν να
ισχύουν και από 1.8.2012 και µετά. Επίσης, οι συντάξεις των αναπήρων πολέµου οπλιτών και των αναπήρων οπλιτών ειρηνικής
περιόδου, εξακολουθούν να υπολογίζονται µε βάση το βασικό
µισθό του βαθµού του Λοχαγού όπως αυτός ίσχυε την 31.7.2012.
6.α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 55
του π.δ. 169/2007 η φράση «όπως ισχύει κάθε φορά» αντικαθίσταται, από 1.11.2011, µε τη φράση «όπως αυτός ίσχυε την
31.10.2011.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν µέχρι
31.12.2015.
7.α. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µε βάση τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.
β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του π.δ. 169/ 2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός, που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, έχει εισπράξει όταν ήταν στην
ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συµψηφιστικά από
τα αναδροµικά της σύνταξής του ή της σύνταξης των µελών της
οικογένειάς του σε περίπτωση µεταβίβασης της σύνταξης σε
αυτά. Τυχόν εναποµείναν οφειλόµενο ποσό παρακρατείται από
τη σύνταξή του ή τη σύνταξη των µελών της οικογένειάς του, σε
µηνιαίες ισόποσες δόσεις, η καθεµία από τις οποίες δεν µπορεί
να υπερβαίνει το της µηνιαίας καταβαλλόµενης σύνταξης. Οφειλόµενο ποσό µέχρι και 100 ευρώ εισπράττεται εφάπαξ υπό την
προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το της µηνιαίας
καταβαλλόµενης σύνταξης. Η ανωτέρω παρακράτηση από τη
σύνταξη σε δόσεις γίνεται µε πράξη του αρµόδιου Διευθυντή
Συντάξεων.
Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και
για τις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβαλλοµένων συντάξεων,
βοηθηµάτων, καθώς και επιδοµάτων που καταβάλλονται µαζί µε
τη σύνταξη ή το βοήθηµα.»
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του π.δ.
169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα για σύνταξη ή καταβολή δεν µπορεί να ασκηθεί αν ο δικαιούχος καταδικαστεί στην ποινή της κάθειρξης για
οποιοδήποτε αδίκηµα και µέχρι τη λήξη της ποινής.»
8. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 66 του
π.δ. 169/2007 που προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 (Α’ 180) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή
και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να
υπαχθεί στις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
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6 του ν. 3865/2010, ζητά την ανάκληση της πράξης αναγνώρισης
ως συντάξιµου του χρόνου στρατιωτικής θητείας του, µε βάση
τον οποίο θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι την
31.12.2010 και υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη αυτή εκδόθηκε
µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία.»
9. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 69 του π.δ. 169/ 2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
διενεργεί απογραφή των συνταξιούχων του Δηµοσίου τουλάχιστον κάθε πέντε έτη, αρχής γενοµένης από 1.1.2017.»
Άρθρο 4
Ρύθµιση άλλων συνταξιοδοτικών θεµάτων
1.α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 2084/1992 (Α’ 165) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για όσους συµπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις από
1.1.2013 και µετά το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνεται στο 67ο έτος της ηλικίας τους.»
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν.
2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν έχουν εφαρµογή για
τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα, τα οποία κατά την
31.12.2012 είχαν συµπληρώσει 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλικίας τους.»
2.α. Από 1.1.2013 οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του
ν. 2592/1998 (Α’ 57), όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρµογή
και για τις συντάξεις των συνταξιούχων του δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) που χορηγούνται από τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2592/1998 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Για την περίπτωση κύριας ή επικουρικής σύνταξης, ως το
γινόµενο του συντελεστή του αναλογιστικού ισοδύναµου επί το
ποσό της µηνιαίας σύνταξης που θα εδικαιούτο ο αιτών κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του στη Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση των χρονικών
προϋποθέσεων απονοµής σύνταξης και επί τον αριθµό των ετησίως καταβαλλόµενων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του οικείου
φορέα, µηνιαίων συντάξεων.
β. Για την περίπτωση εφάπαξ παροχής, ως το γινόµενο του
συντελεστή του αναλογιστικού ισοδύναµου επί το ποσό της εφάπαξ παροχής που θα εδικαιούτο ο αιτών κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησής του στη Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων απονοµής της εφάπαξ παροχής.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3865/2010 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε
ως εξής:
«Η κατά τα ανωτέρω αναγωγή διενεργείται από τον οικείο οργανισµό ασφάλισης και προκειµένου για περιπτώσεις που αφορούν ασφαλιστικά δικαιώµατα κύριας σύνταξης και εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από
τις Διευθύνσεις Ελέγχου και Εντολή Πληρωµής της Υπηρεσίας
Συντάξεων, κατά περίπτωση.»
δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ ισχύουν από
1.5.2004.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) έχουν
εφαρµογή και για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της
Επιτροπής Προµηθειών Υγείας του ν. 3580/2007 (Α’ 134). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, πριν το
διορισµό τους στις θέσεις αυτές δεν είχαν ασφαλισθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης της Χώρας,
συµπεριλαµβανοµένου και του Δηµοσίου, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο γενικό ασφαλιστικό
σύστηµα της Χώρας (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).
4.α. Οι προθεσµίες του άρθρου 3 του ν. 3075/2002 (Α’ 297),
για τα τέκνα θανόντος συνταξιούχου, τα οποία κατά το χρόνο
γέννησης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατός τους ήταν ανάπηρα
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για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) µέχρι και ποσοστό εβδοµήντα
εννέα τοις εκατό (79%), αυξάνονται στο διπλάσιο.
Οι προθεσµίες του άρθρου 3 του ν. 3075/2002 (Α’ 297) δεν
ισχύουν για τα τέκνα θανόντος συνταξιούχου, τα οποία κατά το
χρόνο γέννησης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατός τους ήταν
ανάπηρα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά
ποσοστό 80% και άνω.
Δικαιώµατα που έχουν κριθεί και απορριφθεί, σύµφωνα µε τις
ανωτέρω διατάξεις του ν. 3075/2002, λόγω υποβολής του σχετικού αιτήµατος εκπρόθεσµα, επανακρίνονται από τις αρµόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης
αυτής και τα οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη
του εποµένου της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του νόµου αυτού
µήνα.
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 24 του άρθρου 3 του ν.
3408/2005 (Α’ 272) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι του λογαριασµού τα ανωτέρω ποσά καταλογίζονται σε βάρος των κληρονόµων.»
5.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν.
3865/2010, που προστέθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής υπάγονται και όσα από
τα πρόσωπα της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 2084/1992
είχαν κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία συµπληρώσει 15ετή πλήρη
συντάξιµη υπηρεσία και το 65ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους,
κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως του χρόνου αποχώρησής τους
από την Υπηρεσία.»
Δικαιώµατα που έχουν κριθεί και απορριφθεί σύµφωνα µε τις
αντικαθιστάµενες διατάξεις επανακρίνονται µετά από αίτηση των
ενδιαφεροµένων από την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα
αρχίζουν από την εποµένη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή
από την εποµένη της λήξης των τριµήνων αποδοχών, κατά περίπτωση.
β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3865/ 2010 αντικαθίστανται, από της ισχύος τους, ως εξής:
«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρµογή για
τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωµα γεννήθηκε πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω
νόµου.»
γ. Οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 10 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«1.α. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν.
2676/1999 (Α’ 1), όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρµογή και
για τους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του Δηµοσίου, γενικά, συµπεριλαµβανοµένων και όσων λαµβάνουν βουλευτική
σύνταξη ή χορηγία, που εργάζονται ως µισθωτοί εκτός του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), µη εφαρµοζοµένων στις περιπτώσεις αυτές των διατάξεων της περίπτωσης β’
της παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3234/2004 (Α’ 52). Για τους εξ
ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων και όσων λαµβάνουν βουλευτική σύνταξη ή χορηγία,
που αυτοαπασχολούνται και έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας τους και προκειµένου για στρατιωτικούς το 47ο, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ηµεροµίσθια του ανειδίκευτου εργάτη,
προσαυξανοµένου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του
άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως ισχύει.
Για όσα από τα πρόσωπα των προηγούµενων εδαφίων δεν
έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και προκειµένου για τους στρατιωτικούς το 47ο, η σύνταξη αναστέλλεται, µε
εξαίρεση όσα από αυτά έχουν απολυθεί ή αποστρατευθεί αυτεπάγγελτα, χωρίς υπαιτιότητά τους.
β. Ως αυτοαπασχολούµενος θεωρείται αυτός που ασκεί δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ή του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και αυτός που µε
βάση τις οικείες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. υποχρεούται στην έκδοση
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στοιχείων απεικόνισης συναλλαγών.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή για
όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται
µε βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/ 1990 (Α’ 120) και
1977/1991 (Α’ 185), καθώς και για όσα από αυτά λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία και εξ αιτίας
αυτής.
Επίσης οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρµογή για όσους
έχουν τέκνο ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω, καθώς και για τους πολύτεκνους, των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή
σπουδάζει και υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ.
1 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού για όσους συνταξιούχους
αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Εάν έχουν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, οι διατάξεις του άρθρου
αυτού έχουν εφαρµογή από 1.1.2013.»
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρµογή και για
τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1993
και µετά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και του Δηµοσίου. Οι διατάξεις των
παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 16 του ν. 2084/1992 καταργούνται.
6.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4024/ 2011 (Α’
226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υπό την
προϋπόθεση ότι ο απονέµων φορέας είναι το Δηµόσιο, για τα
πρόσωπα των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 33, το τµήµα σύνταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 3232/ 2004 (Α’ 48) καταβάλλεται ταυτόχρονα µε αυτό του Δηµοσίου, χωρίς την οριζόµενη, από τις διατάξεις του β’ εδαφίου των διατάξεων αυτών, µείωση. Ο
συµµετέχων φορέας αποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέµοντα φορέα κατά το χρόνο συµπλήρωσης των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, µε βάση τις οικείες διατάξεις της νοµοθεσίας του.»
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4024/2011 αντικαθίστανται από της ισχύος τους ως εξής:
«γ. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόµου, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια των προσώπων των προηγουµένων περιπτώσεων, υπολογίζονται επί των ανωτέρω συντάξιµων αποδοχών.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 προστίθεται, από της ισχύος τους, εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου και αυτής
έχουν εφαρµογή για όσους από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δηµοσίου ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.»
δ. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 προστίθεται η φράση «χωρίς αυτό να
δηµιουργεί δικαίωµα υπαγωγής τους στις διατάξεις της περίπτωσης ι’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007.»
ε. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) µετά τις λέξεις «και
άνω» προστίθεται η φράση «, καθώς και όσοι λαµβάνουν εξ ιδίου
δικαιώµατος πολεµική σύνταξη.».
7. α. Κατ’ εξαίρεση η καταργούµενη, µε την περίπτωση β’ της
υποπαραγράφου β2 της παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, διάταξη της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 εξακολουθεί
να ισχύει µέχρι την 31.12.2013 για τα πρόσωπα της περίπτωσης
γ’ της παρ. 1, καθώς και αυτά της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4024/2011.
β. Η περίπτωση ε’ των παραγράφων 5 και 6 των άρθρων 5 και
31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται, από 1.1.2013,
ως εξής:
«ε. Στην περίπτωση περικοπής της σύνταξης η άγαµη θυγα-
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τέρα µπορεί, µετά από αίτησή της, να ζητήσει την αναστολή καταβολής του µεριδίου της σύνταξής της, προκειµένου, να ανακαθορισθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά κατηγορία
συνταξιούχων διατάξεις, το µερίδιο των συνδικαιούχων προσώπων, σαν να µην υπάρχει στη σύνταξη η θυγατέρα που ζητά την
αναστολή καταβολής του µεριδίου της.
Στην περίπτωση αναστολής καταβολής της σύνταξης ο κατά
τα ανωτέρω ανακαθορισµός του µεριδίου σύνταξης των συνδικαιούχων προσώπων γίνεται οίκοθεν από την αρµόδια Διεύθυνση
Συντάξεων.»
γ. Από 1.1.2013 το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της υποπαραγράφου β5 της παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 καταργείται.
δ. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου β1 της
παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η καταβολή της βουλευτικής σύνταξης ή της χορηγίας
δηµάρχου αναστέλλεται, εφόσον οι κατά περίπτωση δικαιούχοι
επανεκλεγούν στα αξιώµατα αυτά.»
8. α. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα ενίσχυσης των
χαµηλοσυνταξιούχων», που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (Α’ 211) και κυρώθηκε µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του ν. 2453/1997 (Α’ 4 ), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 25 του ν. 2592/1998 και το άρθρο 1 του ν. 2768/1999 (Α’
273), προστίθεται περίπτωση ε’, ως εξής:
«ε. Διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.»
β. Ειδικά για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου, καταβάλλεται
από 1.1.2012 ποσό ΕΚΑΣ 30 ευρώ µηνιαίως, εφόσον πληρούν
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµά τους από συντάξεις
κύριες, επικουρικές, συµπεριλαµβανοµένων και των µερισµάτων
ή βοηθηµάτων, καθώς και από µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά
επιδόµατα, κυµαίνεται από 8.472,10 ευρώ µέχρι 9.200,00 ευρώ.
ββ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδηµά τους
δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500,00 ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους
2010 και δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε την κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2768/1999.
γγ) Πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 1 της αναφερόµενης στην περίπτωση α’ Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της περίπτωσης α’.
γ. Από 1.1.2014 το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ.
2 του άρθρου 1 της αναφερόµενης στην περίπτωση α’ Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«α. Έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.»
δ. Η υποπαράγραφος Β6 της παραγράφου Β’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.
ε. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της υποπαραγράφου Β3 της
παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012,
όπως τροποποιηµένη µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 4111/2013 ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι αποδοχές,
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
875/1979 (Α’ 50), των Αναπήρων Πολέµου Αξιωµατικών Πολεµικής Διαθεσιµότητας, καθώς και των υπηρετούντων στο Σώµα της
Ελληνικής Αστυνοµίας της κατηγορίας µονίµου διαθεσιµότητας,
µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σύµφωνα µε γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής, όπως επίσης και όσοι συνταξιοδοτούνται µε βάση τις
διατάξεις των νόµων 1897/1990 και 1977/1991.
Γενικά, η γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας λαµβάνεται εξίσου υπόψη για την
εξαίρεση από τις µειώσεις της περίπτωσης δ’ της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012. Οι γνωµατεύσεις δε της Ανώτατης Στρατού Υγειονο-
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µικής Επιτροπής ισχύουν και για τη συνταξιοδότηση από οποιονδήποτε άλλο φορέα συνταξιοδότησης.»
9. α. Μετά τη δηµιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3863/2010 (Α’ 115), για τη συνταξιοδότηση των προσώπων που
υπάγονται στις διατάξεις των νόµων 1543/1985 (Α’ 73) και
1863/1989 (Α’ 204) οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υγειονοµικής
Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 1976/1991 (Α’ 184) ασκούνται
από την Ανωτάτη Στρατού Υγειονοµική Επιτροπή.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3075/2002 (Α’ 297) ως
προς τις προθεσµίες για την άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος έχουν εφαρµογή και για όσους υπάγονται στις διατάξεις των νόµων 91/1943 (Α’129), 1205/1981 (Α’249), 1543/1985
και 1863/1989, καθώς και του α.ν. 1512/1950 (Α’ 235).
10. α. Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγµατα δεν
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άµεση καταβολή της σύνταξής του, µπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία µετά
από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία που φέρει το έγγραφο της αρµόδιας Διεύθυνσης
Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά.
β. Το χρονικό διάστηµα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία
µέχρι την επαναφορά σε αυτή, των προσώπων της προηγούµενης περίπτωσης, δεν λογίζεται συντάξιµο και δεν καταβάλλονται
αποδοχές για αυτό.
11. α. Οι διοριζόµενοι σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων µε
σχέση δηµοσίου δικαίου δύνανται από την ηµεροµηνία του διορισµού τους να διατηρήσουν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισµό
τους στις θέσεις αυτές και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα
τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. Η διατήρηση του προηγούµενου του διορισµού τους ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται µε ανέκκλητη δήλωσή τους
που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή στον Φορέα στον οποίο διορίζονται, εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία του διορισµού τους. Η ανωτέρω προθεσµία για όσους υπηρετούν στις
συγκεκριµένες θέσεις κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
νόµου αυτού, αρχίζει από την ηµεροµηνία αυτή.
β. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα δεν επιλέξουν την υπαγωγή
τους στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου,
συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3865/2010, καταβάλουν εισφορές µη µετόχου υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
γ. Η ασφαλιστική – συνταξιοδοτική τακτοποίηση των ανωτέρω
υπαλλήλων από την ηµεροµηνία του διορισµού τους γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα,
λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων της περίπτωσης β’ µε
την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν παρακρατηθεί, στους αντίστοιχους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ασφαλιστικού καθεστώτος που µε τη δήλωσή τους
έχουν επιλέξει οι υπάλληλοι αυτοί. Μετά την κατά τα ανωτέρω
ασφαλιστική τακτοποίηση, τυχόν επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατηθεί, από την ηµεροµηνία διορισµού
τους και µετά υπέρ οποιουδήποτε φορέα, αποδίδονται αναδροµικά στους δικαιούχους, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων περί παραγραφής.
δ. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται του
µεν εργοδότη, όπου προβλέπεται, από τον φορέα στον οποίο
διορίζονται, του δε ασφαλισµένου, από τους ίδιους.
ε. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 (Α’
133) έχουν εφαρµογή και για τους υπαλλήλους της παραγράφου
αυτής.
στ. Οι διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων δεν έχουν
εφαρµογή για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου που διορίζονται σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων, για τους οποίους οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των
αποδοχών της θέσης του µετακλητού.
ζ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ έως και ε’ ισχύουν και για
όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν σε θέ-
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σεις µετακλητών υπαλλήλων κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του νόµου αυτού.
12.α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα που υπάγονται στα
ειδικά µισθολόγια των παραγράφων 13 έως και 36 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ’ του ν. 4093/2012 αναπροσαρµόζονται από 1.8.2012 οίκοθεν από τις αρµόδιες Διευθύνσεις
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του π.δ. 169/2007. Ειδικά για την αναπροσαρµογή των
συντάξεων όσων από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποχωρήσει
από την Υπηρεσία από 1.7.2011 και µετά, λαµβάνονται υπόψη,
µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου και την προσκόµιση σχετικής διοικητικής πράξης της Υπηρεσίας από την οποία
αποχώρησε και οι διατάξεις της περίπτωσης 38 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012.
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης ι’ της υποπαραγράφου Β1 της
παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έχουν
ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόσωπα της παρ. 13 του άρθρου
1 του π.δ. 169/2007.
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης θ’ της υποπαραγράφου Β2 της
παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργούνται.
13. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 2 του ν. 3620/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Για την προσφορά η όχι διακεκριµένων υπηρεσιών αποφαίνεται, µε πλήρως αιτιολογηµένη γνώµη, εννεαµελής Επιτροπή η
οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
αποτελούµενη από έναν (1) Πρόεδρο προερχόµενο από τον πανεπιστηµιακό χώρο, µε τον αναπληρωτή του, τέσσερις (4) προσωπικότητες των γραµµάτων, των τεχνών και των επιστηµών,
έναν (1) υπάλληλο της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Προϊστάµενο της καθ’ ύλην αρµόδιας
Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο οποίος µπορεί να αναπληρώνεται από
τον Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος και δύο (2) προσωπικότητες, αναλόγως των οκτώ (8) κατηγοριών λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούµενης παραγράφου, µετά από πρόταση
των συλλογικών τους φορέων, σε όσες περιπτώσεις υπάρχει
συλλογική εκπροσώπηση.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν.
3620/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η σύνταξη αυτή είναι µηνιαία, απονέµεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο δε αριθµός των προτεινόµενων δικαιούχων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) ετησίως.»
γ. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν.
3620/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Να έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή το
50ό έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε
βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό ανικανότητας 67%
και άνω. Η ανικανότητα κρίνεται µε γνωµάτευση της Ανωτάτης
του Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής, στην οποία παραπέµπεται
ο αιτών από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
β. Να µη λαµβάνουν άλλη σύνταξη ίση ή µεγαλύτερη των 720
ευρώ από οποιονδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
γ. Ο µέσος όρος του εισοδήµατος που έχει δηλωθεί συνολικά
κατά τα τρία προηγούµενα οικονοµικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και αυτό που προκύπτει µε βάση τα τεκµήρια, να µην
υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της µηνιαίας κύριας ακαθάριστης
σύνταξης που αντιστοιχεί, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του νόµου αυτού, σε πτυχιούχο δηµόσιο υπάλληλο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε 35 έτη δηµόσιας υπηρεσίας. Επίσης να
υπάρχει δηλωθέν εισόδηµα στην αρµόδια ΔΟΥ από την άσκηση

11325

της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε οικονοµικό έτος πριν τη συµπλήρωση του 60ού έτους της
ηλικίας ή του 50ού για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.»
δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002 αντικαθίστανται ως εξής:
«5. α. Η µηνιαία σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού ανέρχεται στο ποσό των 720 ευρώ. Σε περίπτωση θανάτου
του δικαιούχου η σύνταξη αυτή µεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο και στα ανήλικα ή ανίκανα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω τέκνα, εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα δεν λαµβάνουν άλλη
σύνταξη ή δεν έχουν εισόδηµα µεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου
σύνταξης του Δηµοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η διάταξη
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν.
3075/2002 καταργείται.
β. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαµβάνει και άλλη σύνταξη
µικρότερη των 720 ευρώ, η σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού περιορίζεται τόσο όσο το άθροισµα των δύο συντάξεων να µην υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό.»
ε. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του
ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του
ν. 3620/2007, καταργούνται.
στ. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 13 του άρθρου 1
του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2
του ν. 3620/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί για µια µόνο φορά.»
ζ. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 13 του άρθρου 1
του ν. 3075/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2
του ν. 3620/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Τυχόν µη προταθέντες από την Επιτροπή της παραγράφου
3 του άρθρου αυτού, λόγω κάλυψης του αριθµού της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, µπορούν να επανακριθούν για µία
ακόµη φορά, εντός της εποµένης τριετίας και, κατόπιν παρέλευσης της τριετίας, για µία ακόµη φορά.»
η. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή για
όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού από
1.1.2013 και µετά. Οι αιτήσεις αυτές κρίνονται ή επανακρίνονται
από την Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 3620/2007 µετά τη συγκρότησή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ και
εξετάζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί µέχρι την 31.12.2012 και εκκρεµούν σε
οποιοδήποτε στάδιο εξετάζονται µε βάση τις αντικαθιστώµενες
διατάξεις.
θ. Συντάξεις που έχουν χορηγηθεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού ή θα χορηγηθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή, σε λογοτέχνες - καλλιτέχνες, των οποίων οι αιτήσεις
υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µέχρι την 31.12.2012, αναπροσαρµόζονται από 1.1.2013, οίκοθεν από την Υπηρεσία Συντάξεων, ως
ακολούθως:
αα. σε όσους δεν λαµβάνουν άλλη σύνταξη από οποιονδήποτε
φορέα κύριας ή επικουρικής σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002 όπως τροποποιηµένες, µε τις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης δ’,
ισχύουν και
ββ. για όσους λαµβάνουν και άλλη σύνταξη από οποιονδήποτε
φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης
και της σύνταξης του Δηµοσίου, των οποίων το άθροισµα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, το ποσό της χορηγούµενης σύνταξης λογοτέχνη – καλλιτέχνη περικόπτεται µέχρι το ήµισυ αυτού. Μετά
την κατά τα ανωτέρω περικοπή, το άθροισµα των καταβαλλοµένων συντάξεων του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000 ευρώ.
14. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 3075/2002 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για
τους µόνιµους υπαλλήλους του Δηµοσίου που αποσπώνται στην
«Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων»
(Α.Ε.Δ.Α.Κ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 της από
31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κα-
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τεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας» (Α’ 256).
15. Οι µετατασσόµενοι, γενικά, σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη
υπέρ Δηµοσίου, µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας του
βαθµού τους.
16. Ως ηµεροµηνία καταβολής των συντάξεων του Δηµοσίου
ορίζεται η προτελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου
µήνα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται η ανωτέρω ηµεροµηνία.
17. Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων και αυτού 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 και οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο. Επίσης οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, καθώς
και αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσα από τα ανωτέρω
πρόσωπα λαµβάνουν σύνταξη που δεν καταβάλλεται από το Δηµόσιο, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπάλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του
προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων, που διέπονται από το
καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276), εκτός εάν διαφορετικά
ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.
18 α. Το προσωπικό του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος
«Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.», το οποίο συστάθηκε µε την αριθµ. 2124/Β.95 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 74), το οποίο πριν την πρόσληψή του σε αυτό
υπηρετούσε στην Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία «Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» και υπαγόταν για κύρια, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του
Δηµοσίου, εξακολουθεί να διέπεται, από την ηµεροµηνία της
πρόσληψής του στο ανωτέρω µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα, από
το ίδιο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς και όλη η εφεξής
υπηρεσία του στη νέα του θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και
υγειονοµικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του µεν εργοδότη από το ανωτέρω µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα, του δε ασφαλισµένου από τον ίδιο.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 έχουν εφαρµογή, όπου συντρέχει περίπτωση και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.
δ. Η πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, όσων από τους ανωτέρω υπαλλήλους ενταχθούν σε πρόγραµµα εθελούσιας αποχώρησης, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις άµεσης καταβολής της σύνταξής τους από τους φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και του εφάπαξ βοηθήµατος από τον φορέα
πρόνοιας και το µέρισµα από το ΜΤΠΥ, προσαυξάνεται µε όσα
έτη υπολείπονται για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών.
Η προαναφερόµενη προσαύξηση δεν µπορεί να υπερβεί τα 7 έτη.
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, για την αναγνώριση ως συντάξιµου του ανωτέρω πλασµατικού χρόνου, στους φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης,
πρόνοιας, καθώς και στο ΜΤΠΥ βαρύνουν το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα «Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και
καταβάλλονται στον κάθε φορέα εφάπαξ εντός τριµήνου από την
ηµεροµηνία εθελούσιας αποχώρησης, παρεχοµένης έκπτωσης
15% επί του καταβαλλοµένου ποσού.
Για τον υπολογισµό της πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας
του πρώτου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη και αυτές που αναγνωρίζονται ως συντάξιµες µε βάση τις ισχύουσες, κατά περίπτωση,
διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 169/2007, την αναγνώριση των οποίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές,
υποχρεούται ο υπάλληλος να ζητήσει από την αρµόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πριν
τον υπολογισµό του ανωτέρω πλασµατικού χρόνου.
ε. Σε περίπτωση που µετά την κατά τα ανωτέρω προσαύξηση
δεν επιτυγχάνεται η άµεση καταβολή της σύνταξης, κύριας και
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επικουρικής, καθώς και του εφάπαξ βοηθήµατος και του µερίσµατος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν
την αναγνώριση των ετών που υπολείπονται µε την καταβολή εκ
µέρους τους των προβλεποµένων ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισµένου. Ο προαναφερόµενος χρόνος δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.
ζ. Ο πλασµατικός χρόνος της περίπτωσης δ’, καθώς και ο χρόνος της περίπτωσης ε’ λαµβάνονται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για κύρια και επικουρική
σύνταξη, καθώς και για εφάπαξ βοήθηµα και µέρισµα όσο και για
την προσαύξηση των παροχών αυτών.
Η αναγνώριση των ανωτέρω χρόνων, κατά το µέρος που
αφορά την κύρια σύνταξη, γίνεται µε πράξη της αρµόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4024/2011. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της
περίπτωσης ε’ ισχύουν τα οριζόµενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992.
η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθώς και η διαδικασία της καταβολής από το
µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα «Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» του ποσού του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
δ’, ο έλεγχος αυτού και ο τρόπος κάλυψής του από το ανωτέρω
πιστωτικό ίδρυµα στην περίπτωση που το καταβληθέν ποσό είναι
µικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές όπως αυτές θα υπολογισθούν µε την αναγνωριστική πράξη της αρµόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 5
Διοικητικές διατάξεις
1.α. Οι αναφερόµενες στο άρθρο 5 του ν. 4002/2011 Διευθύνσεις «Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων Μελών
Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών
Κατηγοριών», καθώς και «Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας,
Άσκησης Ενδίκων Μέσων και Διεθνών Σχέσεων», µετονοµάζονται
σε «Διεύθυνση Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής Συντάξεων
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών» και «Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας και
Διεθνών Σχέσεων», αντίστοιχα.
β. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4002/ 2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων.»
2. Η περίπτωση κστ’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«κστ) Άσκηση έφεσης κατά των πράξεων κανονισµού σύνταξης ενώπιον του αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθώς και άσκηση ενδίκων µέσων κατά των πράξεων του αρµοδίου Κλιµακίου και κατά των αποφάσεων των Τµηµάτων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
3.α. Στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 7 του άρθρου 5
του ν. 4002/2011 οι λέξεις «στην παράγραφο 7» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «στην παράγραφο 6».
β. Στην περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
4002/2011, οι λέξεις «υπό στοιχεία α’ µέχρι και κα’» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υπό στοιχεία α’ µέχρι και κ’».
γ. Στην περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
4002/2011, οι λέξεις «υπό στοιχεία α’ µέχρι και κα’» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υπό στοιχεία α’ µέχρι και κ’, καθώς και υπό στοιχείο κη’».
δ. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 4002/2011 οι λέξεις «αρµοδιότητας της Διεύθυνσης αυτής»
διαγράφονται.
ε. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης γ’ της παρ.
4 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, στο Τµήµα αυτό ανήκει η αρµοδιότητα για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης των λογοτεχνών καλλιτεχνών.»
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4.α. Οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ.
3 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:
- της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
- όλων των κατηγοριών και βαθµίδων των Α.Ε.Ι.
ββ) υπαλλήλους του Ταµείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστηµιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ.)».
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε. Τµήµα Ε’ Κανονισµού και Εντολής Πληρωµής
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2 αρµοδιότητες, κατά το µέρος που αφορούν:
αα) υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς:
- της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
- όλων των κατηγοριών και βαθµίδων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.),
- της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
- της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και
- των Εκκλησιαστικών Σχολών.
ββ) υπαλλήλους και συµβούλους:
- του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.),
- υπαλλήλων και ερευνητών της Ακαδηµίας Αθηνών,
- υπαλλήλων και µελών του τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(Π.Ι.).
γγ) υπαλλήλους:
- της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων,
- του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και
- της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των λοιπών δηµόσιων βιβλιοθηκών.
δδ) εκπαιδευτικούς αναγνωρισµένων σχολείων της αλλοδαπής.»
5. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4002/ 2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Η Διεύθυνση Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω τµήµατα:
α. Τµήµα Α’ Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παράγραφο 8, υπό
στοιχεία α’ µέχρι και ζ’ αρµοδιότητες.
β. Τµήµα Β’ Διεθνών Σχέσεων
Το Τµήµα αυτό έχει τις αναφερόµενες στην παράγραφο 8, υπό
στοιχεία η’ µέχρι και ι’ αρµοδιότητες.
γ. Τµήµα Γ’ Προκαταβολής Σύνταξης
Το Τµήµα αυτό έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) την επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της
Διαδικτυακής Εφαρµογής του ΔΑΥΚ,
ββ) τον έλεγχο των στοιχείων που απαιτούνται για την καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007 και
γγ) την παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς
τις Διευθύνσεις Προσωπικού – Οικονοµικού των Υπουργείων, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού σχετικά µε την καταχώρηση των στοιχείων στο ΔΑΥΚ.»
6. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 4, των περιπτώσεων ια’ έως και ιζ’ της παρ. 8, καθώς και της παρ. 12 του άρθρου
7 του π.δ. 79/1990 (Α’ 37) καταργούνται.
7. Με την ψήφιση του παρόντος άρχεται και η ισχύς των προβλεποµένων στο ανωτέρω κεφάλαιο, εκτός αν άλλως ορίζεται
στις επιµέρους διατάξεις του, καταργούµενης κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 6
Σκοπός
Αποκλειστικός σκοπός των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, µε το οποίο τροποποιείται το ν.δ. 1195/1942, είναι, µετά
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την παραγραφή των δικαιωµάτων του καταθέτη ή των νοµίµων
κληρονόµων του, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δηµοσίου.
Άρθρο 7
Ορισµός
Ως αδρανής καταθετικός λογαριασµός σε πιστωτικό ίδρυµα,
κατά την έννοια του ν. 3601/2007, για τις ανάγκες του παρόντος
κεφαλαίου, χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγµατοποιηθεί αποδεδειγµένα καµία πραγµατική συναλλαγή από τους
δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών. Η
εποµένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος
της εικοσαετίας.
Άρθρο 8
Διαδικασία
1. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να στέλνει στο δικαιούχο αδρανούς κατάθεσης ειδοποίηση πριν τη συµπλήρωση
του χρόνου παραγραφής, ενηµερώνοντάς τον ότι, σε περίπτωση
που δεν παρουσιάσει κίνηση ο λογαριασµός του, η κατάθεση θα
παραγραφεί και θα περιέλθει στο Δηµόσιο λόγω συµπλήρωσης
εικοσαετίας. Συγκεκριµένα, µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών
από την πραγµατοποίηση της τελευταίας πραγµατικής συναλλαγής, πρέπει να γίνεται η πρώτη ειδοποίηση του δικαιούχου και
των τυχόν συνδικαιούχων του, όπως αυτοί εµφανίζονται στον
τραπεζικό λογαριασµό, µε συστηµένη επιστολή υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος αυτής δεν υπερβαίνει το ενυπάρχον στο συγκεκριµένο λογαριασµό, ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση, η
Τράπεζα οφείλει να ειδοποιήσει µε απλή επιστολή. Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται µε τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών και η τελευταία µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών από την
πραγµατοποίηση της τελευταίας πραγµατικής συναλλαγής. Η
δεύτερη και η τρίτη ειδοποίηση, οι οποίες πρέπει να γίνονται µε
συστηµένη επιστολή, αφορούν σε δικαιούχους λογαριασµών
υπολοίπου µεγαλύτερου των εκατό (100) ευρώ. Ταυτόχρονα, µε
την τρίτη ειδοποίηση ή την παρέλευση δεκαπενταετίας, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να δηµιουργούν ειδικό αρχείο,
το οποίο θα συµπεριλαµβάνει τα στοιχεία όλων των λογαριασµών. Για την ενηµέρωση των δικαιούχων ακίνητων καταθετικών
λογαριασµών άνω της δεκαπενταετίας απαιτείται µία τουλάχιστον ειδοποίηση πριν τη συµπλήρωση της εικοσαετίας. Στο αρχείο αυτό θα έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι/συνδικαιούχοι και οι
νόµιµοι κληρονόµοι τους. Το εν λόγω αρχείο θα οριστικοποιείται
µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών και θα είναι στη διάθεση των
εποπτικών αρχών και δηµόσιων ελεγκτικών θεσµών για δέκα (10)
ακόµη χρόνια.
2. Το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασµού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου µετά την παρέλευση εικοσαετίας. Η πίστωση των καταθέσεων µε τόκους, καθώς και η
κεφαλαιοποίησή τους, δεν συνιστούν συναλλαγή, κατά την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος, και δεν διακόπτουν την παραγραφή.
3. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αµέσως µετά την παρέλευση του χρονικού ορίου
της εικοσαετίας: α) να αποδίδει στο Δηµόσιο συγκεντρωτικά
µέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών
καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην
Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασµό, β)
να ενηµερώνει ταυτόχρονα τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, γ) να ενηµερώνει τους
δικαιούχους/κληρονόµους για το που έχουν µεταφερθεί τα σχετικά ποσά, µετά την παρέλευση της εικοσαετίας, εφόσον ερωτηθεί.
4. Τα ως άνω ποσά στο σύνολό τους θα καταγράφονται ως
έσοδο στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό.
5. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, µέσα στις προθεσµίες
σύνταξης του Κρατικού Προϋπολογισµού, να ενηµερώνουν το
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Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το κατ’ εκτίµηση ύψος των
αδρανών καταθέσεων που θα µεταφέρουν στο Δηµόσιο µέχρι
τον Απρίλιο του επόµενου έτους, ώστε τα κονδύλια αυτά να συµπεριληφθούν στο Γενικό Προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους.
6. Ο Υπουργός Οικονοµικών µε ειδική έκθεσή του ενηµερώνει
κάθε χρόνο τη Βουλή για το ύψος των σχετικών κεφαλαίων από
αδρανείς καταθέσεις.
Άρθρο 9
Εποπτεία
1. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα
υποχρεούται, µε τους θεσµούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συµµόρφωσης που οφείλει να διαθέτει, να παρακολουθεί
τη συνεπή τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές στις σηµειώσεις των ετήσιων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων
θα βεβαιώνουν εάν τηρήθηκαν ή όχι οι διατάξεις του νόµου για
τις αδρανείς καταθέσεις, αναφέροντας και το ποσό που αποδόθηκε στο Δηµόσιο.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εποπτεύει την πιστή τήρηση από
τα πιστωτικά ιδρύµατα των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου
και σε τυχόν περίπτωση διαπίστωσης µη τήρησης υποχρεούται
να επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται, εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους, να αποστέλλει στις αρµόδιες Διευθύνσεις του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµόσιας Περιουσίας κατάσταση µε τα δραστηριοποιούµενα
στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα, για τον ευχερέστερο έλεγχο
της τήρησης εκ µέρους τους των διατάξεως του παρόντος.
5. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιµο, να θέτει υπόψη της Τράπεζας της Ελλάδος την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου για την επιβεβαίωση της πιστής
εφαρµογής των οριζοµένων στο παρόν κεφάλαιο.
Άρθρο 10
Κατάργηση διατάξεων
Με τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις
των άρθρων 3, 6β, κατά το µέρος που αφορά το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο, και 7 του ν.δ. 1195/1942.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 11
Θητεία
1. Στο άρθρο 7 του ν. 3492/2006 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Η θητεία των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών δεν δύναται να
υπερβαίνει τα έξι (6) συναπτά έτη. Με τη συµπλήρωση της εξαετίας, υποχρεωτικά για δύο (2) έτη ο Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής
παύει να υπηρετεί στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, εξαιρουµένων των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.), ενώ παραµένει εγγεγραµµένος στο
Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Ε.Δ.ΕΛ.). Μετά την παρέλευση της
διετίας, η θητεία του Δηµοσιονοµικού Ελεγκτή δύναται να ανανεωθεί για µία (1) µόνο φορά. Συνολικά η θητεία του Δηµοσιονοµικού Ελεγκτή στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους εξαιρουµένων των Υ.Δ.Ε. δεν µπορεί
να υπερβεί τη δωδεκαετία. Με τη συµπλήρωση της δωδεκαετίας
ο Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής µετακινείται.»
2. Στο άρθρο 16 του ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος
16 ως εξής:
«16. Η θητεία των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών της Ε.Δ.Ε.Λ. δεν
δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) συναπτά έτη. Με τη συµπλήρωση της εξαετίας, υποχρεωτικά για δύο (2) έτη ο Δηµοσιονοµι-

κός Ελεγκτής της Ε.Δ.ΕΛ. παύει να υπηρετεί στις Διευθύνσεις
της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παραµένει εγγεγραµµένος στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών
και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.. Μετά την παρέλευση της διετίας, η
θητεία του Δηµοσιονοµικού Ελεγκτή δύναται να ανανεωθεί για
µία (1) µόνο φορά. Συνολικά η θητεία του Δηµοσιονοµικού Ελεγκτή της Ε.Δ.ΕΛ. στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξαιρουµένων των Υ.Δ.Ε. δεν µπορεί να
υπερβεί τη δωδεκαετία. Με τη συµπλήρωση της δωδεκαετίας ο
Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής µετακινείται.»
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τις κατηγορίες και κλάδους υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους που προβλέπονται και στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις
του, πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και
της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διευθύνσεις οι οποίες είναι αρµόδιες για την άσκηση δηµοσιονοµικών
ελέγχων.
4. Ο Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής, µετά την παρέλευση της πρώτης εξαετίας, δύναται να τοποθετείται ως Δηµοσιονοµικός Ελεγκτής σε Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών
Ελέγχων και αντιστρόφως, χωρίς να απαιτείται η ενδιάµεση µετακίνησή του για χρονικό διάστηµα δύο ετών σε άλλη Διεύθυνση
του Υπουργείου Οικονοµικών.
5. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους προϊσταµένους
τµηµάτων και διευθύνσεων των προαναφερθεισών Γενικών Διευθύνσεων. Κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέµα ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση αρχίζει
και η ισχύς της διάταξης αυτής.
Άρθρο 12
Τήρηση Μητρώων
1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζονται και τηρούνται Μητρώο Δηµοσιονοµικών
Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και Μητρώο Εµπειρογνωµόνων
σε Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ για τις
ανάγκες των ασκούµενων δηµοσιονοµικών ελέγχων της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της
ΕΔΕΛ δύνανται να εντάσσονται υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όλων των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας. Η ένταξή τους γίνεται µετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες
αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο
των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο.
3.α. Στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς
Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ δύνανται να εγγραφούν δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, καθώς και ιδιώτες µετά
από δηµόσια πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως
αυτές ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Δεν
υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο των Ν.Π.Ι.Δ. που
ασκούν ελεγκτικό έργο.
β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 µετά
τις λέξεις «ελεγκτικές εταιρίες» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανάθεση σε ελεγκτικές εταιρίες γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο κατόπιν αιτιολογηµένης και διαπιστωµένης
αδυναµίας της αρµόδιας Διεύθυνσης του άρθρου 6 του ν.
3492/2006 να ανταποκριθεί λόγω εξειδικευµένου αντικειµένου
στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων του άρθρου 13 του ν.
3492/2006. Η ΕΣΕΛ, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της
αρµόδιας για τη διενέργεια του συγκεκριµένου ελέγχου Διεύθυνσης, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονοµικών. Η ελεγκτική
εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Δηµοσιονοµικού
Ελεγκτή ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.»
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Επίσης, η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο κατόπιν αιτιολογηµένης και διαπιστωµένης αδυναµίας της ΕΔΕΛ να ανταποκριθεί
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου τους στις απαιτήσεις
ελέγχου πράξεων της παρ. 2 της περίπτωσης β’ του άρθρου 15
του ν. 3614/2007. Η
ΕΔΕΛ, µετά από εισήγηση του αρµόδιου
προϊσταµένου Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχου, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονοµικών. Η ελεγκτική εταιρεία
διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Δηµοσιονοµικού Ελεγκτή
ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.»
4. Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και των Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασκούν ελέγχους καλύπτονται κατά προτεραιότητα από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών ΕΔΕΛ.
5. Tα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στα Μητρώα αφορούν
την προπτυχιακή ή / και µεταπτυχιακή εκπαίδευση, τη δια βίου
µάθηση και την εµπειρία κατά προτεραιότητα στο σχετικό αντικείµενο. Η πρόσκληση για ένταξη στα Μητρώα λαµβάνει την
απαιτούµενη δηµοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Ο
τρόπος επιλογής των οργάνων αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζεται ευκρινώς και κατά τρόπο, ώστε να τηρείται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στον τρόπο επιλογής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: i) τα
προσόντα των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της
ΕΔΕΛ και των Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους
και Ελέγχους της ΕΔΕΛ που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, ii)
τα κριτήρια κατάταξης των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και των Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς
Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ σε κατηγορία, iii) η διαδικασία
και τα αρµόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων
όργανα, iv) ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων και
η αρµόδια προς τούτο Υπηρεσία, v) η διαδικασία και το αρµόδιο
όργανο για τον ορισµό των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και των Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς
Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ στους συγκεκριµένους ελέγχους και για την επιλογή αυτών προκειµένου να συµµετάσχουν
σε ελέγχους, vi) η διάρκεια και η φύση της θητείας, vii) ο τρόπος
αποβολής από τα Μητρώα και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία
σχετική λεπτοµέρεια.
6.α. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ του παρόντος, οι έλεγχοι της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού διενεργούνται από τους
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β. Σε περίπτωση που το προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου
δεν επαρκεί για τη διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού, δύναται, µέχρι την κατάρτιση του Μητρώου
Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, ως Δηµοσιονοµικοί Ελεγκτές και Ελεγκτές της ΕΔΕΛ να ορίζονται υπάλληλοι
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που διαθέτουν σχετικές
µε το διενεργούµενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εµπειρία. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ η επιλογή υπαλλήλων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους που θα διενεργούν ελέγχους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα γίνεται αποκλειστικά από το
ανωτέρω Μητρώο.
7. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Εµπειρογνωµόνων σε
Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ ως Εµπειρογνώµονες ορίζονται υπάλληλοι του Δηµοσίου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και ιδιώτες, που διαθέτουν σχετικές µε
το διενεργούµενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εµπειρία,
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις διατάξεις της παρ. 9 του
άρθρου 16 του ν. 3614/2007 και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.
3492/2006. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Εµπειρογνωµόνων
σε Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ και τη
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σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών τα προβλεπόµενα Μητρώα της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007
και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 αντικαθίστανται
από το προαναφερθέν Μητρώο και καταργούνται οι προβλεπόµενες στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007 και στην παρ.
3 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 διατάξεις, ενώ η επιλογή των
Εµπειρογνωµόνων γίνεται αποκλειστικά από το ανωτέρω Μητρώο.
8. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέµα ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των ιδιωτών Εµπειρογνωµόνων για τη συµµετοχή τους στους διενεργούµενους ελέγχους, µε τους περιορισµούς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
Άρθρο 13
Σύσταση Διεύθυνσης Έκτακτων
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συστήνεται Διεύθυνση Έκτακτων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, που προστίθεται στις Διευθύνσεις του άρθρου 6 του ν.
3492/2006 (Α’ 210), οι οποίες συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων.
2. Αποστολή της συνιστώµενης Διεύθυνσης είναι η διενέργεια
των έκτακτων δηµοσιονοµικών ελέγχων του άρθρου 13 του ν.
3492/2006, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4081/2012 (Α’ 184). Επίσης, κύριο αντικείµενο της συνιστώµενης Διεύθυνσης είναι και η διενέργεια των ελέγχων των εκκρεµών
υποθέσεων της Οικονοµικής Επιθεώρησης που περιήλθαν στην
αρµοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων,
δυνάµει της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4081/ 2012.
3. Η Διεύθυνση Έκτακτων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τµήµατα:
α. Τµήµα Α’ Ελέγχων.
β. Τµήµα Β’ Παρακολούθησης και Υποστήριξης.
4. Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης συνίστανται στα
κατωτέρω θέµατα, που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της,
ως ακολούθως:
α. Τµήµα Α’.
1. Διαχειριστικός έλεγχος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
ύστερα από καταγγελίες για µη χρηστή οικονοµική διαχείριση.
2. Έκτακτος έλεγχος κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία ή αιτηµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
3614/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, ή άλλης ελεγκτικής Αρχής.
3. Έκτακτος ή/και συµπληρωµατικός έλεγχος της διαχείρισης
πάγιων προκαταβολών, καθώς και των δηµόσιων υπόλογων
(άρθρο 54 του ν. 2362/1995) και δηµόσιων διαχειρίσεων.
4. Επιτόπιος έλεγχος δαπανών της παρ. 5 του άρθρου 26 του
ν. 2362/1995.
5. Έλεγχος της έκθεσης που συντάσσεται από τους Δηµοσιονοµικούς Ελεγκτές ή τις ελεγκτικές οµάδες επί των διενεργούµενων από τη Διεύθυνση Έκτακτων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων,
ως προς την πληρότητά της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
προβλεπόµενη από την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και θεώρησή της από τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης.
6. Επεξεργασία των αντιρρήσεων των φορέων προσώπων σε
συνεργασία µε τον αρµόδιο Δηµοσιονοµικό Ελεγκτή ή ελεγκτική
οµάδα και κατάρτιση εισήγησης επ’ αυτών στην ΕΣΕΛ.
β. Τµήµα Β’.
1. Εισήγηση στην ΕΣΕΛ για τη διενέργεια ή µη έκτακτων ελέγχων ύστερα από καταγγελίες, δηµοσιεύµατα, πληροφορίες και
βάσιµες υπόνοιες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωµαλίες.
2. Μέριµνα για την έκδοση εντολής ελέγχου ή απόφασης συγκρότησης ελεγκτικής οµάδας κατά περίπτωση.
3. Κατεύθυνση και παρακολούθηση του έργου των Δηµοσιο-
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νοµικών Ελεγκτών επί των διενεργούµενων επιτόπιων ελέγχων.
4. Παροχή οδηγιών προς τους Δηµοσιονοµικούς Ελεγκτές για
την πληρέστερη εκπλήρωση του έργου τους.
5. Μελέτη και επεξεργασία των εκθέσεων των Δηµοσιονοµικών
Ελεγκτών και εισήγηση προς λήψη των αναγκαίων διοικητικών ή
νοµοθετικών µέτρων.
6. Αποστολή των εκθέσεων ή αποσπασµάτων αυτών στις κατά
περίπτωση αρµόδιες Αρχές, καθώς και στα πρόσωπα, κατά των
οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων ποσών ή τα οποία φέρουν πειθαρχική ή ποινική
ευθύνη.
7. Διαβίβαση των πράξεων καταλογισµού στα αρµόδια όργανα
του ελεγχόµενου φορέα.
8. Παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων προς τις
υποδείξεις του ελέγχου.
9. Τήρηση αρχείου εκθέσεων των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών
και κάθε άλλου στοιχείου για την παρακολούθηση του ελεγκτικού
έργου.
10. Γραµµατειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
5. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέµα ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

ΝΙΜΤΣ, βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των φορέων αυτών.

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων

Στο τέλος του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α’247), όπως αυτό
προστέθηκε µε το ν. 3871/2010 (Α’141) και έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται ζητήµατα, σχετικά µε
τις αρµοδιότητες, τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία
των Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών των Υπουργείων. Με όµοια απόφαση, είναι δυνατή, σε περίπτωση διάσπασης ή συγχώνευσης Υπουργείων, η σύσταση, συγχώνευση ή
κατάργηση αντίστοιχου αριθµού Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και η ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους.»

1. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων του παρόντος άρθρου
προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Δηµοσιονοµικών, Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Πληροφορικής.»
2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3614/ 2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων του παρόντος άρθρου
προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Δηµοσιονοµικών, Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Πληροφορικής.»
Άρθρο 15
Κατάργηση διάταξης του ν. 3697/2008
1. Με την παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καταργείται το σηµείο ζ’ της παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 3697/2008 (Α’ 194), που διατηρούσε σε ισχύ τον Ειδικό
Λογαριασµό Νο 234039/6 – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ25
Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Χρηµατοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ).
2. Τα έσοδα και οι δαπάνες οι οποίες είναι σχετικές µε το
σκοπό για τον οποίο συστάθηκε ο καταργούµενος µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ειδικός Λογαριασµός εµφανίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την κατάργηση του ειδικού λογαριασµού και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 16
Δαπάνες για την πληρωµή αποζηµιώσεων: α) εφηµερίων ιατρών των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας του
ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ και του Ε.ΚΑ.Β. και β)
πρόσθετων αµοιβών, εργασίας εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών
ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγµατοποιήθηκαν από τον
Οκτώβριο 2012 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθ’
υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού
ή / και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων δύνανται να εκκαθαριστούν όλες εξαιρετικά σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας
τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών µε τα ανωτέρω
διατάξεων. Ειδικότερα, οι πρόσθετες αµοιβές του πάσης φύσεως
προσωπικού, πλην ιατρικού, του Αιγινήτειου, Αρεταίειου και

Άρθρο 17
Προεδρία της Δηµοκρατίας
Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α’ της παρ. 2 του άρθρου 16
του ν. 3205/2003 (Α’297), όπως αυτός ισχύει, οι λέξεις «του Προέδρου της Δηµοκρατίας» αντικαθίστανται ως εξής: «της Προεδρίας της Δηµοκρατίας». Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από
1.1.2013.
Άρθρο 18
Δακοκτονία στην Ηλεία
Συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εφαρµογής του
Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς
µε δολωµατικούς ψεκασµούς για το έτος 2012 θεωρούνται ως
νοµίµως συναφθείσες.
Άρθρο 19
Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών

Άρθρο 20
Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης
της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου
1. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α’ 143) προστίθεται εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου στις
υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών µε την οποία θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης υπό
τη µορφή εγγύησης του Δηµοσίου, πληρουµένων των προϋποθέσεων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρµόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α’143),
όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 37 του
ν. 3458/2006
(Α’ 94) και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4060/2012 (Α’ 65), αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου.
Το Συµβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ή στα όργανα, προς τα οποία έχει µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα παροχής
της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, για:
i) την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, στο
πλαίσιο υφισταµένου καθεστώτος εγγύησης, στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ της περίπτωσης α’, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζοντας τη συνδροµή των προϋποθέσεων
που τάσσονται από την υπουργική απόφαση που θεσπίζει το καθεστώς ενίσχυσης,
ii) την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων, υπό
τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου,
στο πλαίσιο θεσπισµένου καθεστώτος ενίσχυσης υπό τη µορφή
κρατικής εγγύησης, των υποπεριπτώσεων ββ’ και γγ’ της περί-
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πτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ύστερα
από αίτηµα του φορέα υπέρ του οποίου χορηγήθηκε η εγγύηση
ή του πιστωτικού ιδρύµατος έναντι του οποίου παρασχέθηκε
αυτή.
Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, µπορεί να καλείται σε
ακρόαση ο αιτών την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό τη µορφή εγγυήσεων,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
Για τη λειτουργία του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999, Α’45). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι
δυνατόν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του Συµβουλίου.
β. Το Συµβούλιο απαρτίζεται από:
i) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
ως Πρόεδρο, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
ii) τον Προϊστάµενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών
(Γ.Λ.Κ. Δ25), µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
iii) τον Προϊστάµενο της 23ης Διεύθυνσης Δηµοσίου Χρέους
του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ. - Δ23), µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
iv) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
v) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
vi) τον Προϊστάµενο του Δ' Τµήµατος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ. - Δ25), ως εισηγητή, µε τον νόµιµο
αναπληρωτή του,
vii) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, ως εµπειρογνώµονα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται υπάλληλος
του Δ’ Τµήµατος της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον
αναπληρωτή του, ως γραµµατέας του Συµβουλίου.
γ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, παρέχεται στο πλαίσιο
υφιστάµενου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης υπό τη µορφή εγγύησης, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταβιβάζεται
η αρµοδιότητα έκδοσης της απόφασης παροχής εγγύησης, ανάλογα µε το ύψος της παρεχόµενης εγγύησης, στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής ή στον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού ή
στον Προϊστάµενο της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η απόφαση για την παροχή
της εγγύησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο δανειολήπτη και
στο πιστωτικό ίδρυµα, µε µέριµνα της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης
Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών και αναρτάται στο
Πρόγραµµα Διαύγεια (ν. 3861/2010).»
3. Το άρθρο 12 του ν. 2322/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, οι αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών για την παροχή της εγγύησης του
Ελληνικού Δηµοσίου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες θεσπίζεται καθεστώς κρατικής ενίσχυσης υπό τη µορφή εγγύησης
του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου
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1 του παρόντος νόµου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιούνται στην αρµόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών
και των οργάνων προς τα οποία έχει µεταβιβασθεί η σχετική αρµοδιότητα, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, µε τις οποίες
παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ συγκεκριµένου οφειλέτη ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού
Δηµοσίου, στο πλαίσιο θεσπισµένου καθεστώτος ενίσχυσης κατά
το προηγούµενο εδάφιο κοινοποιούνται στον υπέρ ου η εγγύηση
οφειλέτη, στα πιστωτικά ιδρύµατα που χορήγησαν την πίστωση
και ισχύουν από την ανάρτησή τους στο Πρόγραµµα Διαύγεια (ν.
3861/2010).»
4.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
αα) το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α’227), όπως το εδάφιο προστέθηκε µε
την υποπαράγραφο α’ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν.
4075/2012 (Α’89),
ββ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
ν. 2322/1995 (Α’143), όπως αυτό προστέθηκε µε την υποπαράγραφο β’ της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’89),
γγ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 2322/1995 (Α’143), όπως προστέθηκαν µε την υποπαράγραφο
γ’ της παρ. 6 του ν. 4075/2012 (Α’89).
β. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδόθηκαν, κατ’
εφαρµογή της καταργούµενης σύµφωνα µε την περίπτωση αα’
του προηγούµενου εδαφίου, διατάξεως, της περίπτωσης α’ της
παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 3808/2009 (Α’227), παύουν
να ισχύουν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε συµφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης µε το Δηµόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επ. του ν. 3588/2007 (Α’153), µέχρι την
ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου.
γ. Αιτήµατα φορέων των υποπεριπτώσεων ββ’και γγ’ της περίπτωσης α’, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που
έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (Α’ 143)
όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων.
Άρθρο 21
Ερµηνευτική διάταξη για τις Ένοπλες Δυνάµεις
Μετά το άρθρο δεύτερο του ν. 4080/2012 «Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα
- Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις» προστίθεται ερµηνευτική διάταξη, η οποία έχει ως εξής:
«Ερµηνευτική διάταξη: Η αληθής έννοια του χρόνου, στον
οποίο αναδράµει η ισχύς των ετήσιων κρίσεων έτους 2012, είναι
ότι οι προαγωγές των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωµατικών και Επαγγελµατιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων που
θα κριθούν κατά τις ετήσιες κρίσεις έτους 2012 και µόνο όσον
αφορά στη συµπλήρωση χρόνου παραµονής στον κατεχόµενο
βαθµό ή συνολικού χρόνου παραµονής σε βαθµό ως τυπικού
προσόντος για τη διενέργεια των κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις έτους 2013, ανατρέχουν ηµερολογιακά από την 1η Μαρτίου
2012. Η ισχύς της παρούσας διάταξης ανατρέχει στην ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4080/2012.»
Άρθρο 22
Αθλητικά σωµατεία
Στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α’
138), όπως αυτές προστέθηκαν µε το άρθρο 27 του ν. 4110/2013
(Α’ 17), µετά τη λέξη «σωµατεία» και πριν τη φράση «αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες» προστίθεται η πρόταση «,πλην των
αθλητικών Σωµατείων, Ενώσεων και Οµοσπονδιών που επιχορηγούνται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 23
Προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων των ΔΟΥ και των Κτηµατικών Υπηρεσιών

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναδροµικά από τη λήξη της δίµηνης παράτασης του άρθρου δεύτερου του ν. 4126/2013.

Η διάταξη του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 αναδιατυπώνεται
ως εξής:
«Οι συµβάσεις που έχουν συναφθεί και θα συναφθούν µέχρι
31.12.2013 και αφορούν στην καθαριότητα των κτιρίων των ΔΟΥ
και των Κτηµατικών Υπηρεσιών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 2 του ν. 2314/1953 (Α’ 59) και του άρθρου 37 του ν.
2072/1992 (Α’ 125), θεωρούνται νόµιµες και οι σχετικές δαπάνες
για παρασχεθείσες υπηρεσίες µέχρι 31.12.2013 µπορούν να πληρωθούν µέχρι την προαναφερθείσα ηµεροµηνία.»

Άρθρο 27
Συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου στην Εξωτερική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Άρθρο 24
Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, η οποία
αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής,
ως Πρόεδρο,
β) ένα επίτιµο µέλος του Συµβουλίου της Επικρατείας,
γ) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή αναπληρωτή του στο
Υπουργείο Εσωτερικών,
δ) ένα µέλος ΔΕΠ µε ειδικότητα στο Συνταγµατικό Δίκαιο ή
στο Διοικητικό Δίκαιο,
ε) τον Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
στ) τον Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ζ) τον Διευθυντή Κοινωνικής Ένταξης,
η) έναν Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
θ) έναν εκπρόσωπο ο οποίος ορίζεται από τον Συνήγορο του
Πολίτη.
Ως µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται δύο (2)
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής.
2. To σχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που θα συντάξει η Επιτροπή του παρόντος άρθρου θα
υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.
3. Η Επιτροπή, της οποίας τα µέλη δεν θα λαµβάνουν κανενός
είδους αµοιβή ή αποζηµίωση, συγκροτείται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα µέλη
της γραµµατείας της Επιτροπής και ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική µέριµνα και τη γραµµατειακή υποστήριξή τους.

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 149
του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανικού Νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη
δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο, προβλεπόµενο για τους
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ ποσοστό, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την επιτόπια νοµοθεσία, και, σε κάθε περίπτωση,
βαρύνει το Ελληνικό Δηµόσιο. Στη συναπτόµενη µεταξύ εργοδότου και εργαζοµένου σύµβαση πρέπει να γίνεται αναφορά της
υποχρέωσης ασφάλισης του εργαζοµένου εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου.»
2. Δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007
«Κύρωση ως Κώδικα του Οργανικού Νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών» και καταβλήθηκαν µέχρι τις 31.12.2011, είναι νόµιµες
και δεν αναζητούνται.
Άρθρο 28
Ρύθµιση δηµοσιονοµικών θεµάτων
Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων

Στο άρθρο 3 του ν. 455/1976 (Α’ 277) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Αν µετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης της προηγούµενης παραγράφου, ο τρόπος αξιοποίησης που επετράπη
µε αυτήν κατέστη για οποιονδήποτε λόγο ανέφικτος, είναι δυνατή η αξιοποίηση της περιουσίας σύµφωνα µε τον τρόπο που
περιέγραψε ο διαθέτης ή ο δωρητής, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας δικαστικής απόφασης.»

1.α.i) Στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2362/1995 (Α’247),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 45 του ν.
4071/2012 (Α’85) προστίθεται περίπτωση ζ’, ως ακολούθως, και
η υφιστάµενη περίπτωση ζ’ αναριθµείται σε η’:
«ζ) Εξοφλούν τα χρηµατικά εντάλµατα του άρθρου 29.»
ii) Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει
τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων α’, ε’, ζ’ και η’ της προηγούµενης παραγράφου, όσον αφορά στις δαπάνες του Υπουργείου
αυτού.»
β. Στο άρθρο 29 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7.α. Ειδικά, τα χρηµατικά εντάλµατα του τακτικού προϋπολογισµού που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) εξοφλούνται από τις Υπηρεσίες αυτές, µε πίστωση
του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων που διέπουν την εκτέλεση του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και των διατάξεων του άρθρου
δεύτερου παρ.1.β του ν. 3845/2010 (Α’65), όπως ισχύουν.
β. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία
εξόφλησης των ανωτέρω χρηµατικών ενταλµάτων από τις Υ.Δ.Ε.
και καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, η ευθύνη αυτών, ο τύπος
και ο τρόπος τήρησης των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και
στοιχείων και η διαδικασία αποστολής των εξοφληθέντων ενταλµάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας.
γ. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται οι Δ.Ο.Υ. ως αρµόδια όργανα για την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων του
προηγούµενου εδαφίου, νοούνται εφεξής οι Υ.Δ.Ε..
δ. Το άρθρο 30 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 26
Παράταση θητείας των µελών
των Ανεξάρτητων Αρχών

«Άρθρο 30
Εκτέλεση επιτροπικών ενταλµάτων
πριν από την άφιξή τους

1. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου
110 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή
της µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4226/2013 (Α’49), παρατείνεται
από τη λήξη της για διάστηµα τριών µηνών.

Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης άµεσης πληρωµής δαπάνης του Κράτους, επιτρέπεται στους προϊσταµένους των
Υ.Δ.Ε. να εντέλλονται, µε κάθε πρόσφορο µέσο, την εκτέλεση
επιτροπικών ενταλµάτων πριν από την άφιξή τους στους δευτε-

Άρθρο 25
Αξιοποίηση περιουσίας από κληροδότηµα
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ρεύοντες διατάκτες.»
ε. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Άρθρο 66
Αρµοδιότητες των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών σε θέµατα εισπράξεων
1. Οι Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες ενεργούν:
α) Την είσπραξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού,
καθώς και τη διαχείριση των ενσήµων, αξιών και κάθε υλικού η
πώληση του οποίου ανατίθεται αρµοδίως σε αυτές.
β) Την είσπραξη εσόδων για λογαριασµό άλλων Δ.Ο.Υ..»
στ. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2362/
1995, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 3871/2010
(Α’141), καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
43 του ιδίου νόµου.
ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου
αρχίζει από 1.1.2014.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2362/
1995, όπως ισχύει, η φράση «στο όνοµα µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων» αντικαθίσταται µε τη φράση «στο όνοµα µόνιµων δηµόσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δηµόσιο µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 88 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άρση της κατασχέσεως ή εξάλειψη υποθήκης ή ανάκληση
άλλης εκ των ανωτέρω πράξεως διοικητικής ή αναγκαστικής
εκτελέσεως, από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρµόδια προς
τούτο διοικητική αρχή, δεν εξαλείφει αναδροµικά τη διακοπή της
παραγραφής, η οποία αρχίζει εκ νέου από την ηµεροµηνία της
άρσεως ή της εξαλείψεως ή της ανακλήσεως, αντίστοιχα.»
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 95 του ν. 2362/1995
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η κατάσχεση χρηµατικής απαιτήσεως εις χείρας του Δηµοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουµένων και των λοιπών όρων και
προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, µε κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς:
α) στην αρµόδια για την πληρωµή της συγκεκριµένης οφειλής
του Δηµοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηµατική διαχείριση,
β) στις αρµόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ’ ου η κατάσχεση, όσο και του κατασχόντος, Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες.
2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δηµοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του
Δηµοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαιτήσεως
µε την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής, καθώς και ο
αριθµός φορολογικού µητρώου τόσο του κατασχόντος, όσο και
του καθ’ ου η κατάσχεση.
3.α. Η κατάσχεση εις χείρας του Δηµοσίου ολοκληρώνεται
µόνο από της ηµεροµηνίας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου
στην, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, αρµόδια για την πληρωµή της συγκεκριµένης οφειλής του Δηµοσίου υπηρεσία, η
οποία όµως, για να είναι έγκυρη, πρέπει αναγκαίως αφενός µεν
να γίνει χρονικά τελευταία από τις αναφερόµενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφετέρου να συνοδεύεται
από νόµιµα υπό αρµοδίου δικαστικού επιµελητή επικυρωµένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων προηγουµένων εγκύρων επιδόσεων
του κατασχετηρίου αυτού στις ανωτέρω Δηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονοµικών (άρθρο 5 του διατάγµατος της 26.6/10.7.1944 «περί δικών του Δηµοσίου»).
β. Η προθεσµία υποβολής της, κατ’ άρθρο 985 παραγράφου
1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δηλώσεως του Δηµοσίου,
ως τρίτου, είναι 30 ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου στην αρµόδια για την πληρωµή της
συγκεκριµένης οφειλής του Δηµοσίου υπηρεσία, ο προϊστάµενος
της οποίας είναι αρµόδιος για την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου του τόπου όπου εδρεύει
η υπηρεσία.»
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Άρθρο 29
1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 (Α’
239), αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του
ν. 4052/2012 (Α’ 41) και µε την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του
ν. 4075/2012 (Α’ 89), και στην αρχή του πρώτου εδαφίου αυτής
η φράση «Η Ειδική Γραµµατεία Διατροφής και Άθλησης (ΕΓΔΑ)
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται µε τη φράση «Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του
ν. 2725/1999, (Α’ 121), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 76
του ν. 3057/2001 (Α’ 239), αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και µε την παράγραφο
6 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), µετά τη φράση «για
τα προγράµµατα Άθλησης για Όλους» προστίθεται η φράση «και
άλλων οικονοµικών πόρων» και στο τέλος της ίδιας ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:
«Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθµ.
33/2006 ΠΥΣ (Α’ 280). Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού προτείνει
τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες
για την υλοποίηση των τµηµάτων των Προγραµµάτων Άθλησης
για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, που υλοποιούν οι φορείς - Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και
την κατανοµή των εγκεκριµένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και
Οικονοµικών.
Η µισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιµο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούµενοι κάτοικοι και δηµότες µε τη µορφή διδάκτρων ή από είσπραξη
δωρεών και χορηγιών ή µέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόµενου Κ.Α.Ε.. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθµολογική ή µισθολογική εξέλιξη.»
Άρθρο 30
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η κάτωθι συµφωνία πλαίσιο
(Παράρτηµα 1 του σχεδίου νόµου) µεταξύ των, αφενός Δηµητρίου Γεωργιόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας / ΓΔΑΕΕ και αφετέρου Νικολάου Ταβουλάρη (Α.Δ.Τ.
ΑΚ 063584), ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας µε την επωνυµία «Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας
Α.Ε. (NBEE Α.Ε.)», η οποία κρίνεται και χαρακτηρίζεται επωφελής
και συµφέρουσα για το Ελληνικό Δηµόσιο και η οποία έχει ως
εξής:
«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην Αθήνα σήµερα την 15 Απριλίου 2013 µεταξύ των, αφενός
Δηµητρίου Γεωργιόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας / ΓΔΑΕΕ αφετέρου Νικολάου Ταβουλάρη (Α.Δ.Τ.
ΑΚ063584), ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.
(NBEE Α.E) και έδρα την Αθήνα γίνονται δεκτά τα εξής:
1. Μεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρείας υφίσταται η υπ’αριθµ. Σ001Β/00 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την
Τροποποίηση 3 και Τροποποίηση 10 για την «προµήθεια Πυραυλακάτων για τις ανάγκες του ΓΕΝ».
2. Κατά τη λειτουργία της ως άνω συµβάσεως προέκυψαν δυσεπίλυτα προβλήµατα/ θέµατα, για τα οποία συµφωνείται µε την
παρούσα και προς αντιµετώπισή τους να επιχειρηθεί συναινετική
τροποποίησή της.
3. Η σκοπούµενη τροποποίηση θα αφορά ιδία τα κάτωθι θέµατα:
α. Χρονοδιάγραµµα Παραδόσεως ΤΠΚ 5, η οποία δεν θα υπερ-
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βαίνει τους 9 µήνες από την ηµέρα καταβολής του ποσού παραγράφου 8 παρούσας.
β. Αναθεώρηση Χρονοδιαγραµµάτων Υλοποίησης αντικειµένων ΤΠΚ 6 και 7. Ειδικότερα, για την ΤΠΚ 6 η παράδοσή της δεν
θα υπερβεί τους 24 µήνες και για την ΤΠΚ 7 τους 34 µήνες, από
την ηµέρα καταβολής του ποσού παραγράφου 8 παρούσας.
γ. Ανάλυση των Χρονοδιαγραµµάτων σε επιµέρους φάσεις και
αντιστοίχιση αυτών µε επιµέρους πληρωµές, προκειµένου να
είναι δυνατή η παρακολούθηση του ναυπηγικού έργου σε πραγµατική βάση.
δ. Συµψηφισµός απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου από
έτερες συµβάσεις από του «εκ του λαβείν» της παρούσας.
ε. Ενσωµάτωση στα παραστατικά πληρωµής, της έκθεσης διαπιστευµένου φορέα αναφορικά µε τη βεβαίωση της πορείας του
εκτελεσθέντος έργου σε συνάρτηση µε τις αντιστοιχούσες πληρωµές, πέραν και πλέον των προβλεπόµενων στην Τροποποίηση
10. Της ρύθµισης αυτής εξαιρούνται τυχόν αξιώσεις του ανάδοχου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα τα σχετικά τιµολόγια και για τις οποίες ο ανάδοχος επιφυλάσσεται να
προσφύγει στις νόµιµες διαδικασίες.
στ. Ενσωµάτωση στο συµβατικό τίµηµα, του ποσού, που θα
αναδείξει ο ως άνω φορέας για τις µέχρι σήµερα αναπροσαρµογές, µε αντίστοιχη επαύξηση του ως άνω τιµήµατος και απόσυρση του όρου των αναπροσαρµογών εφεξής, για την
Τροποποίηση 3 και 10.
4. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι προβλέψεις της Σύµβασης
001Β/00, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
5. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα µέρη θα προχωρήσουν στις
αναγκαίες τροποποιήσεις της σύµβασης, σύµφωνα µε σχέδιο
Τροποποίησης που θα υποβληθεί από ορισθησόµενη επιτροπή.
Το σχέδιο µε την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας και του Προέδρου της επιτροπής θα επικυρωθεί µε νόµο
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού πρώτα υποβληθεί για έλεγχο
νοµιµότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Με την παρούσα ανακαλούνται αµετάκλητα οι επιστολές εκδόσεως εταιρείας ΝΒΕΕ.
α. NBEE 18//20.3.13 περί θεµάτων Τροποποίηση No 3 της Σ
001Β/00.
β. NBEE 658//22.9.11(επιπρόσθετα κόστη Σ 001Β/00).
γ. ΝΒΕΕ 17//15.3.13, περί θεµάτων Τροποποίησης No 10 της
Σ 001Β/00, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αφορώσα τα αυτά θέµατα.
7. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία τροποποίησης θα
ισχύουν η σύµβαση και πέραν αυτής οι τροποποιήσεις No 3 και
10 ως έχουν µέχρι σήµερα. Στην περίπτωση αυτή, αναβιώνουν
τα σχετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών από την εποµένη της νόµιµης γραπτής επίδοσης της σχετικής περί αυτού (µη
επίτευξη της διαδικασίας Τροποποίησης) γνωστοποιήσεως από
οποιοδήποτε από τα δύο µέρη και από την ίδια ηµεροµηνία επανέρχονται σε ισχύ οι επιστολές τις ανωτέρω παραγράφου 6.
8. Ρητά συµφωνείται ότι η διαδικασία πληρωµής από τον Αγοραστή (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), των ποσών που αντιστοιχούν στις αναπροσαρµογές του Προγράµµατος για τα συµβατικά γεγονότα
που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, και που έχουν τιµολογηθεί από
τον Ανάδοχο στο συνολικό ύψος των 25.430.227,07 θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 30ή Απριλίου 2013, µε την προϋπόθεση να
έχει τεκµηριωθεί από έκθεση του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών
ή αντιστοιχία µεταξύ του οφειλόµενου και καταβληθέντος συµβατικού τιµήµατος µε το εκτελεσθέν έργο και τις πραγµατοποιηθείσες από τη ναυπηγική µονάδα πληρωµές ή δαπάνες,
αναγκαίες για τη ναυπήγηση εκάστου συγκεκριµένου πλοίου.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω σε κάθε περίπτωση µέχρι την ίδια
ηµεροµηνία θα πρέπει να έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές το σχέδιο Τροποποίησης της συµβάσεως. Σε περίπτωση µη
καταβολής του ποσού ή µη υπογραφής του σχεδίου Τροποποίησης της συµβάσεως για οποιαδήποτε αιτία, ισχύουν τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 ανωτέρω.
9. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης
η παρούσα εξακολουθεί να ισχύει µόνο κατά το µέρος που δεν
έρχεται σε αντίθεση µε την τροποποιηθείσα σύµβαση και το νόµο
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που την επικυρώνει.
10. Οι ανωτέρω πληρωµές θα γίνουν απευθείας στον Ανάδοχο
µε ευθύνη του και ρητή γραπτή διαβεβαίωσή του ότι δεν τίθενται
θέµατα εκχώρησής τους σε τράπεζες. Επίσης, ο Ανάδοχος δεσµεύεται να καταβάλει άµεσα τα οφειλόµενα στους εργαζοµένους των Ναυπηγείων.
11. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας κατά την κρίση του δύναται
να ορίσει σύµβουλο ή ελεγκτική εταιρία συµβούλων η οποία θα
παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των εργασιών από την αντισυµβαλλόµενη εταιρία ΝΒΕΕ και τη χρηµατοοικονοµική ροή. Η
εταιρία ΝΒΕΕ υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και κάθε ζητούµενη διευκόλυνση, προκειµένου ο ανωτέρω
σύµβουλος του ΥΠΕΘΑ να µπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του.
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει
το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνεχίζουµε επί της συµπληρωµατικής ηµερήσιας διάταξης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η Διαρκής Κοινοβουλευτική 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 συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση, η οποία µε βάση τον Κανονισµό διαρκεί
κατ’ ανώτατο όριο δέκα ώρες.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, ο
Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία
τους περιορίζεται στο µισό του χρόνου που προβλέπεται από τα
άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Όπως οµόφωνα αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά
παραχώρηση, εγώ προτείνω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι οµόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με συγχωρείτε, δεν αποφάσισε. Απλά εισηγούµαι.
…Προτείνω το λόγο να λάβουν τρεις οµιλητές αντί για ένας,
που προβλέπεται από τον Κανονισµό. Συγκεκριµένα, προτείνω
να λάβουν το λόγο τρεις οµιλητές ορισµένοι από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις οµιλητές ορισµένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, δύο οµιλητές ορισµένοι από το ΠΑΣΟΚ, δύο
οµιλητές ορισµένοι από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δύο οµιλητές ορισµένοι από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή, δύο οµιλητές ορισµένοι από τη Δηµοκρατική Αριστερά, δύο οµιλητές
ορισµένοι από το ΚΚΕ και δύο οµιλητές ορισµένοι από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές. Δηλαδή, προτείνω να λάβουν το λόγο
τρεις, τρεις και δύο οµιλητές, κατά παραχώρηση των άρθρων
του Κανονισµού.
Επίσης, προτείνω η συζήτηση να είναι ενιαία, όπως έγινε και
στην επιτροπή.
Προτείνω, λοιπόν, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να
έχουν χρόνο οµιλίας δώδεκα λεπτά, ο αρµόδιος Υπουργός δεκαπέντε λεπτά, οι συναρµόδιοι Υπουργοί δέκα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΕ’ - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

δας του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ δεκαπέντε λεπτά, οι Πρόεδροι των υπόλοιπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώδεκα λεπτά, οι ορισθέντες από τα κόµµατα
οµιλητές έξι λεπτά καθώς και οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές έξι
λεπτά. Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της
πρωτολογίας.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η συνεδρίαση πρέπει να
ολοκληρωθεί κατά ανώτατο όριο εντός δέκα ωρών.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζουµε ότι,
επειδή αυτό το νοµοσχέδιο στην ουσία είναι ένα πολυνοµοσχέδιο
«τέρας», που περιλαµβάνει διατάξεις απ’ όλα σχεδόν τα Υπουργεία και τις αρµοδιότητες του κράτους, θα µπορούσατε να διευρύνετε κάπως το χρόνο των δέκα ωρών, πολύ περισσότερο που
έχουµε αυτήν τη δυνατότητα µέχρι τις 00.00’ η ώρα, οπότε µπορεί να γίνει τελικώς και η ονοµαστική ψηφοφορία που προαναγγέλλω ότι θα ζητήσουµε. Δηλαδή, θα µπορούσαµε να έχουµε
διεύρυνση του χρόνου, έτσι ώστε να µιλήσουν περισσότεροι οµιλητές Βουλευτές από αυτούς που ορίζονται.
Το δεύτερο που προτείνω, και από το οποίο µπορεί να προκύψει εξοικονόµηση χρόνου, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να δούµε
να παρελαύνουν σε ένα νοµοσχέδιο -το οποίο συζητήθηκε µόνο
στην Οικονοµική Επιτροπή- όλοι οι Υπουργοί µε αυτήν την άνεση
χρόνου. Μπορεί να καλύψει την Κυβέρνηση ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών και για τα άλλα θέµατα που είναι συναφή του
νοµοσχεδίου και οι Υπουργοί να περιορίσουν το χρόνο τους στις
παρεµβάσεις τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γίνει και νέα εξοικονόµηση χρόνου, προκειµένου να µιλήσουν περισσότεροι Βουλευτές.
Αυτές τις δύο προτάσεις σάς κάνω, οι οποίες είναι λογικές και
µπορούν να διευκολύνουν περισσότερους Βουλευτές, ιδιαίτερα
από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Διότι έχουµε τρία κυβερνητικά κόµµατα και αντιλαµβάνεστε ότι θα έχουµε από τρεις πλευρές υποστήριξη του νοµοσχεδίου. Μπορεί, λοιπόν, να ενισχυθεί
η παρουσία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία θα µιλήσει
µε τρεις µόνο Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, είναι λογικές οι προτάσεις και το Προεδρείο δεν έχει
καµιά αντίρρηση. Εγώ έθεσα το χρόνο για να τον σεβαστούµε
κιόλας και ταυτόχρονα να µπορέσει να λάβει το λόγο ένας ακόµη
οµιλητής Βουλευτής.
Αν πράγµατι οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων µιλήσουν όλοι και δεν ξεπεράσουν το χρόνο τους και δώσουµε τη
µία ώρα επιπλέον παράταση που συζητάµε, νοµίζω ότι καλυπτόµαστε απολύτως από τις προτάσεις που κάνατε. Αυτό σηµαίνει
ότι θα πρέπει από τώρα να πούµε ότι δεχόµαστε το δεκάωρο, για
να πάµε στις έντεκα ώρες. Διότι, όπως έχετε δει, η συνεδρίαση
είπαµε να αρχίσει στις 11.00’ η ώρα και στις 11.00’ η ώρα ήταν
εδώ µέσα µόνο ο Πρόεδρος και ένας, δύο συνάδελφοι και έτσι
αρχίσαµε στις 11.15’.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εδώ ήµασταν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με συγχωρείτε, δεν το λέω γι’ αυτό ούτε θέλω να πω κάτι άλλο. Μπορεί
οι υπόλοιποι Βουλευτές να ήταν στην επιτροπή. Δεν το λέω γι’
αυτό. Απλώς λέω ότι συνηθίζουµε να µιλάµε λίγο παραπάνω από
το χρόνο οµιλίας, κυρίως οι Αρχηγοί.
Επίσης, συµφωνώ απολύτως οι Υπουργοί, µόνο αν χρειαστεί,
να πάρουν το λόγο και να εξηγήσουν κάτι εξειδικευµένο, το
οποίο ο Υπουργός Οικονοµικών ίσως δεν θα µπορέσει να το αναλύσει µε τον τρόπο που θα έχει τεθεί από τον ερωτώντα Βουλευτή.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πούµε από
τώρα ότι περίπου στις 23.00’ η ώρα λήγει η συνεδρίαση µε µια
παράταση και πάµε για ψηφοφορία.
Το Σώµα συµφωνεί µε την πρόταση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα
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συµφώνησε.
Παρακαλώ, τα κόµµατα να ορίσουν κατ’ αρχάς τους οµιλητές,
τους τρεις, δύο και δύο και να έχουν και έναν επιπλέον, αν χρειαστεί και προλάβουµε, ως επιπλέον οµιλητή.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φεβρωνία
Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια κατατίθεται νοµοσχέδιο ως προαπαιτούµενο εκταµίευσης δόσης και δεν συνοδεύεται
από περικοπές µισθών και συντάξεων, δεν συνοδεύεται από
νέους φόρους, νέες έκτακτες εισφορές για την κάλυψη δηµοσιονοµικού κενού. Αντιθέτως, προβλέπει διευκολύνσεις των επιχειρήσεων, των µεσαίων και των οικονοµικά ασθενέστερων νοικοκυριών µέσα από εκτεταµένες ρυθµίσεις οφειλών αλλά και µείωση
κατά 15% του ειδικού τέλους ακινήτων.
Είναι η πρώτη φορά, που το φως που αχνοφέγγει δεν είναι
εκτίµηση του εγχώριου πολιτικού συστήµατος, αλλά γενική διεθνής παραδοχή, µε απεικόνιση στους οικονοµικούς δείκτες. Για
πρώτη φορά το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο βελτιώνει σε τριµηνιαία έκθεσή του τις προβλέψεις του για την Ελλάδα έναντι της
προηγούµενης τριµηνιαίας έκθεσής του. Το Ινστιτούτο «BROOKINGS» και οι «FINANCIAL TIMES» διαπιστώνουν πρόοδο στους
οικονοµικούς δείκτες της χώρας.
Από τον περασµένο Ιούνιο έχουν επιστρέψει στις τράπεζες
πάνω από 14 δισεκατοµµύρια. Η απόφαση του Eurogroup της
13ης Δεκεµβρίου 2012 βασίστηκε σε ένα δεδοµένο, την κυβερνητική συνοχή και την ισχυρή πολιτική βούληση. Έσβησε τον όρο
Grexit από τη διεθνή οικονοµική καθηµερινότητα. Όπως λέει
συχνά ο Πρωθυπουργός, ποντάρουν στην επιτυχία µας πολλοί
περισσότεροι από όσους πριν από ένα χρόνο προεξοφλούσαν
την καταστροφή µας.
Σύµφωνα µε έρευνα του ΙΟΒΕ, είναι βελτιωµένο το οικονοµικό
κλίµα, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στη χώρα µας, ενώ οι µεγάλες αβεβαιότητες που χαρακτήριζαν την προηγούµενη χρονιά
έχουν σίγουρα αµβλυνθεί. Την 21η Απριλίου του τρέχοντος έτους οι «NEW YORK TIMES» δηµοσίευσαν άρθρο µε τίτλο: «Το
µισοσκόταδο γύρω από την Ελλάδα εξανεµίζεται».
Δεν πανηγυρίζουµε. Όλοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους, γιατί
αρκετοί κίνδυνοι συσσωρεύονται ξανά στην παγκόσµια οικονοµία. Δεν τρέφουµε αυταπάτες. Η ψυχολογία είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι από µόνη της ικανή για την οικονοµική ανάκαµψη.
Ο δρόµος είναι µακρύς και δύσκολος.
Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,
την ενεργοποίηση των µεγάλων έργων, την επιστροφή από το
δηµόσιο των οφειλών προς τους ιδιώτες, θα επανέλθει η πολυπόθητη ρευστότητα στην αγορά. Αρκεί να επιδειχθεί ισχυρή πολιτική βούληση στο µονόδροµο των αλλαγών και των ρυθµίσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αριστερόστροφος λαϊκισµός,
που καλλιεργήθηκε µεταπολιτευτικά στη χώρα, επικήρυξε την
επιχειρηµατικότητα, ενοχοποίησε το κέρδος, ταύτισε την ιδιωτική
πρωτοβουλία µε την εργασιακή αναλγησία και οδήγησε στις σβησµένες καµινάδες, στη µηδενική ανταγωνιστικότητα, στις σκληρές, ανελαστικές και προστατευµένες κρατικές δοµές. Η
γιγάντωση του δηµόσιου τοµέα παρήγαγε ελλείµµατα, αδράνεια,
κατασπατάληση πόρων των µελλοντικών γενεών µέσω του δανεισµού.
Ακόµα και σήµερα που µιλάµε, η κριτική η οποία γίνεται στην
Κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει ως βάση την επί δεκαετίες αριστερή ιδεολογική παραίσθηση ότι το ζητούµενο δεν είναι η παραγωγή νέου πλούτου, αλλά η µέριµνα για την αναδιανοµή του
υπάρχοντος εθνικού εισοδήµατος.
Ακόµα και σήµερα, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργείτε ως
ο δανεισµός να είναι αυτονόητος και διηνεκής.
Ακόµα και σήµερα, αντιµετωπίζουµε όλοι µας το δηµόσιο ως
την «ιερή αγελάδα», την οποία πρέπει µε κάθε κόστος να συντηρεί η ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ιδεολογικές παραισθήσεις
τέλος! Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο ανταγωνιστική οικονοµία µε υπερτροφικό δηµόσιο τοµέα, κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα και «δηµοσιοϋπαλληλοποίηση» της ιδιωτικής απασχόλησης.
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Αντιθέτως, η κακή διοίκηση στερεί τεράστια κοινοτικά κονδύλια από τις φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι
δικές µας διαπιστώσεις, είναι διαπιστώσεις του Ινστιτούτου
«RUEGEL».
Ήρθε η ώρα να µειωθεί δραστικά και να βελτιωθεί ποιοτικά ο
δηµόσιος τοµέας. Αλλά όχι αλόγιστα, όχι χωρίς σχέδιο, όχι µε
οριζόντιες καταργήσεις φορέων, όχι µε οριζόντιες απολύσεις
υπαλλήλων. Ναι στην αξιολόγηση. Ναι στην αξιοκρατία και στη
διαφάνεια. Ναι στην πειθαρχική τιµωρία. Ναι στην εφαρµογή
σύγχρονων µεθόδων διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων
πόρων. Ναι στη διαρκή επένδυση στη γνώση και στην παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών. Όχι στον κοµµατισµό, όχι στον
εφησυχασµό και στην αδράνεια. Όχι στην οµογενοποίηση και
στις υπεραπλουστεύσεις.
Οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου είναι µια αρχή. Είναι
η δεδηλωµένη βούληση για µια ισχυρή µεταρρύθµιση στο δηµόσιο τοµέα, µε σεβασµό στα δικαιώµατα των εργαζοµένων αλλά
και στις ανάγκες ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού κράτους.
Είναι άλλο η διαθεσιµότητα, άλλο η κινητικότητα, άλλο η κατάργηση θέσης, άλλο η πειθαρχική δίωξη. Μέσα από παγιωµένες
και κατεστηµένες αντιλήψεις γίνεται µία συνειδητή προσπάθεια
ενοποίησης των όρων και προκαλείται, µέσω του γενικευµένου
φόβου, αδράνεια και παράλυση των διοικητικών δοµών. Όσοι
υποθάλπουν αυτό το κλίµα, για µικροκοµµατικά συµφέροντα, ας
αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Επιτέλους, ας αντικρίσουµε την πραγµατικότητα. Μέσα σε
τρία χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα έχουν χάσει τις δουλειές τους
ένα εκατοµµύριο άνθρωποι. Χίλιες απολύσεις την ηµέρα. Χίλιες
χαµένες θέσεις εργασίας την ηµέρα. Και αυτοί έχουν πρόσωπα,
δεν είναι αριθµοί.
Αν είχαν γίνει εξαρχής δραστικές περικοπές του δηµόσιου
τοµέα, δεν θα είχε υποστεί ο ιδιωτικός τοµέας τις τραγικές συνέπειες της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Δεν θα είχαν γίνει
δραµατικές περικοπές µισθών και συντάξεων. Σίγουρα οι συνθήκες σήµερα είναι εξαιρετικά δυσκολότερες. Αν αποδεχθούµε την
αλήθεια, ίσως µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τη ζοφερή πραγµατικότητα.
Οι πολίτες µάς κρίνουν και τιµωρούν την ατολµία. Ο πολιτικός
δεν πρέπει να αρκεί να ξέρει τις λύσεις. Πρέπει να µπορεί και να
τις εφαρµόζει. Κατ’ επανάληψη είχαµε θέσει στο Υπουργείο Οικονοµικών, όλες οι πολιτικές δυνάµεις, ότι η υπερφορολόγηση
οδηγεί µεγάλες οµάδες των φορολογουµένων και των ασφαλισµένων σε αδυναµία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Σήµερα η Κυβέρνηση προχωρά σε ευνοϊκές ρυθµίσεις οφειλών
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Να σας θυµίσω ότι το
δηµοσιονοµικό φώς είναι αυτό που επιτρέπει αυτές τις ρυθµίσεις. Αν συνεχιστεί αυτή η βελτίωση, όλο και περισσότεροι θα
τύχουν των ανακουφιστικών ρυθµίσεων. Ολόκληρη η κοινωνία θα
πάρει βαθιές ανάσες.
Ταυτόχρονα, το µήνυµα που εκπέµπει η Κυβέρνηση είναι
σαφές. Στηρίζει αυτούς οι οποίοι, µε νύχια και µε δόντια, προσπαθούν να είναι συνεπείς και όχι αυτούς που επωφελούνται από
την κρίση για να µην καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ήρθε η ώρα
να σπάσουν οι επτά µύθοι που καλλιεργήσατε, για να τρυγήσετε
την εξουσία.
Πρώτος µύθος: Θα καταργήσετε το µνηµόνιο. Αποτελεί δανειακή υποχρέωση της χώρας και δεν καταργείται µονοµερώς
χωρίς συνέπειες. Όσο εσείς πλέετε σε πελάγη αντιφάσεων και
στην οµηρία των συνιστωσών σας, αν το καταργήσετε, σκίσετε,
πετάξετε, αναστείλετε, ακυρώσετε, αντικαταστήσετε, µέχρι δηλαδή να αποφασίσετε τι θα το κάνετε, η Κυβέρνηση διαρκώς
επαναδιαπραγµατεύεται όλο και από καλύτερη θέση. Μέχρι να
δώσετε απάντηση στο ερώτηµα πώς θα χρηµατοδοτήσετε άµεσα
τα ελλείµµατα και τις λαϊκίστικες υποσχέσεις σας, ας επιλέξετε
τουλάχιστον το δρόµο της πολιτικής αξιοπιστίας και τη σιωπή
που δεν εκθέτει.
Δεύτερος µύθος: Το 2009 το δικό σας «λεφτά υπάρχουν» ήταν
οι υποσχέσεις σας για εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας στο δηµόσιο. Ακόµα και σήµερα η ρητορική σας θεωρεί ότι ο δηµόσιος
τοµέας είναι προστατευµένος και ο ιδιωτικός τοµέας είναι το µό-
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νιµο υποζύγιο. Θεωρείτε ως επουσιώδες και δεδοµένο το θέµα
του δανεισµού και στο µη κοστολογηµένο φορολογικό σας πρόγραµµα προκύπτει ότι η προσδοκία των εσόδων σας είναι από
την υπερφορολόγηση της ιδιωτικής περιουσίας, των αγροτεµαχίων, των ακινήτων και των καταθέσεων. Με τη γνωστή σας
γλωσσοπλασία θα µετονοµάσετε το κούρεµα των καταθέσεων
σε υποχρεωτικό δάνειο. Νοµίζετε, ότι έτσι εξαγνίζεστε;
Τρίτος µύθος: Χαρίζονται τα λεφτά στις τράπεζες. Δείτε, σας
παρακαλώ, πώς διαµορφώνονται τα µετοχολόγια των τραπεζών
µε την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Έτσι, θα πάρετε
την απάντησή σας. Γιατί δεν λέτε στον κόσµο, αν δεν γινόταν η
ανακεφαλαιοποίηση, που τόσο πολεµούσατε, τι θα είχε συµβεί
στις καταθέσεις τους, στις επιχειρήσεις, στις περιουσίες τους,
στης χώρα;
Τέταρτος µύθος: Οι µεταρρυθµίσεις φέρνουν λιτότητα. Λιτότητα, κυρίες και κύριοι, έφερε η έλλειψη µεταρρυθµίσεων, ο ιδεολογικός αυτισµός, η συντήρηση, οι εµµονές, οι αγκυλώσεις.
Πέµπτος µύθος: Οι ιδιωτικοποιήσεις και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας είναι «ξεπούληµα των ασηµικών». Οι επιτυχηµένες αποκρατικοποιήσεις διεθνώς έχουν φέρει, πέρα από τα
δηµοσιονοµικά οφέλη, και νέες θέσεις εργασίας.
Έκτος µύθος: Η καταβολή των οφειλοµένων γερµανικών αποζηµιώσεων θα µας απαλλάξει από το αντίστοιχο χρέος. Συνειδητός αποπροσανατολισµός, µύθος ανάλογος του «λεφτά
υπάρχουν». Η διεκδίκηση και η καταβολή τους είναι πράξη ηθικής και εµπράγµατης ικανοποίησης του έθνους, αλλά δεν έχει
καµµία σχέση µε το δανεισµό της χώρας από τον τριµερή µηχανισµό στήριξης.
Έβδοµος µύθος: Η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αυτό είναι ανάλυση του νοµοσχεδίου;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας-κωδωνοκρουσίες)
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: …η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα θα φέρει την ανάπτυξη. Αν και θολώνεται η εικόνα µε δηλώσεις του τύπου, «το ευρώ δεν είναι φετίχ» και ταυτόχρονα, «το
ευρώ είναι εθνικό νόµισµα», σας παραπέµπω σε δηµοσίευµα της
«WALL STREET JOURNAL» στις 24-04-2013 όπου Γερµανοί αξιωµατούχοι συζητούσαν στο παρελθόν –είναι δικά τους λόγια- τον
ακρωτηριασµό του ελληνικού άκρου, που είχε προσβληθεί από
γάγγραινα, για να σωθεί το υπόλοιπο σώµα της Ευρωζώνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό θέλω ακόµα και ας αφαιρεθεί από
τη δευτεροµιλία µου.
Ευτυχώς, την ώρα που κάποιοι αναπολούσαν να γίνουµε Αργεντινή, κάποιοι άλλοι µε εντολή του λαού κράταγαν τη χώρα
ζωντανή, όχι µε µύθους, αλλά κάνοντας επώδυνες αλλά αναγκαίες επιλογές και σήµερα δικαιώνονται.
Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, δεν ανέχοµαι κάποιοι να ταυτίζουν
το µνηµόνιο µε τις µεταρρυθµίσεις και κάποιοι άλλοι την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων µε µνηµονιακή υποχρέωση. Δεν δέχοµαι να είναι ο κ. Τόµσεν εκείνος που επικαλείται στο «ΤΗΕ
ECONOMIST» ότι ζητά µεταρρυθµίσεις για τη φοροδιαφυγή, την
ανταγωνιστικότητα, την αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα.
Ο ελληνικός λαός ζητά αυτές τις µεταρρυθµίσεις όπως επίσης
και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Ο πολίτης απαιτεί
από εµάς γενναίες πρωτοβουλίες, τολµηρά µέτρα, επένδυση
στην ποιότητα, στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια. Δεν
µπορεί, ως πολιτικοί, να µην αντιλαµβανόµαστε ότι δεν µπορούµε
να παραµένουµε ίδιοι, όταν τα πάντα γύρω µας αλλάζουν. Δεν
µπορούµε να περιµένουµε ότι, κάνοντας ξανά και ξανά τα ίδια
πράγµατα, θα παραγάγουµε διαφορετικό αποτέλεσµα. Άλλωστε,
κατά τον Αϊνστάιν, αυτός είναι ο ορισµός της ηλιθιότητας.
Τέλος, θέλω να κάνω µια διευκρίνιση. Είναι άλλο πράγµα η πολιτική του λιγότερου και του καλύτερου κράτους και άλλο πράγµα η πολιτική του αποσυρόµενου κράτους, στην εκπαίδευση,
στην πρόνοια, στην υγεία, στις υπηρεσίες. Την πρώτη την υπερασπίζοµαι διαχρονικά, τη δεύτερη όµως την πολεµώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΕ’ - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε ακούσει δύο επιχειρήµατα τον τελευταίο καιρό -και τα
ακούσαµε και χθες στην επιτροπή- γι’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο.
Το πρώτο είναι –και υπάρχει και στην αιτιολογική έκθεση- ότι
η Ελλάδα αλλάζει και υπάρχει διεθνής αναγνώριση γι’ αυτήν την
αλλαγή. Το δεύτερο επιχείρηµα είναι ότι πια δεν υπάρχουν νέα
µέτρα. Λέτε: «Σας φέρνουµε νοµοσχέδια χωρίς νέα µέτρα.». Δεν
θέλω να αδικήσω ούτε το ένα επιχείρηµα ούτε το άλλο.
Αρχίζω µε τη διεθνή αναγνώριση, που βασικά έρχεται από τον
κ. Σόιµπλε. Όµως, πριν µπούµε στην οικονοµική αναγνώριση, να
πούµε ότι τα αποτελέσµατα των µνηµονίων δεν είναι µόνο οικονοµικά. Δεν είναι παράδειγµα προς µίµηση η Ελλάδα κατά τον
Νιλς Μουίζνιεκς, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στην οποία
καταγράφεται αύξηση της ρατσιστικής βίας, ατιµωρησία των
δραστών, κακοµεταχείριση των µεταναστών και των Ροµά από
την Αστυνοµία καθώς και η κατάσταση στις φυλακές. Δεν είναι
παράδειγµα προς µίµηση κατά τον Μαρκ Σπρίνγκερ, Διευθυντή
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων,
που καταγράφει την κατάσταση στα δικά µας τα νοσοκοµεία,
ούτε για τον Ροµπέρτο Μπερτολίνι, εκπρόσωπο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας στην Ευρώπη, που µας λέει «τι δεν πρέπει
να κόβεις µετά την εµπειρία της Ελλάδας». Δεν είναι παράδειγµα
προς µίµηση για το Διεθνή Οργανισµό Εργασίας, που καταγράφει τι έχει γίνει στις συλλογικές συµβάσεις και τα δικαιώµατα, τι
έχει γίνει στον κοινωνικό διάλογο και στις εργασιακές σχέσεις.
Ας επιστρέψουµε όµως στην οικονοµία, όπου –υποτίθεταιτώρα βλέπουµε το φως στο τέλος του τούνελ. Τι είχατε πει στον
προϋπολογισµό που ψηφίσαµε πριν από τα Χριστούγεννα; Ότι
µε ύφεση 4,5% το 2013 η ανεργία θα αυξηθεί από το 22,4% στο
22,8%. Πού είναι τον Γενάρη; Στο 27%. Είναι ή δεν είναι προσβολή γι’ αυτούς τους ανέργους, για τις τετρακόσιες χιλιάδες
οικογένειες, που δεν έχουν ούτε µια πηγή εισοδήµατος, η αιτιολογική έκθεση που λέει ότι όλα πάνε καλά;
Διαβάστε την, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την αιτιολογική έκθεση και πείτε µου αν από τη δική σας εµπειρία, από
τις δικές σας περιφέρειες αυτή η αιτιολογική έκθεση έχει οποιαδήποτε σχέση µε την πραγµατικότητα που βλέπετε!
Όσον αφορά την οικονοµία, ποια είναι η καλύτερη υπόσχεση
που δίνει η Κυβέρνηση; Ότι σιγά-σιγά θα φτάσουµε στην οικονοµική κατάσταση των άλλων νότιων χωρών. Διότι κανένας δεν
πιστεύει ότι θα φτάσουµε µε πλεονάσµατα 5% και θα έχουµε και
συγχρόνως 4% και 5% ανάπτυξη. Κανένας οικονοµολόγος δεν
το πιστεύει. Δεν υπάρχει σε καµµία έκθεση οικονοµικής πολιτικής.
Και πώς θα µπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγµατα µε
αυτήν την Ευρωζώνη και αυτήν την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, που είναι και µερκελιστική και µερκαντιλιστική, για να µην
µπορούν οι χώρες του Νότου ποτέ να σηκώσουν κεφάλι και να
αντιµετωπίζουν χρόνια στασιµότητα µε ρυθµούς ανάπτυξης πότε
λίγο κάτω, πότε λίγο πάνω απ’ το µηδέν και πότε µηδέν;
Και, προσέξτε. Η Ελλάδα και να φτάσει σ’ αυτούς τους ρυθµούς δεν θα είναι σαν τις άλλες χώρες του Νότου, γιατί εµείς είχαµε πολύ βαθύτερη ύφεση, έχουµε χάσει πάνω από 20% του
ΑΕΠ, οπότε αυτή η συσσωρευµένη απώλεια δεν διορθώνεται µε
0% και 1% ρυθµούς ανάπτυξης. Δεν θα έχουµε καν την ίδια
µοίρα, γιατί, αν η Ισπανία κι η Πορτογαλία θα ήθελε χρόνια για
να σβήσει τις απώλειες, εµείς θα θέλαµε δεκαετίες.
Πώς απαντάτε σ’ αυτήν την κρίση µε τη «νέα αρχή», όπως λέτε
οργουελικά, για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, που θα µπορέσουν
να αλλάξουν την πραγµατικότητα, παρ’ όλο που όλοι οι φορείς –
ΓΣΕΒΕΕ και όλοι οι άλλοι- λένε ότι σχεδόν κανένας δεν θα µπει
σ’ αυτές τις ρυθµίσεις; Δεν θα µπει γιατί είναι υψηλά τα επιτόκια
–8% συν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-, γιατί
πολλές από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις δεν αφορούν τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που δεν θα µπορούν να εκµεταλλευτούν
τις απεριόριστες δόσεις για χρέη κάτω των 5.000 ευρώ και δεν
θα µπορούν επίσης να µπουν σ’ αυτές τις ρυθµίσεις, αν δεν
έχουν ξεκαθαρίσει για το 2013.
Γι’ αυτόν το λόγο, η δική µας προσέγγιση είναι να έχουµε µια
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εικόνα της συνολικής υπερχρέωσης, γιατί ο κόσµος και οι επιχειρήσεις δεν χρωστάνε µόνο στην εφορία, χρωστάνε και σ’ άλλους
ανθρώπους, χρωστάνε και στις τράπεζες και δεν φέρατε τις ρυθµίσεις για τις τράπεζες. Γι’ αυτό λέµε εµείς ότι δεν πρέπει να πληρώνουν αυτοί που έχουν χαµηλό εισόδηµα. Πρέπει να αφαιρέσουµε τι χρωστάνε, τι έχουν να πληρώσουν για φάρµακα, τι
χρωστάνε για το νοίκι και µετά, αν είναι σε εισόδηµα που είναι
κάτω από το επίπεδο επιβίωσης, δεν πρέπει να πληρώνουν καθόλου και έπειτα πρέπει να πληρώνουν σταδιακά, 10% του εισοδήµατος, αν είναι κανείς φτωχός, και πάει λέγοντας.
Αυτό που λέµε εµείς είναι ότι µε τέτοιες ρυθµίσεις δεν σβήνεις
το δηλητήριο του µνηµονίου, γιατί το δηλητήριο του µνηµονίου
συνεχίζει να πιέζει προς τα κάτω και να δηµιουργεί ύφεση. Λέµε
αυτό που είπαµε και στο νοµοσχέδιο για τις επενδύσεις, ότι
απλώς, µε µία φράση, επενδύσεις και τρόικα δεν πάνε µαζί. Είναι
έννοιες τελείως διαφορετικές µεταξύ τους και δεν θα δούµε
επενδύσεις όσο συνεχίζεται η τρόικα.
Πάµε τώρα στο δεύτερο επιχείρηµα –για να µην το αδικήσωότι δεν έχουµε νέα µέτρα. Σοβαρά; Για το χαράτσι κάποιοι άλλοι
λέγανε ότι δεν θα υπάρχει το 2013, από άλλους ανθρώπους το
άκουσα ότι δεν θα υπάρχει και θα πάµε σε αυτό που µας λέει η
κ. Πατριανάκου, ότι ο κόσµος και οι απλοί πολίτες ζητάνε µέτρα
εναντίον της φοροδιαφυγής; Ζητάνε, κυρία Πατριανάκου. Όµως,
εσείς τι κάνετε; Γιατί δεν το φέρατε αυτό το περιουσιολόγιο;
Γιατί δεν αρχίζετε να φορολογείτε –όπως λέµε εµείς- και την ακίνητη και την κινητή περιουσία µε µεγάλο, βεβαίως, αφορολόγητο
και πάλι µε προοδευτικές κλίµακες, όπως –επαναλαµβάνω- είναι
η δική µας πρόταση;
Ή µήπως δεν είναι νέα µέτρα οι απολύσεις στο δηµόσιο; Είχατε υποσχεθεί µέσα απ’ το µνηµόνιο ότι θα υπάρχει µείωση εκατόν πενήντα χιλιάδων θέσεων εργασίας και είχατε αφήσει να
εννοηθεί ότι το «ένα προς δέκα» και το «ένα προς πέντε» θα γινόταν µε φυσικό τρόπο και χωρίς απολύσεις. Το έχουµε ακούσει
από τον κ. Μανιτάκη εδώ ουκ ολίγες φορές. Τώρα προχωράτε
σε απολύσεις, καταργώντας οργανικές θέσεις, αλλάζοντας τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για να µην µπορούν οι υπάλληλοι να πάνε στην κινητικότητα, αλλά να πηγαίνουν σε απολύσεις.
Και βέβαια φτιάχνετε ένα αυταρχικό κράτος. Καταργείται η
προσφυγή σε δευτεροβάθµιο όργανο σε περίπτωση πειθαρχικής
δίωξης, όχι για να διώξετε τους επίορκους –που υπάρχουν, βεβαίως- αλλά γιατί οι επίορκοι ήταν το πρόσχηµα. Διότι εσείς ο
µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να λειτουργήσετε είναι µε
το φόβο, για να µην έχουµε δηµόσιους υπαλλήλους είτε ελεγκτές
στις εφορίες είτε επιθεωρητές εργασίας, ώστε να µπορούν να
ελέγχουν τον ιδιωτικό τοµέα. Γιατί; Διότι θέλετε δηµόσιους υπαλλήλους που να µην έχουν το θάρρος και να φοβούνται, επειδή οι
µεγάλες επιχειρήσεις που θα ελέγχονταν είναι δικοί σας άνθρωποι.
Δεν µπορεί να περάσει απ’ το µυαλό σας ότι υπάρχουν κι άλλοι
τρόποι για να εµπνευστούν οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα,
ώστε να έχουµε έναν αποδοτικό δηµόσιο τοµέα.
Δεν µπορείτε να σκεφτείτε ότι υπάρχει χώρος για αλλαγές στη
λειτουργία του κράτους, που θα βασίζεται στις συµµετοχικές διαδικασίες και θα υπάρχει κοινωνική λογοδοσία. Γι’ αυτό και η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ είναι µια βαθιά ρύθµιση του κράτους, αλλά
όχι πάνω στο φόβο, µε τις δικές µας αξίες, της συµµετοχής και
της αλληλεγγύης. Αυτό το κράτος που φτιάχνετε, βεβαίως, είναι
κράτος χωρίς ρυθµίσεις. Στα ιδεολογήµατα του νεοφιλελευθερισµού, τι είναι το αντίπαλο δέος του κράτους που ρυθµίζει –υποτίθεται- το βασίλειο της ελευθερίας, όπου τα άτοµα παίρνουν
πρωτοβουλίες και υπάρχει ελευθερία για όλους;
Ο κ. Στουρνάρας φαίνεται ότι όχι µόνο έχει ξεχάσει τα µακροοικονοµικά του για το πώς δουλεύουν τα οικονοµικά της ύφεσης
και πώς είναι αυτοτροφοδοτούµενη αυτή η ύφεση, αλλά έχει ξεχάσει και τα µικροοικονοµικά του. Γιατί υπάρχουν ρυθµίσεις;
Υπάρχουν ρυθµίσεις, γιατί υπάρχουν ατέλειες στην αγορά.
Υπάρχει ασύµµετρη πληροφόρηση, γι’ αυτό χρειάζεται να προστατευτούν οι καταναλωτές και γι’ αυτό χρειάζεται οι γεωπόνοι
να είναι εκεί στα επαγγέλµατα, για να µπορούµε να έχουµε εγγύηση για τα φυτοφάρµακα που παίρνουµε. Γι’ αυτό υπάρχουν
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τα οικονοµικά επιµελητήρια, γιατί ξέρουµε ότι ο ιδιωτικός τοµέας
δεν παρέχει αρκετή εκπαίδευση και κατάρτιση.
Και για όλα αυτά µάς είπε χθες στην επιτροπή ο κ. Στουρνάρας: «Μα, από την Κούβα µέχρι την Κίνα δεν υπάρχουν πια ρυθµίσεις.». Ας διαβάσει ο κ. Στουρνάρας την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες
και για τα κλειστά επαγγέλµατα, που λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος πολύ πριν αρχίσουν τα µνηµόνια για αυτές τις αλλαγές.
Ας µας πει για τους οικονοµολόγους και τους φοροτέχνες ότι
στη Γερµανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στο Βέλγιο,
στην Ολλανδία, στη Σουηδία και σε άλλες χώρες έχουν διατηρήσει τους περιορισµούς στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου,
ότι δηλαδή πρέπει ένας λογιστής να κατέχει συγκεκριµένο, αν
όχι όλο, το ποσοστό της εταιρείας. Φερ’ ειπείν για τους κτηνίατρους σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγµα στη Γαλλία και
στην Ιταλία, αυτό που κάνει αυτό το νοµοσχέδιο δεν µπορεί να
γίνει. Στη Γερµανία υπάρχουν και καθορισµένες τιµές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από έναν χρόνο διακυβέρνησης, αυτή η τρικοµµατική Κυβέρνηση µας αφήνει µια κατεστραµµένη οικονοµία. Μετά από ένα έτος αυτής της Κυβέρνησης
µας αφήνει µια οικονοµία, χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία. Δεν
υπάρχει το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, δεν υπάρχει η Αγροτική
Τράπεζα και γι’ αυτό συγχρόνως αλλάζουµε και το καθεστώς στο
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, για να µην µπορεί
ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα να είναι το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και να µην υπάρχει ούτε η δυνατότητα
πολιτικής εκ µέρους της κοινωνίας, η κοινωνία δηλαδή που δίνει
όλα τα χρήµατα για τις τράπεζες να µην έχει κανένα λόγο και βέβαια υπάρχει ένα αυταρχικό κράτος που µας αφήνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρ’ όλο που δεν είπα τίποτα για τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αφήστε µε στο τέλος να πω µια µικρή κουβέντα. Γιατί,
όπως λέει και ο Μακ Λούαν και όχι ο Ουµπέρτο Έκο –αυτό το
λέω για τους εισηγητές του ΠΑΣΟΚ-, το µέσο είναι και το µήνυµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν φέρνετε, µετά από συζητήσεις τεχνοκρατών, ένα νοµοσχέδιο διαβούλευσης της τρικοµµατικής Κυβέρνησης για δυο µέρες,
δείχνετε ποιο είναι το µέσο και τι εικόνα έχετε για τη δηµοκρατία,
για τις συζητήσεις των πολιτών και για τη διαβούλευση. Γιατί,
όταν φτιάχνετε ένα κράτος έκτακτης ανάγκης, που δεν έχει ούτε
τεκµήριο αθωότητας ούτε προστασίας για τους καταναλωτές
ούτε µέριµνα για την εκπαίδευση και ούτε γίνεται λόγος για τους
φτωχούς, τους άνεργους, τους ανθρώπους που χάνουν τις δουλειές τους, τότε µε αυτήν την πολιτική προσπαθείτε να µην µπορούµε ποτέ να την αντιστρέψουµε. Όµως, να είστε σίγουροι ότι
µε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ θα την αντιστρέψουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αθανάσιος Σκορδάς έχει το λόγο για να
κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχει κατατεθεί µία
νοµοτεχνική βελτίωση στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου
Η.3., που αφορά την ανανέωση των επαγγελµατικών αδειών των
λαϊκών αγορών, όπου ουσιαστικά αντιµετωπίζεται το θέµα έτσι
όπως το είχαν θέσει όλοι οι κύριοι Βουλευτές στην επιτροπή
χθες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καλώς.
Να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους και να ενηµερωθούν
τα κόµµατα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Βεβαίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θέλω να
ενηµερώσω τους κυρίους συναδέλφους ότι εισερχόµεθα στους
ειδικούς αγορητές. Πρώτος είναι ο κ. Κωνσταντινόπουλος και
ακολουθεί ο κ. Μαριάς. Πρέπει να σας πω ότι έχει κατατεθεί αίτηση αντισυνταγµατικότητας, η οποία θα συζητηθεί αµέσως µετά
την τοποθέτηση του κ. Μαριά.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε το λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κάνω ένα
σχόλιο για τις ενστάσεις της Αντιπολίτευσης χθες, όσον αφορά
τη συζήτηση του ενός άρθρου, που κανένας δεν επιθυµεί να έρχονται για συζήτηση τα νοµοσχέδια ως ένα άρθρο.
Χθες, είχαµε την ευκαιρία στην επιτροπή να µιλήσουν όλοι οι
Βουλευτές, να έχουν και πρωτολογία και δευτερολογία. Κάποιοι
άλλοι –και δεν µιλάω για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, που είχαν
το συνέδριό τους- δεν συµµετείχαν. Όµως, όλοι οι Βουλευτές
που ήθελαν να µιλήσουν µίλησαν και είχαν και πρωτολογία και
δευτερολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι είχαν ζήσει τα προηγούµενα χρόνια την ψήφιση ανάλογων νόµων εντός Βουλής ή εκτός
Βουλής, στις πλατείες, και ζητούσαν να καεί η Βουλή και σήµερα
κάθονται στα έδρανα της Βουλής, αναγνωρίζουν χωρίς δεύτερες
σκέψεις µια αλλαγή στα δεδοµένα. Κατέρρευσαν όλοι οι µύθοι
του συνονθυλεύµατος των αντιµνηµονιακών δυνάµεων.
Το παράδειγµα της Κύπρου, δυστυχώς, επιβεβαίωσε όλους
εµάς, που λέγαµε ότι ο ασφαλής δρόµος –δύσκολος- είναι ο δρόµος της Ευρώπης. Όλοι αυτοί που καλλιεργούσαν µε απίστευτη
προχειρότητα µια δηµαγωγία και µύθους ότι µπορούµε να
βρούµε εύκολα χρήµατα από άλλες χώρες όχι απλά κατέρρευσαν, αλλά ηττήθηκαν. Μετά από πολύ καιρό δεν ψηφίζουµε δηµοσιονοµικά µέτρα και σιγά-σιγά υπάρχει αποκλιµάκωση των
φόρων.
Παράλληλα εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, που στηρίζουµε την
τρικοµµατική Κυβέρνηση είµαστε αντιµέτωποι µε διλήµµατα: µεταρρυθµίσεις προς όφελος των πολιτών ή προς όφελος των συγκεκριµένων συµφερόντων; Στήριξη των αδυνάµων –και ιδιαίτερα
των ανέργων- ή κοινωνική έκρηξη, η οποία θα πάρει µαζί της όλα
εκείνα για τα οποία αγωνιστήκαµε τα τελευταία χρόνια και –το
κυριότερο- θα χαθούν οι θυσίες των πολιτών; Αυτά είναι τα κρίσιµα ερωτήµατα για την Κυβέρνηση. Χρειάζεται ειλικρίνεια και
τόλµη. Χρειάζεται πεποίθηση ότι δεν είµαστε δηµοκράτες µόνο
στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, που δεν φοβηθήκαµε το πολιτικό κόστος τα
τελευταία χρόνια, θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για να πετύχει η Κυβέρνηση. Γνωρίζαµε και γνωρίζουµε ότι τυχόν αρνητική ψήφος θα βάλει σε περιπέτειες τη χώρα, µε αποτέλεσµα
κάποιοι να ψηφίζουν «όχι» εκ του ασφαλούς τα τελευταία χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα της ανεργίας το βιώνουν όλες οι οικογένειες στο σπίτι τους. Αν δεν απαντήσουµε
άµεσα στο πρόβληµα αυτό και αν δεν δώσουµε µια ανάσα σε
αυτόν τον κόσµο, θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Οι πολίτες γνωρίζουν τις δυσκολίες, αλλά από την άλλη θέλουν να νιώσουν ότι
η Κυβέρνηση δεν λέει µόνο λόγια, αλλά κάνει και πράξεις.
Το πρόγραµµα που καταθέσαµε και απασχόλησε την Κυβέρνηση και την τρόικα είναι κοστολογηµένο και είναι µια απάντηση
στο µεγάλο αυτό πρόβληµα. Δεν πρέπει να καθυστερήσουµε
άλλο, µετά την αισιοδοξία που υπάρχει από την ανακοίνωση τόσο
του ελλείµµατος όσο και του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Πρέπει να προσθέσουµε κάτι, κύριοι Υπουργοί, στην καθηµερινότητα του πολίτη. Και δεν υπάρχει καλύτερη παρέµβαση από
το θέµα της απασχόλησης. Είναι αδήριτη ανάγκη να αποδεχθείτε
στο σύνολο την τροπολογία άµεσα, µε παράλληλη µεταφορά των
πόρων.
Και εδώ θέλω να επισηµάνω ότι ο κ. Στουρνάρας στα πρώτα
του βήµατα είχε µια πολύ σηµαντική συµβολή και πρέπει άµεσα
το Υπουργείο Ανάπτυξης να µεταφέρει τους πόρους, ώστε να
υλοποιηθεί αυτό το µεγάλο πρόγραµµα. Σκεφθείτε όλους αυτούς
που περιµένουν να υλοποιηθεί αυτό το µεγάλο πρόγραµµα.
Δεν σας έκανε όµως εντύπωση, κύριοι Υπουργοί, ότι οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, που καθηµερινά δείχνουν τη συµπά-
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θειά τους στους ανέργους, σας ρωτούσαν µε επιµονή χθες αν
θα δεχτείτε την τροπολογία, βάζοντας διάφορα θέµατα και δεν
σας προέτρεπαν να ξεπεράσουµε όλα αυτά τα ζητήµατα για να
υλοποιηθούν οι πολιτικές απασχόλησης;
Χθες η Αντιπολίτευση δεν έκανε ούτε µία παρότρυνση για να
στηρίξει αυτήν την προσπάθεια. Ρωτήστε τους. Μάλλον δεν χρειάζεται να τους ρωτήσετε, γιατί ξέρουν οι πολίτες που τους χτυπάνε µε ευκολία την πλάτη και έχουν απαντήσει ήδη. Ξέρετε
γιατί; Διότι το πρωί ο κ. Τσίπρας µάς λέει ότι το Ελληνικό πρέπει
να γίνει γαλατικό χωριό, χωρίς καµµία επένδυση και το βράδυ ο
κ. Σταθάκης µάς λέει ότι το 1/3 πρέπει να γίνει πάρκο, το 1/3
ήπιες µορφές ανάπτυξης και το 1/3 εµπορικό κέντρο. Γνωρίζουν
ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το πρωί καταγγέλλει µεγαλοεργολάβους, µιντιάρχες και υποψήφιους αγοραστές, όπως του
ΟΠΑΠ, και το βράδυ τρώει µαζί τους στο ίδιο τραπέζι, λέγοντας
ότι έχει µία αίσθηση ότι η χώρα δεν πάει καλά.
Το πρωί ο κ. Τσίπρας στη Βουλή µάς εγκαλεί ότι δεν προχωράµε τις επενδύσεις, φέρνοντας το παράδειγµα της «DEUTSCHE
AEOLIA» και το βράδυ ο Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Πετράκος, Περιφερειακός Σύµβουλος στην Πελοπόννησο, καταψηφίζει την ίδια επένδυση για την οποία µας είχε
εγκαλέσει ο Πρόεδρός του!
Και επειδή σε µια στιγµή αδυναµίας ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
λόγω των γεγονότων, είπε ότι είναι νοικοκύρης, θέλω να πω ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας κινούνται στους στίχους του λαϊκού
άσµατος «τη µέρα νοικοκύρης, το βράδυ αµαρτωλός».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Κύριοι Υπουργοί, έναν κίνδυνο έχουµε, τον είχαµε ζήσει και
την προηγούµενη τριετία. Μερικοί Υπουργοί εργάζονταν µε το
δόγµα «εγώ τα ξέρω όλα» και απαξίωναν τους Βουλευτές που
έδιναν καθηµερινή µάχη στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία. Για
παράδειγµα, το πρόβληµα µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
γιγαντώθηκε, γιατί η προηγούµενη Υπουργός Περιβάλλοντος δεν
άκουγε και έχουµε τα γνωστά αποτελέσµατα.
Σας στηρίζουµε, αλλά δεν θέλουµε να δίνουµε δικαιώµατα
στην Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό, κύριοι Υπουργοί, όσον αφορά στον
τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης –που επιτέλους άνοιξε αυτό το
θέµα, γιατί µέχρι τώρα µιλούσαµε γενικά και αόριστα για τους
δηµοσίους υπαλλήλους και για το δηµόσιο των πολιτών και όχι
των υπαλλήλων- θέλουµε ένα δηµόσιο παραγωγικό και θεωρώ
ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο δηµόσιο που πιστεύουν σε
αυτήν την προσπάθεια.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε σε αυτούς τους ανθρώπους και
στην κοινωνία ότι το δηµόσιο δεν µπορεί να καλύψει το θέµα της
ανεργίας, δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα της ανεργίας. Πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που θα προσληφθούν αξιοκρατικά µέσω
του ΑΣΕΠ ότι έχουν δύο δρόµους: ή θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και θα συνταξιοδοτηθούν ή δεν θα κάνουν σωστά τη
δουλειά τους και, µετά από αξιολόγηση, θα απολύονται, όχι
όµως από τους πολιτικούς προϊσταµένους, αλλά από τους θεσµούς. Και το ΑΣΕΠ, που µπορεί να αξιολογεί αξιοκρατικά τις
προσλήψεις, δύναται να αξιολογεί ποιος κάνει σωστά τη δουλειά
του ή όχι. Μόνο έτσι µπορεί να προχωρήσει η µεταρρύθµιση. Διαφορετικά, εάν κάνουµε απολύσεις χωρίς αξιολόγηση, µε κλειστά
µάτια, θα είναι βούτυρο στο ψωµί όλων αυτών που δεν θέλουν
να αλλάξει τίποτα.
Επιτρέψτε µου να σας πω, παρ’ όλο που δεν είναι εδώ ο
Υπουργός, ότι δεν κατάλαβα το ολοκληρωµένο σχέδιό του χθες.
Ελπίζω µε την οµιλία του να µας καλύψει πολλά κενά. Δεν κατάλαβα αν µιλάµε για κατάργηση και απόλυση, γιατί εµείς εννοούµε
αξιολόγηση και απόλυση.
Αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης, την ώρα που λέµε ότι θέλουµε αναβάθµιση του δηµοσίου µε νέες προσλήψεις, µε προσωπικό υψηλών προσόντων, την ίδια ώρα φέρνουµε ρύθµιση η
οποία λέει ότι ένας απόφοιτος ΤΕΙ στα Οικονοµικά ή ένας απόφοιτος λυκείου µπορεί να γίνει οικονοµολόγος ΑΕΙ. Δεν συµβαίνει
αυτό! Αυτό είναι µία αντίφαση και δεν µας πιστεύει η κοινωνία
ότι έχουµε µια συνέπεια να κάνουµε τα ίδια πράγµατα στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Άρα, σας παρακαλώ, το επόµενο χρονικό διάστηµα πρέπει να
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πείσουµε και την τρόικα ότι το µοντέλο που µας λέει είναι ένα
µοντέλο που χρησιµοποιούν µόνο στην Αγγλία –σε καµµία άλλη
χώρα- και το οποίο δεν έχει καµµία συνέπεια.
Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι στο θέµα των µεταρρυθµίσεων
και στο όνοµα αυτών προσπάθησαν πολλοί στην Ελλάδα να κάνουν πολιτική καριέρα. Μεταρρύθµιση, όµως, σηµαίνει αλήθεια.
Και θα σας πω ένα παράδειγµα για το οποίο χθες µιλούσαµε και
αφορούσε τους χώρους όπου θα γίνεται η έψηση. Άκουσα από
την Αντιπολίτευση και από άλλους συναδέλφους να µιλάνε για
τα προ-κατεψυγµένα ψωµιά.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να σας κάνω τον έξυπνο, αλλά
αυτό έχει τελειώσει, από το ν. 4072. Σήµερα µιλάµε για τους
όρους µε τους οποίους θα γίνεται η έψηση, δηλαδή αν θα προστατεύεται ο καταναλωτής ή όχι. Έχουµε τις εξής επιλογές: Ή
να αφήσουµε να γίνει χωρίς κανέναν όρο ή να βάλουµε όρους,
δηλαδή αυτός που θέλει να επενδύσει παράλληλα να προστατεύει τον καταναλωτή. Αυτό µάς ενδιαφέρει. Δεν κόβουµε και δεν
θέλουµε να κλείσει το επάγγελµα. Θέλουµε να γίνει µε όρους,
γιατί η Ελλάδα δεν είναι για τον επόµενο ένα χρόνο, αλλά είναι
για τα επόµενα δέκα, είκοσι, εκατό χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς που στηρίζουµε την Κυβέρνηση έχουµε ένα δρόµο µπροστά µας, να πετύχουµε! Και θα
τα καταφέρουµε. Σ’ αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια, που έχει ένα
απίστευτο πολιτικό κόστος, δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για
πολιτικά παιχνίδια ούτε για δεύτερες σκέψεις. Ή θα χάσουµε,
συνάδελφοι που στηρίζουµε την τρικοµµατική Κυβέρνηση, όλοι
µαζί ή θα κερδίσουµε όλοι µαζί.
Είµαι πεπεισµένος -και αγωνίζοµαι µε πάθος- ότι η χώρα θα
κερδίσει και αυτήν τη µάχη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαριάς.
Ο κύριος Πρόεδρος σας έχει ανακοινώσει ότι, επειδή έχει τεθεί
θέµα αντισυνταγµατικότητας βάσει του άρθρου 100, µετά την
οµιλία του κ. Μαριά ο λέγων και ο αντιλέγων θα πάρουν το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω µε το ζήτηµα του κατεπείγοντος αλλά και τη δοµή που
έχει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που
η Κυβέρνηση προχωρεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Την
έχει χρησιµοποιήσει αρκετές φορές. Το ερώτηµα είναι αν πράγµατι υπάρχει η έννοια του κατεπείγοντος και τι αποφεύγει κανείς
όταν προωθεί ένα νοµοσχέδιο µε τις διαδικασίες του κατεπείγοντος.
Πρώτον, µε τις διαδικασίες του κατεπείγοντος δεν δίνεται η
ευκαιρία στους ενδιαφερόµενους φορείς να εκφράσουν τη
γνώµη τους και αυτό είναι καθοριστικό, διότι οι φορείς µε την κανονική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην επιτροπή, να ακουστούν και να υπάρξει ένας εύλογος χρόνος διαβούλευσης µε τους ίδιους τους κοινωνικούς φορείς στο βαθµό
που τους αφορά.
Δεύτερον, υπάρχει η άνεση χρόνου στην επιτροπή να δει κάποιος σε πρώτη και σε δεύτερη ανάγνωση προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν και να τα διορθώσει.
Τρίτον, επί της ουσίας υπάρχει άνεση χρόνου να µελετήσει κανείς ένα νοµοσχέδιο. Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα φέρατε µε τις
διαδικασίες του κατεπείγοντος το µεσοπρόθεσµο, το οποίο ήταν
πάνω από πεντακόσιες πενήντα σελίδες συνολικά, κείµενα που
έπρεπε να µελετηθούν και τα φέρατε βράδυ, οκτώ-εννέα η ώρα,
και έπρεπε την εποµένη το πρωί στην επιτροπή να έχουµε µελετήσει τα θέµατα αυτά.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει ένα πακέτο τριακοσίων
εβδοµήντα πέντε σελίδων. Δεν δίνει τη δυνατότητα προετοιµασίας γύρω από τα ζητήµατα αυτά, αιφνιδιάζει και -αυτό θέλετεαποκλείει τους φορείς από το να θέσουν τα θέµατα και εποµένως
σε µεγάλο βαθµό οδηγείτε τη διαδικασία σε µία υφαρπαγή, επί
της ουσίας, της ψήφου της Πλειοψηφίας.
Όµως αυτό το έχετε κάνει πλέον σύστηµα, διότι µία φορά µπο-
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ρούµε να το καταλάβουµε, δεύτερη φορά βεβαίως, αλλά εδώ τι
λέτε; Ο ίδιος ο τίτλος του νοµοσχεδίου λέει: «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012» κ.λπ.. Ο ν. 4046
είναι το δεύτερο µνηµόνιο του Παπαδήµου. Δεν είχατε άπλετο
χρόνο µέχρι τώρα να τα ρυθµίσετε τα θέµατα και να κάνετε τις
εξειδικεύσεις; Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, ότι επί της ουσίας και οι εξηγήσεις που έδωσε ο Υπουργός των Οικονοµικών χθες, που είπε
«έχουµε το Euroworking Group µεθαύριο και σε λίγες µέρες το
Eurogroup, για να πάρουµε την επόµενη δόση», δεν είναι επαρκείς εξηγήσεις. Στην ουσία είναι εξηγήσεις που δεν απαντούν
στα καίρια ερωτήµατα. Θέλετε να αιφνιδιάσετε. Αιφνιδιάζετε και
ταυτόχρονα υπονοµεύετε την ίδια τη λειτουργία της Βουλής,
διότι, όταν συνεχίζετε συστηµατικά να το κάνετε αυτό, απαξιώνετε, πλέον, τη Βουλή.
Αυτό συνδυάζεται και µε τη δοµή του νοµοσχεδίου. Διότι φέρνετε ανόµοια ζητήµατα να ρυθµιστούν όχι σε διακεκριµένα
άρθρα, αλλά µόνο σε ένα άρθρο. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι, όπως σας λέει και η εισηγητική έκθεση –ίσως να την
έχετε διαβάσει, συνάδελφοι, στη σελίδα 5, αλλά σας το λέει λίγο
κοµψά- η νοµοτεχνική αρχή της εξειδίκευσης –διότι εδώ έχουµε
άρθρα τα οποία αφορούν τους λογιστές, τις ρυθµίσεις των ληξιπροθέσµων, το χαράτσι, τα αρτοποιεία, το ΤΧΣ, που είναι τελείως
διαφορετικά-, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 74 παράγραφος 5
του Συντάγµατος, ορίζει ότι οι νόµοι πρέπει να αποτελούνται από
οµοιογενείς, σχετικές προς το αντικείµενο του νόµου διατάξεις.
Αυτή η αρχή διέπει την κατάρτιση κάθε νοµοσχεδίου.
Εάν θέλατε, λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήµατα να τα φέρετε, µπορούσατε να φέρετε δεκαπέντε διαφορετικά άρθρα. Αντ’ αυτού
έχετε δύο άρθρα. Το άρθρο πρώτο, που έχει όλη την ουσία, και
βεβαίως το τυπικό άρθρο δεύτερο, το οποίο αφορά την έναρξη
ισχύος του νοµοσχεδίου. Δηµιουργείτε, πλέον, µία λογική της
υποπαραγράφου και της παραγράφου και διαλύετε και τον
τρόπο µε τον οποίο δοµούνται τα νοµοσχέδια.
Αυτό, λοιπόν, είναι αντισυνταγµατικό, κύριοι συνάδελφοι. Παραβιάζει κατ’ αρχάς το άρθρο 60 του Συντάγµατος για την ελευθερία έκφρασης της γνώµης του Βουλευτή, διότι εδώ µπορεί να
υπάρχουν µερικές διατάξεις, τις οποίες εµείς συµφωνούµε να
ψηφίσουµε. Μας υποχρεώνετε να ψηφίσουµε «υπέρ» ή «κατά»,
παρ’ ότι, εάν είχατε ξεχωριστά τα άρθρα, θα είχαµε την ευχέρεια,
όπως προβλέπει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής, να
διατυπώσουµε αρνητική γνώµη επί της αρχής, αρνητική επί του
συνόλου, αλλά να ψηφίσουµε ενδεχοµένως δύο, τρία, τέσσερα
άρθρα.
Ταυτόχρονα, έρχονται και τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές
θα ενσωµατωθούν πάλι στο άρθρο πρώτο. Ο κύριος Υπουργός
Υγείας είχε µία συγκεκριµένη τροπολογία, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον. Μας την έδειξε. Εµείς θα θέλαµε να την υπογράψουµε. Υπογράφοντας, όµως, αυτήν την τροπολογία, η οποία θα
ενσωµατωνόταν στο άρθρο πρώτο, στο τέλος, επειδή θα καταψηφίσουµε το άρθρο αυτό, θα καταψηφίζαµε και τη δική µας
τροπολογία.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µε τη µεθόδευση αυτήν έχετε
πλέον απαξιώσει τη Βουλή. Τι κάνετε; Διαµορφώνετε µία κατάσταση εκβιασµού προς τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας. Δεν
έχετε εµπιστοσύνη στα δικά σας τα στελέχη. Δεν τους δίνετε την
ευκαιρία να τοποθετηθούν επί των άρθρων. Τους λέτε «ή όλο το
άρθρο ή τίποτε». Εκβιαστικά, βεβαίως, ξαναβάζετε το δίληµµα
αυτό. Έτσι, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, απαξιώνετε εντελώς τη
λειτουργία του Κοινοβουλίου. Επιβεβαιώνετε πλέον ότι σε αυτό
το Κοινοβούλιο έρχονται νοµοσχέδια κατ’ επιταγήν και κατ’ εντολήν της ίδιας της τρόικας. Πλέον αυτά που κάνετε είναι επικίνδυνα για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. Είναι
επικίνδυνα για την ίδια τη λειτουργία αυτού εδώ του Κοινοβουλίου.
Τέθηκαν µερικές παρατηρήσεις. Από την εισηγήτρια της Πλειοψηφίας θα περίµενε κανείς µία εισήγηση επί του νοµοσχεδίου,
αλλά δεν ακούσαµε τίποτα. Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ
έθεσε ελάχιστα ζητήµατα επί του νοµοσχεδίου. Βάλατε ένα γενικότερο περίγραµµα. Πρώτον, ότι αλλάζουν οι διεθνείς συνθήκες, ότι η χώρα πάει πολύ καλά. Σας λέµε, λοιπόν, ότι ακόµη και
οι σύµµαχοί σας στην Ευρώπη, πλην της Μέρκελ, ακόµα και ο
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Μπαρόζο, αυτός ο οποίος ενταφίασε µαζί µε τη Μέρκελ όλο το
σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησε την περιοχή σε
λιτότητα, ο ίδιος βγήκε και είπε ότι τελείωσε η ιστορία της λιτότητας. Οι περισσότερες φίλιες δυνάµεις, οι µνηµονιακές, αναζητούν τώρα µία ρύθµιση διάσωσης, ότι, δήθεν, θα σταµατήσουν
τη λιτότητα, για να πάνε σε κάτι άλλο. Μόνο η Μέρκελ επιµένει
σε αυτό. Δεν άκουσα καν µία τοποθέτηση, έστω, επί των ζητηµάτων αυτών. Συνεχίζετε να είστε οι πιο πιστοί οπαδοί της λειτουργίας της Μέρκελ που λέει «λιτότητα εδώ και τώρα, συνεχής
λιτότητα» και έχετε διαλύσει τη χώρα. Δεν µπορεί να συνεχίσει η
χώρα να εξαρτάται από το λάθος πολλαπλασιαστή ή από το
λάθος που είχε το Excel, όταν διαµορφώθηκαν οι διάφορες αντιλήψεις της σχέσης του χρέους µε την ανάπτυξη.
Σε αυτά, λοιπόν, πρέπει να πάρετε θέση. Όµως τα ζητήµατα
δεν προκύπτουν από το λάθος, προκύπτουν από τις συγκεκριµένες ιδεολογικές προκαταλήψεις που έχετε. Υπηρετείτε το νεοφιλελευθερισµό, που και αυτός έχει µια πολύ υλική οικονοµική
βάση, να στηρίξει τα µεγάλα συµφέροντα, τους ολιγάρχες στη
χώρα µας, να στηρίξει τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα, τα
οποία διέλυσαν την ίδια την Ευρώπη και κοινωνικοποιούν τις ζηµιές, δηλαδή πληρώνουµε εµείς τις ζηµιές των τραπεζών.
Έτσι, λοιπόν, έρχεστε µε ένα νοµοσχέδιο και µας λέτε τι; Στην
παράγραφο Α –γιατί µιλάµε µε παραγράφους, δεν υπάρχουν
άρθρα- έχετε ρυθµίσεις για τα ληξιπρόθεσµα.
Πρώτη παρατήρηση. Φέρατε την οικονοµική κατάσταση της
χώρας σε τέτοιο σηµείο, διαλύοντας την οικονοµία, προωθώντας
την ύφεση, που ήταν λογικό ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και
τα νοικοκυριά δεν θα µπορούσαν να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, διότι δεν έχουν πλέον φοροδοτική ικανότητα, διότι τους επιτεθήκατε µε χιλιάδες έµµεσους φόρους,
διότι τους καθηλώσατε µε τους άµεσους φόρους, διότι µε τις περικοπές σε µισθούς και συντάξεις δεν έχουν πλέον εισόδηµα για
να µπορούν να κινηθούν. Έτσι δεν κινείται η αγορά και, αφού δεν
κινείται η αγορά, πέφτει η κατανάλωση, άρα πέφτουν οι έµµεσοι
φόροι, άρα υπάρχει αδυναµία λειτουργίας στη µικροµεσαία επιχείρηση.
Αυτή είναι η πολιτική σας. Την εφαρµόζετε από το 2010 και
τώρα, αφού έχετε καταστρέψει την ελληνική οικονοµία, προσπαθείτε µε ένα σύστηµα δόσεων να το αντιµετωπίσετε. Σας λέµε,
λοιπόν, ότι εδώ και ένα χρόνο που οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι
στη Βουλή, έχουν καταθέσει µια συγκεκριµένη πρόταση που ονοµάζεται «ειδικός λογαριασµός οφειλετών».
Εκεί µέσα, σ’ αυτόν τον ειδικό λογαριασµό, έπρεπε να υπάρχουν όλες οι οφειλές των ελευθέρων επαγγελµατιών σε ασφαλιστικά ταµεία, στην Εφορία και από εκεί, µε τουλάχιστον εκατόν
είκοσι δόσεις, να ξεκινούν οι ρυθµίσεις, µε πρώτη συνέπεια να
βγαίνουν από τον «Τειρεσία» και δεύτερη συνέπεια να αποκτούν
πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, για να µπορεί να δουλέψει το µικρό µαγαζί, η µικροµεσαία επιχείρηση και να µην ξανααπολύσει ανθρώπους, γιατί έχουµε φτάσει στο ένα
εκατοµµύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ανέργους. Έχουµε
58,5% ανεργία των νέων και 27,5% γενικότερη ανεργία στη χώρα.
Ούτε αυτό κάνετε. Βάζετε τέτοιες απίθανες ρυθµίσεις, που δεν
διευκολύνετε ούτε τους µικροοφειλέτες. Αν µάλιστα πάµε στη
διαδικασία να οφείλει κάποιος από 75.000 ευρώ και πάνω, του
βάζετε και το σύστηµα του ανεξάρτητου εκτιµητή, που θα δει µε βάση τα στοιχεία- αν µπορεί κάποιος να µπει στη ρύθµιση και
αν οφείλει από 300.000 ευρώ και πάνω, του ζητάτε πλέον και εγγύηση. Στην παράγραφο 11 της υποπαραγράφου Α.1. λέτε ότι
παρά ταύτα, παρά τη ρύθµιση, το δηµόσιο µπορεί να κάνει και
κατασχέσεις και λοιπά. Αυτό, λοιπόν, είναι το πρώτο θέµα.
Δεύτερον, συνεχίζετε την ιστορία µε το χαράτσι, διότι βάζετε
πλέον χαράτσι µέχρι και στα γιαπιά.
Και έρχοµαι τώρα –επειδή τελειώνει και ο χρόνος- στο ζήτηµα
του δηµοσίου. Πλέον βρήκατε τη δεξαµενή που θέλατε. Αναζητούσατε ένα χώρο στον οποίο θα επιβάλλετε µαζικότατες απολύσεις, για να πιάσετε το νούµερο που αναφέρει µέσα το
µνηµόνιο. Πρέπει να βρείτε τις δεκαπέντε χιλιάδες. Λέγατε ότι
είναι οι επίορκοι. Δεν σας βγαίνουν όµως οι επίορκοι, διότι δεν
είναι τόσο µεγάλος ο αριθµός.
Και από εµάς και από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης -και
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από τον Αλέξη Μητρόπουλο που το είπε στην επιτροπή- τι αναδείχθηκε; Αναδείχθηκε το ότι έρχεστε µε την υποπαράγραφο
ΣΤ.12. και λέτε ότι όσοι είναι σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου, όλους αυτούς, µπορείτε να τους απολύσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί; Είναι σαράντα οχτώ χιλιάδες εργαζόµενοι. Διαλύετε τουλάχιστον διακόσια τριάντα νοµικά πρόσωπα στον κοινωνικό τοµέα, στον τοµέα του κοινωνικού κράτους
και µπορείτε να τους «σχολάσετε». Άρα, χωρίς τις δήθεν διασφαλίσεις περί κινητικότητας και διαθεσιµότητας, τους διώχνετε.
Έρχεστε και µε την υποπαράγραφο ΣΤ.2. και όσους έχουν
κάνει –ή υποτίθεται ότι έχουν κάνει- σοβαρότερο πειθαρχικό αδίκηµα, χωρίς δευτεροβάθµιο πειθαρχικό όργανο τους πετάτε έξω.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Εδώ είχαµε φέρει µια πρόταση για να σταµατήσουν τα golden boys να αµείβονται µε υπέρογκους µισθούς. Την
απορρίψατε. Μετά ήρθε η Νέα Δηµοκρατία και έφερε µία τροπολογία και εµείς την ψηφίσαµε - νοµίζω όλη η Αίθουσα– η οποία
έλεγε ότι κανείς στο δηµόσιο τοµέα δεν θα παίρνει πάνω από το
µισθό του γενικού γραµµατέα. Τα golden boys τέρµα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Όµως, έχετε προσλάβει πλέον προσωπικό επικεφαλής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µε χιλιάδες ευρώ και
έρχεστε τώρα και το βγάζετε εκτός του δηµόσιου τοµέα, για να
µπορούν αυτοί οι κύριοι να πάρουν υπέρογκα χρηµατικά ποσά.
Συγχαρητήρια! Αυτό κάνετε, µε µία λεξούλα.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω µόνο, όσον αφορά τη διαδικασία
της διαγραφής των δήθεν ανεπίδεκτων εισπράξεως ληξιπρόθεσµων οφειλών, το εξής: Μην επιχειρήσετε µέσα από τις διαδικασίες αυτές να περάσετε διαγραφή των απαιτήσεων των γερµανικών αποζηµιώσεων. Γιατί προς τα εκεί θέλετε να στήσετε το «παιχνιδάκι». Αυτό θα µας βρει αντίθετους, γιατί τα κολπάκια που θέλετε µέσα από εκεί να περάσετε δεν προχωρούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε, έχουν προβληθεί αντιρρήσεις για τη συνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου και ζητείται να αποφανθεί η
Βουλή.
Θα εφαρµόσω, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του
Κανονισµού της Βουλής.
Έχει δικαίωµα να µιλήσει ως λέγων ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος
για πέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο υπέβαλε στο Σώµα πρόταση αντισυνταγµατικότητας του συζητουµένου νοµοσχεδίου και µου ανετέθη η τιµή να
την υποστηρίξω.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρωταρχικό καθήκον όλων µας, διαρκής µέριµνα και αγωνία µας, ανεξάρτητα
από κοµµατικές εντάξεις και πολιτικές διαφορές, είναι η επιβίωση
της πατρίδας και η ευηµερία των περήφανων πολιτών της. Συστατικό, όµως, στοιχείο του καθήκοντος αυτού που έχουµε αναµφισβήτητα είναι ο σεβασµός της δηµοκρατίας και των αρχών της,
ειδικότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των αρχών εκείνων
που συγκροτούν την πεµπτουσία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και κυρίως τη διάκριση των εξουσιών, µε προέχουσα τη θέση
της νοµοθετικής λειτουργίας, που εκφράζει την κυριαρχία του
δηµοκρατικού ιστορικά λαού µας.
Με την ψήφιση πολλών πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου
αλλά και σύνθετων νόµων κατά τη µνηµονιακή περίοδο, η αρχή
αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανειληµµένα παραβιά-
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στηκε. Με διάφορα προσχήµατα και µε την επίκληση κατεπειγουσών αναγκών το Κοινοβούλιο υποβαθµίζεται, η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία απαξιώνεται και η λαϊκή εντολή νοθεύεται.
Το γεγονός αυτό, ότι συνέβησαν αυτά στο πρόσφατο παρελθόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να µας οδηγήσει
σήµερα στην επανάληψή τους, γιατί, αν τελικά η παρέκκλιση από
τη θεσµική νοµιµότητα γίνει κανόνας, τότε η δηµοκρατική συνείδηση όλων µας αλλοιώνεται και η δηµοκρατία µπαίνει σε επικίνδυνη ατραπό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία της
κατάθεσης προς συζήτηση του νοµοσχεδίου των εκατόν δεκαεπτά σελίδων και των πολλών διαφορετικών µεταξύ τους αυτοτελών ρυθµίσεων σε ένα µόνο άρθρο δεν έχει προηγούµενο στην
ιστορία του παγκόσµιου κοινοβουλευτικού συστήµατος. Ποτέ και
για κανένα λόγο, ούτε σε συνθήκες πολέµου, δεν έχει συµβεί νοµοσχέδιο τόσο µεγάλης έκτασης, µε σπονδυλωτή και όχι ενιαία
διάρθρωση, να έχει ψηφιστεί µόνο σε ένα άρθρο.
Η σηµερινή διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραβιάζει ευθέως τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 παράγραφος 2
εδάφιο β’, 74 παράγραφος 5 και 76 του Συντάγµατος.
Από τη συνδυασµένη ερµηνεία τους από τα δικαστήρια, τους
επιφανέστερους συνταγµατολόγους µας, από το κοινοβουλευτικό µας Σώµα και από την Επιστηµονική µας Επιτροπή προκύπτει ότι κάθε νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει περισσότερες,
σχετικά αυτοτελείς µεταξύ τους, ρυθµίσεις πρέπει να διαιρείται
σε άρθρα, προκειµένου η συζήτηση, η επεξεργασία και η ψήφισή
του να διέλθει τα τρία προβλεπόµενα στάδια εξέτασης. Κατ’
αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο, όπως ορίζει το Σύνταγµα.
Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το
άρθρο 76 του Συντάγµατός µας «κάθε νοµοσχέδιο και κάθε πρόταση νόµου συζητείται και ψηφίζεται µία µόνο φορά, κατ’ αρχήν,
κατ’ άρθρον και στο σύνολο, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων
του άρθρου 72 παράγραφος 4». Και η εξαίρεση, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παράγραφος 4, έχει ως εξής: «Νοµοσχέδιο ή πρόταση
νόµου, που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, εισάγεται στην Ολοµέλεια σε µία συνεδρίαση και ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, κατ’ άρθρον και στο σύνολο».
Έτσι, κύριε Πρόεδρε, πλην της ρητής τυπικής επιταγής των
άνω συνταγµατικών διατάξεων, που δεν επιδέχονται άλλη ερµηνεία, υπάρχει και η δικαιοκρατική αλλά και η δηµοκρατική αρχή
που διέπει τη νοµοθετική µας λειτουργία, προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αλλά και το δικαίωµα
των Βουλευτών να παρέχουν ψήφο κατά συνείδηση και, ενδεχοµένως, να διαφοροποιούν την ψήφο τους σε επιµέρους άρθρα
εν σχέσει µε την ψήφο τους επί της αρχής.
Την αντισυνταγµατικότητα του παρόµοιου τρόπου ψήφισης
στο προηγούµενο µνηµόνιο έθεσε και η ίδια η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής µε την κατά λέξη φράση: «Η νοµοτεχνική αρχή
της εξειδίκευσης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 74 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, συµφώνως προς την οποία οι νόµοι
πρέπει να αποτελούνται από οµοιογενείς, σχετικές προς το αντικείµενο του νόµου διατάξεις, διέπει και την κατάθεση κάθε επιµέρους άρθρου του νοµοσχεδίου, ώστε να µην επιτρέπεται η
σώρευση σε ένα µόνο άρθρο διατάξεων που αφορούν σε διαφορετικά, ευχερώς διακριτά θέµατα.».
Προκύπτει, επίσης, πρόβληµα συνταγµατικότητας και εκ του
άρθρου 60 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, δεδοµένου ότι η
τηρουµένη διαδικασία αποστερεί από τους Έλληνες Βουλευτές
τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν, θετικά ή αρνητικά.
Πρόκειται συνεπώς για µία κοινοβουλευτική παράδοση αλλά
και συντεταγµένη διαδικασία δύο αιώνων από την εποχή του
Μοντεσκιέ, του Ρουσό, της διάκρισης των εξουσιών, για το σεβασµό, ως εκ τούτου, της δηµοκρατίας µε τη µορφή της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής λειτουργίας και καλούµε το
Σώµα να καταψηφίσει το νοµοσχέδιο, επειδή δεν τηρήθηκαν οι
κατά το Σύνταγµα δεσµευτικές για τους Βουλευτές ρητές ρυθµίσεις.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ως αντιλέγουσα έχει το λόγο η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου για
πέντε λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Θα ξεκινήσω µε µία γενική παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.
Η συνεχής επίκληση αντισυνταγµατικότητας από πλευράς της
Αντιπολίτευσης σε κάθε νοµοθέτηµα είναι πλέον καθ’ έξιν τακτική, η οποία το µόνο που καταφέρνει είναι να οδηγεί στη συνεχή απαξίωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, του
πολιτικού συστήµατος και του ίδιου του πολιτικού λόγου.
Η επίκληση συγκεκριµένων άρθρων, όταν υπάρχει ήδη η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία θέτει µία σειρά ζητηµάτων, που αποτελούν είτε νοµοτεχνικές βελτιώσεις είτε τυπικές
παρατηρήσεις, δεν συνάδουν µε την τοποθέτηση του λέγοντος
από πλευράς Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Το Σύνταγµα, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 και
κατ’ εφαρµογήν ο Κανονισµός της Βουλής, σύµφωνα µε το
άρθρο 109 παράγραφοι 1, 2 και 3, προβλέπουν τη διαδικασία του
κατεπείγοντος. Το «κατεπείγον» ως ορισµός είναι πολιτική έννοια
κατά κύριο λόγο και ουχί νοµική. Η έννοια του κατεπείγοντος έχει
και συγκεκριµένη διαδικασία µε την οποία εισάγεται. Η διαδικασία τηρήθηκε στο σύνολο και ακέραια από τη Βουλή, ύστερα από
τη χθεσινή ψηφοφορία στην αρµόδια επιτροπή και σύµφωνα µε
την έγκριση των µετεχόντων Βουλευτών.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Η διαδικασία του κατεπείγοντος
ήταν µία διαδικασία που από την Κυβέρνηση επροτάθη προς τη
Βουλή λόγω της αυριανής συνεδρίασης του Eurogroup και της
ανάγκης να ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο ως προαπαίτηση καταβολής της δόσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν λέει αυτό το κατεπείγον.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Γίνεται επίκληση από πλευράς
αυτών που θέτουν το θέµα της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 74 παράγραφος 5, επικαλούµενοι την οµοιογένεια που θα
πρέπει να υπάρχει σε ένα νοµοθέτηµα. Πράγµατι, η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής το θέτει νοµοτεχνικά, αλλά δεν το θεωρεί
ουσιώδες. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως προβλέπει το Σύνταγµα.
Θα ήθελα να πω ότι είναι απολύτως τυπικό ζήτηµα, γιατί, αν
προχωρήσουµε στην ανάγνωση του άρθρου 74 παράγραφος 5
και το διαβάσουµε όλο, κύριοι συνάδελφοι, σε περίπτωση αµφισβήτησης –αν, δηλαδή, η Βουλή θέτει ότι αυτό είναι κάτι που δεν
τηρεί τον τύπο της διαδικασίας- αποφαίνεται η ίδια η Βουλή.
Υπάρχει ευκρίνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον τρόπο
µε τον οποίο έχει διατυπωθεί το συγκεκριµένο άρθρο. Υπάρχει
σαφής διαχωρισµός και των εννοιών και των νοµοθετηµάτων.
Πουθενά απ’ αυτήν τη διαδικασία δεν προκύπτει ότι δεν τηρούνται οι αρχές της καλής νοµοθέτησης.
Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει κάποτε, όταν βάζουµε όρους
αντισυνταγµατικότητας, να λαµβάνουµε υπ’ όψιν, κατά Μάνεση,
ότι δεν είναι δυνατόν να στεκόµαστε σε απλοϊκά αυτονόητα της
γραµµατικής ερµηνείας ούτε στην εννοιοκρατία ούτε στην τυπολογική θεώρηση του δικαίου. Θα πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν
τις ιδιαίτερες συνθήκες του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι, διότι
µόνο µ’ αυτόν τον τρόπο µπορούµε να οδηγούµεθα σε ασφαλή
συµπεράσµατα.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η συνεχής
επίκληση της αντισυνταγµατικότητας δείχνει µία εκκολαπτόµενη
διάθεση από πλευράς Αντιπολίτευσης να εµφανίζεται ως ο µοναδικός αυθεντικός εκφραστής του Συντάγµατος. Αυτή η επιχειρούµενη συνταύτιση της αυθεντίας των εκφραστών του
κόµµατος µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς και η προσπάθεια να
εµφανίζεται η νόµιµα εκλεγµένη Κυβέρνηση ως επιβουλέας της
λαϊκής κυριαρχίας ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και για τη δηµοκρατική οµαλότητα αλλά και για τη λαϊκή ενότητα.
Θα ήθελα να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν απευθυνόµαστε σ’ ολόκληρο τον ελληνικό λαό που µας ακούει.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ελάχιστο που
χρειάζεται σ’ αυτήν την Αίθουσα είναι να υπάρχει στοιχειώδης
σεβασµός στις υποδείξεις και τις κατευθύνσεις των επιτροπών,
τις οποίες έχει διαµορφώσει η Βουλή –όπως είναι η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής- και οι οποίες κάνουν εκθέσεις επί των κειµένων που έρχονται εδώ προς ψήφιση.
Ερωτώ, λοιπόν, το εξής: Γράφει η τρικοµµατική Κυβέρνηση
στα παλιά της τα παπούτσια την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και τη σαφή και µη επιδεχόµενη αντιρρήσεως κρίση της για
την αντισυνταγµατικότητα του ενός άρθρου-έκτρωµα του νοµοσχεδίου;
Κυρία Πατριανάκου, θα σας διαβάσω κάτι επί λέξει, διότι κάποτε σ’ αυτήν την Αίθουσα πρέπει να διαβάζουµε τι λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, σε σχέση µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας για το έκτρωµα του άρθρου πρώτου:
«Το πρώτο άρθρο του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου αποτελείται
από δεκατρείς παραγράφους, οι οποίες ρυθµίζουν επιµέρους ζητήµατα αρµοδιότητας διαφορετικών Υπουργείων. Επισηµαίνεται», λέει η Επιστηµονική Επιτροπή «ότι η νοµοτεχνική αρχή της
εξειδίκευσης, η οποία κατοχυρώνεται ρητώς», ακούστε, ρητώς!
«στο άρθρο 74 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, συµφώνως
προς την οποία οι νόµοι πρέπει να αποτελούνται από οµοιογενείς, σχετικές προς το αντικείµενο του νόµου, διατάξεις, διέπει
και την κατάρτιση κάθε επιµέρους άρθρου νοµοσχεδίου, ώστε
να µην είναι επιτρεπτή η συσσώρευση σε ένα µόνο άρθρο διατάξεων που αφορούν σε διαφορετικά, ευχερώς διακριτά, θέµατα».
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η Επιστηµονική Επιτροπή δεν
αφήνει καµµιά αµφιβολία. Λέει ότι δεν είναι επιτρεπτή η συσσώρευση σε ένα µόνο άρθρο διατάξεων που αφορούν σε διαφορετικά, ευχερώς διακριτά, θέµατα και πως έτσι παραβιάζεται ρητώς
το άρθρο 74 παράγραφος 5 του Συντάγµατος.
Αυτά δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η οµόφωνη έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Γιατί, λοιπόν, την έχουµε την
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής; Για να τη γράφουν κάποιοι
στα παλιά τους τα παπούτσια; Πόσο τη λαµβάνετε υπ’ όψιν σας,
κύριοι της Κυβέρνησης; Ποιος είναι ο ουσιαστικός αντίλογος επ’
αυτού; Δεν υπάρχει αντίλογος!
Είναι έκθετο και συνταγµατικά άκυρο το νοµοσχέδιό σας. Και
πρέπει η Βουλή οµόφωνα, όλοι ανεξαιρέτως οι Βουλευτές, να
ψηφίσουν υπέρ της αντισυνταγµατικότητας. Διότι έτσι καταργείται η ψήφος τους, καταργείται η συνείδησή τους, που κατοχυρώνεται συνταγµατικά. Γιατί, όπως ακούσαµε στην επιτροπή,
πάρα πολλοί συνάδελφοι από την Κυβέρνηση που µετέχουν στον
κυβερνητικό συνασπισµό, στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισµό, εξέφρασαν σωρεία αντιρρήσεων επί διατάξεων, υποπαραγράφων του σχετικού νοµοσχεδίου. Τώρα, όµως, πώς θα
εκφράσουν µε την ψήφο τους αυτήν την αντίρρησή τους, αυτή
την αντίθεσή τους; Δεν έχουν καµµία δυνατότητα να το κάνουν,
διότι τσουβαλιάζονται τα πάντα σε «άρθρο πρώτο» και σχεδόν
τίθεται το νοµοσχέδιο ως ψήφος εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση.
Αυτά είναι απαράδεκτα πολιτικά πράγµατα. Και καλώ όλους
τους συναδέλφους, όλοι µαζί, οµόφωνα να αποδοκιµάσουµε
αυτές τις πρακτικές, που δεν θυµίζουν δηµοκρατία, που προσοµοιάζουν στα χειρότερα και στα αυταρχικότερα καθεστώτα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τίτλος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου είναι: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/
2012, 4093/2012 και 4127/2013». Οι νόµοι αυτοί ψηφίστηκαν για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να υπηρετήσουν συγκεκριµένες ανάγκες της χώρας, στο πλαίσιο
των προτεραιοτήτων της για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Τι καλούµαστε σήµερα να κάνουµε µε την ψήφιση αυτού του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου; Καλούµαστε να εξειδικεύσουµε και
να ψηφίσουµε ουσιαστικά την εξειδίκευση και την εφαρµογή των
νόµων που προανέφερα, που οδηγεί σε έναν και µόνο στόχο.
Βεβαίως, έχουµε ποικίλες διατάξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Βεβαίως, έχουµε διατάξεις που εκκινούν από διαφορετικές αρµοδιότητες Υπουργείων και Υπουργών. Ωστόσο, όλες
αυτές οι διατάξεις καταλήγουν σε ένα σκοπό, σε ένα στόχο, που
είναι το πρόγραµµα προσαρµογής.
Το πρόγραµµα προσαρµογής είναι ενιαίο. Το ψήφισε η ελληνική Βουλή. Το υπηρετεί η ελληνική Κυβέρνηση, το υπηρετεί η
χώρα. Δεν έχουµε, λοιπόν, να κάνουµε µε άσχετες διατάξεις,
αλλά µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, που –επαναλαµβάνω- συντείνουν
και στοχεύουν στην υλοποίηση ενός και µόνο στόχου.
Το πρόγραµµα προσαρµογής δεν είναι µονοσήµαντο. Έχει χιλιάδες και ποικίλες προβλέψεις και δράσεις. Εξάλλου, από τη
στιγµή που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο εθνικός συντονιστής
σ’ αυτήν την περίπτωση είναι το Υπουργείο Οικονοµικών, δεν θα
γινόταν να έρχονται εδώ σκόρπιες διατάξεις και διατάξεις αποκοµµένες µεταξύ τους από διάφορα Υπουργεία, χωρίς το Υπουργείο Οικονοµικών να παίζει αυτόν το ρόλο της διαπραγµάτευσης
µε τους δανειστές µας.
Προηγουµένως, ακούσαµε εδώ πραγµατικά ορισµένες µεγαλοστοµίες και ανακρίβειες από την πλευρά της Αντιπολίτευσης.
Αφήνω ασχολίαστα όλα αυτά τα υπερβολικά που ακούστηκαν,
αλλά θέλω να σταθώ σε πολύ συγκεκριµένα επιχειρήµατα που
τέθηκαν από την πλευρά των συναδέλφων κ. Μητρόπουλου και
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Λαφαζάνη.
Ετέθη, λοιπόν, το ζήτηµα του άρθρου 74 παράγραφος 5, το
οποίο, κατά τον κ. Λαφαζάνη, εµείς γράφουµε στα παλιά µας τα
παπούτσια. Όµως, εσείς γράφετε το Σύνταγµα στα παλιά σας τα
παπούτσια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς γράφουµε το Σύνταγµα
στα παλιά µας τα παπούτσια; Την Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής γράφετε!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ναι, γράφετε το Σύνταγµα στα παλιά
σας τα παπούτσια, διότι η Επιστηµονική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια γνωµοδοτική επιτροπή. Λέει τη γνώµη
της και αποφαίνεται η Βουλή.
Το άρθρο 74, λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, λέει ότι, σε περίπτωση
αµφισβήτησης, αποφαίνεται η Βουλή. Το γράφετε ή δεν το γράφετε, λοιπόν, στα παλιά σας τα παπούτσια το Σύνταγµα; Διότι
εµείς ερχόµαστε εδώ …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς το φέραµε εδώ, κύριε συνάδελφε και ζητάµε από τη Βουλή…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: …εµείς ερχόµαστε εδώ και ακούµε
µε προσοχή εσάς και τα επιχειρήµατά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γράφουµε στα παλιά µας τα παπούτσια τη Βουλή; Αφού εµείς το φέραµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Στη Βουλή απευθυνόµαστε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εδώ ακούστηκαν χειρότερα, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Φέρνετε τα επιχειρήµατά σας, τα
ακούµε και αντιλέγουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί δεν το φέρνατε σε δέκα
άρθρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Όµως, επειδή έρχεστε εδώ µονοµερώς και ερµηνεύετε το Σύνταγµα και τις διατάξεις των νόµων,
θέλω να σας πω ότι υπάρχει µια διάταξη του Συντάγµατος που
λέει ότι, σε περίπτωση αµφισβήτησης σχετικά µε το αν οι διατάξεις είναι σχετικές ή όχι µε το αντικείµενο του νόµου που έρχεται
εδώ, αποφαίνεται η Βουλή.
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Ε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ας αποφανθεί η Βουλή και να εφαρµόσουµε το Σύνταγµα.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλάµε για αντισυνταγµατικότητα σ’ αυτόν το χώρο, όταν είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η σκοπιµότητα έχει νικήσει κατά κράτος τη νοµιµότητα. Και το λέω αυτό, διότι, όταν καταφεύγει κάποιος στο Επιστηµονικό Συµβούλιο ή όταν συµβουλεύει επιστηµονικά το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής –το οποίο είναι, βεβαίως,
γνωµοδοτικό όργανο- λαµβάνεται υπ’ όψιν από τη Βουλή των Ελλήνων, ναι ή όχι;
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να παρατηρήσετε τις κυρίες και τους
κυρίους στα υπουργικά έδρανα να κάνουν ησυχία, γιατί ενοχλούν; Αν θέλετε, µπορούµε να διακόψουµε µέχρι που να επιληφθούν του ελαττωµατικού του νοµοσχεδίου και µετά να
αποφανθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε. Το Προεδρείο επιλήφθηκε πριν το πείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Είναι η οµιλία του Κοινοβουλευτικού και ρίχνει λάδι στη
Βουλή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ερωτώ, λοιπόν, το εξής. Επειδή
το θέµα έχει να κάνει µε µια καθαρά νοµική διάσταση και δεν
είναι θέµα πολιτικών φληναφηµάτων -εδώ είναι νοµικό το θέµασυµβουλεύεστε και λαµβάνετε υπ’ όψιν το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ή καλαµπουρίζουµε; Διότι, εάν το λαµβάνετε υπ’
όψιν, πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν. Δεν µπορείτε να λέτε εδώ η/ο οιοσδήποτε, διότι είναι ενιαία η τοποθέτηση- ότι, αν θέλουµε,
το λαµβάνουµε υπ’ όψιν. Είναι σοβαροί οι θεσµοί, τους σκέπτεστε και τους αντιλαµβάνεστε κατά την έννοια της σοβαρότητας
-και έτσι πρέπει να δράττε ή να αντιδράτε- ή θα γνωµοδοτεί το
κάθε επιστηµονικό συµβούλιο και θα λέµε «δεν το λαµβάνουµε
υπ’ όψιν, γιατί έτσι µας γουστάρει»; Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι το εξής. Λέει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας ότι υπάρχει, σύµφωνα µε το άρθρο 74 παράγραφος 5,
οµοιογένεια σε ένα νοµοθέτηµα. Αυτό είναι θέµα κοινής λογικής.
Ο νόµος είναι κοινή λογική.
Είναι ενιαίο νοµοθέτηµα το νοµοθέτηµα που προβλέπει για την
ενδικοφανή προσφυγή στην ειδική διοικητική διαδικασία µε το
προψηµένο ψωµί των σουπερµάρκετ; Ποιο ανήλικο παιδί µπορεί
να απαντήσει καταφατικά, ότι αυτό είναι ενιαία άποψη που
αφορά ένα ενιαίο νοµοθέτηµα;
Κύριε Πρόεδρε, εµείς έχουµε την εντύπωση ότι δεν είστε µόνο
διαχειριστής του κοινοβουλευτικού χρόνου. Εµείς έχουµε την εντύπωση -έως πεποίθηση- ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αντισυνταγµατικότητος, όταν έχουµε κατάφωρες παραβιάσεις, πρέπει να
παρεµβαίνει το Προεδρείο της Βουλής. Όλα µαζί σε ένα, είναι,
βεβαίως, εκδήλως αντισυνταγµατικό.
Εµείς θα είχαµε να κάνουµε παρατηρήσεις και σε ειδικά άρθρα
του νοµοσχεδίου, που είναι εκδήλως αντισυνταγµατικά. Πώς θα
µπορέσει ο Βουλευτής -όλων των παρατάξεων- να προσβάλει την
αντισυνταγµατικότητα ενός εκάστου άρθρου όταν δεν έχει το δικαίωµα να έχει άποψη επί ενός εκάστου άρθρου;
Και επειδή τα νοµικά είπαµε ότι είναι λογική, σας λέω το εξής.
Είναι ή δεν είναι αντισυνταγµατικό το επιµέρους άρθρο 70Β στην
υποπαράγραφο Α.5: «Τροποποίηση διατάξεων σχετικά µε τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών»; Διότι λέει: «Με
την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, βεβαιώνεται άµεσα
από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις». Ένας έχει µια οφειλή 1.000
ευρώ και θέλει να προσφύγει. Και του λέει: «Για να προσφύγεις,
για να έχεις νόµιµο δικαίωµα, πρέπει να προκαταβάλεις το 50%.».
Αυτό είναι αντισυνταγµατικό ως προς την αρχή της αναλογικότητας, ναι ή όχι; Ένας, ο οποίος δεν έχει 1.000 ευρώ, πρέπει να
βρει πεντακόσια να προκαταβάλει, για να προσφύγει; Αυτό δεν
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έχει δικαίωµα να το ελέγξει ο Βουλευτής, διότι δεν του δίνετε
συνταγµατικά το δικαίωµα.
Θα αναφερθώ και σε ένα δεύτερο θέµα. Έχουµε ή δεν έχουµε
την παραβίαση του δικαιώµατος της ακρόασης µε το άρθρο 20,
παράγραφος 2 του Συντάγµατος, όταν έρχεται διάταξη µέσα που
δεν προβλέπει; Είναι ή δεν είναι µέσα στα θέµατα της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης; Λέει: «Δύναται να αναστείλει την εν
λόγω πληρωµή µέχρι την κοινοποίηση της απόφασής της στον
υπόχρεο, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή θα
έχει ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη.».
Αυτά είναι κατάφωρα αντισυνταγµατικά. Αν είχαµε την ευχέρεια, θα τα είχαµε διαλύσει νοµικά και ουσιαστικά. Δεν µας παρείχατε, όµως, ποτέ αυτήν την ευχέρεια.
Αυτό καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ζητούµε. Να επανεξετασθεί, δηλαδή, παρά τη θέση του κατεπείγοντος. Γιατί; Το «κατεπείγον» δεν είναι στην ουσία το «νοµικώς κατεπείγον». Είναι η
εκβιαστική πρεµούρα. Διότι, όπως είπε και η κ. Πατριανάκου, η
εισηγήτρια του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας που έχει διορίσει τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών, αυτό γίνεται -το σηµείωσα
εδώ- για ποιο λόγο; Διότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι προαπαιτούµενο -ακούστε πού καταντήσαµε, όµως είπε την αλήθεια- εκταµίευσης δόσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα για ποια νοµιµότητα, για ποια νοµικά, για ποια συνταγµατικότητα συζητάµε;
Γι’ αυτό σάς είπαµε ότι εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, είναι το
πρότυπον παραγωγής εξευτελισµού των θεσµών!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ας µη δώσω απάντηση.
Το λόγο έχει, ο κ. Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνούµε
µε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, αν και ως Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή θεωρούµε ότι η όλη συζήτηση είναι πλέον
και κουραστική και δυστυχώς ανούσια, γιατί, για να εξετάσουµε
το ενδεχόµενο ύπαρξης αντισυνταγµατικότητας, αυτό προϋποθέτει και την ύπαρξη, αρχικώς, κάποιας στοιχειώδους –τουλάχιστον- συνταγµατικότητας.
Εδώ πέρα έχουµε ένα άρθρο µε αµέτρητες διατάξεις, για καθεµία από τις οποίες ως Βουλευτές δεν έχουµε το δικαίωµα να
εκφράσουµε την άποψή µας, µε αποτέλεσµα η ψήφος µας -θετική ή αρνητική- να αφορά και όλες τις επιµέρους διατάξεις, κάτι
που για εµάς είναι απαράδεκτο.
Αλλά ποιος θα σεβαστεί αυτήν την κατάσταση και θα επιβάλει
το νόµο; Εδώ έχουµε µία Βουλή η οποία απαξιώνει τη διαδικασία
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αναφέροµαι στις περιπτώσεις
Υπουργών οι οποίοι απουσιάζουν κατ’ εξακολούθηση από τις επίκαιρες ερωτήσεις που καταθέτουν οι Βουλευτές. Έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία νοµοθετεί µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και έχουµε έναν Υπουργό και ένα Υπουργείο Οικονοµικών το
οποίο παρέκαµψε τη γνωµοδότηση του ανώτατου δικαστηρίου
της χώρας, του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε την αντισυνταγµατικότητα της καταβολής του
ειδικού τέλους µέσω της ΔΕΗ και δυστυχώς αυτά τα δύο χρόνια
ο Έλληνας φορολογούµενος συνεχίζει να πληρώνει το χαράτσι.
Επιπλέον, είναι αντισυνταγµατικό και το ίδιο το µνηµόνιο, καθώς
προβλέπει την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, κάτι που είναι αντίθετο προς την ιδέα του Συντάγµατος.
Εποµένως θεωρώ ότι εδώ και πολύ καιρό έχουν χαθεί και η
ουσία και το νόηµα των λέξεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Τσούκαλης έχει το
λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή επί του συγκεκριµένου θέµατος έχει αποφανθεί και
άλλη φορά η Ολοµέλεια, θα θυµίσω ότι έχουν εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή άλλες δύο περιπτώσεις νοµοσχεδίων σε ένα άρθρο. Επειδή τα θέµατα που απασχολούν αυτήν τη
στιγµή την Ολοµέλεια είναι αυτά στα οποία αναφερόµαστε σε
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επίπεδο διαδικασίας και επειδή είναι αποκλειστικά αρµόδια η Αίθουσα αυτή να αποφανθεί και όχι οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο –αναφέροµαι στο Συµβούλιο της Επικρατείας- θέλω να
διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα όσον αφορά στο κατεπείγον.
Φαντάζοµαι ότι δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος εδώ που να
αµφισβητεί τη συνταγµατική δυνατότητα του να εισαχθεί ένα νοµοσχέδιο ως κατεπείγον. Το κατά πόσο επί της ουσίας ένα νοµοσχέδιο µπορεί να είναι κατεπείγον ή όχι δεν είναι στοιχείο
νοµικής επεξεργασίας. Είναι στοιχείο που αποφασίζεται κατά
πλειοψηφία από την ίδια τη Βουλή. Θέλω να σηµειώσω ότι το
θέµα του κατεπείγοντος ετέθη χθες στην επιτροπή, έγινε ψηφοφορία και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ότι το κατεπείγον είναι
αναγκαίο αυτήν τη στιγµή. Το ίδιο θα µπορούσε να κάνει και η
Ολοµέλεια επί διαδικαστικού θέµατος και να µην τεθεί πλέον σε
καµµία περίπτωση θέµα συνταγµατικότητας όσον αφορά στο κατεπείγον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένας, µα κανένας, συνάδελφος σ’ αυτήν την Αίθουσα –και όσον αφορά τη Δηµοκρατική Αριστερά ακόµα περισσότερο- που να είναι ευτυχής
µε το να συζητά νοµοσχέδια µε τέτοια διαδικασία, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η Δηµοκρατική Αριστερά όµως και τα
κόµµατα της συγκυβέρνησης έχουν συναίσθηση του ότι η χώρα
πραγµατικά βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη.
Άκουσα προηγουµένως τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να αναρωτιέται αν είναι άραγε η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ξέρετε, η υπευθυνότητα όλων των πολιτικών δυνάµεων σ’ αυτήν
την Αίθουσα κρίνεται και απ’ αυτό, από το κατά πόσο έχει τη συναίσθηση ο καθένας από µας ότι η χώρα βρίσκεται σε έκτακτη
κατάσταση. Ναι, βεβαίως βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση και
µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο νοµοθετούµε. Έτσι, λοιπόν, απλώς και
µόνο µία απόφαση του Κοινοβουλίου κατά πλειοψηφία στο κατά
πόσο η διαδικασία του κατεπείγοντος είναι απαραίτητη αρκεί,
χωρίς ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Όσον αφορά το άρθρο πρώτο, άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον
την τοποθέτηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη στο θέµα του άρθρου
πρώτου αλλά και την επιστηµονική επεξήγηση του κ. Μητρόπουλου, διαβάζοντάς µας το άρθρο 74 παράγραφος 5. Αυτή η αναφορά του Επιστηµονικού Συµβουλίου έχει να κάνει µε το γενικό
κανόνα νοµοθέτησης και κανένας δεν διαφωνεί. Όµως στο ίδιο
κεφάλαιο του Επιστηµονικού Συµβουλίου αναφέρει ως προς τη
διάρθρωση του νοµοσχεδίου σε 2 άρθρα ότι ισχύει η παρατήρηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του ν.
4093/2013, του προηγούµενου µεσοπρόθεσµου, «υπό (1β)». Εκεί,
λοιπόν, το Επιστηµονικό Συµβούλιο επεξηγεί την εξαίρεση και
δεν αναφέρει σε εκείνη την επεξήγησή του ότι αυτή η εξαίρεση
προσκρούει στο Σύνταγµα.
Καλό θα είναι, λοιπόν, όλες τις αναφορές του Επιστηµονικού
Συµβουλίου να τις επεξηγούµε πλήρως. Ξέρετε, οι εντυπώσεις
που βγαίνουν απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και που τις προσλαµβάνει ο Έλληνας πολίτης, αν δεν γίνονται µε το σωστό τρόπο,
δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία.
Έτσι, ας αποφανθεί η Βουλή επί της ουσίας των συγκεκριµένων διαδικασιών κι ας µην κατατρυχόµαστε και µην καθυστερούµε την όλη διαδικασία επί της ουσίας εξαντλώντας τη συζήτηση σε διαδικαστικά θέµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η Κυβέρνηση όπως κι όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, και ιδιαίτερα τώρα τελευταία, κάνουν κατάχρηση της δυνατότητας που δίνει και το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής
να χρησιµοποιούν το «κατεπείγον» κι άλλες διαδικασίες αµφιλεγόµενες. Βέβαια δεν είναι καινούργιο το φαινόµενο αυτό. Το ίδιο
ισχύει και µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε την περιβόητη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του 1984, µε την οποία ξηλώθηκε η διοίκηση της ΓΣΕΕ.
Είναι διαχρονικό, λοιπόν, το πρόβληµα και το θεωρούµε απαράδεκτο.
Υποστηρίζουµε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Τώρα
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εδώ, να µιλήσουµε απλά, λογικά στον κόσµο. Φέρνετε δέκα
άρθρα διαφορετικά, που είναι άσχετα µεταξύ τους, που αφορούν
τέσσερις νόµους -όπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης- σ’ ένα άρθρο.
Αυτό είναι παράλογο. Πώς να το πούµε; Τι συνταγµατικό και ξεσυνταγµατικό; Είναι παράλογο! Γιατί δεν τα φέρνετε σε δέκα
άρθρα ξεχωριστά; Εδώ, απαντήστε. Βέβαια κι αυτό δεν είναι σοβαρό, αλλά φέρτε τα σε δέκα ξεχωριστά άρθρα για να τοποθετηθεί ο καθένας στο καθένα.
Υποστηρίζουµε, λοιπόν, ότι είναι αντισυνταγµατικό. Αυτό δεν
γίνεται για πρώτη φορά, αλλά για τρίτη, όπως έγινε και µε το µεσοπρόθεσµο. Δεν γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του κοινοβουλευτισµού, όπως λέει ο κ. Μητρόπουλος. Πολύ ψηλά τον
έχει τον κοινοβουλευτισµό. Δικτατορία είναι –τι είναι;- µε κοινοβουλευτικό µανδύα. Ντρέπεστε να το πείτε; Άλλο αν παλεύουµε
ορισµένες κατακτήσεις, που µπορεί να υπήρχαν, να εφαρµόζονται. Εποµένως το υποστηρίζουµε.
Συµφωνούµε ότι έχει ένα στόχο. Στόχος είναι να φορτώσει την
κρίση στο λαό, να τον τσακίσει. Η µόνη ενότητα που έχουν αυτά
τα άρθρα αυτή είναι. Από άποψη τυπική, όµως, δεν υπάρχει ενότητα.
Για ποιο πράγµα πάτε να πείσετε τον κόσµο; Τι θα του πείτε;
Ότι είναι το ίδιο ο φούρναρης µε τις απολύσεις των δηµοσίων
υπαλλήλων; Και του λέτε ότι είναι ένα άρθρο και ότι αυτό είναι
συνταγµατικό; Είναι και γελοιοποίηση πλέον της απλής λογικής.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι όλα αυτά αλλά και η διαδικασία
αυτή αποδεικνύουν ένα πράγµα: το χαρακτήρα της αστικής δηµοκρατίας και του αστικού κοινοβουλίου, που δεν διστάζει ακόµα
κι αυτά που η ίδια θεωρεί ως δηµοκρατικές ελευθερίες να τα παραβιάζει, να τα κάνει λάστιχο, να τα πετάει κυριολεκτικά στον κάλαθο των αχρήστων για να επιβάλλει τα συµφέροντα του
κεφαλαίου, τα συµφέροντα της αστικής τάξης. Αυτόν το ρόλο
υπηρετεί και το Σύνταγµα, αυτόν το ρόλο υπηρετούν και οι κανονισµοί της Βουλής κ.λπ..
Όπως γνωρίζετε τα συντάγµατα δεν είναι οι Δέκα Εντολές του
Μωυσή. Αλλάζουν, ανατρέπονται και προς αυτήν την κατεύθυνση
εµείς θα παλέψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα θέσω δύο ζητήµατα. Το ένα είναι διαδικαστικό. Να ξεκαθαρίσουµε τι χαρακτήρα έχει η επίκληση των άρθρων του Συντάγµατος που έγινε από τον ενιστάµενο. Να συµφωνήσουµε ότι
έχουν ένα χαρακτήρα οργανωτικό, εσωτερικό της δοµής του νοµοσχεδίου. Δεν είναι ουσία, είναι οργανωτικός ο χαρακτήρας.
Και επειδή είναι οργανωτικός ο χαρακτήρας, τι λέει το Σύνταγµα;
Το Σύνταγµα έχει µία πρόσθετη φράση της οποίας φαίνεται
ότι δεν έχετε αντιληφθεί το νόηµά. Διότι η ουσία των θεµάτων,
προφανώς, υπόκειται σε έλεγχο συνταγµατικότητας -ούτως ή
άλλως- κι όχι µόνο από τη Βουλή, αλλά και από τα αρµόδια δικαστήρια, για να κρίνουν τη συνταγµατικότητα. Ξέρετε ότι έχουµε
διάχυτη αυτή τη δυνατότητα ελέγχου, υπό την έννοια ότι κάθε
δικαστήριο µπορεί να αποφανθεί για τη συνταγµατικότητα ή µη
ενός νόµου.
Εδώ, όµως, υπάρχει µία διάταξη, την οποία δεν επισηµαίνετε,
για την αρτιότητα του επιχειρήµατός σας. Είναι µία πρόσθετη
διάταξη, την ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, η οποία τι λέει; «Ειδικώς,
σε περίπτωση αµφισβήτησης, αποφαίνεται η Βουλή». Τούτο δεν
το λέµε για να πούµε ότι δεν υποβάλατε ορθώς στη Βουλή την
ένστασή σας. Δεν είναι αυτό το επιχείρηµα. Το επιχείρηµα εδώ
είναι το εξής: Ότι υποβάλλεται στη Βουλή και για τον χαρακτήρα
αυτών των πραγµάτων µόνο η Βουλή -και κανένας άλλος- έχει
αρµοδιότητα ελέγχου. Γιατί, όµως, µόνο η Βουλή και κανένας
άλλος; Τι εννοούµε εδώ; Έστω ότι είχε µία βάση επί της ουσίας
η ένστασή σας. Αυτό είναι κάτι που κυριαρχικά κρίνεται στη
Βουλή και τελειώνει εδώ. Δεν µπορεί να το ελέγξει κανείς άλλος.
Γιατί το λέει αυτό το Σύνταγµά µας; Γιατί αναγνωρίζει σε ένα
κυριαρχικό Σώµα, σε ένα Σώµα πρωτογενούς εξουσίας, όπως
είναι η Βουλή, την εξής δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε. Να αποφασίζει µόνη της για τα του οίκου της και για το πώς πρόκειται να
οργανώσει τις συζητήσεις της. Αυτό σηµαίνει ότι και αυτές οι δια-
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τάξεις του Συντάγµατος κυριαρχικά ερµηνεύονται από τη Βουλή.
Σύµφωνα µε ποια αρχή; Παρακαλώ να την υπογραµµίσετε, γιατί
θα επανέλθω σε λίγο: σύµφωνα µε την αρχή της πλειοψηφίας.
Είναι µια αρχή, η οποία συχνά σας διαφεύγει, η αρχή της πλειοψηφίας. Έτσι αποφασίζουµε εδώ. Αυτά ως προς το διαδικαστικό µέρος.
Το ζήτηµα της ουσίας. Ποιο είναι το θέµα που θέτουν οι κύριοι
συνάδελφοι; Λένε ότι είναι ερανιστικές διατάξεις, διατάξεις διαφορετικών Υπουργείων, διατάξεις που αφορούν επιµέρους θέµατα και ότι τα βάζουµε όλα µέσα σε ένα άρθρο. Και λένε ότι
αυτό δεν έχει οµοιογένεια.
Κατ’ αρχάς αυτό είναι προφανές. Έχει, όµως, σηµασία να
δούµε αν κάτι συνέχει αυτό το άρθρο µόνο. Κι αυτό που συνέχει
αυτό το άρθρο µόνο και καθιστά απολύτως οµοιογενή τη στόχευσή του στις διατάξεις είναι ότι είναι µέτρα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …για τη σωτηρία της πατρίδας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας πω για τη σωτηρία της πατρίδας, αν θέλετε. Αλλά δεν θέλω να σας πω αυτό τώρα. Θέλω
να σας πω τι συνέχει. Είναι µέτρα εφαρµογής τριών νόµων: των
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
Ποιοι είναι αυτοί οι νόµοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι
είναι αυτό που εφαρµόζουµε και, µάλιστα, πρέπει να εφαρµόσουµε µε ενιαίο τρόπο, αν το αποφασίσουµε; Είναι διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Θα µπορούσε να υπάρξει
απόφανση απορρίψεως επιµέρους µίας υποχρεώσεως, για παράδειγµα, µέσα σε ένα συνολικό πρόγραµµα; Απάντηση. Οι συνέπειες της απορρίψεως είναι ίδιες. Είναι η απόρριψη του προγράµµατος. Όταν απορρίπτεις ένα, στο πλαίσιο της διεθνούς
υποχρέωσης της χώρας, απορρίπτεις το όλον.
Άρα η στόχευση και ο σκοπός είναι οµοιογενή. Ορθότατα, ως
προς το σκοπό, οι διατάξεις…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Ακούστηκαν οι απόψεις µε προσοχή. Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: ..δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και ακριβώς αυτή η στόχευση, αυτός ο σκοπός, αυτή η
οµοιογένεια είναι που κάνουν ορθή τη συγκεκριµένη νοµοθετική
πρακτική. Να παριστάνετε ότι δεν το βλέπετε; Δικαίωµά σας.
Προσέξτε, όµως.
Και µιας και εισερχόµαστε στην Εβδοµάδα των Παθών, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Άλλα λέγατε µε τον Καρατζαφέρη. Κάποτε λέγατε τα ανάποδα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …σας αξίζει µία ευαγγελική φράση:
«Ουαί υµίν, γραµµατείς και φαρισαίοι υποκριταί». Γιατί καθόλου
δεν σας νοιάζει το Σύνταγµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κάποτε λέγατε τα ανάποδα,
κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διότι δεν δίνετε δεκάρα για το Σύνταγµα!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Για όνοµα του Θεού, κύριε
Πρόεδρε! Ξεφτιλίζουµε τα πάντα εδώ µέσα; Θα ακούσουµε και
για τα Πάθη του Χριστού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Συνεχίστε και κλείστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διότι εκείνο, το οποίο δεν τολµάτε
στην πραγµατικότητα να πείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφήστε τους Βουλευτές να
κρίνουν. Μην τους εκβιάζετε!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε εκβιαστές!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …κύριε Πρόεδρε, αυτό που στην
πραγµατικότητα υποκρύπτεται πίσω από τη συγκεκριµένη επαναστατική «γυµναστική» του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικού τύπου…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υποκριτές!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό είναι ωµός εκβιασµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε τους λόγους
τώρα. Συνεχίστε και κλείστε, παρακαλώ.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υποµονή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτά τα λέγατε ανάποδα
όταν ήταν ο κ. Καρατζαφέρης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υποµονή, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε και κλείστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, υποµονή.
Αυτό το οποίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποκρύπτεται
πίσω από τη συγκεκριµένη επαναστατική κοινοβουλευτική «γυµναστική» του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία έχει υποστεί το Κοινοβούλιο
εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι µία απόπειρα απονοµιµοποιήσεως της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, είναι µία απόπειρα
ευτελισµού των πολιτικών θεσµών, είναι ουσιαστικά µία απόπειρα
υπονοµεύσεως του ίδιου του Συντάγµατος.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ! Κουράστηκε το χέρι µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών Πέλλης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής
για το θέµα αντισυνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση περί αντισυνταγµατικότητας
του νοµοσχεδίου παρακαλώ να εγερθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, τι είναι αυτά για γραµµατείς
και φαρισαίους που είπε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ να εγερθούν
οι αποδεχόµενοι την πρόταση περί αντισυνταγµατικότητας του
νοµοσχεδίου.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Προφανώς δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Παναγιώταρος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Παναγιώταρε, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Τραγάκη, όλα λάστιχο; Τα έχετε ξεφτιλίσει όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, έχει ανέβει οµιλητής στο Βήµα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ πάρα πολύ.
Ο συνάδελφος έχει στεντόρεια φωνή, αλλά παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν έχουµε την απαίτηση να µας
ακούσουν. Εξάλλου οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης δεν άκουγαν ούτε τους εισηγητές τους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Επειδή πολλά ακούστηκαν στη
Βουλή για τις άγιες µέρες, για κοµµάτια από τη Βίβλο, ακούστηκαν από το ΠΑΣΟΚ κάποια τραγούδια, θα πούµε κι εµείς κάποιους στίχους από ένα τραγούδι για τη συγκυβέρνηση: «Αγάπη όλο
ζήλεια κι όλο κλάµα, αγάπη που δεν γνώρισε χαρά, οι τρεις σας
θεατρίνοι σε ένα δράµα που κάποτε θα γίνει συµφορά», του Λεωνίδα Βελή. Και υπάρχει κι άλλο τραγούδι για κάποιους που δεν
είναι πια στο Κοινοβούλιο και για άλλους που είναι: «Στο κελί 33».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Όσο για αυτά που µας είπατε και αυτά τα οποία λέει εδώ η αιτιολογική έκθεση και ξεκινάει «η ελληνική οικονοµία στα τρία
χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµο-
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γής έχει καταφέρει να επιτύχει αξιοθαύµαστα επιτεύγµατα, που
έχουν διορθώσει στρεβλώσεις» κ.λπ. και πάει λέγοντας, καθώς
και το να µας λέτε ότι υπάρχει ανάπτυξη, ότι η κοινωνία ανακάµπτει και πάει λέγοντας, θα καταθέσουµε για τα Πρακτικά αυτό
που πωλούν χιλιάδες άνεργοι Έλληνες συµπολίτες µας στα φανάρια και στους δρόµους µαζί µε χαρτοµάντιλα και δείχνει την
εικόνα που έχουν και θέλουν για το ελληνικό Κοινοβούλιο, για
κάποιους που ήταν εδώ και για κάποιους που είναι και που θα
ήθελαν να είναι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ).
Καλούµαστε για µία ακόµη φορά, την πολλοστή µέσα σε λίγους µήνες, να ψηφίσουµε και µάλιστα µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος ένα πολυνοµοσχέδιο, εν µέρει µνηµονιακή επιταγή
-γιατί ως συνήθως στα νοµοσχέδια που είναι µνηµονιακές επιταγές χώνετε στη ζούλα και διάφορα άρθρα ή παραγράφους, για
να εξυπηρετήσετε κάποιους φίλους και γνωστούς- ένα προαπαιτούµενο, προκειµένου να εισπράξουµε τη σωτήρια επόµενη
δόση, για να µη χρεοκοπήσουµε. Χιλιοειπωµένη έκφραση, που ενώ πριν απ’ το πρώτο µνηµόνιο µε τα τροµολαγνικά επιχειρήµατά σας πείσατε κάποιους απ’ τους ψηφοφόρους και µε χίλια
ζόρια µετά τις τελευταίες εκλογές σχηµατίσατε µία τρικοµµατική,
τερατουργηµατική συγκυβέρνηση, εξαπατώντας τους ψηφοφόρους- δεν πείθει κανέναν πλέον.
Μας είπατε κι επιµένετε –αν και δεν το πιστεύετε ούτε πολλοί
από εσάς, γι’ αυτό και τα φέρνετε όλα σε ένα άρθρο- ότι τα εν
λόγω προαπαιτούµενα που καλούµαστε να ψηφίσουµε είναι απαραίτητα, είναι µονόδροµος, προκειµένου να σώσουµε την οικονοµία, την πατρίδα κι εν τέλει την ψυχή µας.
Μας είπατε για µία ακόµα φορά ότι τα µέτρα που παίρνετε θα
είναι τα τελευταία, ότι θα είναι εφαλτήριο ανάπτυξης κι άλλες τέτοιες γελοιότητες, που στην καλύτερη των περιπτώσεων µόνο
θυµηδία θα προκαλούσαν, αν µαζί µε τα προηγούµενα µέτρα που
έχετε λάβει δεν είχαν οδηγήσει εκατοµµύρια συµπατριωτών µας
στη φτώχεια, στη µιζέρια, στην οικονοµική καταστροφή, στην
ανεργία και εκατοµµύρια άλλους συµπολίτες µας στο χείλος του
γκρεµού, χιλιάδες άλλους στην αυτοκτονία, άλλους στην ξενιτιά,
δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύµα. Άστεγοι παντού, συσσίτια παντού. Κι έχετε το θράσος να µιλάτε για ανάπτυξη, για το φως,
όπως είπε η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, που αχνοφέγγει.
Ακριβώς έτσι είπε η εισηγήτρια. Μα, σε λίγο δεν θα υπάρχει φως,
γιατί είτε θα είναι κοµµένο είτε θα το χαρατσώσετε κι αυτό. Και
κάντε και µια βόλτα στις φτωχογειτονιές της Αθήνας, για να δείτε
αν υπάρχει και τι είναι ανάπτυξη.
Είναι ανάπτυξη η βάρβαρη επαναφορά οθωµανικών κατοχικών
θεσµών; Για το χαράτσι µιλάµε, την εξέλιξη απ’ το βαρλίκι και τον
κεφαλικό φόρο. Μόνο που εσείς το έχετε εξελίξει τόσο πολύ, που
φορολογείτε µέχρι και τα µπετά και τα γιαπιά. Κι αφήστε τις δικαιολογίες, κύριε Υπουργέ -που φύγατε- ότι υπάρχουν γιαπιά
που χρησιµοποιούν εδώ και δεκαετίες βιοτεχνικό ή εργοταξιακό
ρεύµα για δέκα και είκοσι χρόνια. Ας πάει η ΔΕΗ να τους το βγάλει. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα. Κι όλα αυτά µάς λέτε ότι είναι
για το εθνικό µας συµφέρον.
Είναι ανάπτυξη να απελευθερώνετε, στην ουσία να εξοντώνετε, ένα ακόµα επάγγελµα, όπως αυτό του αρτοποιού, κάτι το
οποίο συζητείτο σε άλλη επιτροπή και µετά από τέσσερις συνεδριάσεις, στην τελευταία ήρθε ο Υπουργός και είπε «δεν θα ισχύσει στο άλλο νοµοσχέδιο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές και θα
κατατεθεί στο πολυνοµοσχέδιο»; Κι αυτό γιατί πολύ απλά βλέπατε ότι δεν θα πέρναγε το εν λόγω άρθρο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο ήταν προς επεξεργασία και αργότερα προς
ψήφιση. Και το χώσατε κι αυτό στα µουλωχτά µέσα στο πολυνοµοσχέδιο, οπότε και να θέλει κάποιος να έχει αντίθετη άποψη,
έστω κι απ’ τη συγκυβέρνηση, δεν µπορεί, γιατί είναι αναγκασµένος να το ψηφίσει. Πάρα πολύ απλά.
Είναι ανάπτυξη να απελευθερώνετε το επάγγελµα του λογιστή; Επειδή δεν βρήκατε κάτι άλλο για να το απελευθερώσετε,
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δίνετε τη δυνατότητα και σ’ ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει λογιστές -και επειδή για κάποια χρόνια θα είναι δίπλα σε ένα
λογιστή, σε έναν οικονοµολόγο ή κάτι άλλο- µε ένα πτυχίο λυκείου, να ασκούν κι αυτοί το επάγγελµα νόµιµα κι ωραία. Με την
ίδια λογική θα µπορούσαν κι όλοι αυτοί οι απατεώνες γιατροί που κατά καιρούς πιάνουµε µε τα ψεύτικα πτυχία να ασκούν το
επάγγελµα του γιατρού- να πάρουν κι αυτοί πτυχία και να το εξασκούν, θα µπορεί όποιος έχει καλό λέγειν να γίνεται δικηγόρος
ή κάποιον ο οποίος είναι ερασιτέχνης κι ασχολείται στο γκαράζ
του σπιτιού του µε διάφορες πατέντες να του δίνεται το δίπλωµα
και η δυνατότητα να είναι µηχανικός. Μιλάµε για µη σοβαρά
πράγµατα, για καταστάσεις απολύτως τραγελαφικές.
Τι να πούµε; Για την απελευθέρωση στην ουσία του επαγγέλµατος των πωλητών στις λαϊκές αγορές, όπου πάτε να κάνετε το
απόλυτο µπάχαλο; Ναι, να εξορθολογιστούν κάποια πράγµατα,
αλλά µε τις ενέργειες, τις κινήσεις σας και µ’ αυτό το οποίο θέλετε να ψηφίσετε, πολύ απλά θα κάνετε τις λαϊκές αγορές ένα
άντρο παράνοµων αλλοδαπών, οι οποίοι θα µπορούν να πουλούν
πάσης φύσεως πραµάτειες, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.
Επίσης επιβάλλετε, όπως και σε άλλους τοµείς, ξεκινώντας από
τις λαϊκές, να δουλεύουν και την Κυριακή.
Δεν είναι πενήντα δύο Κυριακές. Μια Κυριακή το χρόνο είναι η
Κυριακή της Λαµπρής στην οποία, όπως και να έχει το θέµα, δεν
δουλεύει κανείς. Θα µπορούσατε να συζητάτε για πενήντα µία
Κυριακές, που και αυτό είναι αντίθετο µε τις διαθέσεις όλων των
φορέων, είτε είναι καταστηµατάρχες είτε είναι βιοτέχνες είτε
είναι έµποροι είτε είτε είτε...
Όλα αυτά, όµως, έχουν ένα σκοπό και µόνο, κάποια στιγµή να
λειτουργούν «απελευθερωµένα» τα πάντα, να έχουν εξοντωθεί
και οι τελευταίοι θύλακες µικροεµπόρων, µικροβιοτεχνών και οι
πολυεθνικές, οι µεγάλες αλυσίδες τροφίµων και καταστηµάτων
να αλωνίζουν και να έχουν υπαλλήλους µε 300 και 400 ευρώ το
µήνα έτσι όπως το πάτε.
Λέτε ότι φέρνετε µέτρα που θα ανακουφίσουν τους συνετούς
νοικοκύρηδες που τόσα χρόνια επένδυαν συνετά σε κρατικά οµόλογα -εγγυηµένα τους λέγατε- και σε ακίνητα -έτσι είπε η κ. Πατριανάκου- και που όµως εσείς οι ίδιοι τούς καταστρέψατε µε τα
προηγούµενα προαπαιτούµενα. «Να σε κάψω Γιάννη, να σε
αλείψω λάδι». Μόνο που στην περίπτωσή σας δεν τους αλείφετε
ούτε λάδι, αλλά τους πασαλείβετε τις πληγές τους µε αλάτι και,
δυστυχώς, φαίνεται ότι το απολαµβάνετε κιόλας.
Είναι µέτρα ανακούφισης, είναι ανάπτυξη η αποπληρωµή των
οφειλών που επιβαρύνεται µε επιτόκιο 8% σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Με µια διαφορά, όµως. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει, ενώ το κράτος εισπράττει, δηλαδή τοκίζει χρήµατα τα οποία δεν έχει δώσει. Αυτό αποτελεί
υφαρπαγή. Επίσης, η απώλεια αποπληρωµής έστω και µιας
δόσης επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση 15%. Μιλάµε για τοκογλυφικές καταστάσεις. Μετά ανησυχείτε για τα χιλιάδες παράνοµα
ενεχυροδανειστήρια, που δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό,
παρόµοια λειτουργία κάνουν.
Όσον αφορά το χαράτσι, σας τα είπαµε, ή για τη διαγραφή
χρεών ανεπίδεκτων είσπραξης, που κρίνονται µόνο κατά πρόσωπο και όχι σωρευτικά στα συγγενικά πρόσωπα. Θα µπορεί δηλαδή ο κάθε επιτήδειος να κάνει τις κοµπίνες του, να έχει µεταβιβάσει όλη του την περιουσία στο γιο του, στην κόρη του, στη
γυναίκα του ή στον αδελφό του και να τη βγάζει -µε λίγα λόγιαζάχαρη, όπως γινόταν. Αν θέλετε έλεγχο και να µπορέσετε να τιµωρήσετε κάποιους και να φέρετε πίσω αυτά τα πολυπόθητα
κλεµµένα, να µη φέρνετε τέτοιες παραγράφους.
Όσον αφορά στη ρύθµιση των 5.000 ευρώ. Δεν συµπεριλαµβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το επίδοµα ανεργίας που
το έχετε θεσπίσει για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά, για
να µπορέσει να το πάρει κάποιος, θα πρέπει να είναι ενήµερος
σε ασφαλιστικούς φορείς, στην εφορία, παντού. Τότε δεν θα είχε
λόγο να είναι άνεργος και να µην έχει επιχείρηση ο ελεύθερος
επιχειρηµατίας. Προφανώς έµεινε άνεργος γιατί έπεσε έξω. Αν
υπήρχε χρήµα στην αγορά, έστω και υπό µορφή τζίρου όχι κέρδους, αλλά να γυρίζει το χρήµα στην αγορά, τότε µε κάποιον
τρόπο όλοι αυτοί στους οποίους επιβάλλετε τα χαράτσια, τους
φόρους, τα τέλη θα έβρισκαν τρόπο να πληρώσουν κάποια από
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αυτά. Δυστυχώς, όµως, αυτήν τη στιγµή στην αγορά δεν κινείται
τίποτα και ό,τι φόρους και να βάλετε, ό,τι χαράτσια και να βάλετε, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα.
Διαβάζουµε εδώ στον Τύπο: «Μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο. Μόνο στο πρώτο τρίµηνο τα
χρέη ανήλθαν στα 2,1 δισεκατοµµύρια.». Άµα πάρετε από αυτά
τίποτα, ελάτε να µας το πείτε και εµάς.
Βλέπουµε, επίσης, τι θα πρέπει να πληρώσουµε και πότε. Απίστευτα πράγµατα! Κάθε µήνα θα πρέπει να πληρώνουµε και κάτι.
Απορώ µε τη σκέψη σας και τον τρόπο µε τον οποίο θα εισπράξετε όλα αυτά τα οποία έχετε προϋπολογίσει. Το καταθέτω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μας µιλάτε για ανάπτυξη χωρίς να έρθουν πίσω τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια κλεµµένων. Ανάπτυξη χωρίς αυτά τα οποία
ήταν περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού δεν γίνεται. Ανάπτυξη χωρίς διεκδίκηση των αυτονόητων, όπως το κατοχικό δάνειο, το οποίο είναι πραγµατικό, υφίσταται και το οποίο κοστολογείται µε σηµερινές τιµές σε εκατοντάδες δισεκατοµµύρια
ευρώ, δεν γίνεται. Εκτός και αν οι Γερµανοί, φίλοι σας, θεωρούν
ότι εξόφλησαν το κατοχικό δάνειο µέσω των τεραστίων µιζών
που έδιναν στους διάφορους απατεώνες από την Κυβέρνηση Ζολώτα ακόµα και τις αµαρτωλές συµβάσεις εκείνης της εποχής
µέχρι τις κοµπίνες των Υπουργών και πρωτοκλασάτων στελεχών
του ΠΑΣΟΚ Τσοχατζόπουλων, Παπαντωνίων, Τσουκάτων, Βερελήδων και πάει λέγοντας ή τις αποικιοκρατικές συµβάσεις τύπου
«HOCHTIEF», στις οποίες εµπλέκεται και η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ και τις άλλες γερµανόδουλες συµφωνίες που κάνατε
συνήθως κάτω από το τραπέζι γεµίζοντας τους τραπεζικούς λογαριασµούς πλήθος κρατικών λειτουργών και στελεχών σας ως
επί το πλείστον ή µάλλον καλύτερα, σχεδόν αποκλειστικά.
Εξοντώνετε τον Ελληνισµό εσείς οι ντόπιοι εντολοδόχοι µαζί
µε τους ξένους ινστρούχτορές σας. Είναι εντολοδόχοι και αυτοί
των διαχρονικών καψοµύτηδων τοκογλύφων αφεντικών, αυτών
των σιχαµερών Σάιλοκ που στο βωµό του χρήµατος και του κέρδους δεν διστάζουν να καταστρέψουν κοινωνίες ολόκληρες,
χώρες, έθνη και γιατί όχι ολόκληρη την υφήλιο, προκειµένου να
γεµίσουν και άλλο τα πουγκιά τους.
Παίρνετε µέτρα που ωφελούν αποκλειστικά και µόνο µια µικρή
κάστα ντόπιων µεγαλοεπιχειρηµατιών, πολυεθνικών κολοσσών
καθώς και των λαθροµεταναστών οι οποίοι εντελώς αλόγιστα,
χωρίς κανέναν έλεγχο, πλουτίζουν εις βάρος των Ελλήνων στην
Ελλάδα.
Οι µικροµεσαίοι και οι µικροεπενδυτές που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε υγιούς οικονοµίας βρίσκονται υπό διωγµό ή εξαφάνιση. Οι δεκάδες χιλιάδες µικροοµολογιούχοι τόσα χρόνια
στήριζαν την εθνική οικονοµία πιστεύοντάς σας και αγοράζοντας
τα εγγυηµένα σας οµόλογα. Με µια υπογραφή σας εξοντώθηκαν
µέχρις ενός. Έχετε και το θράσος και γράφετε στην παράγραφο
2 της αιτιολογικής έκθεσης «τον Μάρτη του 2012 η Κυβέρνηση
ολοκλήρωσε την εθελοντική ανταλλαγή οµολόγων κατ’ εφαρµογή του νόµου τάδε και τον Δεκέµβρη του 2012 την επαναγορά
οµολόγων». Κοροϊδία σε όλο της το µεγαλείο!
Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς πρωτογενή παραγωγή, αγροτική,
βιοτεχνική. Δεν λογίζεται. Από την αυτάρκεια των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων την οποία είχαµε προ της εισόδου µας στην
ΕΟΚ, τότε, το 1981, φτάσαµε σήµερα στην εισαγωγή των πάντων
και την εξάρτησή µας από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανάπτυξη χωρίς εµπόρους και βιοτέχνες που στην ουσία κινούσαν την οικονοµία τις προηγούµενες δεκαετίες και που τώρα
τους έχετε ξεπαστρέψει όλους, προς όφελος των διεθνών εµπορικών αλυσίδων και των φτηνών ασιατικών και αφρικανικών προϊόντων, δεν λογίζεται.
Όλα αυτά τα επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η απελευθέρωση των αγορών µας λέτε. Δεν µας ενδιαφέρει, σας απαντάµε.
Αν είναι να εξοντωθεί η Ελλάδα και ο πληθυσµός της, τότε ευχαριστούµε δεν θα πάρουµε. Θα παλέψουµε και θα τους νική-
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σουµε.
Η Χρυσή Αυγή, προτείνει εντατικοποίηση της πρωτογενούς
παραγωγής, αυτάρκεια ειδικότερα στα αγροτοκτηνοτροφικά µας
προϊόντα, προστατευτισµό των Ελλήνων και των ελληνικών προϊόντων και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ µας. Μόνο η Χρυσή Αυγή
το δείχνει εµπράκτως. Την Μεγάλη Πέµπτη το πρωί θα µοιράσουµε δεκάδες τόνους κρέατος και άλλα τρόφιµα ώστε χιλιάδες
ελληνικές οικογένειες να µπορέσουν να κάνουν Πάσχα. Τους
έχετε στερήσει ακόµα και αυτό.
Η Χρυσή Αυγή θα κάνει αυστηρότατο έλεγχο και θα υπάρξει
παραδειγµατική τιµωρία όλων όσων εκµεταλλεύθηκαν τόσα χρόνια το φαύλο κράτος και πλούτιζαν και πλούτιζαν και πλούτιζαν.
Θα κάνει αυστηρότατο έλεγχο σε φαινόµενα όπως του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου, ο οποίος εξευτελίζει όχι µόνο
το Κοινοβούλιο αλλά τα πάντα. Ενώ έχει εκλεγεί Βουλευτής, δεν
πατάει καθόλου. Ζει και εργάζεται σε ξένη χώρα. Παρ’ όλα αυτά
εισπράττει το µισθό του και όλα τα µπόνους κανονικά σαν να µην
τρέχει απολύτως τίποτα. Έχουµε σχεδόν το σύνολο των κοµµάτων να τον στηρίζει και να τον καλύπτει βλέποντας όλα τα αίσχη
που συµβαίνουν στο θέµα της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ.
Κύριοι της Κυβέρνησης, σταµατήστε να εµπαίζετε τους Έλληνες. Εσείς όλοι σας ψηφίσατε το ΦΠΑ στην εστίαση να πάει στο
23%. Μην έρχεστε τώρα να µας πείτε ιστορίες για να µειωθεί.
Βγαίνει και ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και λέει «είµαστε ευτυχείς
γιατί από τον Ιούνιο θα συζητηθεί πολύ σοβαρά και υπάρχει ενδεχόµενο να µειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση». Εν τω µεταξύ έχει αρχίσει η θερινή σεζόν. Ανταγωνιστικά κράτη στον τουρισµό ήδη
έχουν πάρει πακέτα. Φεύγουν τουρίστες αλλού και εµείς εδώ παλεύουµε στην ουσία µόνοι µας.
Εσείς ψηφίσατε τους φόρους στο πετρέλαιο. Αφήστε τις ερωτήσεις, επερωτήσεις και τα άλλα παπατζιλίκια για µείωσή του.
Εσείς ψηφίσατε οτιδήποτε άλλο εξοντωτικό προς τους συµπολίτες µας. Γι’ αυτό σταµατήστε να φέρνετε τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν και καµµία τύχη.
Θέλετε να διοριστούν εκατόν πενήντα χιλιάδες στο δηµόσιο
και πάει λέγοντας. Ε, µην απολύετε κόσµο τότε, αφού θέλετε να
διορίσετε άλλους. Είναι πολύ απλό.
Εσείς ψηφίσατε τα χαράτσια και ό,τι άλλο εξοντωτικό υπάρχει.
Σταµατήστε να κοροϊδεύετε άλλο τον κόσµο.
Δεν έχετε ιδέα ούτε από ανάπτυξη –το αποδεικνύετε εξάλλου
συνεχώς τα τελευταία χρόνια- ούτε από διαχείριση κρίσεων. Η
µόνη σχέση σας µε την κρίση και τη διαχείρισή της είναι ότι εσείς
τη δηµιουργήσατε. Δεκαετίες τώρα τα φαύλα στελέχη σας έκλεβαν το δηµόσιο χρήµα εις βάρος των συµπολιτών µας. Το µόνο
που κάνετε τώρα είναι να προσπαθείτε να τα συγκαλύψετε, όπως
έγινε και πριν από λίγες µέρες µε µια βουλευτική-βολευτική τροπολογία. Βάλατε τρεις Βουλευτές που δεν τους ξέρει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους να περάσουν στα καραµουλωχτά
τροπολογία - άφεση αµαρτιών για όσους έδιναν θαλασσοδάνεια
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Έδιναν και στα φαύλα πολιτικά σας κόµµατα, το καθένα από τα οποία χρωστάει πάνω από
100 εκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες και που δεν πρόκειται να
τα πάρουν πίσω ποτέ.
Δυστυχώς για εσάς και για τη συµµορία σας υπάρχει η Χρυσή
Αυγή που σας χάλασε τα σχέδια, σας χάλασε τη συνταγή. Αφυπνίζει το λαό και θα σας στείλει εκεί που σας αρµόζει ή στο χρονοντούλαπο της ιστορίας ή πολλούς εξ υµών στη φυλακή,
αναλόγως των πράξεών σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω µία ανακοίνωση
προς το Σώµα.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για την αιφνιδιαστική και χωρίς κανένα διάλογο, κατάθεση
νοµοσχεδίων στη Βουλή σε βάρος του κλάδου τους και αιτείται
την άµεση απόσυρσή τους.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµ-
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µατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Να µας µοιραστεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα σας µοιραστεί.
Ο Βουλευτής κ. Στάθης Παναγούλης ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη έχει το λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι ένας πρώτος κύκλος για τη σταθεροποίηση της χώρας έχει κλείσει µε την
παραµονή της στο ευρώ, τη συνέχιση της χρηµατοδότησης, τη
µείωση του χρέους και των επιβαρύνσεων.
Εκείνο όµως που γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά –και ο ελληνικός
λαός ακόµα περισσότερο- είναι ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή ήταν βίαιη χρονικά και οικονοµικά όσο σε κανένα άλλο κράτος που είχε πρόγραµµα προσαρµογής, µε τα εµπροσθοβαρή
επώδυνα µέτρα που επέφερε στην ελληνική κοινωνία, τη βαθιά
ύφεση και την έξαρση της ανεργίας. Γι’ αυτό είναι ανάγκη η
χώρα να πορευθεί σταθερά στην αντιµετώπιση των µεγάλων κοινωνικών, οικονοµικών προβληµάτων και των αδιεξόδων που έχει.
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το σηµαντικότερο εγχείρηµα των τελευταίων τριών ετών, είναι η πρωτοφανής για ανεπτυγµένη χώρα δηµοσιονοµική προσαρµογή, που επιτεύχθηκε
σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης.
Υπάρχει, πράγµατι, και αναµένεται αποτέλεσµα να µειωθεί το
έλλειµµα από -13,6% του ΑΕΠ το 2009 σε πλεόνασµα της τάξης
του 6% το 2016 και του 4% το 2013. Δεν µπορεί να αποτιµήσει
κανείς τα παραπάνω δεδοµένα αλλά αν δούµε τους δείκτες αναλυτικά και τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα του προϋπολογισµού
του πρώτου τριµήνου και πολύ περισσότερο την κοινωνία, προκύπτει ότι έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την αναστροφή της ύφεσης.
Βασικές κατηγορίες εσόδων του κράτους εξακολουθούν να
υστερούν, τόσο λόγω της συνεχιζόµενης αδυναµίας των φορολογικών µηχανισµών του, να εισπράξουν από τους έχοντες και
µονίµως φοροδιαφεύγοντες τους άµεσους και έµµεσους φόρους, πλην βέβαια του ΕΕΤΗΔΕ που γίνεται µέσω της ΔΕΗ, όσο
και από τη µείωση των έµµεσων κυρίως φόρων, λόγω των επώδυνων µέτρων που αντανακλούν στη µείωση της κατανάλωσης.
Έρχονται έτσι, µεταξύ των άλλων, τα έσοδα και τα έξοδα από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και των κοινοτικών πόρων
να ισοσκελίσουν κατά κύριο λόγο τον προϋπολογισµό και να δηµιουργήσουν αυτήν την εµφάνιση του πρώτου πλεονάσµατος,
µαγική βέβαια λέξη για την εικόνα µας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Η υστέρηση, λοιπόν, διοχέτευσης δηµόσιων πόρων στην ανάπτυξη και στην πραγµατική οικονοµία και η υστέρηση στην πρόοδο γενικότερα των επενδύσεων συνθέτουν ένα µεγάλο
πρόβληµα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, την ανάσχεση
της ύφεσης και της ανεργίας.
Η δηµοσιονοµική εξυγίανση και η µετάβαση της χώρας σε πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς είναι µία αυτονόητη ανάγκη.
Όµως, για να επιτευχθεί αυτή, είναι µείζον θέµα να υπάρξει µία
αναπτυξιακή διαδικασία που θα επιδράσει αποφασιστικά στην
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και θα δηµιουργήσει τις
συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την άσκηση µίας πραγµατικής κοινωνικής πολιτικής, ώστε να είναι και δυνατή η διοχέτευση του 70% της υπέρβασης σε µέτρα κοινωνικής πολιτικής,
όπως είχε προβλεφθεί στο νέο µεσοπρόθεσµο µετά από πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Η διαπραγµάτευση µε την τρόικα ολοκληρώθηκε σ’ αυτήν τη
φάση. Είναι θετικό το γεγονός ότι τα αποτελέσµατά της εξασφαλίζουν τη συνέχιση της χρηµατοδότησης. Η συµφωνία, περιλαµβάνει για πρώτη φορά βελτιωτικές ρυθµίσεις. Περιλαµβάνει
µεταρρυθµίσεις στο χώρο της Δηµόσιας Διοίκησης αλλά και βελτιωτικές ρυθµίσεις σε θέµατα όπως τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, η µείωση της φορολόγησης των ακινήτων, η αύξηση των
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δόσεων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Περιλαµβάνει την αναγνώριση της ανάγκης να ληφθούν άµεσα
µέτρα για την υποστήριξη των ανέργων, ιδιαίτερα των νέων και
όσων ζουν σε νοικοκυριά που δεν έχουν ενήλικα εργαζόµενο και
των ανασφάλιστων πολιτών, µέσω της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων, όπως αναλυτικά είχε προτείνει η Δηµοκρατική Αριστερά, γιατί το µέγεθος της ανεργίας είναι τόσο µεγάλο που δεν
είναι αυτονόητο ότι το πέρασµα στην ανάπτυξη φέρνει άµεσα και
την ένταξη στην εργασία του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων.
Χρειάζεται, πράγµατι, να υπάρξουν και έκτακτα µέτρα αλλά να
υπάρξουν συγκεκριµένες πολιτικές και εκτεταµένες και κυρίως
εργώδης προσπάθεια από την τρικοµµατική Κυβέρνηση για να
επιτευχθεί αυτό. Δυστυχώς, τα θέµατα αυτά δεν αντιµετωπίζονται µε αποσπασµατικές τροπολογίες ή αποσπασµατικές ενέργειες. Οι εταίροι µας οφείλουν να αντιληφθούν και να αποδεχθούν ότι η ελληνική κοινωνία εξαντλεί τα όριά της και η οικονοµία
χρειάζεται ανάσες.
Γι’ αυτό, θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να ληφθούν ακόµη περισσότερα µέτρα που να ανακουφίζουν τη ζωή των πολιτών.
Μέτρα µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, του φόρου στο πετρέλαιο, είναι ρυθµίσεις που πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα, όπως
και η οριστική αντικατάσταση του ΕΕΤΗΔΕ το 2012 από ένα δίκαιο, µε διευρυµένη φορολογική βάση, µε καταγραφή της περιουσίας, µε περιουσιολόγιο, για έναν ενιαίο φόρο ακίνητης
περιουσίας.
Ας δούµε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου στο χρόνο που υπάρχει και κυρίως τις δικές µας παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω
στις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Με τις υποπαραγράφους Α1
έως Α5, ρυθµίζονται θέµατα τµηµατικής καταβολής των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών, ρυθµίζεται δηλαδή ότι οι
ληξιπρόθεσµες έως και τις 31-12-2012 οφειλές, που είναι βεβαιωµένες στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες και τα τελωνεία
του κράτους, δύναται, όταν συντρέχουν, πράγµατι, οι οικονοµικοί
λόγοι και δυνατότητα τήρησης προγραµµάτων δόσεων, να ρυθµίζονται έως και σε σαράντα οκτώ ισόποσες δόσεις.
Ως βασική επισήµανση στο θέµα αυτό, είναι ότι στο νοµοσχέδιο έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται αντίστοιχες ρυθµίσεις και για
τις βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την αυτοδιοίκηση. Το συζητήσαµε µε πρότασή µας στην Επιτροπή των Οικονοµικών και ως Δηµοκρατική Αριστερά θα θέλαµε από τον κύριο
Υπουργό µια πιο σαφή δέσµευση για τον τρόπο και το χρόνο που
η ρύθµιση αυτή θα µεταβιβαστεί, θα υπάρξει δηλαδή, και για την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Να πάω στο πολύ σοβαρό θέµα, στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων. Οι ρυθµίσεις που αφορούν το τέλος, την αντικατάσταση
δηλαδή του ΕΕΤΗΔΕ, έχουν ως εξής. Ενιαίο τέλος και το 2013
µε οριζόντια µείωση 15%. Αυτή η µείωση, ήταν µια πρώτη επιτυχία στην οποία συνέβαλε η πίεση της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Θα εισπραχθεί, βέβαια, µέσω της ΔΕΗ και αυτό θεωρούµε ότι
είναι µειονέκτηµα.
Εφαρµογή µειωµένου συντελεστή 0,5% για τους πολύτεκνους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά διάφορες προϋποθέσεις
και µειωµένο επίσης το ίδιο τέλος και για τους ανάπηρους µε
80% αναπηρία. Με πίεση όλων των παρατάξεων, πραγµατικά,
επανήλθε το θέµα του 87% αναπηρία για βασικές κατηγορίες
αναπηρίας όπως το Down και άλλες ασθένειες.
Εξαιρούνται από το ΕΕΤΑ -και αυτό είναι µια πολύ µεγάλη,
πολύ σηµαντική τοµή- οι µακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι που
επιδοτήθηκαν για έξι έως δώδεκα µήνες που προηγήθηκαν της
ηµεροµηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασµού. Προϋποθέσεις,
βέβαια, για την εξαίρεση αυτή, είναι ότι το ετήσιο εισόδηµα δεν
πρέπει να ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ.
Η εξαίρεση, είναι αποτέλεσµα της σηµαντικής πίεσης που κάναµε. Ως Δηµοκρατική Αριστερά, θεωρούµε ότι υπάρχουν δύο
προβλήµατα. Πρώτον, δεν προβλέπεται η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος για τη σύζυγο και για κάθε τέκνο.
Έτσι, ένας άνεργος σε νοικοκυριό µε οικογενειακό εισόδηµα
11.000 ευρώ δεν πληρώνει το τέλος αλλά ένας εργαζόµενος σε
νοικοκυριό µε οικογενειακό εισόδηµα 10.000 ευρώ το πληρώνει.
Δηλαδή, η ρύθµιση προστατεύει τους άνεργους χωρίς παιδιά και
δεν προστατεύει καθόλου τα νοικοκυριά µε παιδιά που βρίσκον-
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ται κάτω από το όριο της φτώχειας.
Καταθέσαµε γι’ αυτό σχετική τροπολογία, που συνίσταται στην
τροποποίηση των εισοδηµατικών κριτηρίων για να συµπεριληφθούν και τα φτωχά νοικοκυριά των µισθωτών και των συνταξιούχων ως εξής. Να µην υπόκειται στην καταβολή του ΕΕΤΑ,
εκτός από τους ανέργους, ο µισθωτός ή ο συνταξιούχος κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού µε την προϋπόθεση η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα 1.900
ευρώ και το οικογενειακό εισόδηµα για το οικονοµικό έτος 2012
να µην υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ, που είναι το όριο της φτώχειας
σύµφωνα µε την EUROSTAT, προσαυξηµένο κατά 3.500 ευρώ
για τον/την σύζυγο και κατά 1.700 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. Ο Υπουργός κατά τη συζήτηση στην επιτροπή φαίνεται να κάνει αποδεκτή την τροπολογία, δεν ξέρω όµως αν θα
την ενσωµατώσει σε αυτήν τη διάταξη ή θα την αφήσει για το
µέλλον. Εµείς επιµένουµε να γίνει τώρα αυτή η ρύθµιση.
Με την υποπαράγραφο α.8 προβλέπεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Ως Δηµοκρατική Αριστερά δεν πετύχαµε να εφαρµοστεί
ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας από το 2013, όπως είχαν
συµφωνήσει οι πολιτικοί Αρχηγοί και υπάρχει στην προγραµµατική συµφωνία. Ζητάµε την προώθηση αναγκαίων µέτρων, προκειµένου να εφαρµοστεί ο ενιαίος φόρος. Στο νόµο, λοιπόν,
πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση δήλωσης και καταγραφής
των αγροτεµαχίων που έχουν στην κατοχή τους τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, να προχωρήσει η σύνταξη του περιουσιολογίου, ούτως ώστε να µπορούµε να είµαστε έτοιµοι το 2014 να
εφαρµόσουµε τον ενιαίο φόρο.
Στην παράγραφο β’ που αναφέρεται στις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου είναι θετικό ότι ρυθµίζονται ακόµη θέµατα
ενίσχυσης των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων.
Επιµένουµε και επιµείναµε ότι η Γενική Γραµµατεία Εσόδων πρέπει και να ενισχυθεί και να διασυνδεθεί ηλεκτρονικά µε τις άλλες
υπηρεσίες και να έχει ανεξάρτητη λειτουργία.
Υπάρχει ένα πρόβληµα στην παράγραφο β’ και ιδιαίτερα στις
υποπαραγράφους β.9 και β.10 που αφορούν τα θέµατα της ανάκτησης των παράνοµων ενισχύσεων. Είχαµε συζητήσει πριν δύο
µήνες στη Βουλή …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και το χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κυρία
Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Είχαµε συζητήσει
πριν δύο µήνες αυτό το θέµα στο άρθρο 22, που είχε έρθει τότε
για την ανάκτηση των παράνοµων ενισχύσεων και για το µεγάλο
πρόβληµα που υπάρχει στις ενισχύσεις που δόθηκαν από το δηµόσιο µε προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις των παραµεθόριων περιοχών Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ανάστατες, λοιπόν, πάλι
µε αυτές εδώ τις ρυθµίσεις οι επιχειρήσεις αυτές, διότι υπάρχει
µία βάσιµη ανησυχία να θεωρηθούν ότι είναι παράνοµες και έτσι
να εφαρµοστεί το σχετικό εδάφιο των διατάξεων αυτών που πρακτικά σηµαίνει ότι οι ωφελούµενοι από τέτοιες ενισχύσεις θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά και µε τους προβλεπόµενους
τόκους. Αυτή η ανησυχία τους προκύπτει από το γεγονός ότι
µέχρι τώρα δεν έγιναν εκείνες οι ενέργειες της ελληνικής Κυβέρνησης για να πείσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτές οι ενισχύσεις δόθηκαν σωστά µε κάποιες προϋποθέσεις και δεν είναι
παράνοµες. Χρειάζεται να το δούµε αυτό το θέµα.
Προχωρώ στα θέµατα των ρυθµίσεων για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπάρχει, πράγµατι, µία περαιτέρω
αποδυνάµωση του όποιου δηµόσιου χαρακτήρα έχει, και πρέπει
να έχει, το ταµείο, αφού η ανακεφαλαιοποίηση προέρχεται από
χρήµατα, από δανεισµό του ελληνικού λαού.
Μεγάλα προβλήµατα δηµιουργούνται στην παράγραφο ε’ µε
τις υποπαραγράφους ε.4 και ε.5 για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος και ιδιαίτερα µε την ε.4 για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.
Βασικά, ο κλάδος των γεωτεχνικών είναι ανάστατος –και µε το
δίκιο του –και η ρύθµιση αυτή δεν πρέπει να περάσει, γιατί
αφορά την πλήρη υποβάθµιση ενός επιστηµονικού κλάδου που
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συνδέεται άµεσα, ιστορικά και κοινωνικά, µε τον πρωτογενή
τοµέα, την αγροτική ανάπτυξη, την κτηνοτροφία, την ιχθυοκαλλιέργεια και την προσπάθεια που πρέπει να κάνει η χώρα µας στη
µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, στα τρόφιµα, στον έλεγχο
για τη δηµόσια υγεία κ.λπ..
Γενικά, οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου -εντός εισαγωγικών«απελευθερώνουν» κάποιες επαγγελµατικές δραστηριότητες και,
πραγµατικά, δηµιουργούν µια αρνητική κατάσταση, όσον αφορά
την αναγνώριση του κόπου και της επένδυσης που έχουν κάνει
οι Έλληνες πολίτες για τα πτυχία τους, για την εξειδίκευσή τους
κ.λπ.. Δεν πρέπει όλα αυτά να µπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι µε το
πρόσχηµα της απελευθέρωσης.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την υποπαράγραφο η.2., όπου εµπεριέχονται διατάξεις που αναφέρονται στην επαγγελµατική ταυτότητα του λογιστή-φοροτεχνικού. Και εδώ επίσης υπάρχουν
σοβαρές αντιδράσεις από τους συλλογικούς φορείς για την ισοπέδωση της επαγγελµατικής εξέλιξης των πτυχιούχων των ΑΕΙ
και ΤΕΙ των οποίων δεν αναγνωρίζεται το προβάδισµα.
Υπάρχει και µια διάταξη στο ίδιο πνεύµα, ότι ο Υπουργός Οικονοµικών ελέγχει τα πάντα, µέχρι και τις υπουργικές αποφάσεις
που αφορούν την άσκηση του επαγγέλµατος. Η άσκηση, όµως,
του επαγγέλµατος και η πρόσβαση σ’ αυτό είναι ένα κοινωνικό,
επαγγελµατικό και επιστηµονικό κεκτηµένο, διαχρονικό στην κοινωνία µας. Δεν µπορεί να ρυθµιστεί µόνο µε τις επιταγές της
τρόικας. Θα πρέπει να είµαστε λίγο προσεκτικοί και να δούµε τα
θέµατα αυτά.
Οι διατάξεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία των πειθαρχικών
συµβουλίων είναι σε θετική κατεύθυνση. Μπαίνει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα και εκείνα τα χρονικά περιθώρια, ούτως ώστε να
λήξει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Καταργείται το δευτεροβάθµιο
πειθαρχικό συµβούλιο.
Από τη συζήτηση που κάναµε στην επιτροπή, αν δεν υπάρξει
περίπτωση -που µε διαβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός ότι δεν θα
υπάρξει- να τεθεί πρωταρχική πρόταση για απόλυση από µονοµελές όργανο, θα συµφωνήσουµε µε τη διάταξη µε την οποία οι
αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού και της οριστικής παύσης δεν
υπόκεινται σε ένσταση αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Είναι ένα σοβαρό θέµα, το θέµα της υποπαραγράφου, όσον
αφορά τη διαθεσιµότητα και την κινητικότητα των εργαζοµένων
σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που καταργούνται.
Εν πάση περιπτώσει –το έχουµε πει τόσες φορές- θα µπορούσε, κύριε Υπουργέ, να ρυθµιστεί αυτό το θέµα του «κατεψυγµένου» άρθρου και του κλάδου των αρτοποιών, που στο τέλος
καταλήγει να έχουµε µια µεγάλη αναστάτωση προκειµένου να
εφαρµόσουµε αυτήν τη διάταξη. Ποιος είναι αυτός ο όρος, τέλος
πάντων, που δεν αφήνει να παραµείνει η κατάσταση ως έχει;
Διότι σε όλα τα άλλα θέµατα έχουµε συµµορφωθεί µε την οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι εύλογο να υπάρχει ένας σαφής διαχωρισµός, ένα σταθερό διαχωριστικό, για τα προϊόντα που πωλούνται µε τη µία
µορφή ή µε την άλλη. Νοµίζω ότι αυτό το θέµα χρειάζεται να
ρυθµιστεί όπως το συζήσαµε στην αρµόδια επιτροπή. Εκεί
έπρεπε και να καταλήξει και να µην έχουµε περαιτέρω παρενέργειες.
Στα θέµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υπάρχουν µεγάλα ζητήµατα. Έγιναν κάποιες βασικές βελτιώσεις, κυρίως στα
θέµατα των φωτοβολταϊκών για τους αγρότες και για τα µη συνδεδεµένα νησιά. Έχουµε καταθέσει σχετικές τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Είναι βασικό θέµα το θέµα της ευρωστίας του «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»,
αλλά πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας εξορθολογισµός σε όλα
αυτά τα θέµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως και να
τηρηθεί πολύ γρήγορα η υπόσχεση που έδωσε ο Υπουργός ότι
θα πάµε πολύ γρήγορα και στις ρυθµίσεις για την ανάκτηση του
µεταβλητού κόστους που δηµιουργεί µια µεγάλη στρέβλωση
στην αγορά.
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Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριοι συνάδελφοι,
υπολογίζουµε τις πρωτολογίες πέντε ώρες ακόµη και τις δευτερολογίες τρεις ώρες, δηλαδή οκτώ ώρες από τώρα.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ καταγγέλλει αλλά και καταψηφίζει ταυτόχρονα το
παρόν πολυνοµοσχέδιο και όσον αφορά την ουσία του αλλά και
όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίον έρχεται, γιατί βεβαίως δεν
µπορεί να αποσπαστεί η ουσία, το περιεχόµενο από τη µορφή.
Επειδή, λοιπόν, πρόκειται για ένα αντιλαϊκό νοµοσχέδιο, έρχεται
µε διαδικασίες κατεπείγουσες και µε ένα µόνο άρθρο.
Εµείς το λέµε πολύ καθαρά, ότι αποτελεί ένα ακόµα νοµοσχέδιο συνέχισης και υλοποίησης της στρατηγικής που σήµερα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, όπως αυτή συνολικότερα
έχει καθοριστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά,
δηλαδή, η τρικοµµατική συγκυβέρνηση εξειδικεύει σε συνθήκες
καπιταλιστικής κρίσης αυτήν τη στρατηγική που ωφελεί το κεφάλαιο σε δυο βασικούς άξονες, οι οποίοι περιλαµβάνονται και
µέσα στην εισηγητική έκθεση. Δεν λέω κάτι το φοβερό.
Πρώτον, το ωφείλει στη δηµοσιονοµική προσαρµογή, όπως
την ονοµάζει, που επί της ουσίας φορτώνει τα βάρη διαχείρισης
της κρίσης στους εργαζόµενους και στα πλατιά λαϊκά στρώµατα
και δεύτερον, µέσα από την προώθηση των διαρθρωτικών, όπως
τις ονοµάζει η συγκυβέρνηση, µεταρρυθµίσεων, που για εµάς όχι
µόνο ουδέτερες δεν είναι ή τέτοιες που θα πρέπει να πανηγυρίζει
ο λαός αλλά αποτελούν απαραίτητα µέτρα για να θωρακισθεί η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων και να ενισχυθεί
η κερδοφορία τους. Αυτές οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, αποτελούν τις διαχρονικές αλυσίδες που σκοπεύουν να περάσουν
στην εργατική τάξη και στο λαό. Άρα, έχει ανάγκη και δικαίωµα
ο λαός να τις αντιπαλέψει κι αυτές.
Πώς αυτά τα ζητήµατα συγκεκριµενοποιούνται µε το πολυνοµοσχέδιο;
Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, έχουµε µονιµοποίηση του χαρατσιού στα ακίνητα, το οποίο ήταν µια έκτακτη
εισφορά. Τώρα µονιµοποιείται το 2013 από τη ΔΕΗ και το 2014
και τα επόµενα χρόνια από την εφορία. Μάλιστα, ενιαιοποιείται
και µε τους υπόλοιπους φόρους. Και έχουν το θράσος να λένε
ότι βελτιώνουν και την κατάσταση, όταν καλούν τη λαϊκή οικογένεια να πληρώσει το χαράτσι για το 2013 και το φόρο ακίνητης
περιουσίας για το 2011, 2012, 2013 µέσα σε ένα διάστηµα δέκα
µηνών. Και λένε «τους απαλλάσσουµε, τους βελτιώνουµε την κατάσταση».
Δεύτερον, όσον αφορά τις ρυθµίσεις για τις οφειλές, τα κόµµατα της συγκυβέρνησης πανηγυρίζουν ότι έχουν µεγάλη επιτυχία, τις σαράντα οκτώ δόσεις. Μα ποιον κοροϊδεύετε, όταν όλο
αυτό το καθεστώς είναι αντιλαϊκό; Κεφαλαιοποιείτε τις προσαυξήσεις. Βάζετε επιτόκιο 8,75% για τη ρύθµιση και γι’ αυτούς που
θα ρυθµιστούν και αν καθυστερήσει µια δόση, 15% επιτόκιο.
Αυτά αν δεν είναι τοκογλυφία, τι είναι; Δηλαδή, οι τράπεζες ωχριούν µπροστά σ’ αυτήν τη ρύθµιση που κάνει η Κυβέρνηση. Πρέπει να είναι κανείς ενήµερος για το 2013 και βεβαίως, ακόµα και
αν είναι εντάξει και έχει τακτοποιηθεί µε τη ρύθµιση, το κράτος
έχει το δικαίωµα να προχωρεί σε προσηµειώσεις και κατασχέσεις
και γι’ αυτούς που χρωστάνε λίγα. Εµείς λέγαµε ότι αυτό έπρεπε
να το είχατε κάνει γι’ αυτούς που χρωστάνε πολλά στην εφορία,
για τους µεγαλοοφειλέτες, για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς
οµίλους και όχι να βάζετε στον ίδιο τορβά των κατασχέσεων και
αυτούς που χρωστάνε λίγα χρήµατα.
Προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι της φοροεπιδροµής. Αποτελεί ένα φαύλο κύκλο, γιατί δεν πρόκειται, δεν µπορούν να πληρώσουν ακόµα κι αυτήν τη ρύθµιση. Μα, είναι δυνατόν να έχει
κάποιος 500-600 ευρώ και να του λέτε ότι πρέπει να µπει σε ρύθµιση για να πληρώσει την εφορία; Δεν µπορεί να ζήσει µε 500 και
600 ευρώ. Πώς θα πληρώσει τα χαράτσια, τους νέους φόρους;
Πώς θα κάνει τη ρύθµιση; Είναι δυνατόν αυτό το πράγµα; Δεν γίνεται να ζήσει. Και έχετε την απαίτηση να σας πληρώνει τα χαράτσια και τους φόρους και να συνεχισθεί αυτή η φοροεπιδροµή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς το λέµε πολύ καθαρά. Εµείς θέλουµε «κούρεµα» των φορολογικών οφειλών που έχει η λαϊκή οικογένεια προς την εφορία.
Ναι, να «κουρευτούν», γιατί τους έχετε «κουρέψει» τους µισθούς και τις συντάξεις. Τους έχετε κουρέψει τη ζωή! Τους έχετε
οδηγήσει στην απόλυση και για τις απολύσεις υπεύθυνοι δεν
είναι οι εργαζόµενοι, είναι οι κεφαλαιοκράτες και η κυβερνητική
πολιτική. Πρέπει να τους «κουρέψετε» τις οφειλές. Και όχι µόνο
να τους «κουρέψετε» τις οφειλές, αλλά αυτό που πρέπει να διαµορφωθεί είναι ένα πλαίσιο –κατά τη γνώµη του ΚΚΕ- γενικευµένων φοροαπαλλαγών για το λαό.
Είσαστε και προκλητικοί, γιατί τη στιγµή που δεν «κουρεύετε»
τις οφειλές για το λαό, «κουρεύετε» τις οφειλές για τους εφοπλιστές. Στη διάταξη δ.2. παράγραφος 5, δεν υπάρχει αυτή η απαλλαγή των εφοπλιστικών εταιρειών από την εισφορά; Υπάρχει
απαλλαγή από εισφορά. Ας αφήσετε τις δικαιολογίες, τις οποίες
είπατε και στην επιτροπή, κύριε Στουρνάρα. Τους απαλλάσσετε.
Είναι σηµαδιακό αυτό. Είναι σηµαντικό. Δείχνει τον ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής σας, ακόµα και γι’ αυτά τα «ψωροευρώ»
τα οποία ήταν να πληρώσουν και τα οποία ήταν στάχτη στα µάτια
του κόσµου. Και από αυτά τους απαλλάσσετε!
Το δεύτερο ζήτηµα, αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία για τα
οποία προχωράτε σε ρυθµίσεις. Η ίδια τοκογλυφία υπάρχει και
εκεί. Επιβαρύνονται µε 15% άµα καθυστερήσουν. Από την άλλη
µεριά είναι και κοροϊδία. Θα φέρω το παράδειγµα που έφερε η
ΓΣΕΒΕΕ και το οποίο το µοίρασε σε όλους. Σωστό ή λάθος, αυτό
έχουµε πρόχειρο. Σε κάποιον ο οποίος χρωστάει ασφαλιστικές
εισφορές δύο χρόνων, δηλαδή περίπου 10.000, στον ΟΑΕΕ, γιατί
δεν µπορεί να τα πληρώσει, του λέτε: «Για να ενταχθείς στη ρύθµιση πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις του 2013», δηλαδή 860
ευρώ το δίµηνο, τα οποία δεν είχε να πληρώσει τα προηγούµενα
χρόνια, το 2011 και το 2012. Θα βρει να τα πληρώσει για το 2013;
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πληρώσει και τη δόση για τη ρύθµιση.
Του λέτε, δηλαδή, εκεί που δεν µπορεί να πληρώσει τα 860 ευρώ,
να πληρώσει 1.280 ευρώ. Μα δεν είναι παλαβό αυτό το πράγµα;
Μπορεί να γίνει αυτό; Δεν µπορεί να πληρώσει τα 860 ευρώ και
θα µπορέσει να πληρώσει τα 1.280 ευρώ; Πώς γίνεται αυτό το
πράγµα;
Αντιθέτως, δεν δίνετε µία αναστολή για να βοηθήσετε, ακριβώς, τους αυτοαπασχολούµενους και τους εµπόρους, ώστε να
µπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν µέσα από
αυτήν την επίθεση που δέχονται από την κυβερνητική πολιτική
και τη δράση των µονοπωλιακών οµίλων.
Όσον αφορά τις διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις για τις οποίες
επαίρεστε, πώς αυτές εντάσσονται µέσα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Πρώτον, είναι τα ζητήµατα που αφορούν τις απολύσεις στο δηµόσιο. Οι επίορκοι είναι πρόσχηµα, βεβαίως. Πού
αποσκοπείτε; Αποσκοπείτε σε δύο πολύ βασικά ζητήµατα.
Κατ’ αρχάς αποσκοπείτε στην κατάργηση της σταθερής εργασίας και στην αντικατάσταση –γιατί έτσι λέτε- των δεκαπέντε χιλιάδων που θα απολύσετε, µε νέες δεκαπέντε χιλιάδες, οι οποίοι
θα είναι φθηνοί εργαζόµενοι. Θα έχουν προσωρινή απασχόληση
χωρίς εργασιακά και άλλα δικαιώµατα. Αυτό δεν έχει να κάνει
µόνο µε το δηµόσιο τοµέα. Θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τοµέα
και αυτή η κατάσταση θα γενικευθεί ακόµη περισσότερο.
Την ίδια στιγµή, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε παιδεία, σε
υγεία, σε πρόνοια. Πώς τα αντιµετωπίζετε; Στην παιδεία για παράδειγµα, γίνεται σύµπτυξη, συγκέντρωση σχολείων, αύξηση του
ωραρίου διδασκαλίας και εντατικοποίηση, η οποία θα οδηγήσει
σε απολύσεις και δεν θα υπάρχουν νέες προσλήψεις στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Ταυτόχρονα, το δεύτερο το οποίο κάνετε µε αυτήν τη ρύθµιση,
είναι ότι διευκολύνετε ακόµη περισσότερο να επεκταθεί η δράση
του κεφαλαίου, τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια, εκτός από την
υγεία και την παιδεία, όπου γίνεται ένα τεράστιο «φαγοπότι» που
θα διευρυνθεί περισσότερο, και σε άλλους τοµείς, όπως η διαχείριση απορριµµάτων, υδάτινων πόρων κ.λπ..
Η δεύτερη διαρθρωτική µεταρρύθµιση την οποία κάνετε, είναι
η περιβόητη απελευθέρωση των αγορών. Βεβαίως, δεν είναι σηµερινό ζήτηµα. Είναι εδώ και είκοσι χρόνια περίπου που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα, αµέσως µετά τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ. Αυτή είναι ευρωενωσιακή πολιτική, βεβαίως, η
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οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Αποτελεί τεράστιο ψέµα ότι η απελευθέρωση των αγορών και
ο ανταγωνισµός θα µειώσει τις τιµές. Αλήθεια, αυτό έγινε µε το
ηλεκτρικό ρεύµα; Βλέπετε να µειώνονται οι τιµές; Τραβάνε την
ανηφόρα! Και σε άλλα, όχι µόνο στο ηλεκτρικό ρεύµα. Στα τρόφιµα και τα ποτά δεν είναι απελευθερωµένη η αγορά; Ποιο ήταν
το αποτέλεσµα; Μονοπώληση της αγοράς και καθορισµός σε µονοπωλιακό επίπεδο των τιµών, τα διάφορα «τραστ», όπως τα
λέτε. Υπάρχει αύξηση των τιµών στο γάλα, στο κρέας και αλλού.
Αφού, αναφερθήκαµε στο ηλεκτρικό ρεύµα, λοιπόν, να πιάσουµε τις ρυθµίσεις που κάνετε για τα φωτοβολταϊκά. Είναι σε
λογική κατεύθυνση αυτές οι µεταρρυθµίσεις, σε λογική όµως ταξική. Πρώτον, συγκεντροποιείτε ακόµη περισσότερο την αγορά.
Συγκεντρώνετε την αγορά των φωτοβολταϊκών σε λιγότερα χέρια. Και δεύτερον, διαµορφώνετε µε τέτοιο τρόπο τον καθορισµό
του ενεργειακού µείγµατος, που να ικανοποιεί τις ανάγκες του
κεφαλαίου και να είναι πανάκριβο για τα λαϊκά νοικοκυριά.
Θα έρθουν νέες επιβαρύνσεις. Ήδη εξαγγείλατε αύξηση του
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 8% από 1η Μαΐου, από 12% έως 13%
που ήταν τον Γενάρη και από 1η Ιουλίου θα είναι απελευθερωµένη η αγορά και τότε θα δούµε πού θα φτάσουν οι τιµές.
Δεύτερο ζήτηµα, µέσα από αυτήν τη λογική της απελευθέρωσης -που ευνοεί το κεφάλαιο και όχι τους αυτοαπασχολούµενους, τους επαγγελµατίες, τους εργαζόµενους- είναι ότι καταργείτε τα εργασιακά και επαγγελµατικά δικαιώµατα. Αυτό κάνετε.
Και εδώ έχει δίκιο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς να απελευθερώνονται τα
επαγγέλµατα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί; Γιατί, εδώ υπήρχε µια οµοφωνία -εκτός του ΚΚΕ- στη ρύθµιση επαγγελµάτων.
Και θα µιλήσω για το επάγγελµα του οικονοµολόγου που τώρα
υποκριτικά µιλάτε και σκίζετε τα ιµάτιά σας. Το 1997 δεν ψηφίσατε όλοι αυτόν το νόµο; Τον ψηφίσατε όλοι, πλην ΚΚΕ. Τι έκανε
ο νόµος; Βοήθησε στο να αποσυνδεθεί το επάγγελµα από τα δικαιώµατα, έκανε κατηγοριοποίηση και οδήγησε στην κατάργηση
των συλλογικών συµβάσεων που είχε πετύχει η ΠΟΛ.
Ταυτόχρονα, η απελευθέρωση είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια
υγεία µε τις ρυθµίσεις που κάνετε για τους γεωτεχνικούς, τους
κτηνίατρους, ζητήµατα δηλαδή που αφορούν τις διατροφικές
ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η απελευθέρωση
που κάνετε µε το κατεψυγµένο ψωµί, που αφορά τους αρτοποιούς αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.
Και, βεβαίως, ένα τρίτο ζήτηµα, είναι η περαιτέρω προώθηση
των ιδιωτικοποιήσεων, ΟΔΔΥ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΓΝΑΤΙΑ, αλλαγές στο
ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ..
Άρα, αυτά τα µέτρα δεν είναι αποσπασµατικά, δεν είναι πρόχειρα µέτρα. Εµείς το λέµε, έχουν συνοχή. Δεν σας κάνουµε αντιπολίτευση στο όνοµα της αποσπασµατικότητας και της
προχειρότητας. Ακόµα και διαφοροποιήσεις που τυχόν υπάρχουν στους κόλπους της συγκυβέρνησης, είναι διαφοροποιήσεις
που θέλουν να εγκλωβίσουν το λαό σε άγονες αντιπαραθέσεις,
που δεν αµφισβητούν τον βαθύτατα αντιλαϊκό χαρακτήρα της
πολιτικής αλλά και ταυτόχρονα διευκολύνουν την εφαρµογή αντεργατικών µέτρων, όπως η περιβόητη τροπολογία του ΠΑΣΟΚ
για την υποτιθέµενη –λέει- προστασία των ανέργων.
Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί –το λέει πολύ καθαρά στην εισηγητική έκθεση- και για τα επόµενα χρόνια µε νέες ρυθµίσεις
για την κοινωνική ασφάλιση, για την περαιτέρω απελευθέρωση
των αγορών, στα ζητήµατα της υγείας, του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Άρα, πρόκειται για µέτρα µόνιµου χαρακτήρα και
όχι προσωρινού. Υπάρχουν και τα συγκεκριµένα, όπως η µείωση
των συντάξεων στον ΟΑΕΕ, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και µια σειρά από άλλα που συζητούνται για το επόµενο διάστηµα.
Έτσι, λοιπόν, η αντιπαράθεσή µας γίνεται µε τη στρατηγική
σας επιλογή και όχι σε επιµέρους ζητήµατα. Δεν σας κατηγορούµε για την αισιόδοξη εκτίµηση που κάνετε στην εισηγητική
έκθεση αλλά για το ταξικό περιεχόµενο αυτής της εκτίµησης. Βεβαίως, για το ταξικό περιεχόµενο και τον χαρακτήρα της! Διότι,
αν επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι, θα είναι σε βάρος του λαού,
θα τον έχουν οδηγήσει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, για να
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επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, φορώντας του µόνιµους χαλκάδες,
µόνιµες αλυσίδες.
Ταυτόχρονα, καταφεύγουν και στο εµπόριο της ελπίδας. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι βλέπουµε φως στο τούνελ. Ακόµη
και έτσι να είναι και αυτό να γίνει, θα είναι µια ανάπτυξη µε λιτότητα, µε φτώχεια για τους εργαζόµενους και το λαό και µε υψηλά
ποσοστά ανεργίας. Μια ανάπτυξη, µε προσωρινό και αβέβαιο χαρακτήρα που θα διαµορφώνει τις συνθήκες για εκδήλωση νέας
καπιταλιστικής κρίσης.
Υπάρχει, όµως, ένα τεράστιο «αλλά». Είναι οι εκτιµήσεις που
κάνουν οι διεθνείς οργανισµοί για την πορεία της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας και ιδιαίτερα οι ανησυχίες του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου στην πρόσφατη έκθεση για την πορεία
της Ευρωζώνης. Η κρίση, δεν αγγίζει µόνο τους αδύναµους κρίκους αλλά πηγαίνει και στον ίδιο τον πυρήνα της Ευρωζώνης,
όπως για παράδειγµα στη Γαλλία που θεωρείται πλέον το πιο σοβαρό ζήτηµα για τη γενίκευση και το βάθεµα της κρίσης στο κέντρο της Ευρωζώνης. Είναι µία κρίση, που οξύνει τις αντιπαραθέσεις, τους ανταγωνισµούς, οξύνει τη διαπάλη για το µείγµα αλλά
για ένα µείγµα που αφορά επιµέρους ανάγκες του κεφαλαίου και
όχι τον αντιλαϊκό του χαρακτήρα.
Ποιος είναι ο υπεύθυνος αυτής της πολιτικής; Είναι η τρόικα,
εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως λένε κάποιοι; Αυτό είναι το εκτελεστικό τους όργανο. Είναι µήπως το µνηµόνιο; Αυτό είναι το εργαλείο µε το οποίο εφαρµόζουν αυτήν την πολιτική.
Βεβαίως βρισκόµαστε σε σύγκρουση και µε την Κυβέρνηση
και µε την τρόικα. Βεβαίως απαιτούµε να καταργηθεί το µνηµόνιο
αλλά και οι δανειακές συµβάσεις. Δεν φτάνει, όµως, µόνο αυτό,
αν δεν ανακαλύψουµε και δεν εστιάσουµε στον βασικό υπεύθυνο. Ο ΣΕΒ µίλησε πολύ καθαρά. «Δεν χρειάζεται Εθνική Γενική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας». Τελείωσε, πλέον, µε τα µέτρα
αυτά η κατάκτηση των εργαζόµενων και του ταξικού κινήµατος.
Άρα, ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά τα µέτρα; Οι µεγαλοβιοµήχανοι, οι µεγαλέµποροι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Άρα, τι
πρέπει να κάνει ο λαός; Με την πάλη του, να αµφισβητήσει και
να ακυρώσει το ρόλο του κεφαλαίου, να αµφισβητήσει και να
ακυρώσει το καπιταλιστικό κέρδος που διαµορφώνει µια χούφτα
πλουσίων και την τεράστια πλειοψηφία σε φτωχούς.
Υπάρχει διέξοδος; Το ΚΚΕ λέει: «Ναι, υπάρχει διέξοδος». Οι
υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις δεν είναι εντός των τειχών, διότι
αυτές οι λύσεις δεν αµφισβητούν τους σιδερένιους οικονοµικούς
νόµους του καπιταλιστικού συστήµατος. Ούτε τα διάφορα νοµίσµατα µπορούν να τους αµφισβητήσουν. Όλες αυτές οι λύσεις
έχουν αντιλαϊκό χαρακτήρα, διότι είναι εναλλακτικές λύσεις που
αφορούν επιµέρους ανάγκες και προτεραιότητες του κεφαλαίου.
Η µόνη διέξοδος για το λαό, είναι η οργάνωση της οικονοµίας
µε επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες και η ικανοποίηση αυτών των
λαϊκών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό θα γίνει
µέσα από την κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, τη µονοµερή διαγραφή του χρέους.
Γι’ αυτά δεν χρειάζεται µια άλλη κυβέρνηση. Αυτά µπορεί να τα
κάνει µόνο µια άλλη εξουσία, η εξουσία της εργατικής τάξης, η
λαϊκή εξουσία. Άρα, χρειαζόµαστε αλλαγή σε επίπεδο εξουσίας.
Έτσι, λοιπόν, το ΚΚΕ δεν εφησυχάζει το λαό. Τον καλεί να ξεφύγει από τα ψευτοδιλήµµατα, δηλαδή του να επιλέξει ανάµεσα
στο µείγµα της Μέρκελ ή στο µείγµα του Οµπάµα, να επιλέξει
ανάµεσα στο ευρώ ή στη δραχµή. Αυτά είναι ψευτοδιλήµµατα
που τον εγκλωβίζουν, που ευνουχίζουν την ανάγκη για ριζοσπαστικοποίησή του.
Έτσι, λοιπόν, λέµε ότι η απεργία της 1ης Μαΐου πρέπει να έχει
τεράστια επιτυχία, για να τιµήσουµε τα εκατοµµύρια των νεκρών
της ταξικής πάλης αλλά και ταυτόχρονα, για να ανοίξουµε τη λεωφόρο της λαϊκής απελευθέρωσης. Η λαϊκή συµµαχία σήµερα
είναι απαίτηση και πρέπει να οικοδοµηθεί, διότι στη βάση αυτής
της λαϊκής συµµαχίας, µπορούµε να οργανώσουµε από καλύτερες θέσεις τον αγώνα της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων
λαϊκών στρωµάτων, να επιβάλουµε την ανασυγκρότηση του εργατικού λαϊκού κινήµατος σε ταξική κατεύθυνση, να οργανώσουµε την κοινωνική συµµαχία για τη ρήξη και την ανατροπή.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις των εισηγητών και των ειδικών
αγορητών και εισερχόµεθα στους αγορητές επί της αρχής και
επί των άρθρων. Έχουµε υπολογίσει ότι η συνεδρίαση θα διαρκέσει από εδώ και πέρα, περίπου, οκτώ ώρες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχουµε δευτερολογίες, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως. Υπάρχουν
πρωτολογίες και δευτερολογίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, 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 τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών Πέλλης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Αντώνης Μπέζας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κακό
µε την πολιτική –και το βλέπω και στη συζήτηση που γίνεται σήµερα, από την πλευρά της Αντιπολίτευσης- είναι ότι σε στιγµές
µεγάλων κρίσεων τα πράγµατα εξελίσσονται µε τόσο γρήγορους
ρυθµούς, που ξεχνάµε εύκολα αυτά που έχουν συµβεί, ακόµη και
µόλις πριν από λίγους µήνες.
Ας θυµηθούµε, λοιπόν, πού βρισκόµασταν πριν από λίγους
µήνες. Πριν από ένα µόλις χρόνο, η Ελλάδα εθεωρείτο ο αδύναµος κρίκος της Ευρωζώνης και οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές, δηµοσιογράφοι, νοµπελίστες οικονοµολόγοι, τραπεζίτες,
πρώην τραπεζίτες κ.λπ., προεξοφλούσαν την έξοδο της χώρας
από το ευρώ και θεωρούσαν δεδοµένη τη χρεοκοπία της. Και
όµως, τα πράγµατα ήρθαν τελείως διαφορετικά απ’ ό,τι τα περίµεναν όλοι αυτοί που προεξοφλούσαν την καταστροφή της Ελλάδας.
Σήµερα η Ελλάδα παραµένει στο ευρώ και η κατάσταση σταθεροποιείται. Μια καλή απόδειξη ότι, παρά την αβεβαιότητα και
την ανησυχία που κλιµακώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα
πράγµατα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει προς
το καλύτερο, είναι και το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα.
Ναι, είναι και το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα και θα εξηγήσω γιατί. Διότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια,
που η χώρα βρίσκεται σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής,
που το όποιο δηµοσιονοµικό κενό έχει καλυφθεί χωρίς να ληφθούν πρόσθετα περιοριστικά µέτρα.
Ακόµη και το ΕΕΤΗΔΕ αν είχε καταργηθεί πλήρως, θα υπήρχε
ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Άρα, δεν υπάρχουν νέα µέτρα µε το
ΕΕΤΑ που θεσµοθετείται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Για πρώτη φορά, αποφασίζεται µείωση φορολογικών συντελεστών, όπως γίνεται για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας,
µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ, όπου υπάρχει η µείωση της
τάξης του 15% και αποφασίζεται επίσης ότι θα τεθεί στο τραπέζι
της διαπραγµάτευσης και περαιτέρω µείωση φορολογικών συντελεστών στην επόµενη αξιολόγηση του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής.
Για πρώτη φορά, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά µε εκτεταµένες ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών, είτε
φορολογικών είτε ασφαλιστικών οφειλών, µε την επιβολή δηλώσεων ΦΠΑ ακόµη και αν δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
το φόρο, µε την επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών διαφορών στο επίπεδο της φορολογικής διοίκησης.
Παράλληλα, για πρώτη φορά διασφαλίζεται ταχύτητα στην
απονοµή της πειθαρχικής ευθύνης, βελτιώνεται ο ανταγωνισµός
ώστε να µειωθούν οι τιµές -γιατί αυτός είναι ο στόχος των παρεµβάσεων που γίνονται σε διάφορα επαγγέλµατα, να βελτιωθεί
ο ανταγωνισµός και να µειωθούν οι τιµές για λογαριασµό των καταναλωτών- και δηµιουργείται ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής για
την καταπολέµηση της διαφθοράς µέσω του εθνικού συντονιστή.
Όλα αυτά, τα οποία ήταν ζητούµενα εδώ και πολύ καιρό απ’
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όλες τις πτέρυγες της Βουλής και απ’ όλους τους θεσµικούς και
παραγωγικούς φορείς, αποτυπώνονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί και συζητείται
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, επειδή είναι προαπαιτούµενο εκταµίευσης δόσης.
Και ερωτώ, λοιπόν. Αυτό το γεγονός, δεν συνιστά από µόνο
του ένα σηµαντικό βήµα προόδου για την οικονοµία και µια ξεκάθαρη απόδειξη για τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τη
συγκεκριµένη Κυβέρνηση; Δεν συνιστά αυτό το γεγονός από
µόνο του, την καλύτερη απάντηση σε όλους εσάς, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, που προβλέπατε ότι τον Μάρτιο θα
πέσει η Κυβέρνηση επειδή θα αναγκαστεί να πάρει νέα µέτρα,
που προβλέπατε πριν από λίγους µήνες ότι θα υπάρχει καταστροφή, που ζητούσατε πριν από λίγες εβδοµάδες εδώ, στην Αίθουσα της Βουλής, να παραιτηθεί η Κυβέρνηση λόγω της
κυπριακής κρίσης, που µεµψιµοιρείτε ακόµη και τώρα, γιατί υποτίθεται, οι δόσεις της καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών
δεν είναι αρκετές ή γιατί δεν έπρεπε να έρθει το νοµοσχέδιο µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν πράγµατα τα οποία θα έπρεπε να βελτιωθούν. Όµως, δεν δηµιουργούµε ένα κράτος έκτακτης ανάγκης. Πρέπει όλοι να αντιληφθούµε -και εµείς και εσείς- ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και εποµένως πρέπει να πράξουµε ανάλογα.
Άκουσα χθες στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, άκουσα
και σήµερα να το επαναλαµβάνει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Τσακαλώτος που βρίσκεται στην Αίθουσα, ότι δεν µπορεί να
υπάρχει αισιοδοξία, αφού ακόµη και αν σταµατήσουν οι αρνητικοί ρυθµοί ανάπτυξης, θα είµαστε σε πολύ χειρότερη θέση από
τις άλλες χώρες του λεγόµενου ευρωπαϊκού πολιτικού Νότου,
διότι θα πρέπει να αντισταθµίσουµε τις απώλειες, οι οποίες λόγω
της παρατεταµένης ύφεσης έχουν φθάσει σωρευτικά πράγµατι
στο 20% του ΑΕΠ κατά την πενταετία 2008-2012 και θα είναι
ακόµη µεγαλύτερες λόγω της ύφεσης που θα υπάρξει και φέτος
το 2013.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, από την
Πορτογαλία όπου βρισκόταν, αµφισβήτησε για µια ακόµη φορά
τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους, λέγοντας ότι η Ελλάδα
δεν θα µπορέσει να το εξυπηρετήσει.
Ως προς το δεύτερο, ειλικρινά δεν µπορώ να αντιληφθώ σε τι
εξυπηρετεί αυτήν την περίοδο µια τέτοια ανεύθυνη συζήτηση
και µάλιστα από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κάθε εβδοµάδα το λέει ο Υπουργός σας…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Αφήστε να ολοκληρώσω.
Δεν µπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί αυτήν την περίοδο
µια τέτοια ανεύθυνη συζήτηση και µάλιστα από τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν η βιωσιµότητα, κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση χρηµατοδότησης
της χώρας και όταν οι εταίροι µας έχουν ήδη δεσµευθεί µε την
απόφαση του Eurogroup του περασµένου Νοεµβρίου 2012 ότι
ακόµη και αν αποδειχθεί ότι χρειάζεται περαιτέρω µείωση του
χρέους, αυτό θα υπάρξει εάν πετύχουµε πρωτογενές πλεόνασµα.
Όσον αφορά το πρώτο επιχείρηµα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ,
της µεγαλύτερης προσπάθειας δηλαδή που θα χρειαστούµε, θα
ήθελα να πω, ότι αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι πρέπει να βγούµε από την ύφεση και την κρίση όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα. Για να βγούµε όµως από την ύφεση, χρειαζόµαστε
χρήµατα τα οποία δεν µπορεί να κόψει η Κεντρική Τράπεζα της
Ελλάδος, όπως κόβει η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών. Για να βγούµε από την ύφεση, χρειαζόµαστε χρήµατα για
να πληρώσουµε, για παράδειγµα, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του
δηµοσίου προς τους ιδιώτες, χρήµατα για να «τρέξουν» τα προγράµµατα αντιµετώπισης της ανεργίας, χρήµατα για να πετύχουµε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να εξασφαλίσουµε τις καταθέσεις, για να µη συµβούν αυτά που συνέβησαν
στην Κύπρο. Χρειαζόµαστε χρήµατα και δεν µπορούµε να τα
βρούµε αυτά τα χρήµατα ούτε από τη Ρωσία -όπως δεν τα βρήκε
η Κύπρος- ούτε καταργώντας µονοµερώς το µνηµόνιο.
Και εδώ βρίσκεται ακριβώς, για εµένα, το τεράστιο έλλειµµα
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στρατηγικής της Αντιπολίτευσης. Δεν µπορείς να είσαι έξω από
το µνηµόνιο και να έχεις ταυτόχρονα και τα χρήµατα των δανειστών σου ούτε µπορείς να είσαι µέσα στην Ευρώπη και τα οφέλη
που η Ευρώπη προσφέρει και ταυτόχρονα να µη δέχεσαι µονοµερώς τους όρους που αυτή θέτει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το κεκτηµένο που είχαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι, δηλαδή ένα λεπτό ακόµη.
Αυτά δεν γίνονται παρά µόνο αν είσαι οπαδός του «τρίτου δρόµου», ενός «τρίτου δρόµου» που οδηγεί προς την χρεοκοπία και
προς την καταστροφή.
Το στοίχηµα που εµείς ως Νέα Δηµοκρατία θέλουµε να κερδίσουµε, είναι να βγει η Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό από την
κρίση, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να πιάσουµε τους στόχους µας και στο τέλος του χρόνου να υπάρχει ανάκαµψη. Και
καθώς φέρνουµε θετικά αποτελέσµατα -διότι φέρνουµε θετικά
αποτελέσµατα- αλλάζουµε σταδιακά τους όρους του προγράµµατος προσαρµογής, ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατικό, πιο βιώσιµο και να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Αυτό γίνεται µε το
νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα.
Όλοι όσοι στηρίζουµε την Κυβέρνηση και ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, δεν είµαστε µε το µνηµόνιο αλλά θέλουµε να βγούµε από
το µνηµόνιο µε ασφάλεια και σιγουριά. Όλοι όσοι στηρίζουµε την
Κυβέρνηση, το κάνουµε διότι βλέπουµε ότι υπάρχουν αποτελέσµατα. Και η Κυβέρνηση µπορεί να στέκεται στα πόδια της και
να διαπραγµατεύεται πλέον, ανταποκρινόµενη στις ανάγκες της
πραγµατικής οικονοµίας, στις ανάγκες της ανάπτυξης και στις
ανάγκες της κοινωνίας.
Αυτή ήταν και η αιτία που ο κοινοβουλευτικός διάλογος, ο
οποίος έγινε χθες στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δεν
ήταν ένας τυπικός και µη ουσιαστικός διάλογος, όπως θα ήθελε
η Αντιπολίτευση. Το αντίθετο. Ήταν ένας διάλογος ζωντανός, ο
οποίος έφερε αποτελέσµατα, και για τα φωτοβολταϊκά των κατ’
επάγγελµα αγροτών, που δεν θα υπάγονται στη νέα έκτακτη εισφορά και για τις άδειες των λαϊκών αγορών και για τα άτοµα µε
αναπηρία και για την κοινωνική εργασία, σε συνεργασία και µετά
από επεξεργασία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ από το Υπουργείο
Εργασίας και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος, κύριοι Υπουργοί, θα συνεχιστεί
και σήµερα εδώ, στην Ολοµέλεια, για άλλα ζητήµατα, όπως, για
παράδειγµα, για τα ζητήµατα που έχει θέσει το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Μπορεί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα να είναι η Κυριακή των Βαΐων
αλλά µακριά από εµένα και από όλους εµάς που στηρίζουµε την
Κυβέρνηση, τα «ωσαννά» και οι πανηγυρισµοί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, τα θρησκευτικά τα είπε ο κ.
Βορίδης!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Γνωρίζουµε πόσο πολύ κρίσιµη είναι η
κατάσταση µπροστά µας. Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν πολλά
ακόµα πράγµατα τα οποία πρέπει να γίνουν και δεν πανηγυρίζουµε. Το παρήγορο, όµως, είναι ότι δεν πανηγυρίζουν πλέον κι
αυτοί οι οποίοι είχαν επενδύσει στην καταστροφή και τη χρεοκοπία της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα γίνει ένας κύκλος των πρώτων οµιλητών. Ο τελευταίος του
πρώτου κύκλου θα είναι ο κ. Γλέζος. Μετά τον κ. Γλέζο θα µιλήσει
ο Υπουργός, κ. Στουρνάρας. Θα ακολουθήσει πάλι ένας κύκλος
οµιλητών και µετά θα µιλήσει ο κ. Βρούτσης. Αυτή είναι η διαδικασία.
Θα µιλήσει, δηλαδή, ένας Βουλευτής από όλα τα κόµµατα, οι
ανεξάρτητοι και ο κ. Γλέζος. Κλείνει αυτός ο κύκλος, µιλάει ο κ.
Στουρνάρας, γίνεται ξανά ένας κύκλος και µιλάει ο κ. Βρούτσης.
Το λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αρι-
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στεράς, σήµερα δυστυχώς, είναι µια ιστορική µέρα αλλά θα γραφτεί µε µαύρα γράµµατα, όχι µόνο για τον αντισυνταγµατικό, αντικοινοβουλευτικό τρόπο µε τον οποίον επιχειρείτε να περάσετε
το µίνι µνηµόνιό σας αλλά και γιατί µας γυρίζετε, µε τις ρυθµίσεις
αυτού του νοµοσχεδίου που πάτε να ψηφίσετε, εκατόν δύο ολόκληρα χρόνια πίσω.
Και µας γυρίζετε τόσο πίσω και σε τέτοιες εποχές, γιατί πρώτη
φορά από το 1911, που θεσπίστηκε συνταγµατικά η µονιµότητα
των δηµοσίων υπαλλήλων, µε εξαίρεση τις χρονικές περιόδους
τριών δικτατοριών και της γερµανικής Κατοχής που δεν σεβάστηκαν αυτήν τη συνταγµατική διάταξη, έρχεστε εσείς τώρα, θυµίζοντας αυτές τις ανώµαλες πολιτικά εποχές, να θεσπίσετε τη
δυνατότητα απολύσεων -αυτήν τη φορά καθαρών απολύσεων
εργαζοµένων στο δηµόσιο- χωρίς να χρησιµοποιείτε πλέον ούτε
το πρόσχηµα της διαθεσιµότητας, της κινητικότητας ή της εφεδρείας, που τουλάχιστον χρησιµοποιούσατε για ένα δωδεκάµηνο
ως προθάλαµο για απολύσεις.
Κουρελιάζετε το Σύνταγµα! Οδηγείτε σε απολύσεις χιλιάδες
εργαζοµένους του δηµοσίου και ανοίγετε το δρόµο για τετραπλάσιες απολύσεις εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, λόγω
αφαίρεσης από την κατανάλωση των εισοδηµάτων αυτών των χιλιάδων απολυµένων του δηµοσίου. Και όλα αυτά, µόνο και µόνο
για να κάνετε το χατίρι της τρόικας και των οικονοµικών συµφερόντων που εκπροσωπεί, που επιδιώκει και επιδιώκουν και επιδιώκετε, κανείς και καµµία να µην αισθάνεται ασφαλής και βέβαιος για την αυριανή µέρα σ’ αυτήν τη χώρα.
Εάν περάσουν αυτές οι διατάξεις, θα αποτελούν αιώνιο στίγµα
αίσχους και ντροπής για την Κυβέρνησή σας και η πλατεία
Κλαυθµώνος θα πρέπει τότε να µετονοµαστεί σε πλατεία Σαµαρά, σε πλατεία Βενιζέλου, σε πλατεία Μανιτάκη και πλατεία
Τόµσεν. Και σαν µην έφθανε η κερκόπορτα που ανοίγετε για απολύσεις στο δηµόσιο, κάνετε σήµερα ακόµα πιο αυστηρό το πειθαρχικό δίκαιό τους, εξαφανίζοντας και το τελευταίο αποµεινάρι
του τεκµηρίου της αθωότητας, µε την κατάργηση του δεύτερου
βαθµού πειθαρχικής κρίσης για ορισµένα πειθαρχικά παραπτώµατα και µε την «ρακιντζοποίηση» του δηµοσίου, µε τις αρχικές
και άλλες υπεραρµοδιότητες που δίνετε στον επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, έξω από κάθε λογική και πρακτική υπηρεσιακής
ιεραρχίας.
Με αυτόν τον τρόπο, όµως, µετατρέπετε τους δηµοσίους
υπαλλήλους σε οµήρους µεγάλων ή και µικρότερων οικονοµικών
και πολιτικών συµφερόντων, τα οποία θα αδυνατούν αυτοί οι δηµόσιοι υπάλληλοι να ελέγξουν, φοβούµενοι καταγγελίες τους και
συνεπακόλουθα ένταξή τους είτε σε καθεστώς αργίας είτε σε
απόλυση.
Μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς φόβου και ανασφάλειας, απαντήστε µου, κύριοι Υπουργοί και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, που θα
ψηφίσετε αυτό το νοµοθετικό έκτρωµα, ποιος δηµόσιος υπάλληλος και συγκεκριµένα ποιος ελεγκτής του Σώµατος Επιθεωρητών
Εργασίας, ποιος ελεγκτής του ΙΚΑ, ποιος ελεγκτής του ΟΑΕΔ,
ποιος ελεγκτής του ΣΔΟΕ θα τολµήσει να ασκήσει απεριόριστα
τις ελεγκτικές του αρµοδιότητες και ποιος θα βάλει την υπογραφή του για οτιδήποτε, ξέροντας ότι έτσι διακινδυνεύει την
αξιοπρέπειά του πρώτα από όλα αλλά και το ψωµί το δικό του
και των παιδιών του; Απαντήστε µου. Ποιος ή ποια;
Είναι σαφές ότι και µε αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνησή σας και
η τρόικα δίνουν άλλο ένα διαλυτικό και θανάσιµο πλήγµα στο δηµόσιο τοµέα και στο συνταγµατικό δικαίωµα των πολιτών να εξυπηρετούνται από αυτόν το δηµόσιο τοµέα.
Ταυτόχρονα, ανοίγετε διάπλατα το δρόµο και εξυπηρετείτε
ιδιωτικά συµφέροντα που καραδοκούν να αναλάβουν και να εµπορευµατοποιήσουν βασικές υπηρεσίες του δηµοσίου, τις
οποίες διαλύετε ή καταργείτε, επιβαρύνοντας οικονοµικά ακόµα
περισσότερο τα εξαντληµένα από τις µνηµονιακές πολιτικές σας
λαϊκά στρώµατα. Αυτό, όµως, που χρειάζεται η Δηµόσια Διοίκηση, δεν είναι οι απάνθρωπες κατεδαφιστικές και διαλυτικές γι’ αυτήν- πολιτικές σας αλλά µια άλλη πολιτική στήριξης και
αναβάθµισης των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, την οικονοµία και την κοινωνία. Και αυτό µπορεί να γίνει µέσα από το σπάσιµο των πελατειακών και ρουσφετολογικών µηχανισµών, που οι
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δικές σας κυβερνήσεις εγκαθίδρυσαν και των θυλάκων αδιαφάνειας και διαπλοκής µε ιδιωτικά συµφέροντα. Αυτό µπορεί να
γίνει µε διαφάνεια, µε εκσυγχρονισµό, µε κοινωνικό λαϊκό έλεγχο
σε όλα τα κέντρα των αποφάσεων και στη λειτουργία της.
Λέτε, κύριε Στουρνάρα, ότι όλα τα κάνατε για να συγκεντρώσετε έσοδα για το δηµόσιο. Τότε γιατί, κύριε Στουρνάρα, κρατάτε ακέφαλη για τρεις µήνες τώρα τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου σας και γιατί τώρα µε
αυτό το νοµοσχέδιο προτείνετε τη διάσπασή της, το διαµελισµό
της, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει, όσον αφορά το ρόλο της
στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και την εξυπηρέτηση
των φορολογουµένων;
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, µε το παρόν νοµοσχέδιο θεσπίζετε
τη δηµιουργία στο Υπουργείο Εργασίας ενός πληροφοριακού
συστήµατος του «Εργάνη», που διασυνδέει υπολογιστές του ΙΚΑ,
του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και θεωρείτε και πανηγυρίζετε γι’ αυτό, ότι
έτσι θα καταπολεµήσετε την παρανοµία στην αγορά εργασίας.
Δεν µπορείτε µόνο µε αυτό να την καταπολεµήσετε. Επικοινωνιακή φούσκα είναι επειδή µένετε µόνο σε αυτό, γιατί σε καµµία
περίπτωση δεν φθάνει αυτό το σύστηµα µε διασυνδέσεις υπολογιστών, να καταπολεµήσει την εργοδοτική αυθαιρεσία, πόσω
µάλλον, όταν φαίνεται ως µία µεγάλη επικοινωνιακή φούσκα,
γιατί οι µνηµονιακές σας κυβερνήσεις έχουν κατεδαφίσει την εργατική νοµοθεσία και έχουν διαλύσει τους δηµόσιους ελεγκτικούς µηχανισµούς, µε αποτέλεσµα οι παρανοµούντες και
ανεξέλεγκτοι εργοδότες να έχουν πλήρως, µα πλήρως αποθρασυνθεί.
Η κατεδάφιση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
από τις µνηµονιακές σας κυβερνήσεις, η υποστελέχωση και η συνειδητή υστέρηση οικονοµικών και άλλων µέσων από τους δηµόσιους ελεγκτικούς µηχανισµούς, µετέτρεψαν τη χώρα µας σε µία
µεγάλη Μανωλάδα µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας. Προχθές, ανακοινώθηκαν από τον αρµόδιο διευθυντή του ελεγκτικού
κέντρου του ΙΚΑ ότι στη χώρα µας έχει φθάσει το 40% η ανασφάλιστη και µαύρη εργασία και ότι το 52% των επιχειρήσεων τη χρησιµοποιούν και την αξιοποιούν.
Οι πολιτικές σας αυτές µετέτρεψαν τους χώρους εργασίας
πολλών επιχειρήσεων σε στρατόπεδα –κυριολεκτικά- εργασίας
µε εργαζόµενους, χωρίς ασφάλιση, χωρίς δικαιώµατα. Και η Κυβέρνησή σας που ισχυρίζεται ότι µε αφορµή τα γεγονότα της
Μανωλάδας κατάλαβε ότι κυριαρχεί στη χώρα µας η εργασιακή
ζούγκλα, έχει σοβαρές πολιτικές ευθύνες γι’ αυτή, γιατί συνεχίζει
και συνεχίζει -και συνεχίζει και µε το παρόν νοµοσχέδιο- τις ίδιες
µνηµονιακές πολιτικές που δηµιουργούν αυτό το χάος της εργοδοτικής ανοµίας και αυθαιρεσίας.
Βεβαίως, ακόµα και µε τη Μανωλάδα έχει η Κυβέρνησή σας
ειδικές πολιτικές ευθύνες. Διέλυσε την Επιθεώρηση Εργασίας.
Δεν έδινε ούτε τα χρήµατα για τις δαπάνες κίνησης στους Επιθεωρητές Εργασίας για να πάνε να κάνουν ελέγχους στα φραουλοχώραφα. Και είχε στο προγραµµατισµό της είχε και έχει στο
οργανόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας την κατάργηση παντελώς της Επιθεώρησης Εργασίας σε ολόκληρο το Νοµό Ηλείας.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν θέλετε ουσιαστικούς, πραγµατικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας. Αφήνετε ασύδοτους
τους εργοδότες να παραβιάζουν αυτό το ελάχιστο εργατικό δίκαιο –«εργοδοτικό δίκαιο» πρέπει πλέον να ονοµάζεται- που έχει
αποµείνει από την κατεδάφιση που υπέστη από τις µνηµονιακές
πολιτικές των κυβερνήσεών σας. Και αυτό το κάνετε όχι έτσι, γενικά και αόριστα, αλλά µε ταξική µονοµέρεια, γιατί θέλετε, µαζί
µε την τρόικα, να επιβάλετε στους εργαζόµενους στη χώρα µας
µισθούς Βουλγαρίας και Ρουµανίας, -που τους έχετε ήδη συµφωνήσει στο δεύτερο µνηµόνιο, σελίδα 713- και εργασιακές σχέσεις Κοσόβου, για να αυξήσετε τα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων είτε εγχώριων είτε πολυεθνικών, που ορέγονται να καταπιούν αµάσητο τον υπό εκποίηση δηµόσιο και κοινωνικό πλούτο
της χώρας µας.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις διατάξεις που έχετε στο παρόν νοµοσχέδιο για την είσπραξη από τα ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των επιχειρήσεων. Ούτε τα ασφαλιστικά ταµεία θα εισπράξουν τίποτα ούτε οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα µπορέσουν να
ανταποκριθούν, γιατί οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που δεν το
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επιτρέπουν. Το λέει η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των επαγγελµατιών και εµπόρων και δεν έχω να σας
προσθέσω τίποτα.
Οι µνηµονιακές σας πολιτικές είναι που έφεραν σε αδιέξοδο
και σε κατάρρευση τα ασφαλιστικά ταµεία είτε µε την ύφεση και
την ανεργία που προκαλούν είτε µε το σφαγιασµό των µισθών
είτε µε την επέκταση της µερικής, προσωρινής απασχόλησης και
της εκ περιτροπής εργασίας είτε µε την ανοχή στην ιλιγγιώδη εισφοροδιαφυγή είτε µε το κούρεµα του PSI που τους στερήσατε
ένα πολύ µεγάλο µέρος από τα ήδη λεηλατηθέντα από όλες τις
προηγούµενες δεκαετίες αποθεµατικά τους, µε ένα στόχο. Να
µην µπορούν την 1η Ιανουαρίου του 2015 -που έχετε συµφωνήσει µε την τρόικα και που έχετε νοµοθετήσει το 2010- παρά να
δώσουν µόνο 350 ευρώ ως εγγυηµένη σύνταξη, όπως προβλέπεται σε αυτό το νοµοθέτηµά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι τα
πράγµατα πάνε καλύτερα στη χώρα. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί ισχυρίζεστε ότι πάνε καλύτερα στη χώρα, όταν
έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, όταν έχουµε εξακόσιες
χιλιάδες απλήρωτους εργαζόµενους, διακόσιες χιλιάδες νέα παιδιά που ξενιτεύονται και όταν έχουµε όλη αυτήν την κοινωνική
καταστροφή. Όσοι τη συνέταξαν -και αν τη πιστεύει και η Κυβέρνηση- ή ζείτε σε άλλο πλανήτη, σε άλλη χώρα ή µας δουλεύετε
οµαδικά. Δυστυχώς, δεν δουλεύετε οµαδικά εµάς και τον ελληνικό λαό µόνο. Έχετε µετατραπεί -µέρες που είναι, που τόλµησε
ο κ. Βορίδης, να µας αποκαλέσει υποκριτές και Φαρισαίους- σε
σταυρωτές του ελληνικού λαού. Κυριολεκτικά σε σταυρωτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ανάσταση, όµως, του λαού θα έρθει. Και θα έρθει µε τους
αγώνες του και την ψήφο του, γιατί θα ανατρέψει αυτήν την Κυβέρνηση και θα ανοίξει το δρόµο για µια άλλη κυβέρνηση, της
Αριστεράς, για ελπίδα, πρόοδο και κοινωνική προκοπή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δέκα µήνες, τρία κόµµατα µε διαφορετική ιδεολογική αφετηρία, πήραν την πρωτοφανή απόφαση να συνεργαστούν. Τότε πολλοί πίστεψαν ότι η
Κυβέρνηση αυτή δεν θα άντεχε στο χρόνο. Τα δύο από τα τρία
κόµµατα ήταν, για περισσότερο από τριάντα πέντε χρόνια, το ένα
απέναντι στο άλλο. Ήταν λογικό, λοιπόν, να υποθέσει κανείς ότι
µικροπολιτικές σκοπιµότητες θα εµπόδιζαν τη συνεργασία. Πολύ
περισσότερο που ο µεγάλος ηττηµένος των διπλών εκλογών του
2012, το ΠΑΣΟΚ, καλούνταν να στηρίξει τη Νέα Δηµοκρατία, που
στάθηκε σκληρά απέναντί του για δύο χρόνια, ανεβάζοντας έτσι
το κόστος της προσαρµογής που ακολουθούσε η χώρα. Συναίνεση ζητήσαµε αλλά συναίνεση δεν βρήκαµε.
Όσοι από την προηγούµενη Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ επανεκλεγήκαµε, µαζί µε τους νεοεκλεγµένους συναδέλφους µας κάναµε συνειδητά, µετά τις εκλογές, τη µεγάλη, την
ιστορική υπέρβαση. Γιατί κρίναµε ότι αυτό έχει ανάγκη η χώρα,
κρίναµε ότι αυτό ήταν σωστό για τη χώρα και για τους πολίτες
της. Όχι εύκολα αλλά δύσκολα. Όχι ανέφελα αλλά µε προβλήµατα, όπως φάνηκε από τις δυσλειτουργίες της Κυβέρνησης της
τελευταίας περιόδου, τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουµε άµεσα.
Επειδή δεν έχουµε δικαίωµα να επαναλάβουµε τα λάθη του
παρελθόντος, έχω πει, ότι κάνουν λάθος όσοι στη Νέα Δηµοκρατία υπερασπίζονται µία στρατηγική «µη συνεργασίας» µεταξύ
των τριών κοµµάτων. Είναι κοντόθωρη στρατηγική.
Η χώρα από το 2009 έκανε σηµαντικά βήµατα στη δηµοσιονοµική της προσαρµογή, αλλά και στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς της. Το τονίζω αυτό, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι
η χώρα άλλαξε ξαφνικά τους τελευταίους µήνες.
Διαβάστε, τι λέει η αιτιολογική έκθεση για την προσαρµογή
από το 2009. Αυτές οι µεγάλες προσαρµογές της τριετίας, που
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µε µεγάλες θυσίες πέτυχαν οι Έλληνες πολίτες, είναι που αυξάνουν την αξιοπιστία και τη διαπραγµατευτική θέση της χώρας
στις συζητήσεις µε τους εταίρους της. Αυτό λέγαµε σε όσους
µας έκαναν κριτική ότι δεν διαπραγµατευόµασταν αρκετά. Έτσι
µπορούµε να βελτιώσουµε τις συµφωνίες σε κάθε βήµα.
Και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς βαδίζουµε στο δρόµο
για τη δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων. Γιατί η χώρα µας,
παρά τη σηµαντική µείωση του χρέους που έχει πετύχει, πρέπει
να µειώσει, ακόµη, περισσότερο το χρέος της. Δεν µπορεί η
χώρα να προχωρήσει, όσο την πνίγει αυτό το µεγάλο χρέος. Πρέπει να µειωθεί κι άλλο για να ανασάνει η οικονοµία, για να µειωθούν τα βάρη για τους πολίτες.
Αυτή η µείωση, προϋποθέτει νέες αποφάσεις από την πλευρά
των εταίρων µας.
Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε γρήγορα στην υλοποίηση
των δεσµεύσεων που έχουµε αναλάβει, για να εξασφαλιστούν οι
όποιες µελλοντικές, θετικές για το χρέος ή και για τη χώρα, αποφάσεις επιθυµούµε.
Τον Φεβρουάριο του 2012 εξασφαλίστηκαν 50 δισεκατοµµύρια ευρώ για να χρησιµοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών. Έτσι αποφεύχθηκαν λύσεις σαν και αυτές που
προκρίθηκαν στην περίπτωση της Κύπρου. Έχει καθυστερήσει
υπερβολικά η ανακεφαλαιοποίηση, επιτείνοντας την αβεβαιότητα
που υπάρχει στην αγορά.
Η ανακεφαλαιοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το µέσο για
µια υγιή πιστωτική επέκταση που θα βοηθήσει την οικονοµία και
θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιστρέψουν σταδιακά στην κερδοφορία. Έτσι θα καταφέρει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που θα ελέγχει την πλειοψηφία όλων των ελληνικών
τραπεζών, να πουλήσει τις µετοχές που θα έχει στα χέρια του
και να ανακτήσει το µεγαλύτερο µέρος από τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ που βαρύνουν τους Έλληνες φορολογούµενους.
Εποµένως, οι ευθύνες των διοικήσεων του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος είναι τεράστιες. Τα λάθη του παρελθόντος στον τραπεζικό τοµέα δεν πρέπει να επαναληφθούν. Αν στο µέλλον οι διοικήσεις των τραπεζών επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος,
γιατί τώρα πλέον ρισκάρουν µόνο το 10% του µετοχικού κεφαλαίου, τότε µπορεί να έχουν εφαρµογή οι νέες προτάσεις που
προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τότε δεν θα υπάρχει καµιά
δικαιολογία.
Επίσης, το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων πρέπει να
προχωρήσει σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και προς όφελος
των φορολογουµένων. Η χώρα έχει ανάγκη να προσελκύσει
επενδύσεις από το εξωτερικό και το εσωτερικό, προκειµένου να
προχωρήσει στην ανασυγκρότηση της οικονοµίας.
Είχαµε συσσωρεύσει ένα µεγάλο διαρθρωτικό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, το οποίο διευρυνόταν χρόνο µε το χρόνο αµέσως µετά την ένταξη στην ΟΝΕ. Η οικονοµία µας δεν ήταν ανταγωνιστική ή εξωστρεφής. Μέχρι σήµερα, µεγάλο τµήµα της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας δεν αναλάµβανε ρίσκο. Επεδίωκε διασφαλισµένες προσόδους µέσα από συναλλαγές µε το δηµόσιο.
Έτσι, µόλις κατέρρευσαν τα οικονοµικά του δηµόσιου τοµέα
συµπαρασύρθηκε και ο ιδιωτικός τοµέας.
Οι ιδιώτες, λοιπόν, σήµερα καλούνται και αυτοί να συµµετάσχουν στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας, όχι,
όµως, επιδιώκοντας ξανά συναλλαγές µε το δηµόσιο και τις δηµόσιες προµήθειες. Γιατί έτσι διαµορφώθηκε ένα πλέγµα πελατειακών σχέσεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που ενίσχυσε στο
παρελθόν τη διαφθορά.
Αυτή ήταν και παραµένει η κριτική της κοινωνίας στα πολιτικά
κόµµατα της χώρας που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης.
Σε αυτήν την κριτική πρέπει µε τις επιλογές µας στον τοµέα των
ιδιωτικοποιήσεων να απαντήσουµε αξιόπιστο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγαλύτερη ήττα για τη χώρα
µας και τους ανθρώπους της, θα είναι να αργήσει η δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, µε τις οποίες θα µειωθεί η ανεργία στα
επίπεδα προ της κρίσης. Ακόµη και αν επιστρέψουµε σύντοµα
σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, υπάρχει ο κίνδυνος για κάποιο
διάστηµα η αύξηση της ανεργίας να συνεχίζεται.
Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ επιµένει, κύριε Υπουργέ, στις προτάσεις
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του για την προστασία των υφιστάµενων θέσεων εργασίας αλλά
και για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πρέπει να απαντήσουµε στην αγωνία των νοικοκυριών που δεν
έχουν κανέναν εργαζόµενο. Πρέπει να απαντήσουµε στην αγωνία
των νέων ανθρώπων που βλέπουν οι σπουδές τους να µη διασφαλίζουν πλέον θέσεις εργασίας.
Τρία χρόνια µετά την έναρξη του προγράµµατος και µετά από
µια ταραχώδη πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά περίοδο,
έχουµε όλες τις πολιτικές προϋποθέσεις να συνεχίσουµε σε όλες
τις βαθιές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα µας. Αλλαγές για τις
οποίες στο παρελθόν δεν υπήρχαν οι αναγκαίες συναινέσεις. Σήµερα µπορούµε µαζί τα τρία κόµµατα να πετύχουµε όσα δεν επιτεύχθηκαν στο παρελθόν.
Ας συνεχίσουµε, λοιπόν, την προσπάθεια. Ας διαψεύσουµε και
πάλι τις Κασσάνδρες που έβλεπαν από το 2010 την Ελλάδα να
καταρρέει και να χρεοκοπεί. Ας αποδείξουµε ότι πέρα από τις
ιδεολογικές µας διαφορές, µάς ενώνει η κοινή αγωνία για το µέλλον των πολιτών αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λέει κάπου στο «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ: «Αν όλα τούτα είναι µια τρέλα, ωστόσο
κάπου υπάρχει µια λογική». Και την ξέρετε καλά. Είναι η λογική
της τρόικας! Είναι η λογική της υποταγής! Είναι η λογική η δική
σας! Είναι η λογική του ξεπουλήµατος! Είναι η λογική του να
φέρνετε τυχοδιωκτικές θεσπίσεις, την ώρα που θα περίµενε κανείς µια διορατική δηµοκρατία, µια δηµοκρατία της διακονίας,
της υπηρεσίας στο όνοµα του λαού, στην ανάγκη αυτής της κοινωνίας και σε αυτόν τον ιστό που έχει διαρραγεί!
Αντί γι’ αυτό, φέρνετε έναν νόµο - ερπετό, φέρνετε έναν νόµο
που τσακίζει και τις τελευταίες ελπίδες, ένα «µνηµόνιο 4». Εφορµάτε πάνω στα στοιχειωδέστερα, εκείνα τα τελευταία, τα ακρογωνιαία αποµεινάρια αυτής της κοινωνίας και θέλετε και αυτά να
τα ξεπατώσετε.
Οι αρτοποιοί, λοιπόν, πρέπει να γονατίσουν. Φέρνετε το «bake
off», γιατί πρέπει να υπηρετήσετε τα µεγάλα συµφέροντα και τα
µεγάλα καρτέλ. Βάζετε φόρο στα γιαπιά. Βάζετε φόρο στα πεσµένα κτήρια. Έξω είναι οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών οι
οποίοι καταστρέφονται, γιατί πρέπει να περνάνε από τον «πάγκο
του χασάπη» τώρα για να παίρνουν την άδεια.
Οι φοροτεχνικοί µας έφεραν ολόκληρα µνηµόνια. Τα καταθέτω
στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο καθένας τώρα θα µπορεί να είναι φοροτεχνικός, γιατί έκανε
έξι χρόνια κάπου ή γιατί θέλετε εσείς να ανοίξετε –όπως λέτετην αγορά. Ποια αγορά; Αυτήν που καταστρέψατε;
Για τους κρεοπώλες, περνάτε µια υποπαράγραφο που λέει ότι
τώρα θα µπορούν και µε ιδιωτικές άδειες να έρχονται και να γίνονται κρεοπώλες. Και τώρα αυτό το λέτε εσείς νοµιµότητα, όταν
χρόνια ολόκληρα περνούσαν από τις σχολές κρέατος και έδιναν
εξετάσεις. Καταργείτε και τις εξετάσεις γιατί δεν σας βολεύει
πια. Το νοµοσχέδιο µιλά για ιδρύµατα. Ποια ιδρύµατα; Εκείνα τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα χορηγούν κατά το δοκούν -µε πέντε παράδες του µπαµπά- σε κάποιον την άδεια να
είναι κρεοπώλης. Το φέρνετε και αυτό.
Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να µας αποκαλύψετε αν στο κεφάλαιο Β’ υπάρχουν οι παράγραφοι β2 έως β11 που λείπουν.
Έξω ο κόσµος είναι ανάστατος. Τα επιµελητήρια είναι ανάστατα.
Υπάρχουν οι παράγραφοι β2 έως β11; Γιατί από τα site το έχουµε
κατεβάσει, ενώ στο site «parliament» της Βουλής δεν υπάρχει. Αν
τυχόν φέρετε τις παραγράφους β2, β3, β5 σε αυτό το Κοινοβούλιο, θα είστε κατάπτυστοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Ο κόσµος είναι ανάστατος. Και θέλουµε να µας πείτε: Οι παράγραφοι β2 µέχρι και β10 υπάρχουν ή δεν υπάρχουν; Γιατί το
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έχουν τυπώσει, κυκλοφόρησε και όµως εγώ δεν µπόρεσα να το
κατεβάσω από το «parliament».
Θέλουµε, λοιπόν, να µας πείτε αν υπάρχει και αν θα έρθει προς
ψήφιση.
Πάντως, η παράγραφος β10, κύριε Ντόλιο, για εκείνα τα επιτόκια που κάποτε πριµοδοτούνταν από το ελληνικό δηµόσιο
τώρα λέει «ανάκτηση παρανόµως καταβληθέντων». Πώς θα τα
πάρετε πίσω; Εσείς τα δώσατε και τώρα θέλετε να τα πάρετε µε
τόκο από ανθρώπους του Έβρου, από ανθρώπους της Μακεδονίας. Είναι αυτά, που πριν από λίγο η Βουλή ψήφισε και είπε ότι
«δεν µπορείτε, κύριοι, να το κάνετε». Γιατί το φέρνετε σε ένα «το
παίρνω όλο ή όχι» νοµοσχέδιο και εκβιάζετε τους Βουλευτές
σας; Τους εκβιάζετε κανονικά, µε αχρειότητα, να το ψηφίσουν.
Πρέπει να αποκαλυφθούν ένα προς ένα αυτά που φέρνετε µέσα,
σε κεκαλυµµένες διατάξεις.
Ακούµε, όµως, και τα παράδοξα εδώ από τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο να µας µιλά ξαφνικά για εκκλησιαστικές ρητορείες
και να µας λέει ουαί υµίν.
Ποιος µιλάει; Αν τον ρωτήσεις τι θα πει «αρετοσυγκοµιδή», θα
ξενιστεί, γιατί αυτά είναι τα πατερικά κείµενα, όχι να µιλάµε µε
λαπαλισµούς, µε τσιτάτα. Ουαί υµίν υποκριτές και φαρισαίοι. Σε
ποιους µιλάει; Σε ποιους απευθύνεται;
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, από σήµερα, η µόνη ποινή που µπορώ να σας επιβάλω, είναι να µη σας
αποκαλώ συναδέλφους όσους θα ψηφίσετε αυτό το µνηµόνιο.
Δεν µπορεί να είστε συνάδελφοί µου και δεν µπορώ εγώ να σας
αποκαλώ έτσι. Δεν νοµίζω ότι υπηρετείτε το εθνικό καθήκον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Μας επιπλήττετε τάχα για το ότι δεν έχουµε άλλη λύση, καθώς
είναι ο µοναδικός δρόµος και δεν έχετε προτάσεις και δεν έχετε
άλλη λύση.
Η Αγροτική Τράπεζα ξεπουλήθηκε. Την πήρε ένας «αχυράνθρωπος». Πήρε δέκα χιλιάδες ακίνητα φιλέτα. Θέλω να µου
πείτε. Ο αναλογούν φόρος, που ήταν 150 εκατοµµύρια ευρώ,
γιατί δεν πληρώθηκε ποτέ; Και αν αυτός είναι ή δεν είναι ο δρόµος για να βρεθούν τα χρήµατα, τα οποία εσείς σήµερα εφορµάτε µέσα στο πορτοφόλι του τελευταίου Έλληνα για να τα
πάρετε;
Πείτε εσείς, κύριε Υπουργέ Εργασίας, εσείς, κύριε Υπουργέ
Ναυτιλίας, πού είναι τα 150 εκατοµµύρια ευρώ του φόρου, που
θα έπρεπε να πληρώσει η Τράπεζα Πειραιώς και δεν τα πλήρωσε;
Κάνατε –λέει- συγχώνευση, bad bank good bank κ.λπ..
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και τα 90 εκατοµµύρια του Μελισσανίδη για τον ΟΠΑΠ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έρχεται και ο ΟΠΑΠ.
Εδώ θα είµαστε.
Υποκρινόµαστε εδώ ότι αυτό το φιάσκο λέγεται κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Υποκρίνονται, µάλιστα, κάποιοι ότι θα περάσει
και αυτό. Όχι! Σας το λέµε καθαρά. Όσες ασκήσεις αµνησίας και
αν κάνετε στον ελληνικό λαό, στον ελληνικό κοινωνικό ιστό, στη
Βουλή των Ελλήνων, δεν θα ξεχάσουµε. Μην ελπίζετε όλοι εσείς
που έρχεστε και φέρνετε τέτοιες διατάξεις ότι θα ξεχάσουµε και
µη νοµίζετε ότι θα γλυτώσετε εύκολα. Δεν θα γλυτώσετε, γιατί
κάποια στιγµή πολύ σύντοµα, η επιταγή για ένα νέο σύνταγµα
θα εφαρµοστεί και σ’ αυτήν τη Βουλή. Το νέο σύνταγµα, µια νέα
διάταξη, θα έλθει εδώ και θα ανατρέψει όλα αυτά τα οποία εσείς
σήµερα, µε τέτοια θρασύτητα, µε τέτοια ιταµότητα, προσπαθείτε
να πείσετε και να παραπλανήσετε ότι µπορεί να είναι νόµιµα και
να είναι θεσπισµένα.
Δεν µπορεί, κύριοι, να είναι συνταγµατικά αυτά που φέρνετε
εδώ και δεν µπορεί να ισχύουν σε καµµία έννοµη τάξη και σε καµµία λελογισµένη πολιτεία.
Βέβαια, βλέπω έξω –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και δεν καταχρώµαι το χρόνο πρέπει να µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές, µε
αυτήν τη φράση τελειώνω- στο εντευκτήριο κάποιους Βουλευτές
σ’ αυτό το µνηµόνιο «4» -µετά το 1, το 2, το 3, που έξω έκλαιγανπάλι να είναι συναισθηµατικά φορτισµένοι και να λένε: «Πιεζόµαστε, είµαστε εγκλωβισµένοι, τι να κάνουµε, δεν µπορούµε». Τους
βλέπω, έχουν µία ταραχή.
Δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συναισθηµατισµοί. Συναισθηµατισµοί την ώρα του καθήκοντος δεν υπάρχουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχει πει ο Λένιν -και αν δεν θυµάµαι καλά, διορθώστε µε- ότι
οι συναισθηµατισµοί την ώρα του καθήκοντος δεν είναι µικρότερο έγκληµα από τη δειλία στον πόλεµο.
Μην τα ψηφίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταλαβαίνουµε πως περνάτε. Μην τα ψηφίσετε. Βγείτε µπροστά και πείτε:
«Όχι, δεν µπορεί να περάσουν αυτά».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ, του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ και του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Γερµενής έχει
το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Δεν µπορώ πια να θυµηθώ πόσα είναι
τα νοµοσχέδια, που µέσα σε εννέα µήνες έχετε φέρει προς ψήφιση µε τη µορφή του κατεπείγοντος και, µάλιστα, µε την πρόφαση πως εάν δεν ψηφιστούν, δεν θα πάρουµε τη δόση από την
τρόικα.
Το ακούσαµε και διά στόµατος του Υπουργού, του κ. Στουρνάρα, στην Επιτροπή Οικονοµικών. «Πρέπει…» –µας είπε ο κ.
Στουρνάρας- «…το πολυνοµοσχέδιο να χαρακτηριστεί κατεπείγον γιατί συνεδριάζει τη Δευτέρα το Euro working Group µε
σκοπό να εγκρίνει τη δόση των 2,8 δισεκατοµµυρίων που εκκρεµεί από τον προηγούµενο Μάρτιο και πως, επίσης, το Eurogroup
συνεδριάζει στις 13 Μαΐου για να πάρουµε τη δόση των 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ».
Δηλαδή, για να καταλάβουµε, κάθε φορά που θα συνεδριάζει
το Eurogroup, θα έχουµε και ένα τέτοιο πολυνοµοσχέδιο σε fast
truck διαδικασία; Εάν αυτό δεν σηµαίνει ότι η χώρα τελεί υπό
ξένη κατοχή, εάν αυτό δεν λέγεται εκβιασµός, τότε πώς αλλιώς
λέγεται;
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο να πω δυο λόγια εκ µέρους του κλάδου µου, τον κλάδο των αρτοποιών.
Αρχικά, θα ήθελα να επισηµάνω ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει
σκοπό τη διάλυσή του. Οι αρτοποιοί παράγουν ένα προϊόν φρέσκο, ηµέρας όπως συνηθίζουµε να λέµε εµείς. Αντ’ αυτού έρχεται τώρα να το ανταγωνιστεί ένα προϊόν κατεψυγµένο, ένα
προϊόν που µπορεί να παράγεται στην Τουρκία, στη Βουλγαρία,
στην Κίνα. Αλήθεια, µπορεί κανείς να µας πει αυτή η κατεψυγµένη ζύµη πόσα χρόνια µπορεί να είναι µέσα στους καταψύκτες;
Τέσσερα, πέντε, έξι, επτά; Και δέκα χρόνια µπορεί να είναι. Όπως
αποδείχτηκε πρόσφατα, οι τάρτες, που πωλούνταν στο ΙΚΕΑ
ήταν κατεψυγµένες και προερχόµενες από την Κίνα.
Με αυτές τις τακτικές, θα ανακαλύψουµε στο τέλος και διάφορα περιττώµατα ζώων και στο ψωµί, καθώς στις χώρες στις
οποίες παράγονται οι κατεψυγµένες ζύµες είναι γνωστό ότι δεν
είναι το ίδιο αυστηροί οι υγειονοµικοί έλεγχοι. Πρόσφατα είχαµε
και στοιχεία στα γενόσηµα, στα φάρµακα της TEVA, της ισραηλινής εταιρείας, µε περιττώµατα ζώων µέσα στα φάρµακα. Είδαµε στο ΙΚΕΑ και κεφτεδάκια αλόγου. Είναι στοιχεία που δεν
µπορεί κανένας πλέον δεν µπορεί να τα διαψεύσει.
Φέρνετε, λοιπόν, το φρέσκο ελληνικό προϊόν να ανταγωνιστεί
ένα προϊόν κατεψυγµένο. Γνωρίζετε ότι τα βελτιωτικά που χρησιµοποιούν έτσι ώστε να διατηρηθούν για ένα τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα στην κατάψυξη, είναι γεµάτα Ε, ανθυγιεινά και
καρκινογόνα; Πώς µπορείτε ειλικρινά να συγκρίνετε το κατεψυγµένο, αγνώστου προελεύσεως ψωµί µε το φρέσκο ψωµί της γειτονιάς;
Είδαµε πρόσφατα σε γνωστό κανάλι να προωθεί σε διαφήµιση
«ζεστό ψωµί στα σούπερ µάρκετ». Όµως το σωστό, που θα
έπρεπε να έλεγε είναι «κατεψυγµένο ζεσταµένο ψωµί στα σούπερ µάρκετ» ή «προψηµένο ψωµί στα σούπερ µάρκετ».Ας είναι
ειλικρινείς απέναντι στους Έλληνες καταναλωτές.
Τόσα χρόνια σκάβατε το λάκκο των αρτοποιών και τώρα µας
βάζετε και την ταφόπλακα. Επειδή η αρτοποιία είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την κουλτούρα και την παράδοση του ελληνικού
λαού, µπορείτε να φανταστείτε την Καθαρά Δευτέρα µε κατεψυγµένες λαγάνες; Είναι τραγικό αυτό το πράγµα.
Το ίδιο κάνετε και µε τους αλευράδες. Πώς θα τα καταφέρουν
οι ελληνικοί µύλοι να συναγωνιστούν τα µεγάλα τραστ; Στην ίδια
καταστροφή θα οδηγηθούν και οι αγρότες που έχουν στοχεύσει
στην καλλιέργεια σιταριού, καθώς η τιµή του βαµβακιού έχει
πέσει και έτσι στράφηκαν στην καλλιέργεια σιτηρών. Μην έχον-
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τας πια πού να πουλήσουν το προϊόν τους, θα καταστραφούν.
Αναρωτηθήκατε πόσοι άνθρωποι θα µείνουν άνεργοι όταν κλείσουν οι φούρνοι και οι µύλοι; Τι θα απογίνουν οι αγρότες; Δεν
είναι αργά –λείπει ο Υπουργός, ο κ. Στουρνάρας- να ακολουθήσετε το παράδειγµα του κ. Σαλµά µε τις φραντζόλες και να αποσύρετε αυτήν την απαράδεκτη διάταξη, καθώς κρίθηκε άλλωστε
ότι το ελληνικό Δίκαιο εναρµονίστηκε πλήρως µε τις επιταγές της
κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας σχετικά µε τα προϊόντα
bake off. Θα σας καταθέσω και το πρακτικό που το αποδεικνύει
αυτό.
(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.)
Θέστε ένα τέλος στην καταστροφή της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Στηρίξτε τον Έλληνα επιχειρηµατία έναντι των πολυεθνικών.
Θα ήθελα στη συνέχεια να αναφερθώ στη διάταξη σχετικά µε
τους λογιστές. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του λογιστήφοροτεχνικού διακρίνονταν σε άδεια λογιστή-φοροτεχνικού α’,
β’, γ’ και δ’ τάξεως. Τώρα εσείς θέλετε η επαγγελµατική ταυτότητά του να διακρίνεται µόνο σε δύο τάξεις. Ιδιαίτερη καχυποψία
µάς προκαλεί το γεγονός ότι οι λογιστές χωρίς πτυχίο θα αποκτούν τώρα ταυτότητα β’ τάξεως. Δηλαδή όσοι θα τελειώνουν
ένα ΙΕΚ µέσα σε πέντε χρόνια, θα κατέχουν επαγγελµατική ταυτότητα εφάµιλλη µε έναν πτυχιούχο ανώτατου ιδρύµατος;
Μου φαίνεται αυτό πολύ βολικό για τους φίλους σας, τους µεγαλοεπιχειρηµατίες ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης,
που ως γνωστόν πολλοί από αυτούς χαίρουν ήδη ιδιαίτερης φορολογικής µεταχείρισης. Είναι δυνατόν µη πτυχιούχοι, να διεκπεραιώνουν υποθέσεις φοροτεχνικού ενδιαφέροντος τέτοιου
επιπέδου; Είναι δυνατόν να εξισώνετε τους πτυχιούχους της
ανώτατης βαθµίδας της εκπαίδευσης µε την πρακτική άσκηση;
Ρίχνετε την ποιότητα των υπηρεσιών, κύριοι της Κυβέρνησης,
µε στόχο για άλλη µια φορά την εξυπηρέτηση συµφερόντων. Θέλετε να κάνετε αναβάθµιση µε δευτερεύουσα κατάρτιση. Θέλετε
να ικανοποιήσετε τις επιταγές της τρόικας για άνοιγµα των αγορών χωρίς να ενδιαφέρεστε για τις συνέπειες. Ζητάµε να αποσυρθεί αµέσως η συγκεκριµένη διάταξη.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο λόγια για το θέµα των λαϊκών αγορών. Από ό,τι βλέπω και εδώ έχετε στόχο να τους αφανίσετε. Αντί να µειώσετε το αγροτικό πετρέλαιο και ρεύµα, για
να µπορέσει ο Έλληνας παραγωγός να ανταγωνιστεί τα εισαγόµενα προϊόντα από τριτοκοσµικές χώρες, αντί να τα βάζετε µε
το λαθρεµπόριο που «θερίζει» σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, τα
βάζετε µε τους ανθρώπους που θέλουν να µεταβιβάσουν τις νόµιµες άδειές τους στις οικογένειές τους. Επιθυµούν κάποια
στιγµή να βγουν στη σύνταξη και να µεταβιβάσουν την άδεια στα
παιδιά τους, που και αυτά µε τη σειρά τους µπορεί να ασκούν το
συγκεκριµένο επάγγελµα.
Μας λέτε, λοιπόν, ότι οι άδειες είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και πως µόνο αν πεθάνουν ή µείνουν ανάπηροι µπορούν να µεταβιβαστούν. Θα βρίσκεται δηλαδή σε δίληµµα ο
κάτοχος της συγκεκριµένης άδειας να βγει στη σύνταξη και να
µην µείνουν άνεργα τα µέλη της οικογένειάς του ή να περιµένει
να πεθάνει ή να µείνει ανάπηρος για να µην χαθεί η άδεια.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ –δεν βλέπω κάποιον εδώ- πόσους
ακόµα θα οδηγήσετε στην αυτοκτονία; Χθες άλλος ένας συνάνθρωπός µας προστέθηκε σ’ αυτήν τη µακάβρια λίστα, ο Πρόεδρος των Βιοτεχνών και Εµπόρων, ο Κώστας Κόλλιας. Είναι
λυπηρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 37ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Ο κ. Θωµάς Ψύρρας έχει το λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Θα αναφερθώ στα προβλήµατα όπως
υπάρχουν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και αφορούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Τα προβλήµατα που ταλανίζουν την αγορά ενέργειας είναι τεράστια και επείγοντα. Η χώρα χρειάζεται αµέσως µια εθνική
ενεργειακή στρατηγική, ένα πλαίσιο που θα διαµορφώσει σαφή
πολιτική, θα εξυγιάνει την αγορά ενέργειας, θα προσελκύσει
νέες επενδύσεις και θα προστατεύσει τους καταναλωτές και το
περιβάλλον.
Ως τώρα έχουν γίνει δυστυχώς πολλά λάθη. Λάθη στα κίνητρα,
λάθη στους διαχωρισµούς σε επενδυτικό επίπεδο, λάθη χειρισµών, λάθη ακόµα και στο γεγονός ότι δεν λήφθηκε καν η παράµετρος της εξέλιξης της τεχνολογίας. Στην πραγµατικότητα, δεν
δηµιουργούµε επενδυτές, τους τιµωρούµε µε αναδροµικές εισφορές, εισφορές επί επενδύσεων που η πολιτεία δεν καθόρισε
το πλαίσιό τους.
Ως αποτέλεσµα των συσσωρευµένων λαθών, ο ΛΑΓΗΕ τείνει
να µετατραπεί σε µια µαύρη τρύπα που καταπίνει δισεκατοµµύρια. Έτσι σήµερα, µε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ερχόµαστε να συζητήσουµε ρυθµίσεις για τα φωτοβολταϊκά. Μάλιστα
είναι η τέταρτη φορά σε διάστηµα µόλις δέκα µηνών. Βεβαίως
και αυτές οι νέες ρυθµίσεις δεν φιλοδοξούν να λύσουν το πρόβληµα αλλά να διευθετήσουν πρόσκαιρα µια σειρά από εκκρεµότητες, όπως για παράδειγµα τον τρόπο που υπολογίζονται τα
ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί.
Είναι άµεση ανάγκη να έρθει στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ώστε να αντιµετωπιστούν συνολικά τα σύνθετα προβλήµατα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι ήδη µία ξεπερασµένη τεχνολογία και ότι
σύντοµα, σε τρία-τέσσερα χρόνια, θα µιλάµε για τα φωτοβολταϊκά φιλµ, τα βασισµένα στη νανοτεχνολογία.
Το επισηµαίνω αυτό, γιατί εδώ ανοίγεται για την Ελλάδα η δυνατότητα φθηνής και καθαρής ενέργειας και πρέπει έγκαιρα, από
τώρα, να στηρίξουµε τις αντίστοιχες ελληνικές προσπάθειες που
ήδη υπάρχουν, χωρίς όµως να έχουν την προσοχή που τους αξίζουν.
Επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, επισηµαίνω ως κατ’
αρχήν θετικές διευθετήσεις –και το τονίζω, διευθετήσεις απλώς,
όχι λύσεις- τις εξής:
Το γεγονός ότι διατηρείται η τιµαριθµική αναπροσαρµογή και
βέβαια, πρέπει να διατηρηθεί και στο νοµοσχέδιο που θα έρθει.
Το γεγονός ότι στα φωτοβολταϊκά των αγροτών και των µη διασυνδεδεµένων νησιών θα ισχύσει το καθεστώς του Νοεµβρίου κι
έτσι θα µείνουν εκτός των νέων επιβαρύνσεων. Το γεγονός ότι
δόθηκε παράταση δύο µηνών για τις νέες εγκαταστάσεις, ειδικά
για τους αγρότες, όπως ζητήσαµε µε τις τροπολογίες που καταθέσαµε.
Ωστόσο και ενόψει της κατάθεσης του νέου νοµοσχεδίου για
τις ανανεώσιµες πηγές, ζητούµε από τον Υφυπουργό ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που θα δίνει κατευθύνσεις µε µία σταθερή επενδυτική
λογική. Εκφράζουµε την αντίθεσή µας σε αναδροµικές έκτακτες
εισφορές που διαλύουν τη διάθεση για επενδύσεις. Αποτελεί
αδήριτη ανάγκη η δηµιουργία ενός σταθερού επενδυτικού πλαισίου για επενδυτές σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Αν θα
υπάρξει αυτό το πλαίσιο, ακόµη κι αν αυτό είναι ηµιτελές ή ατελές ή και µε ελαττώµατα, θα είναι µια βάση, έτσι ώστε ο επενδυτής να γνωρίζει πώς η επένδυσή του θα λειτουργεί και µε ποιους
συγκεκριµένους όρους.
Δεν πρέπει να δηµιουργούµε επενδυτές δύο ταχυτήτων. Όλες
οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θα πρέπει να γίνονται µε ίδιους όρους.
Ειδικά, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον τρόπο δανειοδότησης
των ΑΠΕ και ιδιαίτερα, στο ύψος του επιτοκίου δανεισµού, ώστε
να είναι βιώσιµες οι επενδύσεις.
Ζητάµε να αλλάξει το πλαίσιο χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών πάρκων µακροπρόθεσµα και να ξανατεθεί το ζήτηµα των εγκαταστάσεων σε γη υψηλής παραγωγικότητας και να γίνει
εκτενής συζήτηση για το θέµα στο επικείµενο νοµοσχέδιο του
ΥΠΕΚΑ περί χωροταξικού σχεδιασµού, εν όψει µάλιστα και της
νέας ΚΑΠ και του νέου αγροτικού χάρτη της χώρας.
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Όσον αφορά την οικονοµική ευρωστία του ΛΑΓΗΕ, για να µην
υπάρξουν αρρυθµίες, θα πρέπει σύντοµα οι επιβαρύνσεις φόροι, έκτακτες εισφορές κ.λπ.- να κατανέµονται οµοιόµορφα
σε όλες τις µορφές ΑΠΕ κι ανάλογα µε τον χρόνο σύνδεσης, το
µέγεθος και το είδος της επένδυσης. Δεν πρέπει άλλη φορά να
ξαφνιάζουµε τους επενδυτές και να οδηγούµε σε οικονοµική
απαξίωση τις υπάρχουσες επενδύσεις.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ σε µία προσθήκη
που κατέθεσε η ΔΗΜΑΡ.
Σύµφωνα µε το ν.3812/2009, ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει και επιχορηγεί προγράµµατα απασχόλησης σε κοινωφελή εργασία µέσω
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού. Ενώ,
όµως, ο ίδιος τα προκηρύσσει και τα επιχορηγεί, αποκλείεται από
την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων προς όφελος των
ΜΚΟ.
Πρέπει, λοιπόν, ο ΟΑΕΔ να γίνει ο φορέας υλοποίησης και γ’
αυτά τα προγράµµατα. Ο δηµόσιος πίνακας κατάταξης των υπό
επιλογή ανέργων να διαµορφώνεται µε κριτήρια επιλογής το
χρονικό διάστηµα της συνεχιζόµενης ανεργίας, την οικογενειακή
κατάσταση και το οικογενειακό εισόδηµα.
Η ΔΗΜΑΡ, κατέθεσε αυτήν την τροπολογία-προσθήκη και ζητούµε να περιληφθεί στα επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
που συζητούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εµείς ευχαριστούµε
για τη συνέπεια.
Το λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μέχρι να ανοιγοκλείσει κανείς τα
µάτια του, σε ένα Σαββατοκύριακο µέσα, µπαίνει µία θηλιά ακόµη
στη λαϊκή οικογένεια, γιατί χρειαζόµαστε λεφτά. Έτσι είπε ο εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας και στήριξαν τα συγκυβερνόντα
κόµµατα, πλειοδοτώντας µάλιστα.
Έχουµε καρατόµηση, λοιπόν, µίας σειράς επαγγελµατικών δικαιωµάτων και λαϊκών εισοδηµάτων µε συνοδεία επιβολής χαρατσιών, νέων απολύσεων και δήθεν φιλεύσπλαχνων διακανονισµών ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Αυτό είναι το άλλοθί σας, για να προχωρήσετε σε µαζικές δηµεύσεις και κατασχέσεις απ’ αυτά που απέµειναν στους οικονοµικά ανήµπορους. Απάνθρωπη, ανελέητη και σάπια η πολιτική,
όπως και το σύστηµά σας. Μόνο δυστυχία και βάσανα έχετε για
το λαό και αµύθητα κέρδη για το κεφάλαιο. Αυτός είναι ο καπιταλισµός.
Παρουσιάζετε τις απελευθερώσεις επαγγελµάτων ως διορθωτική κίνηση της µεγάλης οικονοµικής διασποράς. Κοροϊδεύετε!
Προωθείτε την παραπέρα συγκέντρωση κεφαλαίου, δηµιουργώντας καταστροφή και συντρίµµια σε µικρά και µεσαία εισοδήµατα
µε δραµατικές επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον, στη διατροφή, στην κοινωνία συνολικά.
Όταν καταργείτε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος στους γεωτεχνικούς, τους γεωπόνους, τους δασολόγους, τους κτηνιάτρους, τους γεωλόγους, τους ιχθυολόγους και αναθέτετε τη
δουλειά τους σε άτοµα χωρίς υποδοµή και µε ένα σεµινάριο δύο
ή τριών µηνών, τότε δεν χρειάζονται πανεπιστηµιακές σχολές,
αφού τη διαχείριση φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων θα την κάνουν µη ειδικοί, µε κινδύνους
για τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον, για την ποιότητα των διατροφικών προϊόντων, προκειµένου οι µεγαλοεταιρείες να κερδίζουν περισσότερα. Μέχρι και τα κτηνιατρεία τα δίνετε σε νοµικά
πρόσωπα, δηλαδή στη µέγγενη των εταιρειών.
Αυτό εννοείτε µε τον όρο «µείωση οικονοµικών βαρών»; Μάλιστα, σε συνδυασµό µε συρρικνώσεις ινστιτούτων και κέντρων
φυτοπροστασίας και ποιοτικού ελέγχου από το Ηράκλειο µέχρι
τα Γιάννενα, αφήνετε στο έλεος την προστασία της διατροφής
του λαού.
Αυτές είναι πολιτικές εγκληµατικές και επικίνδυνες. Είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µονοπωλίων και όχι απλά
µόνο των µνηµονίων, όπως αρέσκονται να τις συγκαλύπτουν όλα
τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου που κάνουν τώρα τους διαµαρτυρόµενους.
Τα ίδια βέβαια και χειρότερα ισχύουν για τους επαγγελµατίες
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των λαϊκών αγορών. Κλέβετε απ’ αυτούς και τις οικογένειές τους
το ψωµί από το στόµα, για να «µπουκώσετε» προοπτικά µε νέα
κέρδη τις µεγαλοεταιρείες που θα ελέγχουν ακόµα και τους πάγκους στις λαϊκές αγορές. Ντροπή!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Με τις ρυθµίσεις για την κατάργηση της µεταβίβασης των
αδειών σε συγγενείς πρώτου βαθµού, διώχνετε τους επαγγελµατίες µεροκαµατιάρηδες από τις λαϊκές αγορές. Δηλαδή, τα δίνετε όλα στα µονοπώλια, ακόµα και στο υπαίθριο εµπόριο, σε
βάρος χιλιάδων µικρών εµπόρων.
Το ίδιο ισχύει και για τους αρτοποιούς, µε την κατάργηση και
των τελευταίων περιορισµών για την παραπέρα µονοπώληση του
κλάδου της αρτοποιίας σε βάρος χιλιάδων αρτοποιών µικροβιοτεχνών, πράγµα που οδηγεί και σε παραγωγή αµφιβόλου ποιότητας αρτοποιητικών προϊόντων από µονοπωλιακές επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά τους κρεοπώλες, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του επαγγέλµατός τους δίνεται στους ιδιώτες. Δηλαδή, τι
είχε η δηµόσια Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης; Πείτε µας.
Ωστόσο, για το εφοπλιστικό κεφάλαιο έχετε νέες φοροαπαλλαγές και προνόµια και σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο. Έτσι, τις
ναυτιλιακές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη διαχείριση ή την
εκµετάλλευση πλοίων µε µπόλικα κέρδη, τις απαλλάσσετε από
την ετήσια εισφορά στο εισαγόµενο συνάλλαγµα.
Όµως, στα άχτιστα γιαπιά που δεν έχουν κανένα έσοδο, βάζετε από πάνω και χαράτσι. Μετά λέτε ότι οι κοµµουνιστές θα
πάρουν τα σπίτια.
Να ξέρετε ότι επί σοσιαλισµού οι εργαζόµενοι είχαν όχι µόνο
στέγη αλλά και δωρεάν θέρµανση, παιδικούς σταθµούς, υγεία,
παιδεία, αθλητισµό. Βέβαια, είχαν µόνιµη και σταθερή δουλειά
και πολλά άλλα που η βαρβαρότητα και η σαπίλα του καπιταλισµού τα θεωρεί προνόµια και πολυτέλεια. Όµως, εσείς προνόµια
µόνο για το κεφάλαιο έχετε και όχι για τον εχθρό λαό.
Παίρνετε µέτρα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης. Όµως εξαιρείτε το ΝΑΤ. Γιατί; Επειδή
οφείλουν αρκετά οι εφοπλιστές και δεν θέλετε να τους ενοχλήσετε; Δεν θέλετε να έχουν προσαυξήσεις εκπρόθεσµων καταβολών και άλλες ρήτρες;
Το ίδιο συµβαίνει και µε το λιµάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Καταργείτε ορισµένες ατέλειες και προνόµια ετοιµάζοντας την ιδιωτικοποίηση της περιουσίας του λαού. Βέβαια, για την
«COSCO» οι φοροαπαλλαγές είναι πολλαπλάσιες, σκανδαλώδεις. Έτσι είναι! Για τα µονοπώλια έχετε µόνο προνόµια και φοροαπαλλαγές, ενώ για τη λαϊκή οικογένεια µόνο χαράτσια και
µειώσεις των εισοδηµάτων µέχρι εξαθλίωσης. Γι’ αυτό η πολιτική
και τα νοµοσχέδιά σας, είναι λαιµητόµοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μία λύση υπάρχει για το λαό. Απειθαρχία και ανυπακοή σε
κάθε νόµο που τον εξοντώνει και τον οδηγεί στα συσσίτια και
στην εξαθλίωση και αγώνας, µέχρι το γκρέµισµα των εκµεταλλευτών και των κοµµάτων τους για εργατική λαϊκή εξουσία και
οικονοµία. Αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει ό,τι και να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να αφήσω ασχολίαστη την αγαπητή και αξιότιµη
συνάδελφο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και να µην
πω ότι ο κοµµουνισµός µπορεί να µην έπαιρνε σπίτια αλλά ήταν
τόσο δηµοκρατικό το πολίτευµα, που όταν άνοιξαν τα σύνορα
έφυγαν οι µισοί.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το µετάνιωσαν πικρά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι καλό να αναφέρεστε σε αποτυχηµένα πρότυπα, τα οποία έχουν ήδη πεθάνει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι στον Παράδεισο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα –όπως και στην επιτροπήπερίµενα να συζητήσουµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο θα αντιµετώπιζε δύο κορυφαία ζητήµατα, τα οποία ταλανίζουν ολόκληρη
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την κοινωνία αλλά και το πολιτικό σύστηµα. Περίµενα να δω την
αντιµετώπιση του πολύ µεγάλου χρέους της µέσης ελληνικής οικογένειας που δεν µπορούσε πέρυσι και δεν θα µπορέσει και
φέτος να πληρώσει τον αναλογούντα φόρο στο κεφάλαιό του και
περίµενα να αντιµετωπίσουµε εδώ µε µία ειλικρινή συζήτηση και
το θέµα του αντιπαραγωγικού και αργοκίνητου ελληνικού κράτους, χωρίς το οποίο δεν µπορεί να υπάρχει ούτε ανάπτυξη ούτε
θέσεις εργασίας ούτε χτύπηµα της διαφθοράς.
Δεν µπορώ να καταλάβω –και εδώ η ευθύνη είναι κατεξοχήν
του Υπουργού Οικονοµικών του κ. Στουρνάρα- πώς ανάµειξε
αυτά τα δύο ζητήµατα και πώς είναι δυνατόν να ακούω εκλεκτούς συναδέλφους και εκπροσώπους κοµµάτων, να ασχολούνται στα 2/3 της οµιλίας τους για το αν το χώρισµα στο bake off
θα είναι κινητό, αν θα έχει ή δεν θα έχει ροδάκια, να ασχολούµαστε δηλαδή εδώ για ένα θέµα που είναι αρκετά σοβαρό και που
δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Δεν θα έπρεπε καν η Βουλή να ασχολείται µε αυτά τα ζητήµατα, δεν θα έπρεπε καν η Βουλή να αποτελεί αντικείµενο διαλόγου συντεχνιασµού! Εσείς το κάνατε ως Κυβέρνηση και έχετε
κάνει λάθος. Έπρεπε να είναι υπουργικές αποφάσεις. Δεν είχαµε
κανένα λόγο να ασχολούµαστε µε αυτά, ενώ η χώρα βρίσκεται
στο χείλος του γκρεµού εδώ και τρία χρόνια. Υποτίθεται ότι ξεκινάµε να καταφέρουµε κάποια πράγµατα ή νοµίζουµε ότι µπορούµε να καταφέρουµε κάποια πράγµατα και ασχολούµαστε επί
ώρες στην επιτροπή µε τα κινητά χωρίσµατα του bake off στα
σούπερ µάρκετ ή µε το ποιος µπορεί να κάνει τον λογιστή.
Είναι µίζερη η κουβέντα! Δεν προκαλείται από τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά προκαλείται από την κακή νοµοθέτηση. Να γιατί η χώρα έχει νόµους επί νόµων, να γιατί η χώρα
έχει ένα Σύνταγµα µε διακόσια άρθρα και διακόσιες πενήντα σελίδες, όταν το αµερικανικό είναι δύο σελίδες και τα περισσότερα
ευρωπαϊκά έχουν είκοσι άρθρα. Αυτήν την απλοποίηση θέλουµε
για να πετύχει αυτή η Κυβέρνηση, για να πετύχει η χώρα και να
µπορεί και η Κυβέρνηση να αισθάνεται ότι έκανε το χρέος της.
Αντ’ αυτού, βλέπουµε να παρασυρόµαστε σε µία κουβέντα και
να χάνουµε το στόχο. Δεν θα γίνω, λοιπόν, εδώ εκπρόσωπος κανενός αιτήµατος. Θεωρώ ότι είναι λάθος όλα αυτά τα άρθρα τα
οποία αφορούν και τους λογιστές, που πρέπει να τα πάρετε
πίσω, για το bake off που δεν έχουµε κανένα λόγο να ασχολούµαστε εδώ, γιατί είναι άδικο και γιατί τελικά δεν προσφέρει τίποτα ούτε στο φιλελεύθερο µοντέλο ούτε στη µείωση της
κατανάλωσης. Είναι λάθος να µιλάµε για τις άδειες των λαϊκών
αγορών, γιατί και εκεί έχει χαθεί ο στόχος. Οι λαϊκές αγορές όταν
προέκυψαν σε αυτήν τη χώρα, προέκυψαν για ένα και µόνο λόγο,
για να ανήκουν στους παραγωγούς για να πωλούν φθηνότερα
και για να ικανοποιείται η µέση ελληνική οικογένεια. Αντ’ αυτού,
ούτε 20% δεν είναι οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Τώρα έρχεται η συζήτηση εδώ για το αν θα κληρονοµηθούν οι άδειες.
Αυτό είναι το ζητούµενό µας; Όχι βέβαια!
Άλλα είναι τα ζητούµενα αυτής της περιόδου. Τα ζητούµενα
είναι για το 8% που βρίσκεται σήµερα ο συντελεστής εσόδων της
κάθε εφορίας από την αδυναµία του µέσου πολίτη να πληρώσει,
για το αν µπορεί η φορολογική ηγεσία –πολιτική ή µη πολιτικήνα ικανοποιήσει το στόχο ή αν θα παραλύσει από τη διαρχία της
διάσπασης του ΣΔΟΕ και των άλλων φορολογικών µηχανισµών,
για το αν θα µπορέσει ποτέ το ΣΔΟΕ, για τα µεγάλα εισοδήµατα
να λειτουργεί όχι µόνο µε καταγγελίες ανώνυµες ή επώνυµες
αλλά να πάει να κάνει τους ελέγχους, ώστε να µην επιβαρύνεται
η µέση ελληνική οικογένεια από το µεγάλο έλλειµµα των φορολογικών εσόδων της χώρας και για το αν θα µπορέσουµε, σε τελική ανάλυση, να κατακτήσουµε µια πετυχηµένη κοινωνία.
Πετυχηµένη κοινωνία µε σπάσιµο της διαφθοράς, είναι αυτό
το οποίο πρέπει να κατακτήσουµε. Ούτε να γίνουµε Βόρειοι στη
θέση των Βορείων ως οι φτωχοί Νότιοι της Ευρώπης ούτε να γίνουµε περισσότερο κεφαλαιοκράτες και νεοφιλελεύθεροι ούτε
να γίνουµε περισσότερο λαϊκοί.
Πρέπει να πετύχουµε ως κοινωνία και να µην κινητοποιούµε τα
συντεχνιακά ένστικτα και τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των κοινωνικών και παραγωγικών τάξεων αυτής της χώρας. Διότι όλοι πρέπει να ζήσουµε! Και αυτό που πρέπει να καταλάβουµε, είναι ότι
είµαστε υποχρεωµένοι µε αυτό που έχει συµβεί στην Ευρώπη –
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που έχει πάρει λανθασµένη κατεύθυνση αλλά µπορεί να διορθωθεί- και µε αυτό που συµβαίνει κυρίως στο Νότο, είναι ότι όλοι
πρέπει να ζήσουµε και θα ζήσουµε φτωχότερα. Το έχει καταλάβει
πιστεύω ο ελληνικός λαός και πρέπει εµείς σε αυτό να συµβάλλουµε και όχι να προωθούµε τη διάσπαση της ελληνικής κοινωνίας.
Πρέπει να ζήσουµε φτωχότερα, αξιοπρεπείς, αλλά όλοι. Και
αυτό σηµαίνει ανάπτυξη. Κι αν ανάπτυξη σηµαίνει έσοδα, τότε
πρέπει να σας πω εγώ που δεν στήριξα αυτή την Κυβέρνηση, που
δεν έχω δώσει ψήφο εµπιστοσύνης, ότι ναι, µε ό,τι διαφωνίες
µπορεί να υπάρχουν, αυτά τα άρθρα για τις σαράντα οκτώ δόσεις είναι στη θετική κατεύθυνση για πρώτη φορά. Δεν έχει σηµασία αν στο µέσο του δρόµου δεν πετύχουν. Σηµασία έχει ότι
τούτη την ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά αισθάνονται µία
ανακούφιση σε ένα πολύ µεγάλο βάρος, το οποίο κουβαλάει ο
αξιοπρεπής οικογενειάρχης που έχει µόνο έναν –αν έχει εκτός
από τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες- που δουλεύει στην οικογένειά του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, είναι στη θετική κατεύθυνση οι σαράντα οκτώ δόσεις, µε ό,τι αντιρρήσεις υπάρχουν για το 875 για το 15%. Θα
βρεθεί ο χρόνος στο δρόµο, αν κάτι σκοντάψει, να το διορθώσουµε.
Κάνει λάθος η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που το πυροβολεί.
Διότι στην πραγµατικότητα, ρίχνετε νερό στον µύλο ενός λαϊκισµού που µε το θεσµικό ρόλο τον οποίο έχετε, δεν θα έπρεπε να
το κάνετε. Διότι αν, πράγµατι, πιστεύεται ότι µπορεί να βρεθείτε
στην εξουσία, θα βρεθείτε µπροστά σε τέτοια προβλήµατα. Και
τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα κάνετε πολύ διαφορετικά πράγµατα
από αυτά που γίνονται, γιατί οι αριθµοί είναι πάρα πολύ σκληροί.
Κάνετε λάθος, λοιπόν. Κάνετε λάθος να νοµίζετε ότι πολεµάτε
ένα µοντέλο. Κάνετε λάθος, επίσης, να νοµίζετε ότι πολεµάτε µία
Ευρώπη, µια Ευρώπη που πρέπει να ξέρουµε ποια είναι η στιγµή
στην οποία ψηφίζουµε και στηρίζουµε ή δεν στηρίζουµε. Είναι η
στιγµή, κατά την οποία ο εσωτερικός πολιτικός διάλογος στην
Ευρώπη αλλάζει άξονα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπαρόζο και ο Όλι Ρεν «έβγαλαν δόντια»
-θα µου επιτρέψετε- απέναντι στην πολιτική της λιτότητας. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Αµερική, η Ιαπωνία και η Ευρώπη
έχουν συµµαχήσει αυτήν την ώρα σε µία κατεύθυνση µικρότερης
λιτότητας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτήν την ώρα πρέπει
να σταθούµε όρθιοι, αν πιστεύουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σέβοµαι το ΚΚΕ, είναι σαφές αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Όµως, µε το δικαίωµα του Ανεξάρτητου Βουλευτή που σπανίως µιλούµε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Κλείνοντας, θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλοιωµένο, το σχέδιο νόµου µε άλλα ζητήµατα τα οποία είναι άδικα
για πολύ κόσµο αλλά δεν θα έπρεπε να συζητάµε εδώ.
Το στηρίζω και προτείνω στην Κυβέρνηση να ξαναδεί µε το ίδιο
ενδιαφέρον τη µέση ελληνική οικογένεια, γιατί την ώρα κατά την
οποία ξαναβρίσκουµε το βηµατισµό µας στην αναζήτηση της γεωστρατηγικής αξίας της χώρας, την ώρα κατά την οποία…
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Τι κάνει;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το στηρίζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, το στηρίζω,
κύριε συνάδελφε! Κι έχω µάθει στη ζωή µου να τα λέω όπως είναι
και δικαιολογώ και την πολιτική µου στάση. Το έκανα πάντοτε
στη ζωή µου, εννέα χρόνια που είµαι εδώ και σας ευχαριστώ για
την παρέµβαση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαφορετικά κάθε φορά, όµως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώνετε, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Την ώρα κατά την οποία
η ελληνική Κυβέρνηση βρίσκει τη δύναµη να διεκδικήσει για
πρώτη φορά το κατοχικό δάνειο, εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο
να πυροδοτούµε την εσωτερική ειρήνη σε αυτήν την κοινωνία.
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Μπορούµε να κρατήσουµε τις διαφορές µας αλλά συγχρόνως,
να κρατήσουµε την κοινή στόχευση για αξιοπρεπή κοινωνία,
στάση και πορεία αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει για έξι λεπτά ο κ. Γλέζος και να ετοιµάζεται ο κ.
Τζαµτζής.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, Βουλευτίνες και Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, προσπάθησα να µην παρασυρθώ αλλά είναι αδύνατον. Το κατεπείγον του νοµοσχεδίου, µε
οδηγεί στο να αντιµετωπίσω τους δικούς µας του ΣΥΡΙΖΑ µε ένα
άλλο πνεύµα. Γιατί παραπονιέστε; Ως τώρα λέγατε ότι φέρνουν
πολλούς νόµους και ότι καλό θα ήταν να φέρουν µόνο έναν νόµο.
Γιατί να µην το υποστηρίξετε, λοιπόν, αφού έως τώρα λέγατε ότι
φέρνουν πολλούς νόµους;
Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει –ας τους αφήσουµε- να µάθουν
και να ασκηθούν στην εξουσία των διαδικαστικών προβληµάτων,
ώστε όταν µεθαύριο θα φέρουµε και εµείς έναν νόµο, ο οποίος
θα καταργεί όλους τους νόµους και τα προεδρικά διατάγµατα
τα οποία δηµιουργήθηκαν τα τρία χρόνια, να δούµε τι θα µας
λένε. Και όταν, επίσης, φέρουµε µόνο έναν νόµο που θα λέει ότι
καταργούµε όλες τις δεσµεύσεις των δανείων κ.λπ., να δούµε τι
θα µας πουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όµως, υπάρχει και ένας ουσιαστικός λόγος τον οποίο θα πρέπει να δούµε. Λέµε ότι δεν υπάρχει συνοχή και ότι είναι διαφορετικό το ένα άρθρο από το άλλο. Λάθος! Υπάρχει µια τεράστια
συνοχή ανάµεσα σε όλα αυτά τα διαφορετικά άρθρα και αυτή
είναι η αποµύζηση του ιδρώτα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι
που συνέχει όλο αυτό το νοµοσχέδιο και δεν πρέπει να το ξεχνάµε.
Διάβασα µε πολύ µεγάλη προσπάθεια το νοµοσχέδιο, για να
δω τι λέει και είδα ότι στην αρχή µιλάει για αξιοθαύµαστα επιτεύγµατα. Μεγάλη χαρά νιώθει κανείς διαβάζοντας αυτούς τους
συντάκτες να γράφουν για αξιοθαύµαστα επιτεύγµατα!
Είναι αξιοθαύµαστο επίτευγµα, το γεγονός ότι υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι;
Είναι αξιοθαύµαστο γεγονός ότι υπάρχουν τριακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες κλεισµένα µε λουκέτα καταστήµατα;
Είναι αξιοθαύµαστο γεγονός ότι υπάρχουν τέσσερις χιλιάδες
αυτοκτονίες;
Είναι αξιοθαύµαστο γεγονός ότι µεταναστεύουν οι νέοι µας
και πάνε στο εξωτερικό; Οι αριθµοί ευηµερούν, τα γεγονότα διαψεύδουν, η πραγµατικότητα διαψεύδει οικτρά. Και αυτό είναι
κάτι που θα πρέπει να δούµε.
Όµως, λέει ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο τίθενται οι βάσεις για
µια µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της οικονοµίας. Και απόδειξη του
γεγονότος, είναι ότι όλη η τρικοµµατική Κυβέρνηση πήγε και εγκαινίασε τους αυτοκινητοδρόµους, δηλαδή τα δεσµά που έχουν
χαλκεύσει έως τώρα τη χώρα και κρατάνε την οικονοµία της δεσµευµένη, δηλαδή τα αυτοκίνητα. Πήγαν, λοιπόν, να τα χαιρετίσουν. Μην παραξενεύεστε.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας φέρω ένα απλό παράδειγµα. Όταν
η ΕΔΑ είχε συνεργασία µε τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάναµε και
µια ειδική συνεργασία για το θέµα της οικονοµίας. Του είπα, λοιπόν: «Ξέρεις Ανδρέα, ότι η βενζίνη που καταναλώνει ένα αυτοκίνητο που µεταφέρει τέσσερις επιβάτες, είναι η ίδια ποσότητα
βενζίνης που χρειάζεται για µια σιδηροδροµική άµαξα που µεταφέρει διακόσιους;». Μου λέει: «Δεν το ήξερα». Του λέω: «Πήγαινε
και σκίσε το δίπλωµα που πήρες στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
του Χάρβαρντ», διότι πρέπει να γνωρίζεις ότι και µόνο το γεγονός
να έχεις σιδηροδρόµους σταθερής τροχιάς χωρίς ηλεκτροκίνηση, είναι τεράστια η διαφορά από τα αυτοκίνητα.
Η δέσµευση της χώρας είναι οι πολλαπλοί αυτοκινητόδροµοι.
Πέρα και από την ιδεολογία την οποία αναπτύξαµε, λένε οι νέοι
«για να πετύχεις να αποδεχθεί µια νέα τον έρωτά σου, πρέπει
οπωσδήποτε να έχεις µια Πόρσε».
Μέχρι εκεί έχει φτάσει η ιδεολογία στον κοινωνιολογικό τοµέα.
Δεν έχεις δικαίωµα νέε, να αποκτήσεις δική σου δυνατότητα, οντότητα. Πρέπει να στηρίζεσαι στους τέσσερις τροχούς, για να
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πετύχεις στη ζωή σου. Αυτό είναι το ιδανικό που δώσαµε στη νεολαία µας και εξακολουθούµε να το δίνουµε.
Συνεπώς να υπάρχουν δρόµοι σταθερής τροχιάς µονάχα και
να κινηθούν από την ηλεκτρική ενέργεια. Έχει αυτήν τη δυνατότητα η χώρα.
Υδραυλική ενέργεια. Νερό. Αιολική ενέργεια. Άνεµος. Ο ήλιος
έχει σχέση µε τα φωτοβολταϊκά. Και είναι και η γεωθερµική ενέργεια. Ας γίνει κατανοητό από τον ελληνικό λαό –πιστεύω εσείς
να το γνωρίζετε, αν και αµφιβάλλω για µερικούς- ότι η κάθε µία
από αυτές από µόνη της µπορεί να ικανοποιήσει τις 37 TWh, που
έχει ανάγκη η χώρα και να πουλάµε και στο εξωτερικό. Για σκεφθείτε να δουλεύουν όλοι. Αλλά το νοµοσχέδιο, επιµένει να ευηµερούν οι αριθµοί και να µη βλέπει την κραυγή αγωνίας της
πραγµατικότητας.
Να πάρουµε τον τοµέα των κατοικιών. Διαφορετική είναι η νοοτροπία των ξένων λαών και άλλη η δική µας. Ο γονιός, για πάρα
πολλούς λόγους –ας µην µπούµε στο ελαύνον κίνητρο- θέλει να
φτιάξει ένα σπίτι, πενήντα, εξήντα, εβδοµήντα τετραγωνικά, για
να δώσει στο παιδί του. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει µία κόκκινη
γραµµή και να λέει, αυτά δεν φορολογούνται, η πρώτη κατοικία
δεν φορολογείται. Μου έλεγε ένας σοφός οικοδόµος Μυκονιάτης ότι τα λεφτά στις οικοδοµές είναι νεκρά. Δεν παράγει αξίες
το σπίτι. Νεκρώνει τις προσπάθειες. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει
κατανοητό.
Κατηγορηθήκαµε ότι είµαστε υποκριτές και Φαρισαίοι. Αυτό
που έχω να πω είναι. Μήπως αυτοί που δεσµεύουν το λαό, που
τον δένουν χειροπόδαρα, πρέπει να τακτοποιήσουν τα της συνειδήσεώς τους και γι’ αυτό δηµιουργούν όλα αυτά τα προσχήµατα; Το ποιοι είναι υποκριτές και Φαρισαίοι το δείχνει η ίδια η
πραγµατικότητα.
Κουβέντιαζα µε τον ίδιο τον Υπουργό των Οικονοµικών και του
έλεγα ότι µας χωρίζει τεράστιο χάος απόψεων. Και µου είπε ότι
η ιστορία θα κρίνει. Η ιστορία το έχει κρίνει. Είπε ο Μένανδρος:
«Τα δάνεια δούλους τους ανθρώπους ποιεί». Και µόνο το γεγονός ότι από το 1824 το πρώτο δάνειο που συνήψαµε το ξοφλήσαµε πριν από δώδεκα χρόνια, αυτό τα λέει όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Γλέζο, αν µπορείτε να ολοκληρώσετε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Το θέµα θα το κρίνει ο ελληνικός λαός
µεθαύριο στις εκλογές, όπου πιστεύω να εµπιστευθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, που του έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει τον ίδιο το λαό στην
εξουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το πρωί που ξεκίνησε η διαδικασία, γίναµε µάρτυρες µιας λογικής την οποία χρόνια τώρα
και σε όλες τις συνεδριάσεις εφαρµόζει η Αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ κι ένα χρόνο.
Ως προς την αντισυνταγµατικότητα του νόµου, τέθηκε θέµα
αντισυνταγµατικότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ και την υποστήριξαν όλα
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Προσχηµατική ήταν η αίτηση
αντισυνταγµατικότητας, διότι επί της ουσίας, δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα µε το Σύνταγµα.
Γιατί φέραµε ως κατεπείγον το νοµοσχέδιο αυτό; Διότι ξεκαθαρίσαµε από την πρώτη στιγµή ότι πρέπει να πάρουµε τα 2,8
δισεκατοµµύρια µεθαύριο σε διαδικασίες που θα γίνουν στο Euroworking Group και στη συνέχεια στο Eurogroup να εξασφαλίσουµε τα υπόλοιπα 6 δισεκατοµµύρια. Τα 2,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ είναι για συντάξεις, τα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι για το
οµόλογο το οποίο έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Είστε αντίθετοι στο να πάρουν συντάξεις οι συνταξιούχοι; Η
αίτηση αντισυνταγµατικότητας που καταθέσατε, είναι κυριολεκτικά περί όνου σκιάς. Είναι για να εµποδίσετε την Κυβέρνηση
να προχωρήσει, όχι για κάποιο σοβαρό λόγο.
Σας έχουµε, βέβαια, ουσιαστικά αφαιρέσει τον ρόλο της Αντιπολίτευσης, διότι εµείς είµαστε αυτοί, εµείς που στηρίζουµε την
Κυβέρνηση αυτή, που κάνουµε ουσιαστικές παρατηρήσεις στην
Κυβέρνηση και τους Υπουργούς και επήλθαν ουσιαστικές αλλα-
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γές και στο νοµοσχέδιο αυτό, µε διάλογο, όχι λέγοντας «ΟΧΙ» σε
όλα και χωρίς προτάσεις. Γιατί εµείς αγωνιζόµαστε για τους συνταξιούχους, για τη ρύθµιση των ληξιπροθέσµων οφειλών των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενώ εσείς τους εµπαίζετε. Και δεν
φτάνει µόνο που τους εµπαίζετε.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πραγµατικά είναι προσβολή για τους πολίτες να λέτε ότι θα τους διορίσετε και ότι θα επανέλθουν οι µισθοί
στα επίπεδα του 2009 σκίζοντας το µνηµόνιο. Προσβάλλετε τους
πολίτες, όταν αρνείστε την απόλυση επίορκων υπαλλήλων. Μόνο
ο προλαλήσας, ο κ. Γλέζος, είχε τα κότσια να πάρει θέση ευθύς
εξαρχής για το θέµα αυτό, για την απόλυση επίορκων υπαλλήλων, κανένας άλλος από εσάς.
Και θα σας δώσω παράδειγµα. Δικά σας στελέχη υπερασπίζονταν επίορκο υπάλληλο στα ΕΛΤΑ της Σκύδρας, ο οποίος είχε
υπεξαιρέσει 80.000.000 δραχµές, που ήταν εισφορές αγροτών
για τον ΟΓΑ και η µόνη του πειθαρχική ποινή -γιατί παρενέβαιναν
οι συνδικαλιστές σας- ήταν να µετακινηθεί από την Σκύδρα δίπλα
στην Ηµαθία. Αυτά κάνατε µέχρι σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού προωθούνται αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που αφορούν τη φορολογική πολιτική, την κοινωνική ασφάλιση, τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι να επιλυθούν προβλήµατα της
ελληνικής οικονοµίας και να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για
την ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας, αλλά και να λειτουργήσει εύρυθµα, τόσο η Δηµόσια Διοίκηση, στην ουσία όµως το
ίδιο το κράτος.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, από την πρώτη ώρα που δηµιουργήθηκε η νέα
Κυβέρνηση, προεξοφλούσαν την έξοδο της χώρας µας από το
ευρώ και τη χρεοκοπία της.
Σήµερα έχουµε φτάσει σ’ αυτό το σηµείο µε πολύ αγώνα. Προχωράει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, διασφαλίζοντας τις
καταθέσεις των πολιτών, προχωρούν µεταρρυθµίσεις, σπάζουν
αγκυλώσεις του παρελθόντος και δηµιουργείται πλέον ένα νέο
πλαίσιο στη Δηµόσια Διοίκηση και την οικονοµία. Αλήθεια είναι
και δεν µπορείτε να το αµφισβητήσετε ότι το τοπίο έχει αρχίσει
να αλλάζει.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαµαράς, δεν πανηγύρισε καµµία νίκη µέχρι σήµερα κι είναι ιδιαίτερα προσεκτικός
στις λέξεις και τις κουβέντες που λέει. Αυτό που τονίζει είναι δουλειά, συνεργασία, σοβαρότητα, αγώνας απ’ όλους για να µπορέσει η χώρα να επανεκκινήσει, να κάνει µία καινούργια αρχή. Αυτό
προσπαθούµε όλοι µας εδώ µέσα, τουλάχιστον από την πλευρά
της Νέας Δηµοκρατίας, παρά το ότι τολµήσαµε ένα δύσκολο εγχείρηµα, όντως γιατί δηµιουργήθηκε µία κυβέρνηση µε τρία κόµµατα, όπου το κάθε κόµµα έχει τις δικές του ιδεολογικές αρχές,
τις δικές του αφετηρίες.
Σ’ αυτό το σηµείο, όµως, θέλω να σταθώ και να πω δύο κουβέντες. Διάβασα στην αιτιολογική έκθεση για το έλλειµµα του
15,9%.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ είναι
υπό δίωξη, είναι στα δικαστήρια. Δεν µπορεί κανείς να δεχθεί το
15,9%.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος την κρατάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Διάβασα ακόµη στην αιτιολογική έκθεση και άκουσα και από τον κ. Σαχινίδη ότι τα τελευταία τρία
χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής η ελληνική οικονοµία πέτυχε αξιοθαύµαστα αποτελέσµατα.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα γιατί η ιστορία δεν
µπορεί να ξαναγράφεται δέκα φορές: Ο κ. Παπανδρέου έφυγε
και ήλθε ο κ. Παπαδήµος επειδή πρώτα απ’ όλα µάς οδήγησε σ’
ένα µνηµόνιο χωρίς διαπραγµάτευση.
Αυτό όµως που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ένα: Η Νέα Δηµοκρατία σήµερα δεν είναι «ουρά» της προηγούµενης πολιτικής
που εφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια και η πραγµατικότητα είναι
µία, ότι δηλαδή ο Αντώνης Σαµαράς γύρισε το παιχνίδι. Και βεβαίως, αυτή η Κυβέρνηση στηρίζεται από τρεις παρατάξεις, αλλά
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ο Αντώνης Σαµαράς γύρισε ένα παιχνίδι δύσκολο.
Δεν ακολουθούµε λοιπόν την πολιτική σας. Πάµε να γλιτώσουµε τη χώρα από τις επιπτώσεις µιας πολιτικής που εφαρµόστηκε. Βεβαίως, σήµερα δεν ψηφίζουµε την αιτιολογική έκθεση.
Ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά δίνει λύση σε
πολλά προβλήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε πολύ
καλά ότι παίρνουµε δύσκολα µέτρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα τελευταία!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Παίρνουµε όµως µέτρα, τα οποία θα
δώσουν τη δυνατότητα να αλλάξουµε την κατάσταση. Παίρνουµε
αυτά τα µέτρα για να µπορέσουµε πάνω απ’ όλα να στηρίξουµε
την Ελλάδα.
Εµείς, λοιπόν, αυτή την υπόθεση της σωτηρίας της χώρας δεν
την αφήνουµε στη µέση. Στηρίζουµε την Κυβέρνηση για να µπορέσει να επανεκκινήσει η οικονοµία, για να µπορέσει η Ελλάδα
να προχωρήσει µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος και µετά θα µιλήσει ο κύριος
Υπουργός.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως να µιλήσει ο Υπουργός
πρώτα; Χάριν ευγενείας το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Αίθουσα έχει
ανάγκη από ευγένεια και από ευγενική συµπεριφορά σε κάθε περίπτωση.
Ορίστε, κύριε Μητρόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, πριν από τέσσερις µήνες µε το ν.
4093 οι αξιότιµες κυρίες και οι αξιότιµοι κύριοι της συγκυβέρνησης ψήφισαν την εξής ρύθµιση του τρίτου µνηµονίου: «Υποπαράγραφος ζ’, διαθεσιµότητα: Μόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.λπ., όταν καταργούνται οι
οργανισµοί τους, µπαίνουν στη διαθεσιµότητα». Προς τιµήν της,
η ΔΗΜΑΡ έδωσε µάχη στη διαρκή επιτροπή, όπως και άλλοι συνάδελφοι των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, και επεξετάθη ο
κανόνας της διαθεσιµότητας και στους επί σχέσει αορίστου χρόνου. Σας διαβάζω τη ρύθµιση, όπως εξασφάλιζε τους ιδιωτικού
δικαίου στον προηγούµενο νόµο πριν από τέσσερις µήνες, αυτό
που ψήφισε και ο κατελθών από το Βήµα συνάδελφος. Έλεγε,
λοιπόν, ότι οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων που αναφέρονται
στους µονίµους ισχύουν και για τους επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όταν οι φορείς τους καταργούνται.
Τώρα, τέσσερις µήνες µετά, έρχεται η νέα ρύθµιση και λέει:
«Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, προβλέπεται καταγγελία σύµβασης εργασίας».
Τι άλλαξε και οι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, τέσσερις
µήνες µετά, ήλθαν χωρίς ειδική επιχειρηµατολογία να δεχθούν
ότι θα έχουµε άµεσες και µάλιστα µαζικές απολύσεις; Χαίροµαι
που εισέρχονται στο «ναό» της δηµοκρατίας ο κ. Βορίδης και ο
κ. Κυριαζίδης, που πρέπει να µπορούν να απαντήσουν τώρα.
Βεβαίως, έχουµε και την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
που κριτικάρει τη θέση αυτή, δηλαδή ότι όσοι προέρχονται από
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε την κατάργηση, µάλλον και
µε τη συγχώνευση, µάλλον και µε την ενοποίηση, αµέσως απολύονται. Έρχεται, λοιπόν, και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και λέει: «Προσέξτε, κύριοι». Απορώ πώς σε δύο-τρεις συνεδριάσεις έχετε αποφύγει αυτά τα ζητήµατα, τα οποία έχουµε
κατά κόρον θίξει.
Έρχεται η Επιστηµονική Επιτροπή και σας λέει να προσέξετε
ότι εδώ προσκρούει στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της
ΕΣΔΑ.
Πείτε ότι όσον αφορά στα θέµατα της αντισυνταγµατικότητας,
την οποία εµείς ισχυριστήκαµε, έχετε τους κατεπείγοντες λόγους
κ.λπ.. Σ’ αυτά τα θέµατα τα οποία αναδεικνύουν τη δική µας ευαισθησία στη δηµοκρατία, στην ποιότητα λειτουργίας αυτού του
θεσµού, δεν πρέπει να απαντούµε; Πού θα φτάσετε στις απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων; Χαίροµαι που ήρθε και ο κ.
Στουρνάρας.
Κύριοι Υπουργοί, πριν από δύο µήνες η κυριακάτικη «ΚΑΘΗ-
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ΜΕΡΙΝΗ» έγραψε, µε βάση τα στοιχεία της Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ότι η κυβέρνηση του Καραµανλή το 2009 παρέδωσε
ένα εκατοµµύριο ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαεπτά φυσικά πρόσωπα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε στοιχεία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ένα εκατοµµύριο ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαεπτά φυσικά πρόσωπα, παραδοθέντες υπάλληλοι το 2009!
Με προχθεσινή µας ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής µας οµάδας προς τον κ. Μανιτάκη, µάθαµε ότι από ένα εκατοµµύριο ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαεπτά υπαλλήλους,
έχουµε υπηρετούντες εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες υπαλλήλους κάθε είδους, κάθε σχέσης, κάθε ειδικότητας. Να το επαναλάβω; Είχαµε ένα εκατοµµύριο ενενήντα οκτώ χιλιάδες υπαλλήλους –ενδεχοµένως οι τριακόσιες χιλιάδες ήταν συµβασιούχοι
κάθε έτος- και έχουµε εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες.
Λεπτοµερειακώς, η απάντηση του κ. Μανιτάκη τον Αύγουστο
του 2012, κύριε Βορίδη, λέει: Οι µόνιµοι, οι στρατιωτικοί και οι
εκπαιδευτικοί είναι πεντακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες, οι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες
–είναι η πιθανή δεξαµενή των απολύσεων, διότι χθες κυκλοφόρησε στην «Ελευθεροτυπία» και κατάλογος διακοσίων πενήντα
δύο ΝΠΙΔ που λέει «να η «δεξαµενή», όλοι οι Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου του ευρύτερου και δηµόσιου τοµέα- τριάντα
οκτώ χιλιάδες συµβασιούχοι κάθε σχέσης, ορισµένου έργου και
ωροµίσθιοι- και χίλιοι πενήντα τέσσερις µετακλητοί υπάλληλοι.
Πού αλλού θα φτάσει το δηµόσιο; Πώς θα λειτουργούν τα
νησιά µας; Και επειδή υπάρχει µια φιλολογία και µια παραπληροφόρηση, ότι το ελληνικό δηµόσιο είναι τόσο υπερπληθωρισµένο που µπορεί να αντέξει τους µισούς δηµοσίους υπαλλήλους, θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής έναν διαχρονικό
πίνακα του ΟΟΣΑ.
Αυτός έλεγε ότι από το 1982 µέχρι το 2012, αλλά και προ µνηµονίου, η πατρίδα µας σε αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων -αξιότιµε
κύριε Υπουργέ της Οικονοµίας, θα τον έχετε υπόψιν σας τον πίνακα- ήταν στον πάτο των χωρών, όπου µε την Ολλανδία και τη
Γερµανία είχε σε αριθµούς τους λιγότερους δηµοσίους υπαλλήλους όταν η πρώτη στον πίνακα του ΟΟΣΑ Σουηδία είχε το 30%
του γενικού πληθυσµού σε δηµοσίους υπαλλήλους. Η πατρίδα
µας, προ µνηµονίου, µε την Ολλανδία και τη Γερµανία, είχε 11%.
Κύριε Υπουργέ, σας το έθιξα ακροθιγώς και στη διαρκή επιτροπή. Είµαστε δέσµιοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενός
σκληρού µνηµονιακού στόχου. Σύµφωνα µε το µνηµόνιο 4046,
το µνηµόνιο Παπαδήµου, στη σελίδα 698 –την οποία θα καταθέσω- έχουµε αναδεχθεί ως χώρα τη δέσµευση να λειτουργήσουµε τις επόµενες δεκαετίες µε τις λιγότερες δαπάνες επί του
ΑΕΠ για τη λειτουργία του κράτους. Σας διαβάζω τη φράση που
είναι στη σελίδα 698 του ν.4046, του δευτέρου µνηµονίου: «Στοχεύουµε να ευθυγραµµιστούµε σε µισθολογική δαπάνη για τη Γενική Κυβέρνηση µε την επίδοση των πλέον αποτελεσµατικών
χωρών του ΟΟΣΑ, περίπου στο 9% επί του ΑΕΠ».
Και το χειρότερο έπεται, αφού µας βάζει έναν ανέφικτο στόχο,
µε διάσπαρτο τον εθνικό κορµό, µε τα νησιά µας όπως είναι. Αναφέρει ότι µ’ αυτόν κατ’ έτος θα έχουµε απόδοση 1,5% του ΑΕΠ
σε εξοικονόµηση µέχρι το 2016.
Ενώ, λοιπόν, γνωρίζαµε ότι δεν είναι ποσοτικό το θέµα του δηµοσίου, αλλά ποιοτικό, θέµα εξορθολογισµού, τεχνικής αναβάθµισης, διαρκούς ποιοτικής αξιολόγησης, για όλους τους
δηµοσίους υπαλλήλους –δεν το αρνούµεθα αυτό- γιατί βάλατε
στόχο εφεξής το ελληνικό κράτος να µην µπορεί να συντηρήσει
νησιά, υπηρεσίες µε ένα 9%; Όπως θα γνωρίζουν οι αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, καµµία χώρα από τις 17 της Ευρωζώνης, από τις
27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις 47 της Ευρώπης δεν έχει
τόσο λίγες δαπάνες για τη λειτουργία του κράτους. Υπ’ αυτήν
την έννοια πρέπει να αναθεωρήσουµε το στόχο. Τι θα σας φέρουν οι απολύσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου;
Ρωτήσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο κέντρο που καταργείτε, σύµφωνα µε έναν πίνακα
που αύριο αναρτάται στη «Διαύγεια», είναι το Κέντρο Θεραπείας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εξαρτηµένων Ατόµων. Πέρα από την κοινωνικότητα της κατάλυσης ενός θεσµού που εξυπηρετεί νέα παλικάρια και κοπέλες, τα
οποία είναι σε δυσχερή θέση, αν είναι ο υπάλληλος είκοσι χρόνια
σε υπηρεσία; Αν έχει προσληφθεί από ΑΣΕΠ; Αν δεν µπορεί να
πάρει ποτέ σύνταξη; Αν έχει άνεργη γυναίκα; Αυτά δε θα µπούνε,
δε θα µετρήσουν; Δεν υπάρχει νόµος, δεν υπάρχει νοµολογία;
Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα και δηµοσιεύµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για δεκαπέντε λεπτά.
Επισηµαίνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και στους Υπουργούς ότι δεδοµένης της διαδικασίας ψήφισης του νοµοσχεδίου
κατά την οποία ο χρόνος είναι συγκεκριµένος, η υπέρβαση του
χρόνου κατά τη διάρκεια των οµιλιών θα δηµιουργήσει πρόβληµα
στο τέλος σε ό,τι αφορά στο δικαίωµα όλων των Βουλευτών να
µιλήσουν.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θα µπορούσε η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, να κάνει κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που κάνει σήµερα; Όταν οι αγορές είναι κλειστές και δεν µπορείς να δανειστείς, όταν δεν υπάρχει άλλη χώρα
εκτός Ευρωζώνης να σε δανείσει, τότε διαπραγµατεύεσαι τους
όρους της διάσωσής σου.
Η εναλλακτική λύση είναι η έξοδος από το ευρώ. Θα ήταν και
είναι καταστροφική η λύση αυτή. Το βιοτικό µας επίπεδο θα έπεφτε τόσο πολύ, που θα γύριζε πολλές δεκαετίες πίσω.
Ποιο ήταν το βασικό πρόβληµα µέχρι σήµερα; Το βασικό πρόβληµα ήταν η διαρκής απόκλιση µεταξύ παραγωγής και εγχώριας δαπάνης. Παρήγαµε ετησίως εκατό –να το πω απλά- και η
εγχώρια δαπάνη κυµαινόταν µεταξύ εκατόν πέντε και εκατόν είκοσι. Η διαφορά είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είναι
ελλειµµατικό όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δηµιούργησε τη µεγάλη
υπερχρέωση.
Άρα, τι κάνουµε τώρα; Με τη συµφωνία που κάνουµε κλείνουµε το κενό µεταξύ παραγωγής και εγχώριας δαπάνης. Επίσης
οι εταίροι µας, µας προσφέρουν χρηµατοδοτικούς πόρους, όσο
οι αγορές παραµένουν κλειστές. Ευχής έργον αυτή η προσαρµογή είναι να γίνει περισσότερο µε αύξηση της παραγωγής και
λιγότερο µε µείωση της εγχώριας δαπάνης. Αυτό ακριβώς επιδιώκει το σηµερινό νοµοσχέδιο: να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, προκειµένου να αυξηθούν οι εξαγωγές και να αποκαταστήσει την οµαλή ροή πιστώσεων προς την οικονοµία προκειµένου
να αυξηθούν οι επενδύσεις.
Η Ελλάδα κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια της και να επιζήσει.
Διαπραγµατεύθηκε όσο µπορούσε καλύτερα, δεδοµένων των δυσκολιών. Στο Eurogroup πετύχαµε ήδη -παρ’ όλο που πολλοί
προσποιούνται ότι το αγνοούν- τα εξής: Πρώτον, µειώθηκε το
χρέος µας –κουρεύτηκε, δηλαδή- κατά 40 δισεκατοµµύρια ευρώ
στο τέλος του 2012.
Μειώθηκαν τα επιτόκια δανεισµού µας σε επίπεδο κάτω από
το 2%. Πόσες άλλες χώρες έχουν την ευκαιρία αυτή; Δόθηκε επιµήκυνση εξόφλησης µέχρι το 2040 και περίοδος χάριτος δέκα
χρόνων. Η απαίτηση δηµοσιονοµικής εξυγίανσης επεκτάθηκε
κατά δύο χρόνια, µέχρι το 2016, αντί για το 2014 που ήταν στην
αρχή.
Επιστρέφονται στην Ελλάδα από τις κεντρικές τράπεζες της
Ευρωζώνης, µέσω των κυβερνήσεών τους, τα κέρδη από τη διακράτηση ελληνικών οµολόγων των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης. Προβλέπονται επίσης πρόσθετα οφέλη, αρκεί να
επιτύχουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Γι’ αυτό επιδιώκουµε φέτος
ένα πρωτογενές πλεόνασµα.
Ως προς τις βραχυπρόθεσµες εξελίξεις, όπως ξέρετε, είχαµε
µια θετική εξέλιξη στον προϋπολογισµό το πρώτο τρίµηνο: Πρωτογενές πλεόνασµα περίπου 500 εκατοµµυρίων ευρώ έναντι προβλεπόµενου πρωτογενούς ελλείµµατος της τάξης των 2 δισεκα-
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τοµµυρίων ευρώ περίπου.
Ο εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή µειώθηκε κατά
0,2% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, δηλαδή έγινε αρνητικός για
πρώτη φορά µετά το 1968. Αυτό είναι πολύ θετικό για το διαθέσιµο εισόδηµα των Ελλήνων και την ανταγωνιστικότητα, δυσκολεύει, όµως, κατά τι τη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Εξαγωγές: Είχαµε θετικές εξελίξεις το πρώτο δίµηνο. Η βιοµηχανική παραγωγή αρχίζει να σταθεροποιείται -και αυτό είναι
πολύ σηµαντικό- µετά από πολλά τρίµηνα µείωσης. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι βιοµηχανικές παραγγελίες εσωτερικού
βελτιώνονται, αλλά οι παραγγελίες από την αλλοδαπή δείχνουν
σηµάδια κόπωσης, που αντανακλούν τον ασθενή οικονοµικό
κύκλο στο εξωτερικό, ακριβώς τη στιγµή που η Ελλάδα χρειάζεται ενίσχυση της ζήτησης από το εξωτερικό.
Οι κρατήσεις για τουρισµό βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι τουρίστες αναµένεται να ξεπεράσουν τα δεκαέξι εκατοµµύρια φέτος.
Οι εξελίξεις στην Κύπρο δεν αναµένεται να είναι τέτοιες, ώστε
να ανατρέψουν το βασικό µακροοικονοµικό µας σενάριο. Η θωράκιση των κυπριακών τραπεζικών καταστηµάτων στην Ελλάδα
επιτεύχθηκε µε τη µεταβίβασή τους στην Τράπεζα Πειραιώς σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Είχαµε οµαλή εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα. Επίσης, τον Μάρτιο ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος σηµείωσε την υψηλότερη επίδοση των
τελευταίων ετών.
Ως συνολική αποτίµηση µπορώ να πω ότι έχουν υλοποιηθεί τα
2/3 της απαιτούµενης δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την περίοδο 2010-2016 και τα 3/4 της απαιτούµενης προσαρµογής
στην ανταγωνιστικότητα. Η εναποµείνασα προσαρµογή είναι δύσκολη, αλλά όχι ανέφικτη. Απαιτείται υποµονή και νηφαλιότητα.
Διαψεύστηκαν οι προφήτες της καταστροφής. Η Ελλάδα παραµένει στην Ευρωζώνη. Η εµπιστοσύνη αποκαθίσταται ραγδαία.
Ο µείζων στόχος σήµερα, όπως είπα πριν, είναι να αποκτήσουµε πρωτογενές πλεόνασµα στον Προϋπολογισµό από φέτος,
ώστε να ζητήσουµε την εφαρµογή της ρήτρας που συµφωνήθηκε στο Eurogroup της 27ης Νοεµβρίου 2012, δηλαδή να ζητήσουµε τη δραστική µείωση του δηµοσίου χρέους. Αυτό θα
δηµιουργούσε µία πολύ θετική ροπή στην εξέλιξη των πραγµάτων και θα έφερνε µπροστά την έξοδο από την κρίση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Άρα, και εσείς λέτε για «κούρεµα»
του χρέους και δεν το λέει µόνο ο κ. Τσίπρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η µεγάλη πρόκληση σήµερα είναι η παράλληλη επίτευξη περαιτέρω
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και οικονοµικής ανάπτυξης.
Για να είναι αυτό εφικτό, απαιτούνται προϋποθέσεις, τόσο από
την ελληνική πλευρά, όσο και από την Ευρωζώνη.
Από την ελληνική πλευρά απαιτείται η διατήρηση ενός σταθερού πολιτικού κλίµατος, η άµεση ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών
από τα ήδη διαθέσιµα κονδύλια και η αποκατάσταση οµαλής
ροής πιστώσεων στην οικονοµία. Γι’ αυτό ενισχύουµε και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, κύριε Τσακαλώτο, και
όχι για να αυξήσουµε µισθούς.
Αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που τώρα αρχίζουν να εκταµιεύονται για την Ελλάδα,
ιδιαίτερα για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µεγάλα έργα.
Αξιοποίηση των διαθέσιµων και εξασφαλισµένων 44 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταµεία από σήµερα µέχρι το
2020, µε βάση το νέο αναπτυξιακό πρότυπο και το νέο πρότυπο
απασχόλησης, που εκπονούνται από δεξαµενές σκέψης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, για λογαριασµό των Υπουργείων
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.
Περαιτέρω βελτίωση –και εδώ είναι το σηµερινό νοµοσχέδιοτης διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας µε την απελευθέρωση
των επαγγελµάτων που ακόµα παραµένουν κλειστά, τη βελτίωση
των συνθηκών ανταγωνισµού σε αγορές, όπου οι συνθήκες
αυτές παραµένουν ακόµη ατελείς, κυρίως µε άρση των εναποµεινάντων εµποδίων στον ανταγωνισµό και στην προσέλκυση
ξένων επενδύσεων.
Εδώ, δεν αντιλαµβάνοµαι την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και του κ.
Τσακαλώτου, που µιλάει για ατέλειες. Δηλαδή, πιστεύετε ότι όλοι
αυτοί οι περιορισµοί που είχαν δοθεί στην Ελλάδα, ήταν για λό-
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γους θεωρητικούς ατελειών αγορών και όχι για άλλους λόγους;
Προχωρούµε, επίσης, στην εξάλειψη των ταµειακών ελλειµµάτων στην αγορά ενέργειας, στο ΛΑΓΗΕ, στην υλοποίηση του
Προγράµµατος Ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ.
Επίσης, καταθέτουµε νοµοσχέδιο για την απλοποίηση και σταθερότητα του φορολογικού συστήµατος και τον εκσυγχρονισµό
των φορολογικών κωδίκων µέσα στον επόµενο µήνα.
Όλα αυτά τα έχουµε πετύχει και υπάρχει και η διεθνής αναγνώριση. Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε σήµερα ότι δεν υπάρχει
η διεθνής αναγνώριση. Θα σας δώσω µερικά παραδείγµατα
µήπως και σας πείσω. «MORGAN STANLEY»: «Τα σοκ που χτύπησαν την ελληνική οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων των ανησυχιών για έξοδο από το ευρώ, περιορίζονται». «INTERNATIONAL
HERALD TRIBUNE»: «Διαλύεται η οµίχλη πάνω από την Ελλάδα».
«NEW YORK TIMES»: «Φως στην άκρη του τούνελ». «ECONOMIST»: «Χρονιά ανάκαµψης για την Ελλάδα το 2014». Και άφησα,
βέβαια, τελευταία την αναφορά του πιο δύσκολου και οµολόγου
µου κ. Σόιµπλε: «Η Ελλάδα παράδειγµα διάσωσης µέσα στο
ευρώ και του ευρώ».
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και
των ΑΝΕΛ)
Η τρικοµµατική Κυβέρνηση επιτελεί την αποστολή που της έχει
αναθέσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ µη διακόπτετε, εκτός και εάν ο κύριος Υπουργός θέλει διακοπές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είµαστε
ειλικρινείς από την πρώτη µέρα. Είπαµε ότι το πρόγραµµα που
συµφωνήσαµε µε τους πιστωτές µας είναι εµπροσθοβαρές και
δίνει έµφαση στον εξορθολογισµό της δηµόσιας δαπάνης. Είπαµε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για παροχές, αν δεν τιθασευτούν τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, και αυτό πράττουµε.
Τώρα που υπάρχει η δυνατότητα, µειώνουµε την επιβάρυνση
της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία. Τώρα που µπορούµε,
προχωρούµε σε νέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και απαλύνουµε τους φορολογούµενους, που αδυνατούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, λόγω των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης.
Η Κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να απαλύνει τους Έλληνες
πολίτες, κάθε φορά που θα το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές και
οικονοµικές συνθήκες. Δεν θα το κάνει, όµως, όπως προτείνετε
εσείς, εις βάρος των µελλοντικών γενεών, όπως γινόταν επί σχεδόν τριάντα πέντε χρόνια. Δεν θα το κάνει µε εκτροχιασµό των
δηµοσίων δαπανών, τινάζοντας στον αέρα την αξιοπιστία της
χώρας µας και τη συµφωνία µε τους εταίρους µας, όπως σκοπεύετε να κάνετε εσείς και το λέτε άλλωστε, ανοιχτά πια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό έκαναν τα κόµµατα που κυβερνούσαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο προχωρούµε στις παρεµβάσεις του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Σήµερα, καλείστε να ψηφίσετε ένα σχέδιο νόµου που περιλαµβάνει µία σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές. Προς µεγάλη απογοήτευση κάποιων, το νοµοσχέδιο δεν έχει δηµοσιονοµικά
µέτρα, αυτά τα οποία είχατε προβλέψει µε τυµπανοκρουσίες. Τελευταία, µάλιστα, διαπιστώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µιλά πλέον για
νέα µέτρα που θα κληθεί να πάρει η Κυβέρνηση, αλλά για πιθανότητα νέων µέτρων. Αυτό είναι µία βελτίωση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το χαράτσι τι είναι, κύριε
Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το χαράτσι µειώνεται κατά 15%.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι µέτρο; Είναι µέτρο ή
δεν είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η πιθανότητα απέναντι στη βεβαιότητα συνιστά σαφώς µία αλλαγή στάσης από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ως προς τα αποτελέσµατα της ακολουθούµενης πολιτικής µας. Με το παρόν νοµοσχέδιο
αναµορφώνουµε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο ρυθµίσεων της
τµηµατικής καταβολής, των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων
οφειλών στις ΔΟΥ και στα τελωνεία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη σηµερινή δυσχερή οικονοµική συγκυρία.
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Σκοπός µας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπροθέσµων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση, αλλά και η
παροχή κινήτρων για την άµεση και συστηµατική εξόφληση των
ληξιπροθέσµων οφειλών.
Όπως ανέφερα και χθες στην επιτροπή, θα εξετάσουµε τη δυνατότητα να εντάξουµε σε ρύθµιση και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που
ζήτησε η ΔΗΜΑΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κι εγώ το ζήτησα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και ο κ.
Ντόλιος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ: Όλοι το ζητήσαµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κι εµείς το ζητήσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κι εσείς,
βεβαίως. Κατά σειρά µνήµης τα ανέφερα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Όλες οι πτέρυγες το ζήτησαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ε, να
πούµε και για τη ΔΗΜΑΡ κάτι.
Σε σχέση µε τη φορολόγηση των ακινήτων, µειώνουµε κατά
15% το έκτακτο τέλος για όλες τις ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες ακινήτων, ενώ λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τον υπολογισµό του τέλους για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, δηλαδή τους
άνεργους, τους πολύτεκνους και τα άτοµα µε αναπηρία.
Μετά από πρόταση της ΔΗΜΑΡ, εξετάζουµε τη δυνατότητα να
προχωρήσουµε σε ακόµα µεγαλύτερη διεύρυνση των κοινωνικών
κριτηρίων, πιθανώς λαµβάνοντας υπόψη το όριο της φτώχειας.
Ως προς το εργοταξιακό ρεύµα, ήθελα να διευκρινίσω ότι το
τέλος που ίσχυε µέχρι σήµερα κι επιβαλλόταν από τη ΔΕΗ και
στις υπό ανέγερση ηλεκτροδοτούµενες οικοδοµές, ήταν µε διοικητικές λύσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους. Άρα, ίσχυε µέχρι
σήµερα.
Συνεπώς επισηµαίνω ότι, παρά τα όσα λέγονται, καµµία αλλαγή δεν επέρχεται µε την επιβολή του νέου τέλους. Ο ενιαίος
φόρος επί των ακινήτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει το ειδικό
τέλος ακινήτων που εισπράττεται φέτος για τελευταία φορά από
τη ΔΕΗ, θα τεθεί σε µόνιµη εφαρµογή από το 2014.
Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου
ακίνητης περιουσίας σε επτά µηνιαίες δόσεις καταβολής για τα
έτη 2011 και 2012 και σε τέσσερις µηνιαίες δόσεις για το έτος
2013, για να µπορέσουν οι φορολογούµενοι να αντεπεξέλθουν
στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Όσον αφορά την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, σχετικά µε µέτρα
ανάσχεσης της ανεργίας, όπως ανέφερα και χθες στην Επιτροπή
Οικονοµικών, θεωρήσαµε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
και ότι θα γινόταν προσπάθεια να υποβάλουµε αντίστοιχη νοµοτεχνική προσθήκη στην Ολοµέλεια, παρά τα στενά χρονικά περιθώρια.
Καταφέραµε, σε συνεργασία µε το επισπεύδον Υπουργείο Εργασίας, να γίνουν οι αναγκαίες νοµοτεχνικές διορθώσεις, προκειµένου να κάνουµε σήµερα αποδεκτό το πρώτο άρθρο της
τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ.
Η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρύθµισης, που προβλέπει
απασχόληση ανέργων σε δήµους και περιφέρειες και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, αντιµετωπίζει τους ανέργους ως παραγωγικό
κοµµάτι της κοινωνίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απασχοληθούν σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Όσον αφορά το δεύτερο άρθρο, που προβλέπει µείωση των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δεν µπορεί σήµερα να γίνει
δεκτό, διότι δεν έχουµε τους δηµοσιονοµικούς πόρους. Δεσµεύοµαι όµως να το εξετάσουµε. Μην ξεχνάτε ότι έχουµε µία
συµφωνία ότι εάν το πρωτογενές πλεόνασµα ξεπεράσει τους
στόχους, ένα ποσοστό 70% µπορεί να δοθεί για κοινωνικούς λόγους.
Εφόσον η Κυβέρνηση συµφωνήσει, τότε µπορούµε πράγµατι
να µειώσουµε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο ποσό που αντιστοιχεί στη βελτίωση του πρωτογενούς πάνω από το στόχο.
Επίσης, θα κάνουµε δεκτή την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ σχετικά µε τους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί µε την
πράξη του ΑΣΕΠ από το 2010. Το µισθολογικό καθεστώς της
συγκεκριµένης κατηγορίας υπαλλήλων τελούσε σε εκκρεµότητα
µέχρι το 2012. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση αποκαθίσταται µια
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αδικία και εφαρµόζεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας για τις µισθολογικές αποδοχές των συγκεκριµένων υπαλλήλων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τρία λεπτά ακόµα.
Θα ήθελα να δώσω ορισµένες διευκρινίσεις.
Κατ’ αρχήν, υπήρξε µια λανθασµένη ανάγνωση για το θέµα
των εταιρειών που έχουν τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων.
Στο θέµα αυτό διευκρινίζω τα εξής:
Πρώτον, για πρώτη φορά επιβλήθηκε εισφορά από την παρούσα τρικοµµατική Κυβέρνηση στις εταιρείες που διενεργούν
ναυλώσεις, ασφαλίσεις, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων, ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία.
Δεύτερον, αυτή η εισφορά δεν επιβάλλεται -ούτε επιβαλότανστις εταιρείες που έχουν τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
Τρίτον, αυτή η διάταξη, που υπήρξε στον φορολογικό νόµο,
που ψηφίστηκε µε το ν. 4111/2013, επαναλαµβάνεται και στο
παρόν σχέδιο νόµου µόνο για λόγους ασφαλείας δικαίου. Διευκρινίζεται απλώς το πεδίο εφαρµογής για την εισφορά αυτή. Οι
πλοιοκτήτριες εταιρείες φορολογούνται µε άλλες διατάξεις.
Συνολικά και επιπλέον υπολογίζεται ότι από φέτος οι εφοπλιστές θα δώσουν παραπάνω από ό,τι έδιναν, ποσό της τάξεως
των 140 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτοί οι φόροι και οι εισφορές καταβάλλονται από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, ηµεδαπές και αλλοδαπές, µε ελληνική ή ξένη σηµαία, από τις λοιπές εταιρείες
που προανέφερα.
Κυρίες και κύριοι, η τρικοµµατική Κυβέρνηση εργάζεται εδώ
και καιρό σκληρά, µε πείσµα και επιµονή για να κερδίσει το µεγάλο στοίχηµα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το να παραδώσουµε
µια Ελλάδα σύγχρονη, υγιή, ασφαλή και απαλλαγµένη από βάρη
για τις επόµενες γενεές.
Στο εξής, έχουµε ως προτεραιότητα να βελτιώσουµε τη λειτουργία των αγορών, µειώνοντας τα εµπόδια εισόδου σε αυτές,
να αναβαθµίσουµε τη φορολογική διοίκηση και τη σχέση της µε
τον φορολογούµενο, να ελαφρύνουµε και να κατανείµουµε δικαιότερα τα φορολογικά βάρη, να ανατάξουµε τον στενό και τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ώστε να δικαιολογείται κάθε ευρώ του
φορολογούµενου πολίτη που εισπράττεται από φόρους.
Θυµίζω εδώ, ότι επεξεργαζόµαστε διάταξη, για να µπορεί να
συµψηφίζεται ο ΦΠΑ που χρωστά ο ιδιώτης προς το δηµόσιο,
όταν το δηµόσιο του χρωστά λεφτά.
Μπορεί να έχουµε διασχίσει το µεγαλύτερο κοµµάτι της διαδροµής, αλλά το τελευταίο σίγουρα είναι και εξίσου δύσκολο,
λόγω της κόπωσης της κοινωνίας. Δεν πρέπει, όµως, να το βάλουµε κάτω τώρα που το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, που η οικονοµία σταθεροποιείται, που τα µεγάλα έργα συνεχίζουν
ύστερα από χρόνια στασιµότητας, τώρα που το τραπεζικό σύστηµα βρίσκει το βηµατισµό του, τώρα που η απορρόφηση των
πόρων του ΕΣΠΑ βελτιώνεται και που το δηµόσιο εξοφλεί τις
χρόνιες οφειλές του.
Σήµερα αγωνιζόµαστε για την επόµενη γενιά. Και αγωνιζόµαστε λέγοντας την αλήθεια. Δεν ωραιοποιούµε καταστάσεις. Δεν
εµπορευόµαστε ελπίδες. Δεν λέµε ψέµατα. Δεν λέµε, για παράδειγµα, ότι µπορούµε να µείνουµε στο ευρώ και να βγούµε από
το µνηµόνιο. Δουλεύουµε, ώστε η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια
της ξανά.
Όποιος δεν το αναγνωρίζει, στέκεται απέναντι στις προσπάθειες που κάνει ο Πρωθυπουργός, η τρικοµµατική Κυβέρνηση
και κυρίως όλη η χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Πριν δώσω το λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους,
ο κ. Μηταράκης, θα ήθελε να κάνει κάποια διευκρίνιση επί του
νοµοσχεδίου.
Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Αν-
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ταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχει γίνει αρκετή
συζήτηση για το επάγγελµα των λογιστών, κρίνω απαραίτητο να
κάνω δύο σχόλια.
Αυτό που επιδιώκει η υπό συζήτηση διάταξη σήµερα είναι να
απλοποιήσει το σύστηµα. Αυτήν τη στιγµή έχουµε τέσσερις κατηγορίες λογιστών. Με την προτεινόµενη διάταξη αυτές οι κατηγορίες γίνονται δύο. Η πρώτη κατηγορία, που θα περιλαµβάνει
τα διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή τα πιο πολύπλοκα από τεχνικής
άποψης και η κατηγορία βήτα, που θα περιλαµβάνει τα απλογραφικά, δηλαδή τα απλούστερα.
Στην κατηγορία Α, στα διπλογραφικά, θα έχουν πρόσβαση
µόνο οι πτυχιούχοι. Αυτό το διευκρινίζω, γιατί έγινε µεγάλη συζήτηση για τα δικαιώµατα των µη πτυχιούχων. Στην κατηγορία Β
δίνεται το δικαίωµα σε βοηθούς λογιστών µετά από πολυετή εµπειρία και σε αποφοίτους άλλων προγραµµάτων κατάρτισης στο
λογιστικό επάγγελµα, να έχουν πρόσβαση σ’ αυτήν την κατηγορία. Διευκρινίζω ότι αυτό ισχύει ήδη σήµερα µε τον υπάρχοντα
νόµο τον ν.2515/97. Ήδη σήµερα απόφοιτοι λυκείου έχουν το δικαίωµα να έχουν απλογραφικά βιβλία µέχρι 1,5 εκατοµµύριο
ευρώ. Αυτό που αλλάζει µε τη διάταξη, είναι τα χρόνια. Σήµερα,
για να πάρει κάποιος απόφοιτος λυκείου το δικαίωµα πλήρους
απασχόλησης σε απλογραφικά βιβλία χρειάζεται από δεκατρία
έως δεκαπέντε χρόνια. Με την προτεινόµενη διάταξη πάει στα
πέντε έως επτά.
Άρα, δεν αλλάζει η ουσία των σηµερινών διατάξεων. Δεν δίνουµε πρόσβαση σε νέες κατηγορίες, στους µη πτυχιούχους πανεπιστηµίων. Απλώς επιταχύνουµε τη διαδικασία.
Φυσικά, έχει γίνει διάλογος µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος. Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά µία επιστολή του
Προέδρου του Επιµελητήριου, µε προχθεσινή ηµεροµηνία, µε
την οποία πράγµατι προτείνονται κάποιες µικρές τροπολογίες
στην υπό συζήτηση διάταξη. Τι ζητούν; Περισσότερα δικαιώµατα
στους Α εις βάρος των Β και περισσότερα χρόνια στις µεταβάσεις των κατηγοριών.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι το ενδιαφέρον των λογιστών να κρατήσουν για περισσότερα χρόνια έξω από το επάγγελµα τους άλλους λογιστές. Αντιλαµβάνοµαι όµως και την αγωνία των νέων
παιδιών, που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχουν τις
γνώσεις και θέλουν το δικαίωµα να δουλέψουν. Αυτό είναι το
νόηµα των διαρθρωτικών αλλαγών, να δώσουµε στα νέα παιδιά,
µια κατηγορία στην οποία υπάρχει 60% ανεργία, το δικαίωµα να
δουλέψουν.
Η διάταξη αυτή δεν δίνει περαιτέρω δικαιώµατα. Απλώς, τα
δίνει στα µισά χρόνια. Και αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό είναι κάτι το
οποίο είναι λογικό, γιατί σε επτά χρόνια έχεις πλέον αποκτήσει
την απαραίτητη προϋπηρεσία για τα απλογραφικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Παναγιώτης Μηταράκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, αν
κατάλαβα καλά, οι διατυπώσεις µένουν ίδιες, µένουν ως έχουν
στο νοµοσχέδιο. Απλώς επιχειρηµατολογήσατε υπέρ των διατυπώσεων αυτών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κύριος Υπουργός, δεν ξέρω
σε ποια χώρα ζει. Αρχίζω και αµφιβάλλω αν έχετε καταλάβει και
σε ποιο πλανήτη βρισκόµαστε, κύριε Στουρνάρα. Διότι αυτά που
µας λέτε εδώ κάθε φορά, είναι εκθέσεις ιδεών, την ώρα που έρχεστε κάθε Σαββατοκύριακο και καταστρέφετε αυτήν την οικο-
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νοµία. Και καταστρέφετε, όχι µόνο την ελληνική οικονοµία και
κοινωνία, αλλά κάθε Σαββατοκύριακο έχετε πάρει ένα ρυθµό και
καταστρέφετε ολόκληρες χώρες, όπως κάνατε δύο Σαββατοκύριακα µε την απίστευτη καταστροφή, την οποία επιφέρατε στην
Κύπρο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριε Μπέζα.
Θα ήθελα να µε ακούει ο κύριος Υπουργός µε την ίδια προσοχή που τον άκουγα κι εγώ.
Μας είπατε εδώ παραµύθια για αγρίους. Εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για κάθε εκατό που παρήγαγε δαπανούσε εκατόν δεκαπέντε; Εσείς το λέτε αυτό; Μα, εσείς είστε ο αρχιτέκτονας αυτής
της πολιτικής, την οποία στηρίζατε όλη την περίοδο του λεγόµενου εκσυγχρονισµού. Απ’ αυτό το Βήµα σας καταγγέλλαµε γι’
αυτήν την πολιτική. Εµείς σας λέγαµε απ’ αυτό το Βήµα κάθε
φορά, χωρίς εσείς να δίνετε την παραµικρή προσοχή, ότι για
κάθε ευρώ ανάπτυξης την οποία επαίρεστε, χρησιµοποιούσατε
4 ευρώ δανεικά. Και σας λέγαµε ότι αυτή η ανάπτυξη την οποία
εσείς διατυµπανίζατε τότε, δεν είναι διατηρήσιµη και δεν έχει ενδογενές βάθος.
Χαµογελούσατε βεβαίως και µας λέγατε «ανθρώπους των σπηλαίων». Όταν σας λέγαµε: πού θα οδηγηθούµε µε αυτήν την κατάσταση, εσείς µας λέγατε ότι ζούµε σε άλλη πραγµατικότητα
και έχουµε δογµατικές εµµονές του παρελθόντος. Παρελθόν
είστε εσείς. Παρελθόν είναι αυτά τα οποία κάνετε. Παρελθόν θα
γίνετε γρήγορα ως Κυβέρνηση, διότι δεν σας αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός.
Δεν αντέχει αυτήν την ωραιολογία τη στιγµή που κάνετε αυτού
του είδους την επιδροµή. Ξέρετε πόσα παίρνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο από τον ελληνικό λαό, µε το κατεπείγον του Σαββατοκύριακου; Πάνω από 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα
2 δισεκατοµµύρια τουλάχιστον είναι το χαράτσι. Πεντακόσια εκατοµµύρια κάνετε λεηλασία από τα φωτοβολταϊκά. Και, βεβαίως,
συνεχίζετε τις επιδροµές και µε τα άλλα συναφή µέτρα που παίρνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πείτε µου, κύριε οικονοµολόγε και κύριε καθηγητά, όταν παίρνετε µέτρα ύψους 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία εν µέσω
ύφεσης θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, πώς είναι δυνατόν να
υπάρχει η στοιχειώδης αισιοδοξία για το µέλλον αυτού του
τόπου; Όταν κάνετε αυτού του είδους τις επιδροµές από µία οικονοµία που βουλιάζει κυριολεκτικά, που είναι στον πάτο και έρχεστε και της κάνετε αυτήν την τεράστια αφαίµαξη σε εισοδήµατα, περιµένετε να έχετε έστω κάποιο ίχνος θετικής προοπτικής; Κανένα απολύτως θετικό στοιχείο δεν πρόκειται να προκύψει. Αυτό που θα προκύψει είναι ακόµα µεγαλύτερη ύφεση, µετά
από αυτό το πακέτο το οποίο εφαρµόζετε.
Έρχοµαι στο χαράτσι. Είναι απαράδεκτο και όχι µόνο. Τι είναι
αυτό το χαράτσι; Δηλαδή, τι πάτε και κάνετε για τρίτο χρόνο; Βάζετε φόρο σε έναν, που έχει αγοράσει ένα σπίτι και µένει. Έχει
κάποιος ένα µικρό σπίτι για να στεγάσει την οικογένεια του και
έρχεστε και του βάζετε φόρο. Δεν έχει καµµία ανταποδοτικότητα
αυτό. Δεν είναι ούτε καν τέλος. Είναι φόρος.
Σας είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι τέτοιους φόρους
δεν µπορείτε να βάζετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είπατε εκτάκτως για δύο χρόνια. Είπατε εκτάκτως για δύο χρόνια, γιατί έχετε
δηµοσιονοµικές ανάγκες. Είναι απαράδεκτο βεβαίως από κάθε
άποψη, να έχει ο άλλος ένα σπίτι, να µην του προσπορίζει κανένα
εισόδηµα το σπίτι που µένει και να του λέτε: «Επειδή κατέχεις το
σπίτι αυτό, νόµιµα το αγόρασες, αλλά εγώ θα έρθω να σου βάλω
φόρο». Κι έρχεστε τώρα εδώ και λέτε ότι το επεκτείνετε για τρίτο
χρόνο και δεν ξέρουµε για πόσα χρόνια ακόµα. Αυτό δεν στέκεται πουθενά. Δεν υπακούει σε καµµία απολύτως λογική. Είναι µία
απόλυτη επιδροµή.
Τι γίνεται µε αυτό το χαράτσι; Δίνετε τη χαριστική βολή σε µία
οικοδοµή που έχει βουλιάξει, την απόλυτη χαριστική βολή. Διότι
η οικοδοµική δραστηριότητα καλώς ή κακώς -καλώς εν µέρειέδινε έναν τόνο αισιοδοξίας στην πορεία της χώρας. Στήριζε κάποια πράγµατα. Έδινε µία προοπτική. Τώρα και οικοδοµική δραστηριότητα δεν υπάρχει και όλες οι αξίες στα ακίνητα βουλιάζουν, καταρρέουν. Με αυτό το χαράτσι που βάζετε, δίνετε πια
τη χαριστική βολή σε κάθε οικοδοµική ανάπτυξη. Και η παραµι-
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κρή κίνηση που µπορούσε να υπάρχει στην οικοδοµική αγορά,
τελειώνει πια.
Για ποια αισιοδοξία µιλάτε στην οικονοµία; Πού ζείτε; Έχετε
υπ’ όψιν σας πού ζείτε; Καταλαβαίνετε τον περίγυρο σας καθόλου; Έχετε αίσθηση των µέτρων που παίρνετε και των οικονοµικών τους επιπτώσεων; Μήπως νοµίζετε ότι γράφετε κανένα
εγχειρίδιο από αυτά που εξωραΐζουν τις καταστάσεις και έχουν
γράψει πολλοί; Και εσείς έχετε γράψει ορισµένα από αυτά που,
αν τα διαβάσει κανείς σήµερα, εκπλήσσεται µε τη φαντασία και
την ωραιοποίηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, µήπως νοµίζετε ότι
αυτό κάνετε;
Είστε Υπουργός Οικονοµικών. Κάθε µέτρο που παίρνετε έχει
επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία, στη ζωή ανθρώπων, στην
προοπτική τους, στη ζωή της νεολαίας και στο µέλλον.
Το ίδιο κάνετε και µε τα φωτοβολταϊκά. Τα ίδια χαράτσια εφαρµόζετε µε τα φωτοβολταϊκά, τα οποία προσπαθήσατε να τα καταντήσετε µέγα πρόβληµα πλέον, ιδιαίτερα για τις πιο αδύνατες
οικονοµικά µονάδες.
Δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις ρυθµίσεις τις οποίες κάνετε και για τις οποίες επαίρεστε.
Ποιες ρυθµίσεις κάνετε; Εδώ κάνετε τοκογλυφική πολιτική.
Δεν κάνετε ρυθµίσεις. Όταν λέτε ότι θα τρέχει επιτόκιο για τις
οφειλές της τάξης του 8,75%, µε συγχωρείτε, αλλά σκεφτόσαστε
αυτόν τον επαγγελµατία, τον επιτηδευµατία, ο οποίος βλέπει την
επιχείρησή του να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, να βουλιάζει, να πρέπει να πληρώνει και αυτό το επιτόκιο; Μπορεί να
πληρώσει αυτό το επιτόκιο; Δουλεύει µε τα στοιχειώδη -µε το
από αυτό κέρδος- και θα πληρώνει επιτόκιο τέτοιου χαρακτήρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι χαµηλότερο από πριν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ήταν υψηλότατο και πριν. Ήταν
8,2%. Το κάνατε 8,75%. Και τότε, όµως, ήταν υψηλό.
Εδώ µιλάµε για έναν κόσµο ο οποίος αυτήν τη στιγµή δεν έχει
προοπτική, δεν έχει κανένα µέλλον. Σκοτάδι βλέπει µπροστά του.
Κλείνουν τα µαγαζιά στις αγορές. Κλείνουν οι µικρές επιχειρήσεις. Αυτήν τη στιγµή θέλουµε µέτρα που να συγκρατήσουν
αυτόν τον κατήφορο. Τον απίστευτο κατήφορο!
Αυτά τα µέτρα, αν θα τα λάβετε, θα αποφέρουν και κάποια
έσοδα στο δηµόσιο. Αυτές οι ρυθµίσεις δεν θα αποφέρουν τα
ποσά τα οποία λέτε. Με τίποτα! Αν γίνουν, θα γίνουν εικονικά για
µία δόση, προκειµένου ο άλλος να ανασάνει -αν είναι δυνατόνκαι να ξαναδοκιµάσει την τύχη του. Και γρήγορα θα ξαναπέσει
στην προτέρα κατάσταση της αθλιότητας.
Βεβαίως, το µέγα θέµα του νοµοσχεδίου είναι η τροµοκρατία
στο δηµόσιο. Εφαρµόζετε τροµοκρατική πολιτική στο δηµόσιο.
Τέτοιου είδους πολιτική είχαν εφαρµόσει οι µετεµφυλιακές κυβερνήσεις. Δυστυχώς! Ούτε και αυτές οι κυβερνήσεις, όµως,
είχαν τολµήσει να πάρουν αυτά τα µέτρα.
Για πρώτη φορά ξεκινάτε πογκρόµ αυθαίρετων απολύσεων
από το δηµόσιο. Αυθαίρετων απολύσεων! Θέλουν να απολύσουν
-σας βάζουν τους αριθµούς- και βγάζετε εσείς τους αριθµούς,
τα νούµερα, τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό;
Τι λέτε δηλαδή; «Είσαι υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο δηµόσιο; Αν κλείσει ή συγχωνευτεί το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αυτεπάγγελτα µένεις στο δρόµο». Από
τον πόλεµο είχαν να γίνουν απολύσεις στο δηµόσιο, τουλάχιστον
µε ευθύ τρόπο. Ερχόσαστε να µετατρέψετε σε καθεστώς τις µαζικές απολύσεις, δηλαδή την τροµοκρατία.
Και τι άλλο; Οι κυριακάτικες εφηµερίδες είναι γεµάτες από τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα κλείσουν, αλλά και
από τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που ετοιµάζεστε να
τα µετατρέψετε σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να τα συγχωνεύσετε ή να τα κλείσετε και έτσι να πετάξετε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο δρόµο.
Πού πάτε; Τι είναι αυτά που κάνετε; Με ποιο δικαίωµα στέλνετε
ανθρώπους στον Καιάδα; Με ποιο δικαίωµα το κάνετε αυτό; Ρωτήσατε τον άνθρωπο που δουλεύει πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια στο δηµόσιο, τι θα κάνει; Ρωτήσατε τι ηλικία έχει;
Ρωτήσατε τι προοπτική υπάρχει, αν θα πάρει σύνταξη;
Για ανθρώπους µιλάµε, κύριε Στουρνάρα! Για ανθρώπους, οι
οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, όχι να πλουτίσουν!
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Βεβαίως, το µεγάλο πογκρόµ θα γίνει µε τους εκπαιδευτικούς.
Εκεί θα κάνετε το µεγάλο πογκρόµ. Αυξάνετε κατά δύο ώρες τη
διδακτική απασχόληση των εκπαιδευτικών. Γιατί το κάνετε αυτό;
Όχι, βέβαια, γιατί δούλευαν λίγο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο δούλευαν. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Το κάνετε, µόνο και µόνο για να στείλετε στο δρόµο
πάρα πολλούς ωροµίσθιους και αναπληρωτές. Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους λέει ότι θα γλιτώσετε
100.000.000 σε µισθούς από τους ωροµίσθιους και τους αναπληρωτές. Αυτό µεταφράζεται σε ανθρώπους που θα πεταχτούν στο
δρόµο.
Αυτή είναι η εκπαιδευτική σας αντίληψη. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνετε για την απασχόληση. Αυτή είναι η αναβάθµιση
της παιδείας, την οποία πρώτα απ’ όλα έχουµε ανάγκη για να
βγούµε από την κρίση. Αυτά τα αίσχη κάνετε!
Ένα µέγα θέµα, το οποίο δεν δικαιούστε να το κάνετε, κύριε
Υπουργέ. Δεν δικαιούστε να δανείζετε λεφτά από το δηµόσιο, 50
δισεκατοµµύρια, το του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και
αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να
το βγάζετε έξω και από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Πού ακούστηκε; Μέγα το σκάνδαλο! Το δηµόσιο να δανείζεται και τα
λεφτά, τα οποία θα διαχειρίζεται το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, θα είναι εκτός ευρύτερου δηµόσιου τοµέα;
Γιατί; Για να µην υπάρχει κανένας απολύτως δηµόσιος έλεγχος; Για να παραµένουν οι τράπεζες κάτω από τη διεύθυνση της
τρόικας και κάτω από τη διεύθυνση των ιδιωτικών συµφερόντων;
Για να µεταπωληθούν οι τράπεζες που θα πάνε στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας από τρίτους, χωρίς δηµόσιο
έλεγχο, σε υπόγεια ιδιωτικά ή πολυεθνικά συµφέροντα; Γι’ αυτό
το κάνετε; Ποιος είναι ο λόγος;
Το ταµείο αυτό, ήδη είχε µία σχετική ανεξαρτησία στο δηµόσιο
τοµέα, όπου δούλευε. Δεν σας αρκούσε ούτε καν αυτή. Δεν σας
αρκούσε ότι διορίζονταν µε λεφτά του δηµοσίου τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου από το ευρωσύστηµα και ότι µετέχουν
µέλη του ευρωσυστήµατος στη διοίκησή του. Δεν σας αρκούσαν
αυτά. Θέλατε να εξασφαλιστείτε πλήρως. Θέλατε απόλυτη παράδοση στην τρόικα, στους ιδιώτες, στις πολυεθνικές εταιρίες,
µε λεφτά που θα πληρώνει µε γενεές επί γενεών το ελληνικό δηµόσιο. Αυτό είναι το αίσχος που κάνετε.
Δεν έχετε κανένα δικαίωµα. Αυτήν τη διάταξη θα την πάρετε
πίσω, κύριε Στουρνάρα. Δεν εξουσιοδοτείστε από κανέναν µε τα
λεφτά του δηµοσίου να χρηµατοδοτείτε νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου µάλιστα, όπως τα βαφτίζετε, τα οποία βγάζετε έξω
από το δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε µία φράση, κύριε
Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την κατανόηση. Νοµίζω, όµως, ότι
και άλλοι συνάδελφοι πήραν λίγο παραπάνω χρόνο.
Θα µιλήσω για όλα αυτά τα οποία ονοµάζετε –κατ’ ευφηµισµόν
βεβαίως- απελευθερώσεις επαγγελµάτων. «Βαφτίζετε πάλι το
κρέας ψάρι», διότι δεν κάνετε καµµία απελευθέρωση επαγγέλµατος. Διάλυση επαγγελµάτων κάνετε. Σωρεία επαγγελµάτων τα
διαλύετε. Αφήνετε κόσµο έκθετο, µετέωρο. Καµµία προδιαγραφή! Ασυδοσία πλήρης!
Μη µου πείτε ότι αυτό που κάνετε µε τους αρτοποιούς είναι
απελευθέρωση. Δηλαδή, απελευθέρωση είναι να τρώει ο Έλληνας κατεψυγµένο ψωµί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πού το
γράφει αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η παραδοσιακή αρτοποιία δεν
µας άρεσε; Η απασχόληση που προσέφερε η βιοτεχνική αρτοποιία από εκατό χιλιάδες ανθρώπους και πλέον, πέρα από τον
πρωτογενή αγροτικό τοµέα, δεν σας άρεσε; Θέλατε εισαγωγές
κατεψυγµένης ζύµης, κατεψυγµένων προϊόντων από την Κίνα και
από αλλού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη,
κάντε µία προσπάθεια, γιατί δεν µπορώ να δώσω τον ίδιο χρόνο
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σε όλους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά κάνετε και µε τους πωλητές
των λαϊκών αγορών, τους γεωτεχνικούς, τους εκτιµητές, τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς και τους ξεναγούς. Έχετε πάρει αµπάριζα εδώ και διαλύετε ολόκληρους κλάδους, χωρίς κανέναν
διάλογο, καµµία συµµετοχή τους στις ρυθµίσεις που κάνετε. Και
µε το κατεπείγον τούς εξοστρακίζετε και από τη Βουλή, για να
µην έχουν λόγο στις δραστηριότητες αυτές και στις ρυθµίσεις
τις οποίες αποφασίζετε αυθαίρετα και ερήµην τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για µία προσθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να κάνω µία προσθήκη. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η1 η εσωτερική παράγραφος 1 αναδιατυπώνεται ως
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εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που
πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστηµάτων ψιλικών», κι εδώ είναι η προσθήκη τώρα, «σε χώρο σαφώς
διαχωρισµένο και τηρουµένων των υγειονοµικών διατάξεων».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να δοθεί, για να διανεµηθεί στους Βουλευτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία βρίσκει την Αντιπολίτευση σε δύσκολη θέση. Τη βρίσκει σε δύσκολη θέση, κυρίως, γιατί έχουν
διαψευστεί δυσοίωνες προβλέψεις.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα εδώ να ξεκαθαρίσω, για να ορίσουµε το
τοπίο, για ποιο πράγµα συζητάµε. Γιατί; Διότι βεβαίως, κανείς
δεν αρνείται την πραγµατική δυσκολία που υπάρχει στην κοινωνία, κανείς δεν παραβλέπει τον µεγάλο αριθµό των ανέργων, κανείς δεν παραβλέπει την πολύ µεγάλη δυσκολία εξαιτίας της
παρατεταµένης υφέσεως.
Αυτά, όµως, θα µου επιτρέψετε να πω, είναι παραδοχές, οι
οποίες έχουν ήδη γίνει από τη δική µας Κυβέρνηση. Είναι παραδοχές που έχουν γίνει µέσα στο βασικό σενάριο λειτουργίας,
όταν ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δικός µας προϋπολογισµός µίλαγε για ύφεση 4,5%. Εµείς
είµαστε εκείνοι που το έχουµε πει αυτό.
Άρα, δεν είµαστε άνευ επιγνώσεως των συνεπειών µίας συγκεκριµένης πολιτικής. Αυτό, όµως, είναι το ζήτηµα, να επισηµάνετε αυτό το οποίο έχει ήδη προβλεφθεί στο σχεδιασµό; Μα,
αυτό έχει προβλεφθεί. Το σηµαντικό είναι να ρωτήσετε γιατί έγιναν αυτές οι παραδοχές, αν υπήρχαν διαφορετικές δυνατότητες,
ποιες ήταν αυτές οι διαφορετικές δυνατότητες, µε ποιο τρόπο
θα µπορούσε αυτό να αποφευχθεί –στο παρελθόν- αλλά εν πάση
περιπτώσει, να δηµιουργηθούν διαφορετικές προϋποθέσεις για
το µέλλον.
Σε αυτήν τη συζήτηση, η απλή επισήµανση δεν κοµίζει τίποτε.
Τα έχουµε πει αυτά. Το ερωτήµατα είναι: Έχουµε πολιτικές ανάσχεσης της ανεργίας; Έχετε καµµιά ιδέα ως προς αυτό; Έχουµε
πολιτικές µειώσεως της υφέσεως και πολιτικές, οι οποίες αφού
σταθεροποιήσουν σε ένα πρώτο επίπεδο την οικονοµία, να την
ανατάξουν; Έχουµε προτάσεις; Η Αντιπολίτευση έχει να µας πει
κάτι ως προς αυτό; Αυτά δεν ακούµε. Ακούµε µόνο τις επισηµάνσεις ενός, ήδη, δυσµενούς σεναρίου.
Γιατί, όµως, έχετε αστοχήσει και βρίσκεστε σε αµηχανία; Διότι,
βεβαίως, δεν λέγατε αυτά, τα οποία ούτως ή άλλως προβλέπονται στο βασικό σενάριο και έχουν οµολογηθεί και ψηφιστεί. Εσείς
λέγατε ότι θα αστοχήσει αυτό το οποίο ήταν το πλεονέκτηµα του
προγράµµατος. Και τα πλεονέκτηµα του προγράµµατος ποια
ήταν; Ήταν η αντιµετώπιση των ελλειµµάτων, η σταθεροποίηση
της οικονοµίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αντιµετώπιση και ο έλεγχος του δηµοσίου χρέους, η σταθεροποίηση του
τραπεζικού συστήµατος. Αυτά ήταν τα πλεονεκτήµατα που είχε
το πρόγραµµα, µε πράγµατι τις δυσµενείς συνέπειες, αυτές που
σας είπα προηγουµένως.
Αυτό το πρώτο κοµµάτι εσείς λέγατε ότι θα αποτύχει. Σε αυτό
αναφερόσασταν. Γι’ αυτό επιχαίρατε. Λέγατε ότι δεν θα πάρουµε
τα χρήµατα. Λέγατε ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα.
Λέγατε ότι η ύφεση θα είναι µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη.
Λέγατε ότι η ανεργία θα είναι µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη. Λέγατε ότι δεν θα µπορέσουν να σταθεροποιηθούν τα ελλείµµατα. Όχι, δεν είναι.
Λέγατε, λοιπόν, µία σειρά από πράγµατα, τα οποία διαψεύδονται σήµερα και αυτό είναι που σας στερεί επιχειρηµάτων. Διότι
το ότι έχουµε µπροστά µας να διαχειριστούµε µία δύσκολη κατάσταση, είναι περίπου αυτονόητο. Η νίκη, όµως, εδώ, εν µέρει,
στο συγκεκριµένο σηµείο, µέχρις εδώ, της Κυβερνήσεως, είναι
ακριβώς αυτά τα οποία σας εξέθεσε ο Υπουργός των Οικονοµικών, για τα οποία δεν ακούω τίποτε.
Έρχεστε τώρα και λέτε: «Δεν είναι πραγµατικό το πρωτογενές
πλεόνασµα, είναι πλασµατικό». Αυτό είναι ένα κλασσικό επιχείρηµα. Το έχουµε ακούσει σε όλες τις κριτικές προϋπολογισµών.
Το πλεόνασµα του πρώτου τριµήνου –του πρώτου τριµήνου, ξαναλέω- υπάρχει και είναι αυτό το οποίο σας προσδιόρισε ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακόµα δεν υπάρχει. Έλλειµµα
είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι 500 εκατοµµύρια το πλεόνασµα -και µάλιστα, αυτό το οποίο αξίζει να σηµειωθεί- έναντι πε-
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ρίπου 2 δισεκατοµµυρίων, που είναι οι προβλέψεις για το έλλειµµα. Δηλαδή, αν πάρουµε τις προβλέψεις µε αυτό το οποίο
υλοποιείται, θα δείτε µία πολύ µεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι, λοιπόν, το πρόβληµά σας.
Και αρχίζει µια κουβέντα ότι µας το αναγνώρισαν, δεν µας το
αναγνώρισαν, µας το αναγνώρισε ο Σόιµπλε, µας το αναγνώρισε
ο άλφα. Ο κ. Τσακαλώτος λέει ότι δεν µας αναγνώρισε η ILO. Να
σας πω τώρα κάτι; Εδώ µπορούµε να συνεννοηθούµε ως προς
το βασικό; Μπορούµε εµείς να αναγνωρίσουµε στον εαυτό µας
αυτό, γιατί αυτό είναι το προϊόν των θυσιών και των προσπαθειών
του ελληνικού λαού; Δεν είναι κακό να πείτε ότι επιτυγχάνεται
αυτήν τη στιγµή η δηµοσιονοµική συγκράτηση. Είναι προϊόν
αυτής της τεράστιας προσπάθειας του ελληνικού λαού.
Είναι κακό να το παραδεχθείτε αυτό; Είναι κακό να πείτε ότι
αυτό είναι µέσα στα θετικά του προγράµµατος; Είναι κακό να
πείτε ότι είναι προϋπόθεση µιας οποιασδήποτε διαδικασίας οικονοµικής ανασυγκρότησης; Εσείς, δηλαδή, µπορείτε να κάνετε
διαδικασία οικονοµικής ανασυγκρότησης µε έλλειµµα στο 15,5%;
Πώς θα την κάνετε αυτή; Πού θα βρίσκετε τα χρήµατα να το καλύπτετε είτε τυπώνουµε –µε συγχωρείτε πολύ- είτε δεν τυπώνουµε είτε έχουµε µνηµόνιο είτε δεν έχουµε;
Εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι έρχεστε αύριο το πρωί -µπράβο συγχαρητήρια- και καταργείτε το µνηµόνιο. Συγχαρητήρια, επίσης.
Και σας λέω κάτι ακόµα, ότι η δανειακή σύµβαση παραµένει εν
ισχύ -δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά εγώ σας λέω ότι θα γίνει και
αυτό- δηλαδή θα σας δίνουν λεφτά χωρίς µνηµόνιο. Θα σας βάλουν, όµως, µια προϋπόθεση, ότι αυτά τα λεφτά κάτι θα τα κάνετε. Κάποιο τµήµα θα πάει στο έλλειµµα, ένα άλλο θα πάει για
την αποπληρωµή των οφειλών και του χρέους, ένα άλλο κοµµάτι
θα πάει για να πληρωθούν οφειλές προς τρίτους. Μία προϋπόθεση για τη χρήση των χρηµάτων θα σας την βάλει ο οποιοσδήποτε δανειστής. Εάν σας τη βάλουν αυτήν την προϋπόθεση, µε
το έλλειµµα, τι θα κάνετε; Ξεφύγατε από το πρόβληµα του ελλείµµατος επειδή καταργήσατε το µνηµόνιο; Το λύσατε το θέµα;
Θα έρθουν να σας πουν ότι τόσα είναι τα χρήµατα για το έλλειµµα, εάν φύγετε παραπάνω, δεν έχετε να το πληρώσετε.
Ας πάρουµε και τη θέση του κ. Λαφαζάνη, «δεν µας ενδιαφέρει, θα βάλουµε και ένα µηχανάκι από δίπλα, ένα τυπογραφείο
να τυπώνουµε νόµισµα για να καλύπτουµε». Άραγε, τα προβλήµατα της οικονοµίας λύθηκαν επειδή πήραµε εκτυπωτική µηχανή;
Μα, εάν είχαν λυθεί έτσι τα ζητήµατα της οικονοµίας, δεν υπάρχει κανένα θέµα. Πάµε τώρα στο τυπογραφείο να αρχίσουµε να
τυπώνουµε, να λύσουµε τα θέµατα της οικονοµίας, όχι της δικής
µας, αλλά της παγκόσµιας. Γίνεται αυτό;
Άρα προφανώς αποφεύγετε όλα τα πραγµατικά ερωτήµατα,
γιατί δεν θέλετε να πάρετε καµµία θέση στα ερωτήµατα αυτά,
γιατί είναι εύκολο να λες ότι «εγώ και τους µισθούς θα αυξήσω
και προσλήψεις θα κάνω και τις συντάξεις θα αυξήσω και θα
λύσω µε έναν µαγικό τρόπο ό,τι ζήτηµα έχω, γιατί θα δίνω χρήµατα δεξιά και αριστερά». Μόνο που αυτό δεν γίνεται.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Δεξιά δεν θα δίνουν, µόνο αριστερά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θα δίνουν δεξιά; Δεν πειράζει,
ας δίνουν αριστερά, δεν χάλασε ο κόσµος.
Το ζήτηµα, όµως, δεν είναι αυτό. Το ζήτηµα δεν είναι πού θα
τα δίνουν. Το ζήτηµα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Και γι’ αυτό έχουµε µία Αντιπολίτευση, η οποία πραγµατικά δεν
τοποθετείται σε κανένα από τα ζητήµατα αυτά, σε κανένα από
τα πραγµατικά ζητήµατα. Και εκεί όλες οι πτέρυγες της Βουλής
θα µπορούσαν να εισφέρουν. Σε αυτά όµως, όχι, σε άλλα, φαντασιακά. Εκεί ο ελληνικός λαός θέλει συµβολή.
Ελάτε, λοιπόν, να πείτε ότι δεν πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα
ελλείµµατα µε αυτές τις περικοπές αλλά µε κάποιες άλλες. Πείτε
τις άλλες! Δεν θέλετε να πείτε καµµία. Αρχίζετε όποιες θεωρίες
θέλετε, εκτός από το πραγµατικό ζήτηµα. Ελάτε να πείτε: δεν
µας αρέσουν αυτά τα µέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Σωστό, να τα καταργήσουµε. Πείτε τα άλλα που σας αρέσουν.
Πείτε µας άλλα µέτρα, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα,
που σας αρέσουν. Αυτό είναι µια δηµιουργική πρόταση.
Το να λες ότι εγώ θα κάνω –ξέρω εγώ- την εναλλακτική οικονοµία µε τα κοινόβια ή δεν ξέρω τι, αυτά δεν είναι προτάσεις.
Ελάτε να συζητήσουµε κάτι συγκεκριµένο. Το λέω αυτό για κάτι
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συνεταιριστικές, περιφερειακές τράπεζες, που λέγατε κύριε Τσακαλώτο, για τις οποίες ρώτησα και έµαθα ότι στη Γερµανία -που
τη φέρατε ως πρότυπο- είναι χρεοκοπηµένες όλες. Αυτές οι περιφερειακές τράπεζες είναι όλες χρεοκοπηµένες, δεν έχει µείνει
τίποτε.
Εν πάση περιπτώσει, έρχοµαι στο συγκεκριµένο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε µια τράπεζα που δεν
είναι χρεοκοπηµένη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Διαµαντόπουλε, το κατάλαβα.
Για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν µιλάτε για τα βασικά.
Αυτό το νοµοσχέδιο έχει θετικές ρυθµίσεις. Τι να κάνουµε τώρα;
Το περιµέναµε πώς και πώς. Έχει τις σαράντα οκτώ δόσεις και
κάτω από προϋποθέσεις, όσες δόσεις να είναι.
Και αρχίζει τώρα η εξής κριτική, α, δεν περιλαµβάνονται αρκετοί στις ρυθµίσεις, θέλαµε παραπάνω ή υπάρχουν, αλλά εδώ
είναι ακριβό το επιτόκιο. Προσέξτε, το επιτόκιο ήταν 12% και δεν
ήταν ακριβό µέχρι τώρα. Το πάµε στο 8,75% και τώρα είναι ακριβό.
Κύριε Λαφαζάνη, θα µπορούσαµε να κάνουµε και µηδενικό το
επιτόκιο, να είναι δηλαδή µηδέν. Οπότε όλοι θα είχαν την εξής
καλή ιδέα: Να µην πληρώνουν φράγκο, διότι θα δανείζονται
τσάµπα από το δηµόσιο. Αυτό, λοιπόν, που λέτε είναι πολύ καλή
ιδέα. Και µάλιστα, µου προκαλεί εντύπωση, διότι από τη µια
µεριά η αριστερά υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον, αλλά
από την άλλη µεριά όταν πρόκειται να λαϊκίσει, διότι από κάτω
υπάρχει φιλοθεάµον κοινό, δεν πειράζουν οι ρυθµίσεις οι οποίες
ευθέως βλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον. Δεν πειράζουν καθόλου! Τις λέµε πολύ εύκολα και χαλαρά!
Παραδείγµατος χάριν, γι’ αυτό το συγκλονιστικό, υποτίθεται,
µε τις απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων. Πρώτα απ’ όλα, τι
κάνει αυτό το νοµοσχέδιο για το θέµα αυτό; Τι ρυθµίζει; Έχει
ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν το Πειθαρχικό Δίκαιο. Επιταχύνει
το Πειθαρχικό Δίκαιο. Λέει: «Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται». Σιγά τα αίµατα. Καταργεί πράγµατι, κυρία Κωνσταντοπούλου, το δεύτερο βαθµό. Τόσο φοβερό είναι αυτό; Δεν έχετε
ακούσει για ανέκκλητες αποφάσεις;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν χάνεις τη δουλειά σου, ναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου, µην το κάνουµε έτσι.
Την ώρα που διατηρεί, βεβαίως, το αυτονόητο δικαίωµα - της
προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αυτό κάνει. Τι άλλο,
δηλαδή, τόσο φοβερό γίνεται εδώ, για το οποίο εσείς θέλετε και
επιµένετε να εξακολουθεί να υπάρχει ένα Πειθαρχικό Δίκαιο, το
οποίο ουδέποτε υπήρξε πειθαρχικό, το οποίο οδήγησε στην απόλυτη ατιµωρησία, στην αυθαιρεσία, στη φαυλότητα µέσα στο δηµόσιο. Αυτό υπερασπίζεστε: να µείνουν τα πράγµατα ως έχουν.
Έρχεται µετά το δεύτερο. Λέει: Τι θα κάνουµε; Θα απολύονται
οι υπάλληλοι, όταν καταργούνται τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου; Όχι, θα τους κρατάµε τους υπαλλήλους ες αεί να µην
κάνουν τίποτα. Να έρχονται να παίρνουν έναν ωραίο µισθό από
τον φορολογούµενο, τον οποίο τον έχουµε φορολογήσει είκοσι
φορές, και αυτοί θα συνεχίζουν να παίρνουν ένα µισθό έτσι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι θέσεις λέει, όχι τα πρόσωπα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δηλαδή, αν καταργηθεί µια δοµή του
δηµοσίου, η οποία µας είναι αχρείαστη, τότε δεν κατάλαβα γιατί
πρέπει να διατηρείται η κατάσταση εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε τελειώσει για τα µεγάλα, διότι δεν έχετε τίποτα να πείτε.
Πόσο το τέλος ακινήτου; Μείον 15%. Για τις ρυθµίσεις δεν έχετε
τίποτα να πείτε. Για το δηµόσιο δεν έχετε τίποτα ουσιαστικό να
πείτε. Πάµε τώρα τη µπάλα στην περιφέρεια και αρχίζουµε να
συζητάµε: Να είναι, άραγε, κινητό ή σταθερό το χώρισµα στα αρτοποιεία; Εδώ, λοιπόν, αρχίζει τώρα µια κεντρική συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Γιατί τα φέρατε αυτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας απαντήσω. Εξαιτίας της
κακής παρελθούσης νοµοθετικής πρακτικής, όλα αυτά, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε, που θα έπρεπε να ρυθµίζονται µε αγορανοµικές διατάξεις, κατέληξαν να αποτελούν αντικείµενο νοµοθετικής
ρύθµισης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έφερε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για να σας καλύψω, κύριε Λαφαζάνη,
τα κάνανε οι σαθρές, σαθρότατες πολιτικές νοοτροπίες του παρελθόντος, που ευτυχώς έχουν τελειώσει.
Προσέξτε, όµως, αντί να έρθετε µε τη µεριά αυτών που σήµερα τις αλλάζουν αυτές τις νοοτροπίες, εσείς υπερασπίζεστε
ό,τι χειρότερο υπάρχει απ’ αυτό το παλαιό καθεστώς, αντί να
προσχωρήσετε σε µια εντελώς διαφορετική νοοτροπία και προσέγγιση.
Έχω ένα-ενάµισι λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακολουθώ µε ενδιαφέρον το διάλογο, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε σε ένα
λεπτό το πολύ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχω αντίλογο από εσάς. Με τους δικούς µου έχω συµφωνία,
µε αυτήν την έννοια.
Έρχοµαι, όµως, και στο περίφηµο άνοιγµα των επαγγελµάτων.
Ρωτώ: Δεν συµφωνούµε ότι πρέπει να ενισχύσουµε τον ανταγωνισµό; Δεν συµφωνούµε ότι µέσα από την ενίσχυση του ανταγωνισµού επέρχεται µείωση των τιµών και βελτίωση των
υπηρεσιών;
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Κύριε Βορίδη, δεν έγινε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, πρέπει
να ολοκληρώσει ο οµιλητής.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω αν συµφωνούµε σε αυτά επί της
αρχής. Διότι, αν συµφωνούµε σε αυτά, εκείνο που πρέπει να κάνουµε εδώ, ως επιχείρηµα, είναι ότι θα πρέπει να καταργήσουµε
κάθε διοικητική ρύθµιση που δεν είναι προς το δηµόσιο συµφέρον. Κάθε µία! Όλες! Όσες δεν έχουν τεθεί για το δηµόσιο συµφέρον.
Σηκωθήκατε να υπερασπιστείτε τις ρυθµίσεις. Ξέρετε πώς τις
υπερασπίζεστε; Επειδή προστατεύουν συγκεκριµένα επαγγελµατικά συµφέροντα και όχι επειδή υπερασπίζονται το δηµόσιο
συµφέρον. Δεν άκουσα την παραµικρή επιχειρηµατολογία για το
δηµόσιο συµφέρον.
Μία αφορούσε στο δηµόσιο συµφέρον για το θέµα των λαϊκών
αγορών -γιατί πράγµατι ήταν ατελής η προσέγγιση που υπήρχεκαι εκεί αυτή η παρέµβαση έγινε από τους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας και εισακούστηκε.
Κατά τα λοιπά, εκείνο το οποίο άκουσα είναι προστασία των
επαγγελµατικών οµάδων εις βάρος µονίµως των συµφερόντων
των χρηστών των υπηρεσιών, των καταναλωτών και τελικά των
πολιτών. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πρέπει να ενθαρρυνθεί να προχωρήσει, µε τη στήριξη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό το τιτάνιο
έργο που έχει αναλάβει. Η χώρα προχωρά. Η χώρα αλλάζει. Αλλάζει βασικές νοοτροπίες, αντιµετωπίζει χρόνιες παθογένειες,
δηµιουργεί διαφορετικές προϋποθέσεις. Αναγνωρίζεται από
όλους, εκτός από ορισµένες πτέρυγες της Αριστεράς. Τι να κάνουµε, σιγά-σιγά και εσείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να επισηµάνω, κύριε Βορίδη, ότι δηµιουργείτε αρνητική παράδοση ως
προς το χρόνο. Δεν το λέω, για να επηρεάσω τον κ. Χρυσοχοΐδη
που ακολουθεί, αλλά υπάρχει θέµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Να ζωντανέψουµε λίγο τη συζήτηση,
κύριε Πρόεδρε. Είναι 16.30’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπετε ότι, εφόσον
γίνεται µε την ανοχή του οµιλητή, δεν υπάρχει αντίρρηση από το
Προεδρείο. Πρέπει, όµως, να κάνουµε κάτι µε το χρόνο και γι’
αυτό µε βλέπετε να πιέζω.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι αυτό το διήµερο στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια σήµερα υπήρξε µια πολύ καλή αφορµή, για να πραγµατοποιήσουµε έναν απολογισµό της πορείας
της χώρας τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε -εκτός από κάποιους που εθελοτυφλούν- ότι υπάρχουν σήµερα στη χώρα αποτελέσµατα, τα οποία είναι προϊόν
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ενός µεγάλου κοινωνικού κόστους, µιας επίπονης προσπάθειας
που έκανε ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια και των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις αυτών των τεσσάρων
ετών και την Ελληνική Βουλή.
Υπάρχουν, λοιπόν, συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Το πρωτογενές πλεόνασµα -ακούσατε προηγουµένως τον Υπουργό- είναι
520 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι 334 εκατοµµυρίων ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012. Το έλλειµµα ανέρχεται στο 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι ελλείµµατος 7,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ
το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012.
Έπειτα από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους, τη διαδικασία του PSI, οι δαπάνες για τόκους µειώθηκαν –προσέξτε
πόσο σηµαντική είναι η ελάφρυνση στους Έλληνες πολίτες, στον
κρατικό προϋπολογισµό και γι’ αυτό δεν λαµβάνονται, µεταξύ
των άλλων, µέτρα- από τα 15 δισεκατοµµύρια στα 7,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και προβλέπεται να διαµορφωθούν στο τέλος του
2013 στο 3,5% του ΑΕΠ.
Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού του 2012, παρά τη
µεγάλη ύφεση και τις αντίθετες προβλέψεις, σήµερα µπορούµε
να πούµε ότι είναι αρκετά ικανοποιητική και απόδειξη είναι ότι το
πρωτογενές έλλειµµα διαµορφώθηκε στα 3,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, στο 1,8% του ΑΕΠ, από τα 6,4 δισεκατοµµύρια που ήταν
το 2011.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνει µία εποχή. Ολοκληρώνεται µία εποχή αυτές τις µέρες µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Η εποχή του κινδύνου εξόδου από το ευρώ, η εποχή
του κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας. Υπάρχει επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας και ανοίγει µια νέα σελίδα για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και την απασχόληση.
Άκουσα προηγουµένως πρωτοφανή πράγµατα. Ο κ. Λαφαζάνης είπε ότι επειδή µε νόµο υποχρεούνται οι καθηγητές της
µέσης εκπαίδευσης να δουλεύουν δύο ώρες παραπάνω την εβδοµάδα, κάτι που αποτελεί το µέσο όρο της Ευρώπης, αυτό αποτελεί πογκρόµ διώξεων και αίσχος. Δεν ξέρω ποιος Έλληνας πολίτης συµφωνεί µε αυτήν τη λογική. Ούτε καν ο πιο ακραίος
συντεχνιακός καθηγητής της ΟΛΜΕ δεν θα το έλεγε αυτό!
Επίσης, είπε ο κ. Λαφαζάνης προηγουµένως στον Υπουργό:
«Σας καταγγέλλαµε και τα χρόνια του εκσυγχρονισµού». Καταγγέλλατε τι; Ουσιαστικά, καταγγέλλατε και ζητούσατε διαρκώς
αυξήσεις, παροχές, πράγµα για το οποίο µας κατηγορείτε σήµερα και πράγµα το οποίο κάνετε και σήµερα.
Σήµερα για πρώτη φορά, µετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια,
έρχονται διατάξεις οι οποίες αφορούν την ανακούφιση των πολιτών, µείωση του ειδικού τέλους ακινήτων, δόσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία, δόσεις για τους τόκους. Κλείνει λοιπόν ένα
κεφάλαιο.
Όµως, συνεχίζετε µία κουβέντα και µια ρητορική, η οποία
πραγµατικά πιστεύω ότι είναι εκτός εποχής. Και εξηγούµαι αµέσως, κύριοι συνάδελφοι: Ποιος από την Αντιπολίτευση πιστεύει
ότι εάν δεν υπάρχει στη χώρα ευρώ θα υπάρξει δανεισµός από
κάπου, από κάποιον διεθνή φορέα; Γιατί πρέπει να πείτε πού θα
βρείτε λεφτά για τη χώρα. Δεν θα υπάρχει µνηµόνιο και θα σας
δανείσουν εδώ εσάς; Κι αυτό, για να µας ακούσουν οι Έλληνες
πολίτες, γι’ αυτά τα πρωτοφανή πράγµατα που ακούγονται.
Θα δανείσουν δηλαδή τη χώρα κάποιοι, όποιοι είναι αυτοί, οι
όποιοι ελεήµονες. Ελπίζω να µην είναι ο διάδοχος του αειµνήστου Τσάβες. Ο Τσάβες δάνειζε την Αργεντινή µε 16% και το ΔΝΤ
µε 3,5%. Ελπίζω λοιπόν να µην είναι ο Μαδούρο, ο νέος ηγέτης
της Βενεζουέλας, αλλά να είναι κάποιος διεθνής οργανισµός. Θα
σας δώσει χρήµατα και θα πει: Πάρτε τα, ξοδέψτε τα όπως θέλετε, γιατί δεν πρόκειται εµείς να σας ελέγξουµε; Σοβαρολογούµε; Αυτά λέτε στους πολίτες;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαβάσατε το µνηµόνιο εν τω µεταξύ;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Από την άλλη πλευρά, υπάρχει χώρα
που είναι εκτός ευρώ -ας πάµε στο εκτός ευρώ- και δεν έχει µνηµόνιο; Η Ουγγαρία δεν έχει µνηµόνιο; Η Λετονία δεν έχει µνηµόνιο; Υπάρχει κάποια χώρα δηλαδή η οποία βρίσκεται σε
καθεστώς επιτήρησης, δηµοσιονοµικής αναπροσαρµογής και
εσείς λέτε ότι δεν έχει µνηµόνιο, επειδή θα το καταργήσετε σε
µια βραδιά, µε ένα άρθρο, µε ένα νόµο;
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Λοιπόν, ας πάµε στην καινούρια εποχή, κύριε Τσακαλώτο.
Αυτές τις µέρες γίνεται µια µεγάλη κουβέντα και ελπίζω ότι θα
τα διαβάσετε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εµείς τα διαβάζουµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Στην καινούργια εποχή καταρρίπτονται λοιπόν οι δοξασίες και οι θεωρίες των ακραίων συντηρητικών,
νεοφιλελεύθερων µονεταριστών, όπως ήταν η φοβερή µελέτη
Ρόγκοφ και Ράινχαρτ, που έλεγε ότι όποια χώρα έχει χρέος πάνω
από 90% δεν µπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος και δεν µπορεί
να επιβιώσει. Αυτές οι δοξασίες και οι θεωρίες καταρρίφθηκαν
και µάλιστα, αποδίδονται από συντηρητικά έντυπα και από συντηρητικούς οικονοµολόγους, στην Αµερική ιδίως, αλλά και σε
όλον τον κόσµο, ενδεχοµένως ως λάθος ή επιστηµονική πλάνη ή
ενδεχοµένως και επιστηµονική απάτη. Τόσο πολύ.
Έχουµε λοιπόν µια ήττα των συντηρητικών δυνάµεων. Υπάρχει
µια µεγάλη επιθετική προσπάθεια της πραγµατικής προοδευτικής πολιτικής σε όλον τον κόσµο να επιβάλει την πραγµατική
ανάπτυξη στην πραγµατική οικονοµία και την πραγµατική απασχόληση.
Οι Ιάπωνες έχουν πληµµυρίσει µε γιεν την Ευρώπη και το ευρώ
έχει ανατιµηθεί 25% σε σχέση µε το γιεν. Σε λίγες µέρες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ξέρετε, θα µειώσει το βασικό
της επιτόκιο από 0,75% σε κάτι παρακάτω. Να, η απάντηση για
την Ευρώπη, ότι ακολουθεί και η Ευρώπη στη δηµοσιονοµική
επέκταση που γίνεται.
Ο κόσµος, λοιπόν, τρέχει γρήγορα. Η πολιτική και οι πολιτικοί
αναζητούν λύσεις. Στην Αµερική ποιος αντιδρά σ’ αυτές τις πολιτικές; Ο Ρόµνεϊ και οι Ρεπουµπλικάνοι. Στην Ιαπωνία, όπως σας
είπα προηγουµένως, ο νέος Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να
κοπεί ένα τρισεκατοµµύριο γιεν, που σηµαίνει δηµοσιονοµική
επέκταση. Στην Ευρώπη προχωράµε ταχύτατα στη δηµοσιονοµική ένωση, στην τραπεζική ένωση, άρα και στην πολιτική ένωση,
µέσα από τις αδυναµίες και τα προβλήµατα που υπάρχουν. Επαναλαµβάνω: δηµοσιονοµική και τραπεζική ένωση, άρα λοιπόν πολιτική ένωση. Και πολιτική ένωση σηµαίνει περαιτέρω ενσωµάτωση της Ευρώπης.
Έρχονται τώρα ορισµένοι εδώ στην Ελλάδα και λένε να, εµείς
συµφωνούµε µε αυτήν την πολιτική. Με αυτήν την πολιτική συµφωνούµε εµείς. Αυτήν που κάνει ο Οµπάµα, οι Ιάπωνες κ.λπ.,
γιατί αυτή είναι η προοδευτική πολιτική. Λάθος ή πλάνη. Μπορείτε να συµφωνείτε εσείς µαζί τους, αλλά δεν συµφωνούν αυτοί
µαζί σας. Δεν τους ρωτήσατε όταν συµφωνήσατε µαζί τους, αν
προ της συµφωνίας, πρέπει να προηγηθούν ορισµένα πράγµατα.
Ποια είναι αυτά τα πράγµατα; Να αλλάξει η χώρα µας, να αλλάξουν οι χώρες. Να αλλάξει συνολικά η δοµή της οικονοµίας, να
γίνουµε µια ανοικτή οικονοµία, µια οργανωµένη χώρα και στη συνέχεια αυτές οι αυτονόητες αλλαγές να αποτελέσουν προϋπόθεση για να συµφωνήσουν κι αυτοί µαζί σας. Αυτό είναι το λάθος.
Και εδώ επιχειρείτε να ξεφύγετε στο ερώτηµα, τελικά µε ποιον
συζητάτε; Ποιοι είναι οι σύµµαχοί σας; Ποιοι είναι αυτοί µε τους
οποίους θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι και τελικώς θα βρείτε µια
κοινή γραµµή; Ποιους έχετε συνοµιλητές; Ποιος συµφωνεί µαζί
σας; Μήπως συµφωνεί µαζί σας το ολλανδικό αδελφό κόµµα, το
οποίο λέει, ούτε 1 ευρώ στο Νότο; Μήπως δεν συµφώνησε το
Linke στη Γερµανία προ εβδοµάδων µε την κ. Μέρκελ σε όλα,
όταν επρόκειτο να χρηµατοδοτηθεί το πρόγραµµα της Κύπρου;
Με αυτούς που συζητάτε, τους σοσιαλδηµοκράτες, στην Ευρώπη σας λένε, µπράβο, διαγράψτε σε ένα άρθρο, σε ένα βράδυ,
µε ένα νόµο, το µνηµόνιο και τις δανειακές σας συµβάσεις; Αυτά
σας λένε; Αυτά λέτε στους Έλληνες.
Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να ξανασυζητήσουµε και να βάλουµε
στο τραπέζι την πορεία της χώρας, τις µεγάλες προτεραιότητες
που έχει η χώρα και οι µεγάλες προτεραιότητες είναι: Πρέπει να
διαγραφεί ένα µέρος του χρέους µας το ΟSI που λέµε και πρέπει
να γίνει γρήγορα. Πρέπει να προχωρήσουµε γρήγορα στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατος. Είναι θετικός ο ρόλος
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Νοµίζω ότι είναι
ώρα επιτέλους, αυτοί οι κόποι των Ελλήνων µε τα 50 δισεκατοµµύρια που δανειστήκαµε, να δικαιωθούν και να επιστραφούν
µετά την πώληση των τραπεζών. Οι τραπεζίτες και οι τράπεζες
να προχωρήσουν γρήγορα στην ανακεφαλαιοποίηση και στο
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βαθµό που το κάνουν έχει καλώς. Στο βαθµό που δεν το κάνουν,
όµως, πρέπει να γίνει γρήγορα η µεταβίβαση στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και να πουληθούν οι τράπεζες, αφού
ενσωµατωθούν οι µικρές στις µεγάλες, για να έχουµε ένα αξιόπιστο σύστηµα για ασφαλείς καταθέσεις και ταυτόχρονα δάνεια
και χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτές είναι µεγάλες επιλογές.
Τρίτον, πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, αν θυµάµαι καλά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα πάει στον Πειραιά για το ζήτηµα της «COSCO». Και είχαµε συνοµιλήσει εκεί µε τους εργαζόµενους. Εκείνη την εποχή ο Πειραιάς δεχόταν δεκαπέντε
χιλιάδες κοντέινερ το χρόνο και ο καθένας απ’ αυτούς είχε αµοιβές της τάξεως των 150.000 ευρώ ετησίως και µετά απ’ αυτούς
πήγαιναν και τα παιδιά τους εκεί. Σήµερα, λοιπόν, στον Πειραιά
διακινούνται δύο χιλιάδες κοντέινερ την ηµέρα και το 2020, σε
επτά, οκτώ χρόνια από σήµερα, θα διακινούνται δέκα χιλιάδες
κοντέινερ. Στο Ρότερνταµ σήµερα διακινούνται δέκα χιλιάδες
κοντέινερ και τα δέκα χιλιάδες κοντέινερ αποτελούν τα 110 δισεκατοµµύρια του ολλανδικού ΑΕΠ, το 15% του ολλανδικού
ΑΕΠ, αυτά που πολεµάτε εσείς και τα αποκαλείτε τριτοκοσµικές
λογικές, λες και οι άνθρωποι εκεί δεν αµείβονται ή δουλεύουν
κάτω από συνθήκες ενδεχοµένως, οι οποίες είναι αντεργατικές,
ενάντια στο νόµο. Και η νέα συµφωνία –«HEWLETT PACKARD»,
«COSCO», «ΤΡAIΝΟΣΕ»- θα φέρει στην Ελλάδα ακριβώς αυτό το
προϊόν του Ρότερνταµ, τα δέκα χιλιάδες κοντέινερ το χρόνο.
Τα περιφερειακά αεροδρόµια για την αύξηση των επισκεπτών
στη χώρα. Εδώ, λοιπόν, θα κριθεί η Κυβέρνηση για τις επιδόσεις
της. Εδώ θα κριθεί, όχι µόνο η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά η ικανότητα της πολιτικής και του πολιτικού συστήµατος, που τόσο αµφισβητείται από τον ελληνικό λαό
σήµερα, δικαιολογηµένα σε έναν πάρα πολύ µεγάλο βαθµό ότι
έχει την ικανότητα να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να την
οδηγήσει στην ανάκαµψη. Ιδού, λοιπόν, η µεγάλη πρόκληση για
όλους µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Καπερνάρος έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε µας για την Ολυµπιάδα: Πόσο κόστισε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Διαµαντόπουλε, δεν έχετε το λόγο και δεν υπάρχει και διαδικασία για να
θέσετε αυτό το ερώτηµα αυτήν την ώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για την Ολυµπιάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για κανένα θέµα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Βορίδη, θα σας ευχαριστήσω για την επιχειρηµατολογία σας, γιατί µου δίνετε το δικαίωµα να σχολιάσω και εγώ και να θυµηθώ εκείνο που λένε «και
οι κρίνοντες κρίνονται, αλλά και οι ευτελίζοντες ευτελίζονται».
Το λέω αυτό απευθυνόµενος σε σας κυρίως και στην καρέκλα
του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών –θα προτιµήσω να απευθύνοµαι, κύριε Πρόεδρε, στην καρέκλα, την άδεια καρέκλα του
Υπουργού Οικονοµικών, διότι η καρέκλα είναι περισσότερο αξιοπρεπής- διότι αν η γερµανική καρέκλα που κάθεται ο οµόλογός
του, ο κ. Σόιµπλε, έλεγε στην ελληνική καρέκλα του ελληνικού
Κοινοβουλίου ότι είναι καλή καρέκλα, πιστεύω ότι η καρέκλα
αυτή θα δυσανασχετούσε και δεν θα ήταν έπαρση, όπως είπε
προηγουµένως ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών.
Κύριε Βορίδη, είπατε απευθυνόµενος σε εµάς: «λέγατε ότι δεν
θα πάρουµε τα χρήµατα». Τα πήρατε; Πήρατε τα χρήµατα αυτά
και µέσα σε αυτά το µεγάλο ποσό, το οποίο εµπεριείχε η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, που δεν πήγαν καν στην πραγµατική
οικονοµία; Λέγατε πέρυσι προεκλογικά, αλλά και µετεκλογικά
στην προγραµµατική σας συµφωνία ότι αν δεν πάρουµε τα
λεφτά, δεν θα πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις. Τα πήρατε
ή ικετεύετε υποτελώς να πάρετε τη δόση, την οποία δόση σας
δίνουν όποτε θέλουν αυτοί;
Συνεπώς, γιατί ισχυρίζεστε ότι είστε αληθείς; Γιατί ισχυρίζεστε
ότι δεν υποκρίνεστε, όταν µας λέτε «λέγατε ότι δεν θα πάρουµε
τα χρήµατα», αφού δεν τα πήρατε; Σήµερα που µιλάµε και σή-
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µερα που είπατε αυτό, δεν έχετε πάρει τα χρήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε
περισσότερο πραγµατιστές, θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή ενοχλούµαι, θα ήθελα να µη µου καταλογίσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, µη θορυβείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ας ησυχάσουν οι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, µη µαλώνετε µεταξύ σας. Δεν είναι σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κεγκέρογλου
και κύριε Καραγιαννίδη, η συζήτηση έξω από την Αίθουσα.
Συνεχίστε, κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επίσης, µια και συζητάµε για το
θέµα του κατεπείγοντος, φοβάµαι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ!
Κύριε Πρόεδρε ...
(Κωδωνοκρουσίες)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επιβάλετε
την τάξη. Αυτά που ακούγονται δεν έχουν γίνει ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στο Προεδρείο δεν
ακούγεται τίποτα, παρά µόνο ένας θόρυβος. Παρακαλώ να σταµατήσει ο θόρυβος.
Κύριε Λοβέρδο, δεν έχετε το λόγο.
Συνεχίστε, κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Ας ευχηθώ να µη διαταραχθεί περαιτέρω το κλίµα. Δεν επιτρέπεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον οµιλητή.
Συνεχίστε, κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι θέµα κατεπείγοντος. Έχω
σηµειώσει για το κατεπείγον. Για το κατεπείγον ακούστηκαν και
αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια η οποία ακούστηκε για το κατεπείγον
-και την κατανοώ- είναι εκ µέρους της εισηγήτριας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Πατριανάκου, η οποία ευθαρσώς είπε ότι είναι ο
πρώτος λόγος και ο τελευταίος, ο σοβαρότερος διότι έχουµε εκποίηση της δόσης. Της δόσης, κύριε Βορίδη!
Το θέµα είναι το εξής: Αυτό είναι αλήθεια; Είναι αλήθεια! Τότε
γιατί εµείς είµαστε υποκριτές; Εκφυλίζονται οι έννοιες των θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος, του Κανονισµού της Βουλής, όλων των σχετικών νόµων που οριοθετούν θεµελιωδώς,
σύµφωνα µε το δικαιϊκό µας σύστηµα, για το τι πρέπει να ισχύει
και καθορίζουν τους λόγους, που δεν είναι νοµικοί, αλλά λογιστικοί.
Άλλο το θέµα της αποδείξεως του κατεπείγοντος µε νοµικούς
λόγους, όπως είχε στο µυαλό του ο νοµοθέτης και άλλο γιατί
ήρθαν αυτές οι εποχές που λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρέπει
λόγω αυτών των εποχών να θεωρούµε ότι είναι συνταγµατικό το
µνηµόνιο, κατά τον κ. Πικραµένο και την κ. Έβελυν Σαρπ –που ο
ένας έγινε Πρωθυπουργός και η άλλη έγινε Αντιπρόεδρος του
Συµβουλίου Επικρατείας- που είπαν ότι είναι συνταγµατικό το νοµοσχέδιο γιατί το κράτος, είχε ανάγκη.
Αν είναι δυνατόν αυτός ο λόγος να είναι νοµικός λόγος και να
έχει δίκιο το Συµβούλιο της Επικρατείας σε αυτήν την απόφαση,
όπου το ευτέλισε και το εξευτέλισε µε την απόφασή του για αντίστοιχο θέµα το Συµβούλιο της Επικρατείας της Ρουµανίας!
Ερχόµαστε, λοιπόν και λέµε: Είναι αυτός λόγος κατεπείγοντος;
Ασφαλώς όχι. Ποιος είναι ο άλλος λόγος; Λέει κάποιος οµιλητής
από τη Νέα Δηµοκρατία: «Είστε αντίθετοι στο να πάρουν συντάξεις οι συνταξιούχοι»;
Ακούστε συνταγµατικό λόγο. Ακούστε λόγο που κατοχυρώνεται συνταγµατικά, για να πούµε ότι δεν είναι αντισυνταγµατική η
διαδικασία µε την οποία έρχεται το νοµοσχέδιο, ότι δεν είναι αντισυνταγµατικό το ότι έρχονται πολλά άρθρα µαζί σε ένα, ότι δεν
είναι αντισυνταγµατικό και δεν πρέπει να είναι διαφορετικά τα
άρθρα και να παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο 60 στον Βουλευτή η άνεση να επιλέγει τι θα ψηφίσει και τι θα καταψηφίσει!
Όλα αυτά δεν είναι αντισυνταγµατικά, γιατί όπως είπε ο ίδιος
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οµιλητής, πρέπει να πάρουµε τα 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έχω
την αίσθηση –επειδή µας ακούει και ο κ. Λοβέρδος- ότι οι φοιτητές Νοµικής και ειδικά στο συνταγµατικό δίκαιο θα έχουν πολύ
µεγάλες αντιρρήσεις, για να µην χρησιµοποιήσω άλλες εκφράσεις, όχι και τόσο επιεικείς.
Κύριε Πρόεδρε, για την υποκρισία για την οποία έγινε πολύ
θέµα –και δίνω ιδιαίτερη σηµασία σε αυτά που είπε ο κ. Βορίδης
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας- θα
ήθελα να πω πως, όταν λέµε ότι εµείς εδώ φιλτράρουµε τις γνωµοδοτήσεις των γνωµοδοτικών οργάνων, όπως είναι το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, δεν µπορούµε να παραβλέπουµε
και να παραγνωρίζουµε ότι για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το
Συµβούλιο γι’ αυτό το θέµα που συζητάµε, για την αντισυνταγµατικότητα, λέει ότι διέπει και την κατάρτιση κάθε επιµέρους άρθρου του νοµοσχεδίου, ώστε να µην είναι επιτρεπτή η σώρευση
σε ένα µόνον άρθρο, διατάξεων που αφορούν σε διαφορετικά
ευχερώς διακριτά θέµατα.
Υπάρχει, λοιπόν, αυτό το γνωµοδοτικό Συµβούλιο και µας δίνει
τη γνωµοδότησή του. Την λαµβάνουµε υπ’ όψιν ως Βουλή; Είναι
σαν να λέµε ότι το δικαστήριο δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την ιατροδικαστική έκθεση, ότι δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την πραγµατογνωµοσύνη που το ίδιο διέταξε!
Εάν θέλετε να δεχτούµε ότι αυτές οι διατάξεις είναι µέσα στο
πλαίσιο του νόµου και ορθώς νοµοθετούµε κάτω από τέτοιο
βάρος –ασήκωτο βάρος- εκνοµίας, τότε πλέον είναι βέβαιον πως
δεν υποκρινόµαστε, αλλά λέµε την αλήθεια ότι εδώ είναι ένας
χώρος παραγωγής εξευτελισµού των θεσµών.
Και για επιµέρους λόγους –εγώ δεν έχω γράψει τίποτα, κύριε
Πρόεδρε, κρίνω µόνο επί του νοµοσχεδίου, τόσο πραγµατιστικά
µιλάµε εµείς- όσον αφορά στην υποκρισία έχουµε να πούµε τα
εξής. Σχετικά µε τα Πειθαρχικά Συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων, για τα οποία µίλησε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων που εκδίδονται µετά την ηµεροµηνία του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν
τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού και της οριστικής παύσης, δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Εδώ είναι µεγάλη η υποκρισία, διότι ο κ. Βορίδης είπε προηγουµένως «Ε, και τι έγινε που λείπει ο δεύτερος βαθµός;». Λείπει ο δεύτερος βαθµός που θα µπορούσε σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα να εκφέρει µία άλλη άποψη, πιθανώς διαφορετική, πράγµα απίθανο, διότι γνωρίζουµε πώς λειτουργούν τα
πειθαρχικά συµβούλια και ποιοι τα διορίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει χάνεται ένα δικαίωµα. Με την προσφυγή στο Συµβούλιο
της Επικρατείας χάνεται οπωσδήποτε αυτό το δικαίωµα.
Εδώ οι πονηρούληδες έχουν βάλει το Συµβούλιο της Επικρατείας, διότι γνωρίζουν ότι η υπόθεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας θα εκδικαστεί σε πέντε χρόνια. Και όχι µόνο θα εκδικαστεί
µέσα σε πέντε χρόνια, αλλά και ο δηµόσιος υπάλληλος ο οποίος
είναι υπό κατάργησιν, είναι υπό απόλυσιν, ποιος ξέρει πόσα χρήµατα θα χρειαστεί, για να πληρώσει το παράβολο για την προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας; Είναι αθλιότης αυτά,
κύριε Υπουργέ Εργασίας.
Επειδή η υποκρισία δεν σταµατά, θα αναφερθώ και σε κάτι
άλλο, µιας που µιλήσαµε για την ανάπτυξη. Ακούστε πώς αναπτύσσουν οι «αναπτυχτές». Θα έχετε ακούσει και θα θυµάστε
αυτές τις επενδύσεις που θα γίνονταν σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Τι λέει λοιπόν στην υποπαράγραφο 1.2 σχετικά µε το
ετήσιο τέλος διατήρησης του δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;
«Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ καταβάλλουν εντός του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του διαχειριστικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, ετήσιο
τέλος ύψους 1.000 ευρώ ανά µεγαβάτ.». Και προσέξτε, στην παράγραφο 2 λέει «για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής». Δηλαδή κάθε χρόνο, αφού πάρουν την άδεια παραγωγής, θα πληρώνουν 1.000 ευρώ χαράτσι, 1.000 κεφαλικό φόρο, γιατί πήραν την
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άδεια λειτουργίας! Αυτοί είναι οι «αναπτυκτές», αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υποκρίνονται και καυχώνται ότι βοηθούν
στην προσέλευση των επενδυτών και των επενδύσεων!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ένα άλλο το οποίο είναι µέσα στο πλαίσιο της απόλυτης
αθλιότητας είναι αυτό που λέµε το «επιµέρους αντισυνταγµατικό», γιατί αφορά επιµέρους άρθρα, τα οποία είναι από µόνα
τους αντισυνταγµατικά. Ποια είναι τα άρθρα αυτά;
Κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι στο άρθρο 70Β, στην ειδική διοικητική διαδικασία στην ενδικοφανή προσφυγή. «Με την άσκηση
της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άµεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις».
Είναι ή δεν είναι απόλυτα αντισυνταγµατική αυτή η διάταξή;
Εξευτελίζει ή δεν εξευτελίζει το Σύνταγµα το Ελλήνων, που στο
άρθρο 25 παράγραφος 1 µιλάει για την αρχή της αναλογικότητας; Πώς µπορεί, δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να προσφύγει,
διότι του καταλογίζουν 5.000 ευρώ, να θέλει 2.500 ευρώ προκαταβολή για να κάνει προσφυγή σε µία υπηρεσία ύποπτης –γιατί
δεν είναι δικαστήριο!- προέλευσης; Και δεν είναι δικαστήριο,
γιατί είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. Τρέχα βρες
ποιος θα τη διορίσει, µε τι προσόντα θα είναι αυτοί οι υπάλληλοι,
πώς διορίζονται αυτοί οι υπάλληλοι και από ποιον θα διορίζονται,
που θα συναποτελούν την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης
και οι οποίοι θα αποφαίνονται για την περαιτέρω αναστολή, εάν
υπάρχει ανεπανόρθωτη βλάβη. Δηλαδή µέχρι τώρα την ανεπανόρθωτη βλάβη την πιθανολογούν τα δικαστήρια, ενώ τώρα θα
το κάνουν επιτροπές και υπηρεσίες εσωτερικής επανεξέτασης.
Το πιο σπουδαίο δε ποιο είναι; Εάν η υπηρεσία εσωτερικής
επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση! Λέµε, λοιπόν, απευθυνόµενοι σε αυτούς που
εξευτελίζουν τους θεσµούς: Εξευτελίζετε ή δεν εξευτελίζετε:
Εξευτελίζεται ή δεν εξευτελίζεται το Σύνταγµα των Ελλήνων,
όταν έχετε αυτήν τη διάταξη η οποία καταργεί το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγµατος περί ακροάσεως; Είναι ή δεν είναι
υποχρεωτική η εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 2; Την
καταργείτε ή δεν την καταργείτε; Ξεφτιλίζεται ή δεν ξεφτιλίζεται
το Σύνταγµα όταν δύναται αυτή η επιτροπή να δώσει το δικαίωµα
για ακρόαση στον οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο;
Θέλω να αναφερθώ σε κάτι ακόµα σχετικά µε την υποπαράγραφο Α1, «Διατάξεις για τη ρύθµιση ληξιπροθέσµων οφειλών»,
άρθρο πρώτο. Στην παράγραφο 5 του άρθρου, ακούστε, κύριοι
συνάδελφοι, ποιες οφειλές µπαίνουν στη νοµοθετική ρύθµιση.
«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση: Πρώτον, οφειλές
υπαχθείσες στη νοµοθετική ρύθµιση. Δεύτερον, οφειλές που
αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’
αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή».
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, κάνω µία επίσηµη ανακοίνωση ότι θα τα
κυκλοφορήσω σε όλους τους φοιτητές της Νοµικής. Θα τα
στείλω, όχι µόνο στους φοιτητές της Νοµικής, αλλά θα τα διαµοιράσω υπό µορφή φεϊγβολάν για να δουν αν έχουµε δίκιο που
λέµε ότι εξευτελίζονται εδώ µέσα οι θεσµοί, µε το να ψηφίζονται
τέτοιες άθλιες, ελεεινές, διατάξεις-όνειδος, που εξευτελίζουν την
προσωπικότητα του Έλληνα πολίτη, που του λένε ότι αν έχεις
ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, εµείς καταργούµε το άρθρο 6
της ΕΣΔΑ, δηλαδή, καταργούµε το τεκµήριο αθωότητας. Διότι
έρχεται το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Και πότε
αρχίζει η ποινική δίωξη; Όταν ο εισαγγελέας διατάξει ή προανακριτική πράξη ή τακτική ανάκριση ή καλέσει τον κατηγορούµενο
µε απευθείας κλήση στο ακροατήριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε σιγά-σιγά, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Δεν λέει ούτε καν για πρώτη απόφαση οριστική, ώστε να
πούµε ότι έχουµε µία απόφαση δικαστηρίου. Και στο χωριό του
Σόιµπλε δεν τολµούν να πουν στους Γερµανούς ότι εµείς καταργούµε το τεκµήριο αθωότητας, δηλαδή το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.
Αυτά γίνονται µόνο στην Ελλάδα, σε χώρες «δευτεράντζες», «τριτάντζες», όπως τις έχετε –και µας έχετε- καταντήσει, σε χώρες
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όπως η Δηµοκρατία του Νίγηρα και η Σιέρα Λεόνε στην υποσαχάρια Αφρική.
Για εκεί είναι η Κυβέρνησή σας και ούτε εκεί δεν θα σας δεχθούν, διότι -κυρία Πρόεδρε, τελειώνω- για την εµπράγµατη
ασφάλεια και για το σύνολο αυτών ακούστε µία ύπουλη διάταξη,
µία τρισάθλια διάταξη που έχει µπει, όσον αφορά ποιες δεν µπαίνουν στη ρύθµιση ή αν µπουν, τι θέλουν: «Αν υπερβαίνει το ποσό
των 300.000 ευρώ, πέραν των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο προϋποθέσεων, απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή
διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας για το σύνολο αυτών».
Και ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Εάν εγώ θέλω να δώσω εµπράγµατη εξασφάλιση και δεν έχω ακίνητο, παρά µόνο την πρώτη κατοικία, καταργείται ο θεσµός που µέχρι σήµερα λέτε ότι ισχύει,
προστατεύοντας την πρώτη κατοικία ή όχι, όταν µε υποχρεώνει
αυτή η ελεεινή διάταξη να βάλω την πρώτη κατοικία υποθήκη για
να µπω στη ρύθµιση; Είναι ή δεν είναι εκβιαστική; Επειδή τις εκβιαστικές διατάξεις τις κάνουν οι άνθρωποι, είναι ή δεν είναι εκβιαστές αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν τέτοιες διατάξεις και
ερχόµαστε σήµερα να ψηφίσουµε κάτω από τέτοιους όρους και
κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Δεν έχω ολοκληρώσει, βέβαια, τη λίστα και τον κατάλογο των
διατάξεων, οι οποίες σκοπίµως από υποτελείς µπήκαν σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο για να διαλύσουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη και για
να διαπιστώσουµε άλλη µια φορά ότι είναι, πράγµατι, πολύ απλό
έως υπεραπλουστευµένο να εξευτελίζουµε την προσωπικότητα
του Έλληνα πολίτη παράλληλα µε την καταστροφή της βιολογικής του ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καπερνάρο.
Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή έχει το
λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι ικανότητες και η αποτελεσµατικότητα κάποιας κυβέρνησης
µπορεί να αξιολογηθεί µε πάρα πολλά κριτήρια. Αντιστοίχως και
η αποτελεσµατικότητα του παρόντος σχεδίου νόµου θα κριθεί εν
καιρώ, όταν δούµε τα πρώτα αποτελέσµατα που θα έχει στην ελληνική οικονοµία, καθώς οικονοµικό είναι το ζήτηµα που εξετάζουµε σήµερα.
Επειδή, όµως, εµάς µας ενδιαφέρει το σήµερα, το τώρα,
καθώς σήµερα θα κληθούµε να ψηφίσουµε θετικά ή αρνητικά,
ας δούµε πού µπορούµε να περιοριστούµε για να δούµε ποια
είναι η κατεύθυνση, πάνω στην οποία κινείται ο νοµοθέτης και
ποια είναι η φιλοσοφία του.
Εδώ θα πρέπει να εισάγω µία υπόθεση: Έστω ότι φτιάχνουµε
ένα αντίγραφο του σχεδίου νόµου και απαλείφουµε από αυτό
οποιοδήποτε επιθετικό προσδιορισµό, που προδίδει ότι αυτό
αφορά την Ελλάδα –λέξεις όπως «ελληνικός», «Ελλάδα» κ.λπ.και το δώσουµε έξω, σε κάποιον ο οποίος δεν έχει οικονοµικές
γνώσεις και τον ρωτήσουµε: Μπορείς να µαντέψεις σε ποια χώρα
αναφέρεται το σχέδιο νόµου; Μπορείς να µαντέψεις ποια χώρα
φωτογραφίζει το πολύνοµοσχέδιο; Όσες ευκαιρίες και αν του δίναµε, δεν πρόκειται ποτέ να βρει ότι αυτό αφορά την Ελλάδα.
Γιατί; Διαβάζω στην παράγραφο Α’, στην πρώτη σελίδα µε
τίτλο «Γενική παρουσίαση», την πρώτη πρόταση: «Η ελληνική οικονοµία στα τρία χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής έχει καταφέρει να επιτύχει αξιοθαύµαστα
επιτεύγµατα, που έχουν διορθώσει στρεβλώσεις ετών και έχουν
θέσει τις βάσεις για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας».
Εδώ δύο τινά πρέπει να υποθέσουµε ότι συµβαίνουν: Είτε ο
νοµοθέτης ζει εκτός Ελλάδος και νοµοθετεί κατά προσέγγιση για
ό,τι έχει ακούσει ότι συµβαίνει εδώ πέρα ή ζει στην Ελλάδα και
νοµοθετεί πέραν του ελληνικού λαού. Δεν µπορώ να βρω κάποια
επαφή µε την πραγµατικότητα από την πρώτη πρόταση του νοµοσχεδίου.
Όµως, τα γεγονότα µας αναγκάζουν –και ίσως είναι η πρώτη
φορά που το παραδεχόµαστε αυτό- να ταυτιστούµε απόλυτα µε
τη γενικότερη πολιτική περί ανάπτυξης που έχει η Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπενθυµίζω το περιβόητο διάγγελµα του κ. Σαµαρά, ο οποίος µεταξύ άλλων εφηύρε και ένα νέο κλάδο της οικονοµίας, την ψυχολογική οικονοµική, γιατί είχε πει ότι η ψυχολογία αλλάζει, στην
Ελλάδα η ψυχολογία είναι διαφορετική, οι αγορές µας βλέπουν
µε άλλο µάτι, το κλίµα είναι διαφορετικό.
Σε αυτό το πνεύµα συµφωνούµε απόλυτα σε µία και µόνο λέξη,
η οποία στο κάτω-κάτω επαναλαµβάνεται τις πιο πολλές φορές
σε όλο το σχέδιο νόµου, στη λέξη «ανάπτυξη». Ας δούµε, λοιπόν,
πού έχουµε ανάπτυξη. Πρώτο και καλύτερο, στην ανεργία. Από
το 20% και κάτι φτάσαµε, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, στο
28%! Αναφέρω «σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία» γιατί εάν συνυπολογίσουµε τους µη εγγεγραµµένους στον ΟΑΕΔ, την ηµιαπασχόληση και άλλες τέτοιες παραµέτρους, προφανώς ξεπερνάµε και το 30%. Φοβερή ανάπτυξη µε ποσοστά-ρεκόρ!
Έχουµε επίσης ανάπτυξη στον αριθµό των αυτοκτονιών! Φτάσαµε αισίως κοντά στις πέντε χιλιάδες αυτοκτονίες. Ανάπτυξη
στον αριθµό των συσσιτίων! Βλέπετε, δεν αντέχει η Ελλάδα τόση
ανάπτυξη! Σιγά-σιγά, όλο και περισσότεροι Έλληνες πηγαίνουν
στα συσσίτια για να πάρουν µία σακούλα µε τρόφιµα.
Ανάπτυξη έχουµε και στα ποσοστά φορολογίας: 23%! Αύριο,
µεθαύριο 25%. Δεν υπάρχει ούτε πρόβλεψη που να µας βάλει
ένα «ταβάνι», για να ξέρουµε πού θα σταµατήσει, επιτέλους, η
υπερφορολόγηση των Ελλήνων.
Ανάπτυξη έχουµε και σε διάφορες έµµεσες και άµεσες φορολογικές πρακτικές, όπως το χαράτσι, για το οποίο µίλησε προηγούµενος εισηγητής εµπεριστατωµένα. Επιχειρηµατικότητα µε
το άνοιγµα-ξήλωµα των επαγγελµάτων, σαν αυτό των αρτοποιών, των λογιστών, των ωροµίσθιων καθηγητών. «Ανάπτυξη»
στις επενδύσεις, µέσω ΤΑΙΠΕΔ, µέσω του οποίου ξεπουλάτε
οποιονδήποτε δηµόσιο οργανισµό επιφέρει κέρδος στα δηµόσια
ταµεία. Ανάπτυξη στα καταστήµατα, µε λουκέτα! Κλείνουν το ένα
πίσω από το άλλο. Ανάπτυξη έχουµε και στο παρεµπόριο. Ανάπτυξη, φυσικά, και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
που δεν αντέχουν πλέον εδώ πέρα το φορολογικό καθεστώς και
µεταφέρουν την έδρα τους, ως είθισται, -ιδιαίτερα αυτές που
είχαν την έδρα τους µέχρι πρότινος στη Μακεδονία- στα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια κ.ο.κ..
Το ωστικό κύµα της ανάπτυξης που φέρατε, αντάξια αυτής του
προκατόχου σας, του ΠΑΣΟΚ, της «πράσινης ανάπτυξης» -η δική
σας είναι διαφορετική, µε ροζ απόχρωση, καθώς συγκυβερνάτε
µε τη ΔΗΜΑΡ- ήταν τόσο µεγάλο, που δεν άφησε τα αποτυπώµατά του µόνο στην οικονοµία, αλλά µεταφέρθηκε και σε κάθε
κρατική δοµή. Ανάπτυξη στο Στρατό. Δεν έχουµε καύσιµα, γιατί
η οικονοµία µας έχει φτάσει σε τέτοιο χάλι. Ανάπτυξη στην Αστυνοµία. Οι αστυνοµικοί δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα εφόδια, για
να αντιµετωπίσουν την εγκληµατικότητα. Ανάπτυξη στην υγεία,
ανάπτυξη στην παιδεία κ.ο.κ.. Λίγο-πολύ, όλοι µας γνωρίζουµε
σε τι µαύρα χάλια ζει ο Έλληνας πολίτης, σε µία, δήθεν, ανεξάρτητη Ελλάδα.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να εξετάσουµε πώς φτάσαµε σε
αυτήν την ανάπτυξη που εσείς ονειρεύεστε. Τρία επιχειρήµατα
είχα συγκρατήσει µέχρι πρότινος, τα οποία έχω πολλές φορές
ακούσει µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Τα αναφέρω µε τυχαία
σειρά: Πρώτον, η δηµοσιονοµική προσαρµογή. Δεύτερον, τα επιτόκια δανεισµού. Τρίτον, η εξυγίανση της αγοράς.
Ξεκινάω, λοιπόν, µε το πρώτο, τη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
η οποία υποτίθεται, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικονοµικής,
ότι αφορά τις πράξεις εκείνες της Κυβέρνησης που στοχεύουν
στο να διορθωθούν οι δηµοσιονοµικές ανισορροπίες ή αντίστοιχα τα µέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση για να αναπτύξει τις
δυνατότητες της οικονοµίας.
Όσον αφορά αυτό που µόλις τώρα σας ανέφερα, εσείς ισχυρίζεστε ότι καταφέρατε και το ένα και το άλλο. Δηλαδή πώς; Από
τον ελλειµµατικό προϋπολογισµό που είχαµε πριν από κάποια
χρόνια, βάσει του οποίου επιχειρηµατολογήσατε ότι πρέπει να
πάµε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όχι µόνο καταφέρατε να
ξεπεράσετε τα ελλείµµατα, τα οποία είναι φοβερά σε αριθµούς,
αλλά ταυτόχρονα έχετε δώσει και µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Είστε η µοναδική Κυβέρνηση που διαιρέσατε µε το µηδέν
και φέρατε κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Πραγµατικά, τα συγχαρητήρια είναι πολύ λίγα για το επίτευγµα αυτό!
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Επιπλέον, τι εννοείτε αναφερόµενοι σε δηµοσιονοµική προσαρµογή; Πρώτο και καλύτερο, φορολόγηση και υπερφορολόγηση. Δεν υπάρχει κανένας τοµέας δραστηριότητας των
Ελλήνων που να µην φορολογείται πλέον βάναυσα. Οριζόντιες
φορολογίες, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, µε αποτέλεσµα σήµερα
ο Έλληνας να µην ξέρει ποιον φόρο να πληρώσει πρώτο και σε
τι. Στο κάτω-κάτω, υπενθυµίζω ότι είχαµε συζητήσει ένα νοµοσχέδιο για τη φορολογία και είχαν αναφερθεί εδώ πέρα πάρα
πολλά παραδείγµατα. Να µην αναφέρω τα ίδια και τα ίδια για το
χαράτσι κ.ο.κ..
Δεύτερο σπουδαίο επιχείρηµα, η µείωση των δαπανών. Εδώ
αξίζει να αναφέρουµε ότι οι αριθµοί είναι πολύ εύκολο να αλλαχθούν. Εάν δεν πληρώνεις τους µισθούς στους µισθωτούς, εάν
δεν καταβάλλεις συντάξεις στους συνταξιούχους, είναι πάρα
πολύ εύλογο ότι το έλλειµµα θα αλλάξει το συσχετισµό και από
ελλειµµατικό θα γίνει πλεονασµατικό.
Τρίτον, οι «περίφηµες» ευνοϊκές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις
οποίες αντιµετωπίζετε τον Έλληνα πολίτη. Εδώ θα πρέπει να
πάµε στη σελίδα 139 του νοµοσχεδίου, όπου, µεταξύ άλλων, µία
πολύ «ευνοϊκή» ρύθµιση αναφέρει ότι η καθυστέρηση πληρωµής
µίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση
15%. Από 1,5% που ήταν µέχρι πρότινος πήγατε στο 15%, λες
και παίζει κανέναν ρόλο, αν ο µη δυνάµενος να καταβάλει το
οφειλόµενο ποσό, µπορεί να πληρώσει µε προσαύξηση 1,5% ή
µε 15%.
Μα, άµα δεν έχει κανένα εισόδηµα, έχει καµµία σηµασία το επιτόκιο αυτό; Επίσης, στο ίδιο άρθρο ίσχυε –κάτι που σήµερα µάθαµε µε πάρα πολύ µεγάλη έκπληξη- το ότι αν δεν πληρώσεις
δυο συνεχόµενες δόσεις, χάνεις όλη τη ρύθµιση. Αν, λοιπόν, εννοείτε ότι αυτό είναι µια ευνοϊκή ρύθµιση, τότε να µη µιλήσουµε
για άλλες αντίστοιχες που κινούνται στο ίδιο επίπεδο.
Πάµε τώρα στα επιτόκια δανεισµού. Άκουσα πολλές φορές
εδώ ότι όλα αυτά είναι µια µεγάλη συνοµωσία, ότι οι δανειστές
από την καλή τους καρδιά, καλή τη πίστει, δανείζουν µε πολύ ευνοϊκούς όρους στην Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν χώρες
της Ευρωζώνης που δανείζονται µε µεγαλύτερα από την Ελλάδα
επιτόκια. Αν δεν κάνω λάθος, το δικό µας κυµαίνεται περίπου στο
0,7%, αν θυµάµαι καλά τον αριθµό. Εν ολίγοις, άκουσα ότι δεν
υπάρχει τοκογλυφικό κεφάλαιο.
Δεν κάνατε όµως το πρώτο και πιο βασικό. Έχει γίνει ποτέ λογιστικός έλεγχος, για να δούµε αν αυτό το χρέος αντιστοιχεί
πράγµατι στις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στους δανειστές; Αν όχι, τότε για ποιο λόγο να πληρώσουµε ακόµα και µε
µηδενικό επιτόκιο δανεισµού ένα χρέος που δεν είναι δικό µας;
Να, λοιπόν, ένα ερώτηµα για το οποίο φυσικά δεν πρόκειται ποτέ
να πάρουµε απάντηση.
Δεύτερο σπουδαίο επιχείρηµα είναι ότι οι ίδιοι οι εταίροι µάς
διαβεβαιώνουν ότι όλα πάνε καλά. Μα, για χαζούς τους περνάτε;
Μας έχουν δανείσει µε τόσους όρους, τους έχετε ξεπουλήσει τα
πάντα και είναι φυσικό και εύλογο κάποτε και αυτοί να δώσουν
ένα σηµείο αναφοράς ότι, κάτι, ίσως, κάποτε να πάει καλά, µε
αποτέλεσµα να συνεχίσετε να δανείζεστε από τους ίδιους.
Εδώ θέλω να κάνω µια ερώτηση και όποτε έρθει ο Υπουργός,
παρακαλώ να απαντήσει. Ισχύει ή δεν ισχύει µια ρήτρα από το
πρώτο µνηµόνιο ακόµη, ότι απαγορεύεται η Ελλάδα να δανειστεί
από άλλο κράτος ή από άλλο οργανισµό; Αν ναι, γιατί δεχθήκατε
αυτήν τη ρύθµιση; Γιατί θα µπορούσαν να έρθουν άλλοι δανειστές, πράγµατι µε ευνοϊκότερους όρους δανεισµού. Άρα, για
ποιο λόγο να ακολουθήσουµε αυτό το δύσκολο δρόµο;
Καταλήγω στο τρίτο σηµείο που αφορά την εξυγίανση της
αγοράς. Εδώ ό,τι και να πει κανείς είναι πάρα πολύ λίγο. Μιλήσατε για ρευστότητα, για αξιοπιστία, η οποία αποκαθίσταται στην
ευρωπαϊκή αγορά κ.ο.κ..
Η τελευταία δόση που καταβλήθηκε στην Ελλάδα -αν θυµάµαι
καλά, ύψους 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ- δεν ήρθε στην τσέπη
των Ελλήνων ούτε στον επιχειρηµατία ή το συνταξιούχο, αλλά
πήγε στους τραπεζίτες. Από τα 35 δισεκατοµµύρια δώσατε τα 25
δισεκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες, οι οποίες και χρεοκόπησαν
και οι υπαίτιοι της χρεοκοπίας αυτής δεν αντιµετώπισαν ποινικές
ευθύνες, αλλά και ανακεφαλαιοποιήθηκαν µε πρόβλεψη –γιατί η
κακοδιαχείριση συνεχίζει να υφίσταται- να δανειστούν, να ανα-
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κεφαλαιοποιηθούν και στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Άρα, τι
συνεπάγεται αυτό; Πως και οι επόµενες δόσεις που θα καταβληθούν στην Ελλάδα δεν θα πάνε στην ελληνική οικονοµία και κατ’
επέκταση στην ελληνική αγορά, αλλά θα πάνε πάλι στις τράπεζες.
Εδώ επιτρέψτε µου να κάνω έναν παραλληλισµό. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πορεία της Ελλάδας τα επόµενα χρόνια θυµίζει αυτό που έπαθε η Ρωσία από την κατάρρευση του κοµµουνισµού από το 1991 και µετά. Ο τότε περίφηµος Γέλτσιν, που
ήταν κοµµουνιστής, µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της
Σοβιετικής Ένωσης, εν µια νυκτί έγινε σφοδρός καπιταλιστής,
παραχωρώντας κυριολεκτικά κάθε δηµόσιο φορέα σε πέντε,
δέκα το πολύ γνωστές οικογένειες, γνωστούς ως ολιγάρχες σήµερα, µε αποτέλεσµα η Ρωσία να διαλυθεί κυριολεκτικά και µέσω
της ιδιωτικοποίησης ο ρωσικός τότε λαός να παραχωρήσει ακίνητα, περιουσίες κ.ο.κ..
Ποια είναι η οµοιότητα µε το σήµερα; Εδώ έχουµε έναν
Υπουργό Οικονοµικών που έχει το ίδιο παρελθόν, ο οποίος συνεργάζεται µε µια οµοϊδεάτισσά του, την κ. Μέρκελ, που υπήρξε
και αυτή κοµµουνίστρια. Είναι ένθερµοι υποστηρικτές του µνηµονίου και η κ. Μέρκελ και ο κ. Στουρνάρας. Φέρνει σήµερα εδώ
τις ιδιωτικοποιήσεις, µε αποτέλεσµα ο ελληνικός λαός να ξεπουλάει όσο-όσο την περιουσία του.
Γελάτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Τι έγινε στη Ρωσία από την κατάρρευση του κοµµουνισµού και
µετά; Όσοι διαβάζετε ιστορία, είναι εύλογο να καταλάβετε τι περιµένει και την Ελλάδα. Και αυτά τα λέω για όσα ακούγονται ότι
δεν υπάρχει τοκογλυφικό κεφάλαιο, ότι δεν υπάρχουν συµµορίες
οι οποίες µέσω της τραπεζικής κρίσης εκµεταλλεύονται τον ελληνικό λαό.
Θα ήταν πολύ εύκολο για εµάς –και κλείνω, κυρία Πρόεδρε,
γιατί θέλω πάντα να είµαι στο πλαίσιο του χρόνου που µου δίνετε- να µιλάµε µε απόλυτες τιµές και να διαβάζουµε εδώ για
ΑΕΠ, για ποσοστά, για πίνακες.
Εµείς θεωρούµε ότι οι απόλυτες τιµές δεν λένε τίποτα. Η
πραγµατικότητα, έξω από τους αριθµούς και έξω από τα δικά
σας νοµοσχέδια, είναι πολύ διαφορετική και γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι, αν θέλετε πράγµατι να φέρετε ανάπτυξη στην Ελλάδα, αν θέλετε πράγµατι να κάνετε αυτήν τη χώρα καλύτερη,
το µόνο και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παραιτηθείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ματθαιόπουλε.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι δυστυχώς εξακολουθεί σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και γενικότερα, στην ελληνική
πολιτική σκηνή, να βασιλεύουν δύο διαφορετικοί κόσµοι, δύο κόσµοι οι οποίοι έχουν µία συγκεκριµένη και πάγια θέση απέναντι
στο διαχρονικό πρόβληµα της χώρας, το οποίο «παλεύει» ο καθένας από τη δική του πλευρά.
Σήµερα, ακούγοντας όλα τα κόµµατα και κυρίως τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν έχει
αλλάξει τίποτα από τον Νοέµβριο του 2012, όταν ψηφίζαµε
εκείνο το µνηµόνιο, µε τη συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία, µε
τις συγκεκριµένες συνθήκες που επικρατούσαν, όχι µόνο στη γειτονιά µας, δηλαδή στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως. Τα επιχειρήµατα εξακολουθούν να είναι τα ίδια και σήµερα. Άραγε, δεν
έχει αλλάξει τίποτα; Άραγε, δεν έχουµε τίποτα να αξιολογήσουµε
από αυτά που συµβαίνουν γύρω µας;
Η βασική και θλιβερή διαπίστωση είναι ότι η Αντιπολίτευση,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λειτουργεί εδώ µέσα ωσάν να είµαστε το κέντρο του κόσµου, ωσάν να είµαστε οι ανάδελφοι,
ωσάν να είµαστε το κράτος και το έθνος, το οποίο είναι στοχοποιηµένο από τους πάντες.
Χθες επέστρεψε από την Ευρώπη µετά από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο
Φώτης Κουβέλης. Είχε επαφή µε πάρα πολλούς παράγοντες της
ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής και κατέθεσε τις απόψεις της Δη-
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µοκρατικής Αριστεράς, µετέφερε τα προβλήµατα που επικρατούν στη χώρα κι είχε την ευκαιρία να ακούσει και τον αντίλογο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα βασικό συµπέρασµα από
τα πολλά βασικά και κρίσιµα συµπεράσµατα είναι ότι η βασική,
κεντρική και κυρίαρχη πολιτική αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη,
όπως εκπορεύεται εκ µέρους της Γερµανίας και του κυβερνώντος κόµµατος, ρηγµατώνεται σοβαρά.
Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα είναι ότι οι αναταράξεις που
φαίνεται ότι υπάρχουν στην ελληνική πολιτική σκηνή, στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική κοινωνία δεν είναι οι αναταράξεις
του τσακισµένου «σκάφους» της Ελλάδας, αλλά είναι οι αναταράξεις του µεγάλου «σκάφους» της Ευρώπης. Τουτέστιν, η Ελλάδα έχει πάψει να είναι -είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν κάποιοι- το πειραµατόζωο της Ευρώπης, να είναι η ειδική περίπτωση της Ευρώπης.
Ξέρετε ποιος είναι ο τίτλος βασικών αναλυτών σε ολόκληρη
την Ευρώπη; Είναι ότι η Ευρώπη φαίνεται ότι σώζει την Ελλάδα,
αλλά φαίνεται ότι χάνει τη µάχη µε το ευρώ. Ποιο είναι, λοιπόν,
το συµπέρασµα που πρέπει να απασχολήσει όλο τον πολιτικό
κόσµο της χώρας; Και εδώ, στη σηµερινή συζήτηση αυτού του
νοµοσχεδίου είναι η µεγάλη ευκαιρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα κόµµατα και κυρίως της
Αντιπολίτευσης πρέπει να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να είναι
µέρος του συνταγµατικού τόξου. Εάν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σήµερα δεν αντιµετωπιστεί µε αυτήν την αντίληψη και προοπτική, τότε ίσως να χάσουµε και το µέλλον της προοπτικής.
Ποιες είναι οι εξελίξεις; Είµαι υποχρεωµένος, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να τις θέσω στη συζήτηση. Το µέσο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη είναι 12%. Ήδη, η ανησυχία σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι τόσο έκδηλη, ώστε αρχίζουν να
προκαλούνται κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες και ανακατατάξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το δεύτερο συµπέρασµα είναι η έκρηξη του ευρωσκεπτικισµού και, δυστυχώς, η σοβαρή αµφισβήτηση του κοινού νοµίσµατος. Η τελευταία ευρωπαϊκή δηµοσκόπηση είναι χαρακτηριστική, αλλά συγχρόνως πάρα πολύ ανησυχητική. Η Ισπανία έχει
σήµερα ποσοστό 72%, όσον αφορά τον ευρωσκεπτικισµό, όταν
το 2008 είχε 23%. Η Γερµανία έχει 59% έναντι 36%, η Γαλλία 56%
έναντι 41%, η Ιταλία 53% έναντι 28% και η Πολωνία 42% έναντι
18%.
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Αυτό σηµαίνει
ότι αρχίζει να αµφισβητείται η δοµή και το όραµα που ακολουθούσε αυτό το εγχείρηµα από τότε που δηµιουργήθηκε το όραµα
της Ευρώπης. Σηµαίνει, συγχρόνως, ενηµέρωση και πληροφόρηση ή, αν θέλετε, και εκτίµηση πολλών κύκλων ότι η γερµανική
πολιτική και κυρίως ο κ. Σόιµπλε αντιστέκονται ακόµα στους G20,
οι οποίοι οµαδικά στρέφονται εναντίον του, ζητώντας αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη. Αντέχει ακόµα.
Υπάρχει µειωµένη επιρροή των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ευρώπη –βλέπε Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο- που σηµαίνει ότι το
πρόβληµα παγκοσµίως είναι γενικότερο, χωρίς να το αντιλαµβάνεται η Γερµανία, εκτός αν έχει όλα τα στοιχεία, προκειµένου να
µπορέσει να αντέξει.
Συγχρόνως, ο γαλλογερµανικός άξονας έχει διαρραγεί πλήρως, όταν βλέπουµε έναν άφωνο, άβουλο και µοιραίο Ολάντ, που
προσπαθεί να δέχεται ως αυτονόητες τις παροτρύνσεις του αιώνιου αντιπάλου του, που είναι η Γερµανία, σε σχέση µε την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει µέσα στην Ευρώπη.
Τι ακούστηκε επιπλέον κατά την επίσκεψη του Φώτη Κουβέλη
στις Βρυξέλλες; Αµέσως µετά, εκείνες τις µέρες της επίσκεψης,
ο κ. Μπαρόζο, ο συντηρητικός, είπε «Η λιτότητα οδηγεί στο
φαύλο κύκλο της ύφεσης και µπλοκάρει κάθε αναπτυξιακή διαδικασία. Συγχρόνως, η χαλάρωση των µέτρων λιτότητας πρέπει
να γίνει, όχι µε την ασυδοσία του παρελθόντος, αλλά µέσα από
έναν καλύτερο έλεγχο της κατανοµής των πόρων, για να γίνει
αποτελεσµατικότερη η απόδοσή τους».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικό συµπέρασµα είναι –
και εδώ πρέπει να υπάρξει σαφής τοποθέτηση- ότι υπάρχουν δυνάµεις στην Ευρώπη που αυτά τα δυσµενή στοιχεία τις χαροποιούν. Υπάρχουν δυνάµεις στην Ευρώπη που επενδύουν, προκειµένου να αποκτήσουν φωνή και πολιτικό στίγµα. Υπάρχουν κι
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εκείνες οι δυνάµεις, οι οποίες ανησυχούν πάρα πολύ απ’ αυτήν
την εξέλιξη και αντιπροτείνουν περισσότερη Ευρώπη. Αντιπροτείνουν πολιτικές οι οποίες θα αντιστρέψουν αυτό το κλίµα.
Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες θεωρούν την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, ως το κοινό µας σπίτι.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει το µεγάλο πολιτικό ζήτηµα το οποίο πρέπει να µας απασχολήσει όλους. Τι σχέση έχει όλη αυτή η ανάλυση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το καταστάλαγµα µίας πορείας από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα, που δίνει
το δικαίωµα στους πάντες –και στην Κυβέρνηση, αλλά και στην
Αντιπολίτευση- να τοποθετείται απ’ αυτό εδώ το Βήµα.
Η µεν Κυβέρνηση, βεβαίως, έχει κάθε δικαίωµα να λέει ότι είναι
το µοναδικό νοµοσχέδιο που δεν έχει δηµοσιονοµικά µέτρα και
ότι είναι το µοναδικό νοµοσχέδιο που έχει κάποιες θετικές ρυθµίσεις πολυαναµενόµενες, κ.λπ., αλλά ανεξήγητη είναι η στάση
της Αντιπολίτευσης –µιλώ για όλη την Αντιπολίτευση και όχι µόνο
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- η οποία πατώντας πάνω στο σταθερό επίπεδο, στο βάθρο των προηγούµενων κατακτήσεων, έχει
την πολυτέλεια να κάνει βελτιωτικές προτάσεις.
Έτσι, λοιπόν, ακούµε τις «βελτιωτικές» προτάσεις. Οι δόσεις
δεν καλύπτουν πολλούς, αλλά λιγότερους. Οι ρυθµίσεις για τους
δανειολήπτες –θα το ακούσουµε κι αυτό, δεν είναι στο παρόν νοµοσχέδιο- δυστυχώς δεν ευνοούν την τάδε τάξη ή, για παράδειγµα, το ΕΕΤΗΔΕ εξακολουθεί να καταβάλλεται το 2013
µειωµένο κατά 15%, που δεν είναι τίποτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλη η συζήτηση που γίνεται από
εδώ και πέρα, γίνεται πάνω σε µία αδιαµφισβήτητη κατάσταση ή
υπόθεση, ότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή είναι σταθερά δεµένη
στο ευρωπαϊκό άρµα.
Κι αυτό που πρέπει να µας απασχολεί από εδώ και πέρα, επί
της ουσίας, είναι το πώς τα πλεονεκτήµατα που έχει αποκτήσει
η χώρα θα τα κάνει, πραγµατικά, τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή προστιθέµενη αξία.
Για τα επόµενα οκτώ χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Ελλάδα έχει να εκµεταλλευτεί και να αξιοποιήσει πάνω από 40
δισεκατοµµύρια ευρώ. Το πόσα δισεκατοµµύρια είναι για κάθε
χρόνο, κάντε τη διαίρεση να το καταλάβετε.
Συγχρόνως έχει να αξιοποιήσει κονδύλια από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει να αξιοποιήσει όλους τους
πόρους. Ζητούµενο, λοιπόν, είναι πώς ακριβώς ο καθένας θα καταθέσει τις ουσιαστικές απόψεις για την αξιοποίηση.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκανε
πολύ µεγάλο αγώνα κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων
για να πετύχει κάποια θετικά πράγµατα. Και αναφέροµαι στο ΕΕΤΗΔΕ. Αναφέροµαι στην αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα.
Όσον αφορά το ΕΕΤΗΔΕ, καταθέσαµε προτάσεις. Εµείς θεωρούσαµε αυτονόητο ότι το 2013 θα µπορούσε να εφαρµοστεί ο
Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, µε όλες τις προδιαγραφές που θα καθιστούσαν αυτήν τη φορολόγηση δίκαιη. Δεν κατέστη δυνατόν,
γιατί απλούστατα ζούµε ακόµα και µέχρι αυτήν τη στιγµή τις παθογένειες του πολιτικού συστήµατος, τα απόνερα, όπως µας έρχονται. Δεν υπήρχε έτοιµη βάση δεδοµένων, ο µηχανισµός δεν
ήταν έτοιµος να το εκπληρώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσπαθήσαµε να πετύχουµε µείωση. Πετύχαµε µείωση. Κάνουµε σήµερα βελτιωτική πρόταση για να εξαιρεθούν από το ΕΕΤΗΔΕ και όσες οικογένειες είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας,
σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ. Ο κύριος Υπουργός
έδειξε διάθεση, ας ελπίσουµε µέχρι το τέλος να µπορέσει να το
προσδιορίσει και να το εντάξει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά την αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα, ο προγραµµατισµός και ο σχεδιασµός για τη ριζική αναδιάρθρωση του
δηµόσιου τοµέα εξακολουθεί να ισχύει και να κινείται πάρα πολύ
σοβαρά και ολοκληρωµένα. Όλες οι ρυθµίσεις για την αξιολόγηση δοµών, για την αξιολόγηση προσωπικού, για τη µείωση των
διευθύνσεων και των γραφείων των δηµοσίων υπηρεσιών, κινούνται σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση, µε δυσκολία, µε πάρα
πολύ µεγάλη δυσκολία. Κατεστηµένες αντιλήψεις εξακολουθούν
να υπάρχουν και να επικρατούν στη Δηµόσια Διοίκηση.
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Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία µεγάλη µεταρρύθµιση δεν πρέπει να γίνει χωρίς ευρύτατες συναινέσεις. Κι
όταν η Αντιπολίτευση το µόνο που έχει να αντιµετωπίσει, να αξιολογήσει στη συγκεκριµένη προσπάθεια είναι απλώς και µόνο η
διασφάλιση των συντεχνιακών αιτηµάτων, τότε τίποτα δεν µπορεί
να γίνει.
Θέλω να τελειώσω, απευθυνόµενος στον παρόντα Υπουργό κ.
Βρούτση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι υπήρξε
µία ένταση το τελευταίο διάστηµα µε τη µείωση των συντάξεων
του ΟΑΕΕ κατά 35% και φαίνεται από την εξέλιξη ότι ήταν πάρα
πολύ εύκολο να βρεθεί ισοδύναµο. Το ισοδύναµο βρέθηκε. Το
λέω αυτό -και απευθύνοµαι σε όλα τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου- γιατί εάν υπάρχει διάλογος, συνεννόηση και ψυχραιµία,
πολλά πράγµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν, δίχως να φέρνουν και εµάς τους Βουλευτές σε δύσκολη θέση να δικαιολογούµε κάποια πράγµατα τα οποία δεν χρειάζεται να τα δικαιολογούµε.
Η Δηµοκρατική Αριστερά στηρίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, επειδή θεωρούµε ότι είναι το διαβατήριό µας, το διαπιστευτήριό µας, προκειµένου να συνεχίσουµε τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας.
Η Δηµοκρατική Αριστερά εξακολουθεί να δηλώνει ότι επενδύει
στη σωτηρία της χώρας και πως θα κάνει ό,τι µπορεί για να αντιπαλέψει εκείνες τις πολιτικές που επενδύουν στην αποτυχία
αυτής της πολιτικής και τη διέξοδο της χώρας από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, παρακαλούµε όχι άλλη επιτυχία! Παρακαλούµε όχι άλλες επιτυχίες, γιατί
δεν µπορούµε να τις αφοµοιώσουµε!
Είχαµε κρεσέντο σήµερα. Πέρα από την εισηγητική έκθεση –
έφυγε ο κ. Στουρνάρας- είχαµε µεγάλες επιτυχίες! Είχαµε κούρεµα, µειωµένο επιτόκιο, αύξηση των εξαγωγών, διεθνή αναγνώριση, υποθήκες για τις νέες γενιές. Μεγάλες επιτυχίες! Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι αλλάζει ο κόσµος, αλλάζουµε και εµείς. Άρα,
πρέπει να έχουµε αισιοδοξία για το µέλλον.
Και ήρθε και η ΔΗΜΑΡ στο τέλος και µας έφερε και άλλες επιτυχίες. Μίλησε για θετικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όµως, η ανεργία είναι στο 16%! Μίλησε, επίσης, για θετικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουµε νέα αντιλαϊκά µέτρα
σε όλες τις χώρες. Όχι, λοιπόν, άλλες επιτυχίες!
Βέβαια, πρέπει να είµαστε και δίκαιοι, γιατί δικαιολογηµένα και
η Κυβέρνηση και όσοι τη στηρίζουν πανηγυρίζουν. Διότι σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα έχουν καταφέρει να ισοπεδώσουν το λαό, να τσακίσουν αυτούς που παράγουν τον κοινωνικό
πλούτο, να δηµιουργήσουν συνθήκες κερδοφορίας, ακόµα και
σ’ αυτήν την κρίσιµη περίοδο, σε µεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως να ανοίξουν το πεδίο για νέα κερδοφορία για το επόµενο
διάστηµα. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, µπορούν να πανηγυρίζουν. Μόνο που αυτό έχει λίγο χρόνο µπροστά του. Η όποια ανάπτυξη και αν υπάρξει -ακόµα και όταν υπάρξει- θα είναι αναιµική
και η κρίση που θα έρθει, θα είναι ακόµα µεγαλύτερη.
Και βέβαια, υπάρχει και το στοιχείο της πλασµατικής πραγµατικότητας, γιατί η Κυβέρνηση επικαλείται, για παράδειγµα, την
Έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που αφορά την Ελλάδα κατά το ήµισυ, γιατί το δεύτερο µέρος είναι πολύ πιο συναρπαστικό, θα έλεγα. Λέει ότι η κρίση βαθαίνει, ότι επεκτείνεται
από τις χώρες του Νότου και προχωράει προς το Βορρά, ότι επεκτείνεται προς τη Γαλλία. Και τα στοιχεία που παρουσιάζονται
για την Ολλανδία και για µια σειρά από άλλες οικονοµίες τις
οποίες είχατε ως σηµαία, δείχνουν ότι µπαίνουν σε βαθύτερη
κρίση. Άρα, λοιπόν, οι εξελίξεις δεν είναι ακριβώς έτσι και οι επιτυχίες αφορούν αυτόν τον τοµέα που είπαµε.
Ο κ. Βορίδης έθεσε µια σειρά από ερωτήµατα, ενώ µάλιστα
ζήτησε και προτάσεις. Βέβαια, συνδικαλιστικά είναι καλά. Όµως,
θα πρέπει να µιλήσουµε για την ουσία και να δούµε σε ποιον
απευθύνονται οι προτάσεις.
Ας δούµε, λοιπόν, τι λέει. Ακούστε! Για να το µεταφράσω, το
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παιχνίδι είναι αυτό. Έχουµε καπιταλισµό και είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, λοιπόν, χονδρικά για να βγεις από την κρίση
στον καπιταλισµό και µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει
να ακολουθήσεις αυτήν την πολιτική.
Δεν πιστεύω, κύριε Βορίδη, να σας ερµηνεύω λάθος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάρα πολύ σωστά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν λέει, λοιπόν, να κάνουµε προτάσεις, απευθύνεται κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν πιστεύω να
αντιλαµβάνεται ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας µπορεί να
έχει τέτοιες προτάσεις.
Όµως, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ακόµα και τις ρεφορµιστικές, όπως λέγονται, προτάσεις που κάνουµε, δηλαδή, προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων, τις απορρίπτετε. Ορίστε, σας λέµε να «κουρέψετε» τις οφειλές των λαϊκών
στρωµάτων. Γιατί δεν τις κουρεύετε και κουρεύετε των τραπεζών; Σας λέµε να πάρετε κάποια µέτρα ανακούφισης. Ούτε αυτά
τα κάνετε. Έτσι, λοιπόν, στρώνεται το δικοµµατικό παιχνίδι σήµερα, πάνω σ’ αυτό το πλαίσιο που αφορά το ποιο είναι το καλύτερο µείγµα. Είναι αυτό που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή είναι κάποιο άλλο µείγµα; Όµως, δεν θίγεται η
ουσία.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι φιλολαϊκή διέξοδος στον καπιταλισµό
δεν υπάρχει. Ο καπιταλισµός –και αυτό το έχει πει ο ίδιος ο κ.
Στουρνάρας- αναγεννάται µέσα από σωρούς ερειπίων. Ο ίδιος
το έχει πει! Έτσι είναι οι νόµοι κίνησης του καπιταλισµού.
Άρα, λοιπόν, µε το να καλλιεργείς αυταπάτες, ότι µπορείς και
µε τον αστυφύλαξ και µε το χωροφύλαξ και ότι µε µια καλύτερη
διαχείριση θα βγεις από την κρίση, κατά τη γνώµη µας κοροϊδεύεις τον κόσµο. Επίσης, οι προτάσεις οι οποίες ξεκινούσαν
από τον άλλο αέρα στην Ευρώπη που θα φύσαγε από τον Ολάντ
και καταλήγουν στη «Μεσογειακή Άνοιξη» –κατά το «Αραβική
Άνοιξη»- είναι στάχτη στα µάτια του ελληνικού λαού.
Τώρα να περάσουµε και στο νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς, κάθε δόση τι επιβεβαιώνει; Επιβεβαιώνει αυτό που
έλεγε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας από την αρχή, ότι, δηλαδή, τα αντιλαϊκά µέτρα δεν έχουν τέλος. Σε κάθε δόση θα
πάρει δηλητήριο περισσότερο ή λιγότερο.
Η Κυβέρνηση λέει, λοιπόν, ότι τώρα, πρώτη φορά, δεν παίρνουµε άλλα. Κι εδώ ψέµατα. Έξι δισεκατοµµύρια δεν παίρνετε;
Από ποιον τα παίρνετε; Από τους βιοµήχανους; Από τους εφοπλιστές; Από τους τραπεζίτες; Από τους µεγαλεµπόρους; Όχι.
Από το λαό τα παίρνετε.
Και δεύτερον, όλα τα υπόλοιπα µέτρα είναι αντιλαϊκά.
Και, φυσικά, εµείς δε λέµε ότι αυτά δεν θα παίρνονταν αν δεν
υπήρχε η δόση. Θα παίρνονταν έτσι και αλλιώς. Είτε υπήρχε η
δόση είτε δεν υπήρχε, θα παίρνονταν. Η δόση είναι το πρόσχηµα
για να έρθουν µε fast track διαδικασίες ενός Σαβατοκκύριακου
και να τα περάσετε. Γιατί; Διότι είναι µέρος της γενικότερης πολιτικής που περιέγραψα πριν, πολιτικής που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου και προσπαθεί να δηµιουργήσει και το
θεσµικό πλαίσιο πολύ γρήγορα -γι’ αυτό και έρχονται γρήγορα
αυτά τα µέτρα- για να βγει από την κρίση µε λιγότερες απώλειες
και να διασφαλίσει κερδοφορία στην περίοδο της ανάκαµψης.
Αυτά τα µέτρα, κύριε Λαφαζάνη, δεν είναι ελληνική ιδιοµορφία,
ούτε δεν ξέρει ο κ. Στουρνάρας τι κάνει. Είναι ολόκληρη στρατηγική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο Νότο και στο
Βορρά και µε κεντροαριστερές και µε σοσιαλδηµοκρατικές και
µε κεντροδεξιές και οτιδήποτε κυβερνήσεις τα ίδια ακριβώς
µέτρα παίρνονται. Είναι η κλασική συνταγή. Και αποπροσανατολίζεται ο λαός από το βασικό πρόβληµα, που είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα που είναι γερασµένο, σαπισµένο, µπαίνει
εµπόδιο στην πρόοδο της κοινωνίας και γι’ αυτό πρέπει να ανατραπεί γρήγορα.
Και το νοµοσχέδιο, λοιπόν, κινείται ακριβώς σε αυτήν την
στρατηγική. Και θα το αποδείξουµε και πιο πρακτικά, αν και το
είπε και ο εισηγητής µας και η οµιλήτρια µας. Φορτώνει την κρίση
στα λαϊκά στρώµατα, µειώνει την τιµή της εργατικής δύναµης.
Παρεµπιπτόντως, γιατί πανηγυρίζετε; Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το εργασιακό κόστος µειώθηκε κατά 16,2
στον τοµέα των επιχειρήσεων και 10,2 στο σύνολο. Να, λοιπόν,
πώς βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα: Πάνω στα ερείπια των ερ-
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γαζοµένων.
Λέω λοιπόν, µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης και δηµιουργία συνθηκών κερδοφορίας του κεφαλαίου. Πώς γίνεται
αυτό στο νοµοσχέδιο; Ας ξεκινήσουµε από εκείνα που δεν φαίνονται άµεσα:
Απολύσεις στο δηµόσιο. Τώρα, το αν έχουµε ή όχι µεγάλο δηµόσιο, έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση. Και το πώς ήταν και τι
συµµαχίες κάνατε, πάλι τα έχουµε πει αυτά µέσα στη Βουλή. Οι
απολύσεις σήµερα στο δηµόσιο -και όπως θα γίνουν και µε πρόσχηµα τους επιόρκους- δεν έχουν ως στόχο µόνο να µειωθεί το
δηµόσιο -έχουν και αυτό το στόχο- αλλά να ξηλώσουν τη σταθερή εργασία, να την τελειώνουν στο τέλος, να µην υπάρχει ούτε
στο δηµόσιο. Και, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε αυτό θα επιδράσει και στον ιδιωτικό τοµέα όπου ήδη υπάρχει κόλαση. Και δεν
ξέρω τι χειρότερο υπάρχει από την κόλαση!
Βέβαια, είναι χαρακτηριστική και η δήλωση του Προέδρου του
ΣΕΒ: «Δεν χρειάζεται Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.». Δεν ξέρω τι είναι. Γερµανός είναι, τροϊκανός ή Έλληνας
καπιταλιστής; Αυτή είναι γενική απαίτηση του κεφαλαίου.
Και βέβαια, υπάρχει και δεύτερη πλευρά: Μείωση των δαπανών από το κράτος για το δηµόσιο ώστε να εξοικονοµηθούν χρήµατα να πάνε που; Στην ανάπτυξη, λέτε, δηλαδή στο κεφάλαιο.
Επίσης, µε την κατάργηση οργανισµών, µε την κατάργηση θέσεων –που κυρίως έχουν κοινωνικό χαρακτήρα- τι συµβαίνει; Και
το κράτος απαλλάσσεται και εξοικονοµεί χρήµατα, αλλά δηµιουργούνται και συνθήκες για να επενδύσουν παντού οι ιδιώτες.
Να, λοιπόν, πώς εξυπηρετεί αυτόν τον τοµέα. Και φυσικά τα αποτελέσµατα είναι τραγικά. Η κατάσταση που διαµορφώνεται σε
µια σειρά από κοινωνικούς τοµείς, είναι τραγική και αδιέξοδη.
Και επειδή ο κόσµος δεν έχει να πληρώσει και ιδιωτικά, οδηγείται
πολλές φορές κυριολεκτικά στο θάνατο και όχι στην πείνα.
Δεύτερη πλευρά: «Ανακουφίζουµε αυτήν τη φορά.». Έτσι δεν
είπατε; «Δεν βάζουµε τίποτα παραπάνω.». Αυτό είναι µια µεγάλη
απάτη.
Ας πάρουµε το χαράτσι. Λέτε, «θα ισχύει για δύο χρόνια και
θα το καταργήσουµε». Το βάζετε και τρίτο, το µονιµοποιείτε και
αφαιρείτε 15%. Ποιον κοροϊδεύετε; Μας δουλεύετε ψιλό γαζί;
Εκεί που λέγατε ότι θα τελειώσει σε δύο χρόνια, το πάτε σε τρίτο
χρόνο, το µειώνετε 15% -κι αυτό πλασµατικό είναι- και λέτε ότι
αυτό ανακουφίζει τη λαϊκή οικογένεια. Μα, σοβαρολογείτε; Δεν
έπρεπε να το καταργήσετε; Και σε τελευταία ανάλυση, τι σηµαίνει αυτό; Ενοίκιο στο σπίτι που το πλήρωσε τρεις φορές ο άλλος;
Τρεις φορές το πληρώνεις όταν παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο.
Το ξεχρεώνεις κι έρχεται η Κυβέρνηση και σου βάζει ενοίκιο µε
το έτσι θέλω. Και ανταποδοτικότητα καµµία. Έτσι θέλω, να βάλω
το χαράτσι.
Και είναι ψεύτικο κι απάτη -και το επαναλαµβάνω µε συνείδηση
της λέξης που χρησιµοποιώ- για ποιον ακόµη λόγο; Γιατί έρχεται
πίσω κι η «ουρά». Θα ανέβουν οι αντικειµενικές αξίες. Θα ανεβάσει και το χαράτσι. Θα έρθει κι άλλη φορολογία. Θα φορολογήσετε τα τεµάχια, τα αγροτεµάχια, οτιδήποτε έχει ο καθένας.
Εποµένως, συνολικά επιβαρύνεται η λαϊκή οικογένεια. Προσπαθείτε κυριολεκτικά να βγάλετε απ’ τη µύγα ξίγκι.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις ρυθµίσεις και τις οφειλές. Και σας
λέµε -το είπε και ο εισηγητής µας- το εξής: Κούρεµα των οφειλών
των λαϊκών στρωµάτων. Γιατί δεν προχωράτε σ’ αυτό; Έρχεστε
και κάνετε ρυθµίσεις οι οποίες είναι ανεδαφικές και µάλιστα, χρησιµοποιείτε και µία λογική. Δηλαδή, αφού τον φορτώνετε µε τόσα
χρέη απ’ την υπερφορολόγηση, από τα µέτρα που έχετε πάρει,
έρχεστε και του λέτε «σε ελαφρύνω µε σαράντα οκτώ δόσεις,
αλλά θα τις πληρώσεις». Κατ’ αρχάς, δεν µπορούν να τις πληρώσουν. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις ρυθµίσεις για τα χρέη στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Το λέει και η ΓΕΣΕΒΕ αυτό, το είπε και ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Του ζητάτε να πληρώσει 1.200 το µήνα –εκεί καταλήγειαπ’ τη στιγµή που παίρνει 600, και δεν µπορεί να ζήσει. Και εξαιρείτε το ΝΑΤ. Αλήθεια, ποιος θα απαντήσει; Έφυγε ο κ. Βρούτσης. Ποιος θα απαντήσει γιατί εξαιρείτε τους εφοπλιστές; Γιατί
αυτούς εξαιρείτε. Μήπως επειδή είναι πτωχοί; Μήπως επειδή δεν
είχαν κέρδη; Γιατί τους εξαιρείτε; Δώστε µία απάντηση. Και να
τη δώσετε και στους ναυτεργάτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η δεύτερη πλευρά αφορά την απελευθέρωση αγορών και
επαγγελµάτων. Κι εδώ έχει συνέπεια η πολιτική σας. Και δεν είναι
αποσπασµατική, ούτε είναι και θέµα τι κάνει η Γερµανία ή άλλη
χώρα. Είναι το πώς προσπαθεί να λειτουργήσει το καπιταλιστικό
σύστηµα σε συνθήκες βαριάς κρίσης. Να µπορέσει, δηλαδή,
όλους τους τοµείς -αν είναι δυνατόν- να τους παραδώσει στο κεφάλαιο, να τους παραδώσει στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί τι θα συµβεί στην πράξη; Άκουσα µε τα αυτιά µου, τυχαία, µία συζήτηση στο αεροδρόµιο. Εκπρόσωπος φαρµακοβιοµηχανιών: Γιατί εγώ να πληρώνω τον εισαγωγέα; Γιατί να
πληρώνω τον προµηθευτή; Γιατί να πληρώνω και το φαρµακοποιό; Θα κάνω αλυσίδα δική µου και θα τελειώσει η ιστορία.
Τα ίδια θα γίνουν σ’ όλους τους τοµείς. Μόνο που θα έχει ολέθριες συνέπειες για την υγεία, για την παιδεία, για τη διατροφή,
για το περιβάλλον. Εδώ βγήκαν δικοί σας Βουλευτές και µίλησαν
για τους γεωπόνους, παραδείγµατος χάριν, τι µπορεί να συµβεί.
Εδώ παίζουµε µε τον θάνατο, µε δηλητήρια. Δεν τον ενδιαφέρει
τον καπιταλισµό. Εδώ σκοτώνει εκατοµµύρια ανθρώπους και θα
τον ενδιαφέρουν τα δηλητήρια; Γιατί; Τα µεγαλύτερα διατροφικά
σκάνδαλα ποιος τα έχει κάνει; Τα πρότυπά σας: Η Γερµανία, η
Βρετανία, το Βέλγιο. Διοξίνες, νόσος των τρελών αγελάδων, ό,τι
θέλετε. Εκεί έχουν γίνει κι εκεί γίνονται τα µεγαλύτερα διατροφικά σκάνδαλα, γιατί όλα γίνονται στο βωµό του κέρδους.
Τα ίδια και µε τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων.
Πρέπει, ακόµη, να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό το εξής: Η Ελλάδα έχει τα µεγαλύτερα αποθέµατα λιγνίτη στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει το 1/3 του υδάτινου δυναµικού. Η Ελλάδα
έχει αέρα. Η Ελλάδα έχει ήλιο. Και απ’ ό,τι φαίνεται έχει και
υδρογονάνθρακες και πετρέλαια. Δηλαδή, έχει τα πάντα για την
ενέργεια.
Εδώ βγήκατε -ο κ. Παπανδρέου τότε- κύριε Χρυσοχοΐδη, µε
την πράσινη ενέργεια, µε τα φωτοβολταϊκά. Ενέργεια σε όλη την
Ελλάδα. Ξαφνικά καταλάβαµε ότι την άλλη µέρα µάλλον δεν θα
πληρώνουµε καθόλου ρεύµα. Γίνονται οι επενδύσεις, λοιπόν, στα
φωτοβολταϊκά. Γίνονται στα αιολικά. Το αποτέλεσµα ποιο είναι;
Ότι ο καταναλωτής γδέρνεται. Άρα, για ποιον γίνονται αυτές οι
επενδύσεις και πότε θα ελαφρυνθεί; Ποτέ. Γίνονται για να κερδίσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Έρχεστε τώρα λοιπόν και τι κάνετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και το µαζεύουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το µαζεύετε; Βέβαια! Τι κάνετε τώρα;
Θα χρεοκοπήσετε όλους τους µικρούς, τους αγρότες –η µοίρα
τους είναι αυτή-, θα γεµίσουν µε σίδερα ή τέλος πάντων θα υποχρεωθούν να τα δώσουν µισοτιµής και θα τα συγκεντρώσετε όλα
σε κάποιους επιχειρηµατικούς οµίλους. Ο ανταγωνισµός από την
απελευθέρωση της ενέργειας όχι µόνο δεν µείωσε την τιµή του
ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά την αυξάνει.
Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδος και γι’ αυτό ακριβώς αυτό που
τίθεται στην ηµερήσια διάταξη έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλει κανείς
είτε όχι, είναι η ίδια η ανατροπή του συστήµατος. Γι’ αυτό όσο
πιο γρήγορα οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα, αυτοί που παράγουν τον πλούτο, συγκροτήσουν τη δική τους συµµαχία που
θα περάσει στην επίθεση και στην ανατροπή του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, τόσο πιο καλά και λιγότερο αναίµακτα
θα είναι τα πράγµατα για τις επόµενες γενιές, γιατί «µυρίζει µπαρούτι» σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο και φαντάζοµαι ότι έχετε «µύτη»
και το αντιλαµβάνεστε αυτό.
Εµείς, λοιπόν, καλούµε το λαό να παλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση, να ξεπεράσει τα καινούργια που έρχονται κάθε φορά
περί συµµαχιών του Νότου, περί άλλου µείγµατος διαχείρισης,
περί του ότι έχουµε καλούς επιχειρηµατίες-«πειρατές» και καλούς επενδυτές. ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Δεν υπάρχει λύση. Ή ο λαός θα
πάρει τον πλούτο και την οικονοµία στα χέρια του, ή αλλιώς θα
συντριβεί µέσα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Παφίλη.
Επανερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των αγορητών.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ντόλιος.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το να µιλάει κάποιος µετά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τού δίνει πολλά ερεθίσµατα και γι’ αυτό τού είναι εύκολο να ξεφύγει απ’ αυτό
το οποίο είχε ετοιµάσει να πει. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το
αποφύγω.
Θα κάνω όµως ένα σχόλιο για κάτι που µε ενόχλησε ιδιαίτερα:
Αρκετοί συνάδελφοι µίλησαν για φιάσκο κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Έχω να πω ότι αυτοί οι συνάδελφοι είναι αυτοί που
κυρίως αξιοποιούν αυτό το Βήµα της Βουλής. Σε κάθε ευκαιρία
σπεύδουν να το αξιοποιήσουν. Δεν είναι έξω απ’ αυτήν τη διαδικασία διαλόγου η οποία υπάρχει στη Βουλή. Δεν είναι χωρίς καµµία ευθύνη.
Όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετούµε την τελευταία περίοδο, έχω να πω ότι αναγνωρίζω -εγώ προσωπικά
τουλάχιστον- ότι υπάρχει θέµα. Δεν µπορεί να συνεχίσουµε να
νοµοθετούµε διά πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, ούτε µε
εύκολο τρόπο, όταν µάλιστα υπήρχε η δυνατότητα πιο έγκαιρης
προετοιµασίας. Δεν µπορεί έτσι εύκολα να χαρακτηρίζουµε κάποια σχέδια νόµου ως κατεπείγοντα.
Θα κάνω ένα σχόλιο για την οµιλία του κ. Μητρόπουλου ο
οποίος για µία ακόµα φορά συνέκρινε ανόµοια πράγµατα. Παρουσίασε κάποια στοιχεία της «Καθηµερινής», αλλά συνέκρινε
κάποιους αριθµούς του παρελθόντος. Μίλησε για ένα εκατοµµύριο τόσους εργαζόµενους, κάποιον αριθµό της τωρινής εποχής,
αλλά δεν µας εξήγησε –γι’ αυτό είπα ότι έκανε λάθος ανάγνωσηότι στον πρώτο αριθµό περιλαµβάνονται και οι συµβασιούχοι και
πιθανότατα περιλαµβάνονται και τα «Stage». Υπάρχει µείωση του
αριθµού των υπαλλήλων που απασχολούνται στο δηµόσιο την
τελευταία περίοδο αλλά όχι τόσο µεγάλου µεγέθους.
Στο θέµα για το οποίο έγινε κριτική που αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επί πειθαρχικών
αδικηµάτων νοµίζω ότι εάν δεν υπάρχει µία άλλη πρόταση που
να αντιµετωπίζει το καθεστώς της ατιµωρησίας που υπάρχει
µέχρι τώρα στο δηµόσιο και το οποίο είναι προκλητικό και προκαλεί και τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες, τότε οι
όποιες αντιρρήσεις κατά τη γνώµη µου γίνονται εκ του περισσού.
Βεβαίως θέλω να πω ότι έγινε κριτική και για έναν εποπτικό
ρόλο που ανατίθεται από το νοµοσχέδιο στο Σώµα Επιθεωρητών
όσον αφορά στην παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών.
Δεν βρίσκω ποιο άλλο όργανο θα µπορούσε να αναλάβει αυτόν
τον εποπτικό ρόλο. Νοµίζω ότι είναι µία πολύ εύστοχη επιλογή,
αλλιώς είναι πολύ πιθανό οι διατάξεις οι οποίες θεσπίζονται και
αφορούν την επιτάχυνση των διαδικασιών, εάν δεν υπάρχει τέτοια εποπτεία, να µην εφαρµοστούν εν τέλει στην πράξη. Αυτές
οι αντιρρήσεις, εάν δεν συνοδεύονται και από κάποια άλλη πρόταση, πραγµατικά δεν υφίστανται.
Το επίµαχο ζήτηµα µε την παράγραφο ΣΤ.12. είναι οι ρυθµίσεις
που αφορούν την κατάργηση των οργανικών θέσεων. Τι λέει η
παράγραφος; Για να µην υπάρχει κανένα άγχος ξεκαθαρίζει ότι
όπως ακριβώς αντιµετωπίζονται οι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι,
έτσι ακριβώς αντιµετωπίζονται οι ΙΔΑΧ του δηµοσίου, αλλά και
οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών -που είναι ΙΔΑΧ εκ των
πραγµάτων- των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθµού. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση αυτή η ρύθµιση και θα πρέπει να το παραδεχθούµε.
Για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εκείνο το οποίο ξεκαθαρίζει -και για το οποίο έγιναν αναφορές από πολλούς συναδέλφους- είναι ότι σε περίπτωση κατάργησης οργανικών θέσεων
και κατάργησης ολόκληρης της υπηρεσίας, τότε προβλέπεται η
καταγγελία των συµβάσεων.
Δεν έγινε, όµως, αρκετή αναφορά σ’ αυτό που προβλέπεται,
στο ότι, δηλαδή, οι υπάλληλοι που θα αποµακρυνθούν υποχρεωτικά από το δηµόσιο, θα αντικαθίστανται άµεσα από νέους
υπαλλήλους µε βάση την αναλογία 1:1.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ σηµαντική αυτή η ρύθµιση γιατί
όλοι γνωρίζουµε ότι γερνάει το ελληνικό δηµόσιο λόγω του ότι
εδώ και αρκετά χρόνια ισχύει η αναλογία του 1:5, δηλαδή, πέντε
αποχωρήσεις - µία πρόσληψη. Η γήρανση αυτή είναι οφθαλµοφανής και δηµιουργεί πρόβληµα.
Βεβαίως, όλοι γνωρίζουµε ότι αυτή η βιολογική γήρανση δεν
είναι από µόνη της υπαρκτή. Δεν υπάρχει ανανέωση όσον αφορά
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τις γνώσεις στο δηµόσιο, οι οποίες είναι απαραίτητες και τις
οποίες παρέχουν πλέον τα ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια.
Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντική αυτή η ρύθµιση. Εκτιµώ ότι
αυτήν την περίοδο, στην οποία επιχειρείται µια µεγάλη τοµή,
αυτή της διοικητικής µεταρρύθµισης, είναι πολύ χρήσιµη.
Όσον αφορά τον αριθµό των υπαλλήλων, που έγινε επίσης
πολύ µεγάλη συζήτηση, θα ήθελα να πω τα εξής: Κι εδώ συγκρίνουµε ανόµοια πράγµατα. Λέγεται -και είναι αλήθεια- ότι ο µέσος
όρος των δηµοσίων υπαλλήλων στην Ευρώπη των είκοσι επτά
είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων
στην Ελλάδα. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι το τι παράγουν οι
δηµόσιοι υπάλληλοι στις χώρες τις Ευρώπης -ιδιαίτερα σε αυτές
που λειτουργούν καλύτερα- και το τι παράγει το δηµόσιο και οι
δηµόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα.
Είναι, βέβαια, γνωστό ότι υπάρχει µια µεγάλη µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι µέχρι το
τέλος του 2015 θα έχουµε µια µείωση που θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες και θα υπάρξει πρόβληµα
υπόστασης και λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών.
Εποµένως το θέµα της κινητικότητας ή η καθιέρωση την έννοιας του κρατικού υπαλλήλου, είναι κάτι το οποίο οφείλουµε να
το υιοθετήσουµε όλοι µας.
Βεβαίως, οφείλω να παραδεχθώ και να τονίσω για ακόµη µια
φορά, ότι για την κατάσταση στο ελληνικό δηµόσιο η κατανοµή
των ευθυνών γίνεται µε έναν τρόπο άδικο. Συλλήβδην ενοχοποιούνται όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, ενώ υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός που προσφέρουν πολύ πέραν του καθήκοντός
τους, υπάρχει ένας µεγάλος και σηµαντικός αριθµός υπαλλήλων
που έχουν διάθεση για δουλειά και πολλά προσόντα, αλλά δεν
αξιοποιούνται γιατί δεν έχουν ρόλους -δεν τους έχουν ανατεθεί
αρµοδιότητες- υπάρχουν οι ακατάλληλοι, για τους οποίους όλοι
θα πρέπει να συµφωνήσουµε στο ότι πρέπει να βρούµε έναν αντικειµενικό τρόπο για να τους αποµακρύνουµε και υπάρχουν και
οι ΙΔΑΧ, πολλοί από τους οποίους είναι πολύ σηµαντικοί υπάλληλοι, µε σηµαντικά προσόντα, γι’ αυτό και αντιµετωπίστηκαν
όπως αντιµετωπίστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Τελειώνω µε µία παρατήρηση. Θέλω να
κάνω µια αναφορά στην αποσυρθείσα διάταξη. Και θέλω να
σταθώ ιδιαίτερα σ’ αυτό.
Είναι γνωστό ότι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου παραµένουν
στο δηµόσιο για αρκετά χρόνια –δεν ξέρουµε για πόσα ακριβώςµε τις προσωρινές διαταγές. Δεν είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα
πρέπει να το αντιµετωπίσουµε; Εγώ δεν λέω ότι έγινε µε τον πιο
εύστοχο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει όµως δεσµεύτηκε η Κυβέρνηση ότι αµέσως µετά το Πάσχα θα υπάρξουν ρυθµίσεις, στέρεες νοµικά και αποδεκτές συνταγµατικά, µε τις οποίες θα
αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα. Δεν µπορώ να φανταστώ ότι
θα συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, τη στιγµή που ψάχνουµε τρόπους να αποµακρύνουµε υποχρεωτικά µονίµους υπαλλήλους
από το δηµόσιο.
Θέλω να κάνω µια τελευταία αναφορά σε θέµα το οποίο δεν
έχει σχέση µε αυτά στα οποία αναφέρθηκα, αλλά αφορά την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.
Θέλω να πω ότι µιλάει για την ανάκτηση των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων. Θέλω να πω ότι ένας επιχειρηµατίας που πήρε
δάνειο για να ολοκληρώσει την επένδυσή του και είχε επιδότηση
του δανείου αλλά δεν το χρησιµοποίησε εκεί και δεν ολοκλήρωσε
ποτέ την επένδυσή του, δεν καταλαβαίνω γιατί δε θα πρέπει το
δηµόσιο να φροντίσει την ανάκτηση αυτής της κρατικής ενίσχυσης. Ή ένας επιχειρηµατίας ο οποίος χρησιµοποιεί την επιδότηση του 10% σε κάποιες προβληµατικές περιοχές –από τις οποίες κατάγοµαι- ο οποίος χρησιµοποίησε πλαστά στοιχεία και
δεν απασχολεί τον αριθµό των εργαζοµένων που δήλωσε, δεν
αντιλαµβάνοµαι αυτές τις κρατικές ενισχύσεις γιατί δεν θα πρέπει να τις αναζητήσουµε και γιατί δε θα πρέπει να τις ανακτήσει
το ελληνικό δηµόσιο.
Βεβαίως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο να ζητηθεί συλλήβδην ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων όλων των επιχειρήσεων που δανείστηκαν µε επιδοτούµενο επιτόκιο, γιατί τότε δε

11382

φτάνει ούτε η επιχείρηση αν πουληθεί ολόκληρη ούτε το σπίτι
ούτε και η οικογένεια του επιχειρηµατία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ντόλιο.
Η κ. Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το να κατηγορήσουµε κάποιο µέλος της Κυβέρνησης για πολιτική ανεντιµότητα γνωρίζω ότι συνιστά µια βαριά
προσωπική µοµφή. Δυστυχώς όµως κάποιοι Υπουργοί θεωρούν
επιτυχία τους να εµπαίζουν τη Βουλή.
Αναφέροµαι στον Υπουργό Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης, τον κ. Στουρνάρα. Λέω «Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης» καθώς είναι γνωστό τοις πάσι ότι ουσιαστικά έχει
πλήρως υποκαταστήσει τον κ. Μανιτάκη. Παραπέµπω σε όλα τα
τελευταία επεισόδια του σίριαλ µε τις δήθεν διαπραγµατεύσεις
συγκυβέρνησης-τρόικας για τις περίφηµες απολύσεις στο δηµόσιο. Εκεί αρµόδιος Υπουργός ήταν ο κ. Στουρνάρας.
Πώς όµως αποδεικνύεται ο ισχυρισµός µου περί πολιτικής
ανεντιµότητος; Ας θυµηθούµε, κύριοι συνάδελφοι, τα ψέµατα
που ακούγαµε κατά τους τελευταίους µήνες από τα φερέφωνα
της συγκυβέρνησης. Ακούσαµε για σκληρές διαπραγµατεύσεις
που πάντοτε σταµατούσαν στο θέµα της Δηµόσιας Διοίκησης.
Ακούσαµε για απαιτητικούς τροϊκανούς που ζητούσαν διευθύνσεις και ονόµατα δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων προς απόλυση.
Ακούσαµε για ανένδοτους αγώνες προστασίας των εργαζοµένων
από την συγκυβέρνηση. Ακούσαµε τέλος πως βρέθηκε η χρυσή
τοµή από την εθνικά υπερήφανη Κυβέρνηση µε την εισαγωγή του
νέου κανόνα 1:1 µε τις προσλήψεις στο δηµόσιο.
Πού έγκειται όµως το συνειδητό επαγγελµατικό ψεύδος; Ξεκινούµε από τον κανόνα 1:1 για τις προσλήψεις στο δηµόσιο.
Είναι το µεγάλο σας δήθεν επίτευγµα. Όσο και αν έψαξα στο πολυνοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, δεν το βρήκα πουθενά. Γιατί άραγε δεν βάλατε κάτι τόσο σηµαντικό στο νοµοσχέδιό σας; Στην
ουσία θα το πιστωνόσασταν και προσωπικά. Αναφέροµαι στον κ.
Στουρνάρα βέβαια. Μήπως σας διέφυγε στην προσπάθειά σας
να τακτοποιήσετε άλλες µείζονες µνηµονιακές υποχρεώσεις,
όπως είναι το ψήσιµο του ψωµιού σε σούπερ µάρκετ; Μήπως το
µπερδέψατε µε τις άδειες για τις λαϊκές αγορές;
Είναι απλό. Δεν το βάλατε γιατί η δήθεν πολύµηνη και σκληρή
σας διαπραγµάτευση µε την τρόικα για το δηµόσιο αποτελεί ευφάνταστο σενάριο που νοµίσατε ότι θα το προωθούσατε επικοινωνιακά µέσω των φερεφώνων σας στον ελληνικό λαό. Κάνατε
όµως λάθος γιατί η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας µπορούν
πλέον να κατανοήσουν τι τους πλασάρετε σε κάθε µνηµονιακό
νοµοσχέδιο. Και αυτό δεν είναι λύσεις ή αποτελέσµατα σκληρής
διαπραγµάτευσης, αλλά µέτρα εξαπάτησης και απόλυτης εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.
Για να κλείσω το κεφάλαιο της πολιτικής ανεντιµότητος κάνω
µια σύντοµη αναφορά στην παράγραφο ΣΤ.12. του πολυνοµοσχεδίου που ορίζει ότι σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου προβλέπεται καταγγελία της
σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με απλά λόγια έχουµε απευθείας
απολύσεις εργαζοµένων χωρίς αξιολόγηση των προσόντων και
της δουλειάς του καθενός απ’ αυτούς. Δηλαδή, πλέον µιλάµε για
οριζόντιες απολύσεις υπαλλήλων χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια,
χωρίς καν το µανδύα της διαθεσιµότητας.
Δε θα επεκταθώ περαιτέρω σ’ αυτό το θέµα γιατί νοµίζω πως
όσοι έχουν παρακολουθήσει τις απαντήσεις που έχει δώσει, τόσο
ο κ. Μανιτάκης όσο και ο κ. Βολουδάκης στη Βουλή, καταλαβαίνουν απόλυτα ποιους φωτογραφίζει η αναφορά αυτή.
Σχετικά µε το θέµα των συνολικών ρυθµίσεων των οφειλετών
έναντι των εφοριών και των ασφαλιστικών ταµείων, είναι γνωστό
ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις,
απόλυτα ρεαλιστικές επ’ αυτού µέσω της δηµιουργίας του Εθνικού Λογαριασµού Οφειλετών Δηµοσίου, στον οποίο επανειληµµένα έχουµε αναφερθεί εδώ στη Βουλή. Σας ζητήσαµε µάλιστα
εκατοντάδες φορές στη Βουλή µε κάθε είδους παρεµβάσεις µας
να πάµε και ένα βήµα παραπέρα, προχωρώντας σε ριζικές ρυθµίσεις οφειλών των πολιτών και έναντι των δήµων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μάλιστα, χθες στην επιτροπή, αλλά και σήµερα ο Υπουργός
κ. Στουρνάρας είπε ότι τελικά θα το εξετάσει το θέµα αυτό. Συµφωνούµε, αρκεί όµως να γίνει σοβαρά. Δεν θέλουµε να εφαρµόσετε για τους ΟΤΑ µια προσχηµατική ρύθµιση οφειλών, όπως
κάνετε εδώ µε το παρόν νοµοσχέδιο. Θέλουµε για κάθε χρέος
πολίτη ή επιχείρησης έναντι του δηµοσίου να προχωρήσετε σε
µια γενναία και ουσιαστική σεισάχθεια, για να έχει η ρύθµιση κάποιο νόηµα, αλλιώς θα µιλάµε και πάλι για πολιτική ανεντιµότητα.
Γιατί δεν µπορώ να φανταστώ πώς αλλιώς µπορεί ένας καθηγητής Οικονοµικών όπως ο Υπουργός κ. Στουρνάρας να παίρνει τέτοια µέτρα, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουν παρά ένα πολύ
περιορισµένο οικονοµικό αντικείµενο.
Δεν είναι δυνατόν να µην γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, πως οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν θα είναι ελκυστικές στους οφειλέτες του δηµοσίου, αφού δεν τους δίνουν πραγµατικά κίνητρα για
την αποπληρωµή φόρων, τελών και εισφορών. Επίσης περιορίζετε πολύ το πεδίο της ρύθµισης βάζοντας προϋποθέσεις που
δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν άνθρωποι ήδη βουτηγµένοι
µέχρι το λαιµό σε κάθε είδους χρέη. Για παράδειγµα, είναι ηµίµετρο ο περιορισµός του αριθµού των δόσεων για τις µεγάλες
οφειλές. Δεν είναι γενναία πολιτική να διατηρείτε τεράστια επιτόκια και προσαυξήσεις, µε τα οποία θα συνεχίσετε να επιβαρύνετε τις ρυθµισµένες οφειλές µέχρι την πλήρη αποπληρωµή
τους, γιατί έτσι πολύ απλά αποθαρρύνετε όποιον επιδιώκει να
τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Δεν θέλω να σχολιάσω τη µεταρρυθµιστική σηµασία της απελευθέρωσης της αγοράς προψηµένου ψωµιού, ούτε του επαγγέλµατος του πωλητή λαϊκών αγορών. Νοµίζω πως η προβολή
τους ως κρίσιµων αλλαγών για την ελληνική οικονοµία, υποτιµά
τη νοηµοσύνη όλων µας και βέβαια ευτελίζει και εσάς, που εισάγετε τέτοιες απίστευτες και άδικες ρυθµίσεις και µάλιστα µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Παρακαλώ λίγο χρόνο ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για το νέο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων που προβλέπεται στο παρόν νοµοσχέδιο. Οδηγείτε τον
κόσµο σε τέτοια ακραία κατάσταση µε τη φορολεηλασία σας που
πλέον η απόγνωση γίνεται το µόνιµο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να υπογραµµίσω τη χθεσινή
παραδοχή του κ. Στουρνάρα για τη ρύθµιση σε σχέση µε τον
ΟΑΕΕ που επέφερε µειώσεις ύψους 35% στις νέες συντάξεις του
Οργανισµού και η οποία απεσύρθη προσωρινά. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η διάταξη αυτή δεν είναι µόνο σωστή,
αλλά και δίκαιη. Βλέπουµε εποµένως εδώ για ακόµη µια φορά
την απόπειρα πολιτικής εξαπάτησης της Βουλής µε διατάξεις
που εµφανίζονται ως «λαγοί» απλώς για να αποσυρθούν προσωρινά.
Το ίδιο φαινόµενο των «δίδυµων» Υπουργών που εµπαίζουν την
κοινωνία, το είδαµε και πρόσφατα στην περίπτωση των κυρίων
Μανιτάκη και Ρουπακιώτη που το ένα το έκαναν δύο µε την περίφηµη πλέον διάταξη που οδηγεί στην κατάργηση της προστασίας των εργαζοµένων, την οποία απέσυραν για να την
ξανακαταθέσουν µετά το Πάσχα.
Σήµερα έχουµε άλλο ένα τέτοιο δίδυµο, τους κυρίους Στουρνάρα και Βρούτση, που επιχειρούν το ίδιο ακριβώς κόλπο µε τη
µείωση των συντάξεων των ελευθέρων επαγγελµατιών. Δυστυχώς, όµως, για εσάς η δήθεν ικανότητα της συγκυβέρνησης είναι
πλέον τόσο προκλητικά εµφανής που δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα.
Εάν µάλιστα συνεχίσει ο κ. Μουρούτης να σας δίνει τέτοιας
ποιότητος επικοινωνιακές συµβουλές, τότε καλά θα κάνετε να
κόψετε το 35% από το µισθό των 8.000 ευρώ που του δίνει η Νέα
Δηµοκρατία και όχι από τις πενιχρές συντάξεις του ΤΕΒΕ, γιατί
η κοροϊδία έχει και κάποιο όριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
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Παρακαλώ στα υπουργικά έδρανα οι συνεννοήσεις να γίνονται
εκτός Αιθούσης, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τους αρέσει το παρασκήνιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι παρασκήνιο. Εδώ είναι σχεδόν προσκήνιο. Παρακαλώ για ησυχία στην
Αίθουσα.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι οι της κυβερνητικής «κουστωδίας» δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις παρατηρήσεις σας. Οµιλώ για τους ανθρώπους που βρίσκονταν προ
ολίγου στα υπουργικά έδρανα, που έχουν ποικίλες πολιτικές
προελεύσεις. Ο Γραµµατέας της Κυβέρνησης είναι από το χώρο
τον ακροδεξιό, ενώ ο Υπουργός Οικονοµικών είναι από το χώρο
της κοµµουνιστικής Αριστεράς και όµως τα έχουν βρει όλοι τους
µία χαρά στο έργο της εκποίησης του εθνικού µας πλούτου και
της προδοσίας της πατρίδας. Και να µην γελάει κανείς, διότι
αυτά που λέω είναι απολύτως ακριβή και σωστά.
Σε προηγούµενη οµιλία µας, προ της ψήφισης ενός ακόµη
µνηµονίου, είχαµε αναφερθεί σε ένα µείζον ζήτηµα ουσίας και
ηθικής τάξεως. Στα θλιβερά και προκλητικά προνόµια του πολιτικού συστήµατος και από αυτά δεν εξαιρείται ούτε δεξιός, ούτε
αριστερός. Δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν άλλαξε τίποτα, παρ’
όλο που στην κοινωνία επιβλήθηκαν κι επιβάλλονται ακόµη πιο
αιµατηρά µέτρα και περικοπές.
Συγκεκριµένα, αναφέροµαι στις άθλιες και απαράδεκτα υψηλές αµοιβές που απολαµβάνουν τα golden boys της πολιτικής
και οικονοµικής µας ζωής και εξουσίας, Βουλευτές, Υπουργοί,
διευθυντές οργανισµών, διοικητές ταµείων, άνθρωποι που εργάζονται για την εκποίηση του εθνικού µας πλούτου. Θα επιµείνω
στους Βουλευτές -και δη τους κυβερνητικούς- που συναποφασίζουν και σήµερα να εξευτελίσουν έναν ολόκληρο λαό, όχι µόνο
µε τις µειώσεις µισθών και τις περικοπές συντάξεων, αλλά κυρίως µε την πολιτική της ύφεσης που οδηγεί εκατοµµύρια συµπολίτες µας στην ανεργία, στη ψυχική κατάρρευση, στην παραίτηση και στην εξαθλίωση.
Θα έπρεπε, κύριοι να έχετε προ πολλού καταργήσει τα τροµερά και προκλητικά σας προνόµια, τους παχυλούς µισθούς
χωρίς αντίκρισµα εργασίας, τις επιχορηγήσεις προς τα κόµµατα
και τις αργοµισθίες των χιλιάδων ευρώ που «αρπάζουν» οι Βουλευτές.
Ρωτάνε διάφορα ανδρείκελα, από άκρα Δεξιά, µέχρι άκρα Αριστερά, πού βρίσκουµε εµείς της Χρυσής Αυγής τα λεφτά και
ανοίγουµε συνεχώς νέα γραφεία και βοηθάµε φτωχούς συµπολίτες µας. Τα βρίσκουµε εκεί που δεν τολµάτε να πλησιάσετε
εσείς. Τα βάζουµε από την τσέπη µας. Με τους µισθούς των Βουλευτών µας, η οργάνωσή µας σιτίζει δεκάδες χιλιάδες ελληνικές
οικογένειες, συνδράµει ανέργους, περιθάλπει απόρους, βοηθά
τον Έλληνα ακόµα και µε το αίµα των µελών µας. Και γι’ αυτό
µας κατηγορήσατε -χθες συγκεκριµένα- διότι εσείς δεν έχετε το
ηθικό ανάστηµα να πράξετε το ίδιο. Δεν δώσατε ούτε µισό ευρώ
σε ένα φτωχό από τα εκατοµµύρια που «αρπάζετε» αφειδώς, δεν
δώσατε ούτε µία σταγόνα αίµα σ’ ένα συµπολίτη µας που το έχει
ανάγκη. Βολευτήκατε µε τα προνόµια που σας χαρίζει ως δωροδοκία το πολιτικό σύστηµα και από εδώ πηγάζει και το τεράστιο
µένος σας, η τεράστια πολεµική έναντι της Χρυσής Αυγής.
Επανέρχοµαι στο παρόν νοµοσχέδιο-έκτρωµα. Στόχος του
µνηµονίου είναι ασφαλώς η διάλυση του εθνικού και κοινωνικού
ιστού της χώρας, η καταστροφή του µέλλοντος της Ελλάδος. Για
τη συγκυβέρνηση της υποταγής και της ξενοδουλείας, που µε
απάτες και ψέµατα παραπλάνησε τον ελληνικό λαό, δεν έχω να
πω τίποτα άλλο.
Επαναλαµβάνω και επιµένω στα όσα είπα κατά πρόσωπο στον
εξέχοντα παράγοντα της συγκυβέρνησης, στο νούµερο δύο παράγοντα της εγχώριας τρόικας, στον Ευάγγελο Βενιζέλο –κατά
κόσµο «Τούρκογλου»- κατά την εξέτασή του στην προανακριτική
επιτροπή. Εκεί, δηλαδή, όπου επανέλαβα επί της ουσίας αυτά
που φωνάζει κάθε µέρα σε όλη την Επικράτεια ο απλός, ο αδικηµένος Έλληνας πολίτης. Η φωνή αυτού του πολίτη, είναι σήµερα
η Χρυσή Αυγή. Είναι η φωνή της οργής, η φωνή της αλήθειας.
Ο δρόµος της Χρυσής Αυγής για την απελευθέρωση της
χώρας από τα δεσµά των τοκογλύφων, είναι τραχύς και σκληρός.
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Ο δρόµος της εθνικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας απαιτεί καταγγελία του µνηµονίου, άµεσο λογιστικό έλεγχο του δηµοσίου
χρέους και άρνηση πληρωµής του παράνοµου και επαχθούς χρέους. Ειδικές ελεγκτικές οµάδες πρέπει να µπουν σε Υπουργεία
και δηµόσιους οργανισµούς και να τα κάνουν όλα φύλλο και
φτερό για να µάθουµε τι πληρώνουµε και σε ποιους, να µάθουµε
ποιο ποσοστό του χρέους είναι παράνοµο.
Αυτό το έπραξαν ασφαλώς κράτη-µπανανίες, τύπου Εκουαδόρ, της Λατινικής Αµερικής. Δεν τολµάτε όµως να το πράξετε
εσείς, διότι έτσι θα προκύψει ποιοι πήραν τις µίζες, το µαύρο
χρήµα, τα τεράστια σκάνδαλα µε εµπλοκή των δύο κοµµάτων
εξουσίας, της σηµερινής κοινοπραξίας πλέον, «ΝΔ-ΠΑΣΟΚ Α.Ε».
Την πολιτική κάθαρση εγγυάται µόνο µία εθνική ηγεσία µε
πρωτοπόρο τη Χρυσή Αυγή, κατόπιν επικύρωσης της πολιτικής
µας βούλησης από τον ελληνικό λαό µέσω δηµοψηφίσµατος.
Διότι στην πρόταση εξουσίας της Χρυσής Αυγής, πρώτο και
κύριο λόγο θα έχει ο ελληνικός λαός, που µε δηµοψηφίσµατα θα
αποφασίσει για όλα τα µείζονα πολιτικά ζητήµατα. Ο λαός θα ψηφίσει και θα στηρίξει την καταγγελία του µνηµονίου, την οριστική
κατάργηση των αιµατηρών και καταστροφικών µέτρων.
Ο λαός θα ψηφίσει και θα στηρίξει την καταγγελία του µνηµονίου, την οριστική κατάργηση των αιµατηρών και καταστροφικών
µέτρων. Ο λαός µας θα αποφασίσει εάν θα παραµείνει η χώρα
στο ευρώ ή θα επιστρέψει στη δραχµή, εάν θα συνεχιστεί η πολιτική της υποταγής ή θα πάµε επιτέλους κόντρα στον ανθελληνισµό των τοκογλύφων. Ο δρόµος της ρήξης µε τους τοκογλύφους θα είναι σκληρός. Η χώρα θα µατώσει. Όµως και τώρα
µατώνουµε µε τις χιλιάδες αυτοκτονίες, µε τα εκατοµµύρια των
Ελλήνων ανέργων.
Η µόνη εφικτή λύση είναι η επιστροφή στην εθνική παραγωγή,
στον πρωτογενή τοµέα, στους αγρούς, στα ορυχεία, στις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Μιας και ανέφερα τα ορυχεία, πάµε
στην παραγωγή χρυσού όπου το «BLOOMBERG» λέει ότι η χώρα
µας µπορεί να είναι πρώτη πανευρωπαϊκώς. Εδώ, όµως, υπάρχει
το µεγάλο σκάνδαλο όπου ευνοούνται οι ξένοι, ευνοείται η εγχώρια πλουτοκρατία. Αναφέροµαι στο σκάνδαλο των ορυχείων
χρυσού της Χαλκιδικής όπου έχουν εκχωρηθεί σε Καναδούς και
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» του Μπόµπολα από τη Νέα
Δηµοκρατία. Αλλά και ο dear Αλέξης Τσίπρας πριν µια εβδοµάδα
έπινε και αυτός καφέ µε την οικογένεια Μπόµπολα.
Εποµένως µόνο η Χρυσή Αυγή µπορεί να εξασφαλίσει άµεση
καταγγελία και κατάργηση όλων των εξευτελιστικών συµβάσεων,
µπορεί να εξασφαλίσει εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου
προς όφελος του ελληνικού λαού ούτως ώστε µε τα κέρδη να
επιδοτήσουµε την πρωτογενή παραγωγή και εν τέλει την ελληνική αυτάρκεια και να µπει ένα τέλος στους µεσάζοντες, στις
µίζες και στους ξένους νταβατζήδες.
Θέλω να κλείσω µε ένα µήνυµα προς τους εκπροσώπους της
συγκυβέρνησης αλλά και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που
διαγωνίζονται για το ποιος θα διασύρει σήµερα περισσότερο τη
χώρα. Μέχρι σήµερα κάνατε άπειρες προσπάθειες να µας θέσετε
στο περιθώριο, να µας θέσετε εκτός νόµου, να µας βάλετε φυλακή και άλλα πολλά που κατά καιρούς φαντασιώνεστε.
Τι καταφέρατε µε όλα αυτά; Ως σήµερα όλοι παραδέχονταν
ότι είµαστε τρίτο κόµµα. Σήµερα, Κυριακή 28 Απριλίου, διαβάζω
στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» επί λέξει: «Ένας εκ των εγκυρότερων εκλογολόγων επικαλούµενος ενδείξεις από αδηµοσίευτες µετρήσεις είπε ότι δεν θα του φαινόταν καθόλου παράξενο
εάν στις ευρωεκλογές του 2014, τα µνηµονιακά κόµµατα γνώριζαν ακόµη µεγαλύτερη συντριβή και από αυτήν του Μαΐου του
2012 και η Χρυσή Αυγή έφτανε σε ποσοστό άνω του 15% και του
20%.»
Αν, πλέον, λένε οι εκλογολόγοι ότι λαµβάνουµε 20%, φανταστείτε πόσο χαµηλά βρίσκεται η Νέα Δηµοκρατία. Και βεβαίως
όταν έρθει η ώρα των εκλογών είναι βέβαιο πως η πρώτη θέση
δεν θα είναι για κανέναν δεδοµένη. Μια µεγάλη ελπίδα για το
µέλλον της Ελλάδος ανατέλλει. Ερχόµαστε και η χρυσή αυγή του
Ελληνισµού ανατέλλει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Το λόγο έχει
η κ. Μαρία Ρεπούση.
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ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου που συζητάµε στη Βουλή εµπεριέχει κάποιες θετικές διατάξεις -και οφείλουµε να το πούµε αυτό, παρ’ όλο που είναι
νόµος προαπαιτούµενο- όπως είναι η εξαίρεση της καταβολής
του ειδικού φόρου ακινήτων για τους µακροχρόνια άνεργους ή
η θέσπιση πολλών δόσεων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των
πολιτών και των επιχειρήσεων.
Είναι όσες θετικές διατάξεις θα θέλαµε; Όχι, δεν είναι. Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει προσπαθήσει και στο επίπεδο της διαβούλευσης και της συζήτησης του παρόντος σχεδίου νόµου να
καταφέρει ακόµα περισσότερα, όπως για παράδειγµα την εξαίρεση των νοικοκυριών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Και η εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς η κ. Ξυροτύρη,
αλλά και ο κ. Ψύρρας, έκαναν προτάσεις και πιστεύουµε ότι οι
αρµόδιοι Υπουργοί έχουν ακόµα το περιθώριο να βελτιώσουν το
παρόν σχέδιο νόµου.
Καταργούνται διάφοροι οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου. Το επιθυµητό θα ήταν οι υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτούς του οργανισµούς, να µπορούν µε κάποια µορφή να περάσουν σε άλλες
υπηρεσίες του δηµοσίου. Αυτό, όµως, δεν είναι δυνατόν στις παρούσες συνθήκες. Πρέπει να υπογραµµίσουµε το θετικό γεγονός
ότι κάποια στιγµή θα δηµιουργηθούν κενές θέσεις για νέους ανθρώπους που έχουν υψηλά προσόντα και που θα έχουν έτσι ελπίδα να στελεχώσουν τη Δηµόσια Διοίκηση.
Στον παρόν σχέδιο νόµου υπάρχουν και κάποιες αρνητικές
ρυθµίσεις, που τις έχουµε επισηµάνει και ζητάµε βελτιώσεις. Στις
αρνητικές αυτές ρυθµίσεις, θεωρούµε στη Δηµοκρατική Αριστερά ότι είναι και οι διατάξεις που εισάγονται µε την παράγραφο Θ. Αναφερθήκαµε σε αυτές στη χθεσινή συνεδρίαση της
αρµόδιας επιτροπής. Δεν έχουµε πάρει επίσηµα απαντήσεις από
τον Υπουργό Παιδείας. Είναι ρυθµίσεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας.
Στην παράγραφο Θ.1. στην υποπαράγραφο 1 υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο ν. 4093/2012 υπήρξε µία σειρά από
ρυθµίσεις που ευνοούσαν τις µεγάλες εκπαιδευτικές επιχειρήσεις, απέναντι στις µικρές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις. Με αυτό
το σχέδιο νόµου εισάγονται ακόµη µεγαλύτερα προνόµια για τις
µεγάλες εκπαιδευτικές µονάδες σε βάρος των µικρών εκπαιδευτικών µονάδων. Αυτό που είναι το πιο επικίνδυνο, είναι ότι ο
νόµος δίνει τη δυνατότητα συλλειτουργίας µορφών τυπικής και
άτυπης εκπαίδευσης που όπως γνωρίζουµε, απευθύνονται σε τελείως διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. Λέει ο νόµος «απαγορεύεται στην ίδια αίθουσα…» –είναι αυτονόητο αυτό- «να συλλειτουργούν διαφορετικές µορφές εκπαίδευσης», ωστόσο δεν απαγορεύει τη συλλειτουργία διαφορετικών µορφών εκπαίδευσης στο
ίδιο ωράριο. Αυτό θα πρέπει να το συµπεριλάβει ο αρµόδιος
Υπουργός, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν στο ίδιο εκπαιδευτήριο, στο ίδιο ωράριο παιδιά µικρής ηλικίας µε ενήλικους
ή και µεγάλης ηλικίας εκπαιδευόµενους, καθώς οι µονάδες αυτές
αφορούν και τη διά βίου µάθηση.
Επίσης, πρέπει εδώ να πούµε ότι η ρύθµιση αυτή δεν είναι
προαπαιτούµενο και δεν καταλαβαίνουµε γιατί µπαίνει στο παρόν
σχέδιο νόµου. Πολλές φορές κατηγορείται η Κυβέρνηση ότι χρησιµοποιεί νοµοθετικές πρωτοβουλίες ως προαπαιτούµενες για
να εισαγάγει διάφορες ρυθµίσεις. Θα ήθελα να µην δίνει λαβή
µε την εισαγωγή ανάλογων ρυθµίσεων.
Ακραία προβληµατική είναι επίσης η υποπαράγραφος 2 της
παραγράφου Θ’ που αφορά την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µε άλλα λόγια αφορά το ωράριο των καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Άκουσα εχθές στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και σήµερα τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Χρυσοχοΐδη, να
αναρωτιέται γιατί υπάρχει αντίρρηση για την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Θέλω να πω εδώ στις κυρίες και στους
κυρίους συναδέλφους ότι µε βάση τον νόµο από µηδέν έως έξι
χρόνια οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται είκοσι µία διδακτικές
ώρες. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι είκοσι µία διδακτικές ώρες δεν
είναι το ωράριό τους. Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωµένοι όχι
µόνο να διδάσκουν στις αίθουσες, αλλά και να διορθώνουν γρα-
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πτά και κυρίως να προετοιµάζονται και να ενηµερώνονται για τις
εξελίξεις που αφορούν το αντικείµενό τους.
Το κάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτό; Όχι. Πρέπει να το κάνουν όµως. Όταν, λοιπόν, ο νοµοθέτης λέει ότι ο εκπαιδευτικός
έχει είκοσι µία ώρες διδασκαλίας, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο
να αφιερώνει τουλάχιστον άλλες τόσες, έτσι ώστε να διορθώνει,
να ενηµερώνεται, να ενηµερώνει τους γονείς, να προετοιµάζεται
ο ίδιος. Άρα, είναι τελείως διαφορετικές οι διδακτικές ώρες µε
τις ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι πρόβληµα –επαναλαµβάνω- η αύξηση του ωραρίου;
Είναι. Αλλά, όπως λένε, όπως έχουµε πει στην Δηµοκρατική Αριστερά, δεν είναι τόσο σηµαντική η αύξηση του ωραρίου όσο είναι
τα κενά των σχολείων. Υπάρχουν κενά; Υπάρχουν πάρα πολλά
κενά. Υπάρχουν τρόποι να καλυφθούν αυτά τα κενά χωρίς αύξηση ωραρίου;
Η Δηµοκρατική Αριστερά πιστεύει πως υπάρχουν τρόποι.
Έχουµε κάνει µία ολοκληρωµένη πρόταση για την κάλυψη των
κενών αυτών. Θα την επαναλάβω σε τίτλους, γιατί δεν έχω ώρα.
Είναι η εξής:
Πρώτον, άρση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στην κεντρική διοίκηση, στα κόµµατα, στους Βουλευτές, γιατί υπάρχουν
αποσπασµένοι και στους Βουλευτές. Αναφέροµαι σε έναν Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που χθες ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχουν. Επαλήθευσα ότι υπάρχουν αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί και στους
Βουλευτές.
Είναι περίπου τεσσερισήµισι χιλιάδες οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί εκτός σχολικών αιθουσών. Άρα, το πρώτο βήµα είναι το
Υπουργείο Παιδείας να πάρει πίσω όλες αυτές τις αποσπάσεις.
Η δεύτερη πρότασή µας αφορά την εξάντληση του ωραρίου
των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί σε σχολεία των µεγάλων αστικών κέντρων και που γνωρίζουµε ότι δεν κάνουν όλο
τους το ωράριο.
Η τρίτη µας πρόταση αφορά την αξιοποίηση του δεύτερου
πτυχίου των εκπαιδευτικών, ώστε να κάνουν µαθήµατα, υπάρχουν κενά.
Εάν τελικά υπάρξει πρόβληµα, τότε προτείνουµε την αύξηση
του χρόνου παραµονής στη βαθµίδα του ωραρίου και όχι την αύξηση του ωραρίου, δηλαδή, ο εκπαιδευτικός να αλλάζει ώρες διδασκαλίας όχι στην εξαετία, όπως άλλαζε, αλλά στη δεκαετία.
Εάν το Υπουργείο µας λέει ότι οι αριθµοί δεν βγαίνουν, οφείλει
να τους δηµοσιοποιήσει, να δώσει στο ελληνικό Κοινοβούλιο αυτούς τους αριθµούς, στη βάση των οποίων στηρίζεται, για να
προτείνει την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Επίσης, θα ήθελα εδώ να πω ότι αυτήν την αύξηση του ωραρίου θα πρέπει να τη δούµε σε συνδυασµό µε ένα προεδρικό διάταγµα που αφορά τις αναγκαστικές µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Επίσης, θα ήθελα να πω στους αγαπητούς συναδέλφους
ότι, εάν για έναν εκπαιδευτικό ενός κεντρικού σχολείου της Αθήνας δεν είναι τίποτα να πάει στο διπλανό σχολείο και να συµπληρώσει το ωράριο των τριών ή των τεσσάρων ωρών που του
λείπουν, είναι πολύ δύσκολο για έναν εκπαιδευτικό που υπηρετεί
σε ένα σχολείο της επαρχίας, όταν το διπλανό σχολείο σηµαίνει
ενδεχοµένως και δεκαπέντε και είκοσι και είκοσι πέντε χιλιόµετρα
µακριά από την έδρα του.
Στη Δηµοκρατική Αριστερά θέλουµε ένα καλό δηµόσιο σχολείο και έχουµε υπερασπιστεί όλες τις µεταρρυθµίσεις. Παραδείγµατος χάριν, τελευταία συζητήσαµε για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών. Είµαστε υπέρ όλων των αλλαγών που µας πηγαίνουν σε ένα πολύ καλό δηµόσιο σχολείο. Θέλουµε να υπάρχει
αξιολόγηση και θέλουµε να υπάρχει παραµονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Αυτό το καλό δηµόσιο σχολείο όµως δεν γίνεται µε µετακινούµενους εκπαιδευτικούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ρεπούση.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαρι-
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στώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω απλώς να καταθέσω προσθήκες - αναδιατυπώσεις στην
παράγραφο Β. που έχει να κάνει µε τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, θα ήθελα να καταθέσω νοµοτεχνικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις επί των διατάξεων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχουν
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να κάνουν µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τα ασφαλιστικά
ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες - αναδιατυπώσεις και νοµοτεχνικές παρατηρήσεις - βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ, να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η Κυβέρνηση και µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο συνεχίζει τη ληστεία στους πολλούς, στους εργαζόµενους, στα λαϊκά στρώµατα, για να σώσει τα µονοπώλια και τους
επιχειρηµατικούς οµίλους. Οι σύντροφοί µου αναφέρθηκαν στις
τοποθετήσεις τους, πέραν των άλλων, στις ρυθµίσεις για τους
λογιστές, τους αρτοποιούς, τα φωτοβολταϊκά, τους πωλητές των
λαϊκών αγορών, τους γεωτεχνικούς, τους κρεοπώλες. Δεν θα
αναφερθώ σε αυτούς για λόγους οικονοµίας χρόνου.
Πολύς λόγος έγινε το τελευταίο διάστηµα για τους δηµόσιους
υπαλλήλους. Η λάσπη, η συκοφαντία που εξαπολύσατε δεν έχει
προηγούµενο. Ο στόχος αυτής της επίθεσης ήταν να µείνουν
χωρίς συµµάχους στην όποια αντίδραση στη σφαγή που τους
ετοιµάζετε. Επικαλεστήκατε πολλοί από εσάς της Κυβέρνησης
από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ «τους καηµένους
του ιδιωτικού τοµέα που έµειναν άνεργοι», για να στηρίξετε τις
απολύσεις και στον δηµόσιο τοµέα. Τη διάσπαση των εργαζοµένων σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σε ρετιρέ και υπόγεια, σε
προνοµιούχους και µη, την έχετε κάνει επιστήµη. Για το σύστηµα
που υπηρετείται η διάσπαση, η παρεµπόδιση της ενότητας της
εργατικής τάξης είναι προϋπόθεση για τη θωράκισή του, για την
κυριαρχία των εκµεταλλευτών. Δείχνετε ως υπεύθυνη τη µία
οµάδα εργαζόµενων απέναντι στην άλλη.
Κανείς εργαζόµενος, κανείς άνεργος δεν πρέπει να υιοθετεί
τον στόχο αυτό. Είναι εχθρικός. Υπηρετεί τους εκµεταλλευτές
και το κράτος τους. Κανείς δεν κερδίζει. Όλοι θα χάσουν. Με άλλοθι τους επίορκους, οι οποίοι είναι λίγοι και θα µπορούσατε να
τους αντιµετωπίσετε, αν το θέλατε, προχωράτε σε µπαράζ απολύσεων. Μιλάτε για δεκαπέντε χιλιάδες µέχρι το τέλος του 2014.
Ωστόσο, ο στόχος σας των εκατόν πενήντα χιλιάδων παραµένει.
Ποιος είναι, όµως, αλήθεια ο στόχος και αυτής της µεταρρύθµισης; Στόχος είναι οι βαθιές ανατροπές των εργασιακών σχέσεων και στο δηµόσιο τοµέα, δηλαδή, η κυριαρχία των ευέλικτων
µορφών.
Στόχος σας είναι επίσης η αλλαγή του Πειθαρχικού Κώδικα
των δηµοσίων υπαλλήλων, που θα αποτελεί το εργαλείο για να
υλοποιείτε την αντιλαϊκή σας πολιτική, χωρίς αντιδράσεις. Θέλετε πλήρως υποταγµένους τους δηµόσιους υπαλλήλους στην
υλοποίηση της φιλοεπιχειρηµατικής πολιτικής σας. Πάνω από
τον κάθε υπάλληλο θα κρέµεται η αξιολόγηση. Κριτήριο θα είναι
η αποτελεσµατική υλοποίηση της πολιτικής ενάντια στο λαό.
Η απόλυση των εργαζοµένων ιδιωτικού δικαίου στους οργανισµούς που καταργούνται, που συγχωνεύονται, παρά την προ τετραµήνου άλλη ρύθµιση –απλά τώρα ωρίµασε βέβαια και στο
λαό- έχει ως στόχο την απαλλαγή του δηµοσίου από τις υπηρεσίες που πρόσφερε µέχρι τώρα και την παραχώρησή τους στο
κεφάλαιο. Αφορά ιδιαίτερα τις υπηρεσίες της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας.
Στην αιτιολογική έκθεση λέτε ότι καταφέρατε αξιοθαύµαστα
επιτεύγµατα. Ποια είναι αλήθεια αυτά τα αξιοθαύµαστα επιτεύγµατα; Μήπως είναι οι πάνω από το ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι,
οι άστεγοι, οι πεινασµένοι, τα τριάµισι εκατοµµύρια πολιτών που
ζουν κάτω από όριο της φτώχειας; Μήπως είναι η κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, οι µισθοί πείνας που έχετε
επιβάλει, η φοροληστεία στα λαϊκά στρώµατα; Μήπως είναι η κατάργηση των αποζηµιώσεων και κάθε άλλου δικαιώµατος, όπως
της σταθερής δουλειάς, του οκταώρου; Μήπως είναι η καταστροφή του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος, η απαλλαγή
των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές, οι συντάξεις πείνας των 360 ευρώ που ετοιµάζετε για τους συνταξιούχους;
Ναι. Όλα αυτά είναι επιτεύγµατα για τους επιχειρηµατικούς
οµίλους. Είναι επιτεύγµατα για τους καπιταλιστές. Ούτε αυτοί
δεν φαντάζονταν πως µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα θα γκρεµίζατε όλα όσα έχτισαν µε αίµα και θυσίες οι εργαζόµενοι, ο
λαός. Ούτε αυτοί δεν φαντάζονταν ότι θα υλοποιούσατε τόσο
γρήγορα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μάαστριχ, της Λευκής Βίβλου, που για κάποιους δεν ήταν ούτε λευκή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ούτε µαύρη. Έτσι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε.
Ναι! Τα αξιοθαύµαστα επιτεύγµατα που γράφετε στην αιτιολογική έκθεση απευθύνονται σ’ αυτούς που υπηρετείτε, στα µονοπώλια, στις πολυεθνικές. Συνεχίζετε τα καθηµερινά θαύµατα
για τα µονοπώλια και τον καθηµερινό Γολγοθά –λόγω και των
ηµερών- για τους εργαζόµενους, µπήγοντας τα καρφιά στο
σταυρό που κουβαλάνε, ακόµη πιο βαθιά.
Λέτε ότι το µοναδιαίο κόστος εργασίας µειώθηκε στο 16,1%
για τους επιχειρηµατίες και θα πέσει κι άλλο το επόµενο διάστηµα. Στο σχεδιασµό που προβλέπεται και στην αιτιολογική έκθεση, πέραν από το µοναδιαίο κόστος εργασίας, είναι παρεµβάσεις για την κοινωνική ασφάλιση, την απελευθέρωση επαγγελµάτων, παρεµβάσεις στην αγορά αγαθών, µεταρρυθµίσεις στην
απονοµή της δικαιοσύνης, αποκρατικοποιήσεις, παραπέρα εξυγίανση στο δηµόσιο τοµέα κι άλλη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος. Όλα αυτά προβλέπονται το επόµενο διάστηµα.
Τι σηµαίνει άραγε αυτό για τους εργαζόµενους; Νέα επίθεση
σε βάρος της ίδιας της ζωής τους, νέα επίθεση στα εισοδήµατά
τους, µέσα κυρίως από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας!
Όλο αυτό το διάστηµα, όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις είναι
πράγµατι θαύµατα για τα µονοπώλια και για όλους αυτούς που
υπηρετείτε! Έχετε δηµιουργήσει συνθήκες ασφυκτικές, κόλαση,
για κάθε λαϊκή οικογένεια. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά τους
εκβιάζετε και µε κατασχέσεις, µε φυλακίσεις, αν δεν αποπληρώσουν τους δυσβάσταχτους φόρους που τους επιβάλλετε για να
ενισχύσετε τους κεφαλαιοκράτες που εκπροσωπείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τους λέτε ότι «µε αυτό το νοµοσχέδιο θα πληρώσετε, µπορείτε-δεν µπορείτε, το χαράτσι». Τι τους λέτε; Το είπε εδώ ο κ.
Βορίδης: «Μα, δεν είναι οι σαράντα οκτώ δόσεις καλό πράγµα
για τους εργαζόµενους;». Αφού λοιπόν τους χρεώσατε, καταργήσατε το αφορολόγητο, τους ληστεύσατε µε τους φόρους, κάνατε τη λαϊκή οικογένεια να χρωστά, τους λέτε τώρα ότι «θα τα
δώσετε, θέλετε, δεν θέλετε, σε σαράντα οκτώ δόσεις» και το παρουσιάζετε αυτό ως θετικό για τη λαϊκή οικογένεια.
Δεν µπορεί λοιπόν ο εργαζόµενος να πληρώσει και εµείς τον
καλούµε να µην πληρώσει, να αγωνιστεί, να υπάρξει αλληλεγγύη
του ενός µε τον άλλο, να σταµατήσουν όλες αυτές τις ρυθµίσεις
που προβλέπονται από το νοµοσχέδιο ενάντιά τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει µέσα από το νοµοσχέδιο
την «Εργάνη». Ούτε µε την «Εργάνη» ούτε µε την «Αριάδνη» µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα που έχετε δηµιουργήσει
στα ασφαλιστικά ταµεία.
Σήµερα, λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» λέτε
ότι ετοιµάζετε να κάνετε 360 ευρώ την κατώτατη σύνταξη. Πρέπει εδώ να πείτε ποιο είναι το σχέδιο σας.
Εµείς καλούµε και από αυτό το Βήµα τους εργαζόµενους την
1η του Μάη να γεµίσουν τις πλατείες σε κάθε πόλη, σε κάθε νοµό
και να αγωνιστούν ενάντια σε αυτήν την πολιτική, για την ανατροπή της. Αυτός είναι ο µονόδροµος σήµερα για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ κ. Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όλοι οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος που µίλησαν από το πρωί,
ξεκαθάρισαν γιατί καταγγέλλουµε, γιατί καταψηφίζουµε το αντικείµενο και γιατί ασκούµε κριτική και στη διαδικασία µε την οποία
ήρθε.
Ξεκαθαρίζουµε, όµως, το εξής, γιατί παρακολούθησα τη συζήτηση για το τι λέει και τι δε λέει το Σύνταγµα και διάφορες ερµηνείες. Να µου επιτραπεί να πω ότι το Σύνταγµα τα λέει όλα,
καθορίζει τι επιτρέπεται και µέσα σε αυτό υπάρχει και η δυνατότητα αναίρεσης αυτών που επιτρέπονται.
Τους τελευταίες µήνες γίνεται πολύς λόγος για τα κυριαρχικά
δικαιώµατα. Γιατί; Μέσα το Σύνταγµα δεν κατοχυρώνει εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων; Δεν το λέει µε σαφήνεια, µα δεν
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το λέει και έτσι. Δεν υπάρχει πρόταξη του κοινωνικού δικαίου
έναντι του εθνικού; Τώρα το ανακαλύψαµε; Γιατί το πρωί ανακατεύτηκαν τα πάντα.
Το Σύνταγµα επιτρέπει πολλά πράγµατα και την παρέκκλιση
του. Είναι αρκετά ελαστικό. Δεν είναι τόσο δογµατικό. Επιτρέπει
αυτό που λέει λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή κάθε τέσσερα χρόνια,
κάθε τρία χρόνια, ακόµα και κάθε χρόνο να γίνονται εκλογές,
πότε εθνικές, πότε τοπικές, πότε για το Ευρωκοινοβούλιο, και να
διαλέγει ο λαός ποιος θα τον εξουσιάσει. Αυτό που δεν αναγνωρίζει –εδώ υπάρχει σαφήνεια στο Σύνταγµα και η νοµιµότητα
αυτή είναι πλήρως κατοχυρωµένη- είναι το να πάρει ο λαός στα
χέρια του την υπόθεση της εξουσίας, της δικής του εξουσίας.
Αυτό το απαγορεύει. Η µόνη σαφήνεια είναι σε αυτό.
Εµάς µας ενδιαφέρει έστω τυπικές συνταγµατικές διατάξεις
να τηρούνται, γιατί ξέρουµε ότι, όταν δεν τηρούνται, θα στρέφονται εναντίον αυτών που αγωνίζονται και όχι εναντίον αυτών
που παραβιάζουν την νοµιµότητα για τα συµφέροντά τους. Πάνω
απ’ όλα, όµως, µας ενδιαφέρει ο λαός να φτιάξει το δικό του Σύνταγµα, το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε το Σύνταγµα που υπερασπίζεστε εδώ στη Βουλή.
Δεν σκοπεύω από την πλευρά µου να κάνω ηθικολογική κριτική
στην Κυβέρνηση ή να µιλήσω για ανηθικότητα κ.λπ.. Άλλωστε,
νοµίζω ότι σε αυτό το Κοινοβούλιο αυτά δεν έχουν και τόσο µεγάλη αξία.
Η Κυβέρνηση έφερε έτσι σύντοµα αυτό το νοµοσχέδιο. Τη διευκολύνει, γιατί αν υπήρχαν τέσσερις-πέντε µέρες συζήτησης θα
υπήρχαν ίσως και κινητοποιήσεις κ.λπ.. Τη συµφέρει όµως και
για τον εξής λόγο: Θέλει να πάρει τη δόση των 6,6 δισεκατοµµυρίων σε συνδυασµό µε το ότι στις 20 Μαΐου πρέπει να πληρώσει
5,6 δισεκατοµµύρια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα
ακούρευτα οµόλογα. Μπορεί να µην πάνε αυτά καθαυτά τα
λεφτά –δεν έχει σηµασία- αλλά σαν ρευστό έτσι θα πάει.
Μπορεί, λοιπόν, κάποιος να καταλάβει αν αξίζει τον κόπο να
υποκύπτει στον εκβιασµό «Δεν θα πάρουµε λεφτά. Και τι θα κάνουµε;». Ο ελληνικός λαός πρέπει να βγει µέσα από αυτόν τον
εκβιασµό, γιατί την Κυβέρνηση την παίρνει και εκβιάζει.
Όµως, υπάρχει το εξής ζήτηµα. Η Κυβέρνηση λέει ότι µε αυτά
τα µέτρα την ενδιαφέρει να σώσει την οικονοµία. Ναι, το αναγνωρίζουµε ότι αυτό θέλετε να κάνετε. «Θέλουµε να αυξήσουµε το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν». Το ίδιο λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα
κόµµατα. Τι είναι αυτό το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν; Σχηµατίζεται ή δε σχηµατίζεται κυρίως, βασικά –όχι αποκλειστικά, αλλά
βασικά- από τους ρυθµούς αύξησης της κερδοφορίας και του
κεφαλαίου;
Αυτή είναι η βασική συνισταµένη του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος. Με αυτήν την έννοια, εµείς πιστεύουµε αυτό που λέει
η Κυβέρνηση. Μόνο που όταν λέµε οικονοµία και κοινωνία, δεν
υπάρχει ούτε ενιαίο συµφέρον ούτε ενιαίο κριτήριο ούτε ενιαία
ηθική ούτε ενιαία λογική. Γι’ αυτό δεν σας κατηγορούµε για ανήθικους και παράλογους. Γιατί να σας κατηγορήσουµε; Η ηθική,
η εντιµότητα, ο ορθολογισµός αφορούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου, αφορούν τα συµφέροντα των µονοπωλίων.
Από αυτήν την άποψη είσαστε –η Κυβέρνηση- πολύ συνεπείς
µε αυτά τα οποία λέτε και κάνετε. Αν δεν είσαστε απολύτως συνεπείς µε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις, ούτε η πρώτη ούτε
η τελευταία φορά είναι που το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης λέει κάτι παραπάνω, προκειµένου να έρθει στην Κυβέρνηση και έχει την ίδια στρατηγική.
Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, το εξής ζήτηµα: Η βασική αντιπαράθεση που υπάρχει σήµερα µέσα στη Βουλή –και αυτό είναι το
τραγικό- είναι ότι πλέον δεν είναι ούτε µνηµονιακές-αντιµνηµονιακές δυνάµεις. Και αν θέλετε, µέχρι τις εκλογές του προηγούµενου Μάη, το «µνηµονιακός-αντιµνηµονιακός» παρ’ ότι για εµάς
ήταν αποπροσανατολισµός και όχι ο πραγµατικός διαχωρισµός,
έστω, ήταν φορτισµένο από την πλευρά του λαού, µε µία δικαιολογηµένη καταδίκη των µνηµονίων και των δανειακών συµβάσεων –κυρίως των µνηµονίων, έτσι το έβλεπε ο λαός- και κατά
κάποιο τρόπο είχε ένα αντικειµενικά –ανεξάρτητα τι έλεγαν οι δυνάµεις- προοδευτικό περιεχόµενο.
Σήµερα, η αντιπαράθεση µέσα στη Βουλή, µε επικεφαλής από
τη µια µεριά τη Νέα Δηµοκρατία και από την άλλη τον ΣΥΡΙΖΑ,
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έχει φορτιστεί µε ένα άλλο περιεχόµενο. Παραµένει, βέβαια, µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο κ.λπ., κατά τη γνώµη µας, ως δευτερεύον
στοιχείο, από τη στιγµή µάλιστα που έχει ξεκαθαριστεί ότι η καταδίκη του µνηµονίου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολιτική. Η πολιτική καταδίκη δεν λέει και τίποτα. Πανεύκολη είναι,
σιγά. Είναι αυτονόητο. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτονόητα δεν υπάρχει
µνηµόνιο.
Υπάρχει µία κύρια αντιπαράθεση και είναι αρκετά οξυµένη και
δεν θα έλεγα αντιπαράθεση για το πηδάλιο της Κυβέρνησης –
που βεβαίως και αυτή υπάρχει. Το πρόβληµα όµως που αφορά
τον ελληνικό λαό, είναι ότι αυτή η αντιπαράθεση γίνεται γύρω
από το ποια συνταγή βγάζει την Ελλάδα από την κρίση, βγάζει
δηλαδή το κεφάλαιο, την καπιταλιστική οικονοµία, από τη κρίση
της.
Αυτή η αντιπαράθεση γίνεται σήµερα και δεν είναι καθόλου
πρωτότυπη. Και µάλιστα –να µε συγχωρείτε που θα το πω- σε
ορισµένες περιπτώσεις είναι αντιγραφή των όσων συζητιούνται
στις Βρυξέλλες, στην Ουάσινγκτον και σε άλλα κέντρα. Κάποιες
φορές µερικοί δεν αλλάζουν καν τις φράσεις για να φανεί ότι
είναι και µια ελληνική πρωτοτυπία τα όσα λέγονται! Τι το καινούργιο έχει αυτή η αντιπαράθεση;
Απολύτως φυσιολογική είναι η αντιπαράθεση και έχουµε αναπαραγωγή και από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας. Σαφώς η
Νέα Δηµοκρατία συντάσσεται αυτήν τη στιγµή µε την κυρίαρχη
συνταγή. Βεβαίως, φέρνει τη σφραγίδα της Γερµανίας, της Γαλλίας –του συµβιβασµού των δύο- της Ολλανδίας κ.λπ.. Τώρα,
όµως, η Ολλανδία αρχίζει και ζητάει χαλάρωση των δηµοσιονοµικών δεικτών γιατί αρχίζει και έχει προβλήµατα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συστρατευθεί µε την άλλη συνταγή. Η Νέα Δηµοκρατία λέει πρώτα θα έχουµε σφικτούς δηµοσιονοµικούς δείκτες για να έχουµε πλεονάσµατα, για να έχουµε ανάπτυξη. Ο
ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι, πιο χαλαρούς δείκτες κι έτσι θα έρθει καλύτερα
η ανάπτυξη.
Υπάρχουν επιµέρους διαφορές; Από τη σκοπιά του λαού, καµµία. Για να ξεκαθαρίσουµε, βάζουµε το εξής ερώτηµα: Όταν λέτε
ανάπτυξη, ποιος θα κάνει τις επενδύσεις; Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, είτε ελληνικοί είτε ξένοι. Η Κυβέρνηση λέει, απολύτως, ότι
οι ιδιώτες θα κάνουν τις επενδύσεις και µάλιστα λέει ότι τους
βάζει στη σειρά ο κ. Στουρνάρας –δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή
αν το λένε κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθµοί- και ότι υπάρχει συνωστισµός επενδύσεων. Θα το δεχθούµε. Εµείς δεν ξεκινάµε να
πούµε: «Λέτε ψέµατα». Αφού το λέτε, έτσι θα είναι».
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Εγώ θα κάνω επιλογή, θα πάρω τους υγιείς
επιχειρηµατίες, αυτούς που εφαρµόζουν τον νόµο». Ποιο νόµο;
Τον εργατικό. Μα, θα είναι κορόιδα οι επιχειρηµατίες να µην
εφαρµόσουν τον νόµο στην Ελλάδα! Τέτοιοι νόµοι που είναι, γιατί να µην τους εφαρµόσουν; Και µάλιστα αν καταφέρετε και µειωθούν παραπέρα οι εργοδοτικές εισφορές, µέχρι και να καταργηθούν, καταργηθούν και οι συλλογικές συµβάσεις, γιατί δηλαδή
να µην εφαρµόζουν τον νόµο; Μια χαρά νόµοι είναι αυτοί για
τους επιχειρηµατίες, αλίµονο!
Και ο κ. Σάλας βγαίνει και λέει «εµείς δεν θα δώσουµε δάνεια
σε επιχειρήσεις που έχουν µαύρη εργασία». Για σκεφτείτε, γιατί
το λέει; Δεν τα λένε όλα αυτά τυχαία. Και µην πείτε, ανέντιµοι,
ανήθικοι, έτσι και αλλιώς. Μιλάµε µε όρους ηθικολογίας και όχι
µε ταξικούς όρους –ας το πω έτσι- της πραγµατικής οικονοµίας.
Το κράτος –λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- θα κάνει συµπράξεις µε τους ιδιώτες ή λέει ο κ. Σαµαράς ότι θα έρθουν και θα επενδύσουν. Εγώ
δεν θα πω πολλά. Να σας θυµίσω το εξής πράγµα. Πάµε στην
περίοδο 1990-93 –γιατί δεν άλλαξε τίποτα από πλευράς της λειτουργίας των νόµων της καπιταλιστικής αγοράς, χειρότεροι έγιναν αλλά δεν άλλαξε η κατεύθυνσή τους- και στην περίοδο
1994-1999. Το 1990 η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση. Το να το πεις
κρίση, αν το σκεφτεί κανείς σε σχέση µε το τώρα, θα πει ότι είναι
υπερβολικό. Στην ουσία όµως, τότε µπαίνει σε κρίση.
Τι στοιχεία έχουµε; Έχουµε υπερπαραγωγή που αρχίζει από
το 1990 έως 1993, πέφτει η βιοµηχανική παραγωγή, ιδιαίτερα η
µεταποίηση, πέφτει η αγροτική παραγωγή και αρχίζουν τα –πώς
τα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θυµάµαι- «µηδέν συν µηδέν ίσον
δεκατέσσερα».
Το 1994 έχουµε ανάκαµψη. Πώς φαίνεται η ανάκαµψη; Με βελ-
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τίωση του ρυθµού αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
και µάλιστα πάνω από το µέσο ευρωπαϊκό όρο, αναπτύσσεται ο
ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια, βελτιώθηκε ο όγκος των εµπορικών ανταλλαγών της Ελλάδας στη Βαλκανική, ελληνικά κεφάλαια και επιχειρήσεις έδρασαν εκεί µε κέρδη, επεκτάθηκαν
στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και µε ορισµένα Βαλκανικά κράτη έχουµε ενεργητικό, πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο, µονοπωλιακοί όµιλοι αναβαθµίζονται και ακολουθούν στρατηγική εξαγωγής κεφαλαίων, δηµιουργούν νέες παραγωγικές µονάδες, φθάνουν µέχρι την Παρευξείνια ζώνη αλλά και την Αίγυπτο, διευρύνουν τη δράση µικροµεσαίων επιχειρήσεων –όχι µόνο
των µονοπωλιακών- στα Βαλκάνια που βέβαια µόλις µπαίνουν τα
µεγάλα κεφάλια, δεν αντέχουν, αυξάνονται οι δηµόσιες επενδύσεις στις κατασκευές, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες, διευρύνεται η χρηµατοπιστωτική αγορά, ξένοι θεσµικοί επενδυτές
προσελκύονται στην Ελλάδα, ενώ κεφάλαια που παράγονται
στην Ελλάδα εξάγονται σε ξένα χρηµατιστήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
Τον βλέπω τον χρόνο!
Την ίδια ώρα τα προβλήµατα στη µεταποίηση παραµένουν –
µε ανάκαµψη- δηλαδή η φθίνουσα πορεία των βασικών κλάδων
της, η κρίση στην αγροτική παραγωγή και επιδεινώθηκε ιδιαίτερα
η κτηνοτροφία. Δεν είναι τυχαίο οι µεγάλοι αποκλεισµοί των δρόµων. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις τότε ξεκινάνε. Την ίδια περίοδο
έχουµε αύξηση της µονοπώλησης, ιδιωτικοποιήσεις, ευέλικτη
αγορά εργασίας, µέτρα δηλαδή που προηγήθηκαν των µνηµονίων. Γι’ αυτό λέµε ότι το αντιµνηµονιακό είναι κάλπικο, όσο και
αν το µνηµόνιο είναι δραµατικό, γιατί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα παίρνονται µέτρα που πρώτα παίρνονταν µε βήµα σχετικά
σηµειωτόν.
Επίσης, επεκτάθηκε η εµπορευµατοποίηση στην παιδεία και
στην υγεία, χάνουν αγοραστική ικανότητα οι εργαζόµενοι, η αγοραστική ικανότητα πέφτει στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και
τότε έχουµε τη διεύρυνση του λαϊκού δανεισµού για κατοικία και
για µια σειρά άλλα πράγµατα.
Σκεφθείτε, λοιπόν, τι θα γίνει εάν έχουµε ανάκαµψη µε συνταγή Κυβέρνησης ή ανάκαµψη µε συνταγή ΣΥΡΙΖΑ –όταν έχουµε
κρίση στη Ευρωζώνη- από τη στιγµή δηλαδή που στο τιµόνι κυρίαρχος θα είναι το µονοπώλιο.
Και για να ξεκαθαρίσω –επειδή χαµογελάτε- µήπως µπορείτε
να µου πείτε εάν αναστέλλονται οι νόµοι της καπιταλιστικής αγοράς, η τάση µείωσης του µέσου ποσοστού κέρδους, η συγκέντρωση κεφαλαίου, ο νόµος του κέρδους µε πολιτικές αποφάσεις.
Αυτοί είναι νόµοι της οικονοµίας! Αναστέλλονται µε πολιτικές
αποφάσεις; Και εµείς να είµαστε κυβέρνηση –δεν πάει να πάρουµε πολιτική απόφαση!- αναστέλλονται; Πού θα επενδύσει ο
επενδυτής; Εκεί που θα βγάλει το µέγιστο κέρδος.
Πάρτε υπ’ όψιν ότι θα επενδύσει σε τοµείς που χρειάζονται
ελάχιστη εργατική δύναµη. Αυτό, όµως, τον οδηγεί να σκέφτεται
ότι πέφτει το µέσο ποσοστό κέρδους. Εδώ, έχετε δύο λύσεις και
εσείς και οι σύµµαχοί σας. Ποιες είναι οι λύσεις; Ή θα αφήσετε
να πέσει το µέσο ποσοστό κέρδους, για να συγκρατηθεί η κατανάλωση ή θα αυξηθεί το µέσο ποσοστό κέρδους και θα πέσει η
κατανάλωση.
Αυτές τις αντιφάσεις πώς θα τις λύσετε; Με πολιτικές αποφάσεις; Ή γεµίζοντας την πλατεία Συντάγµατος µε διαµαρτυρόµενους, που άλλοι θα λένε «Να καεί, να καεί…» και άλλοι θα λένε
«Στηρίζουµε την Κυβέρνηση στη διαπραγµάτευση»;
Τέλος, βρέθηκε η λύση: Η ενότητα του Νότου. Σας βάζω το
ερώτηµα: Ανταγωνισµοί δεν υπάρχουν στις χώρες του Νότου;
Δεν υπάρχουν ανταγωνιστικοί όµιλοι και ανταγωνιστικά προϊόντα,
ιδιαίτερα στο Νότο που έχει και ίδια προϊόντα; Μα, τι λέτε; Η Νέα
Δηµοκρατία, βεβαίως, εξαπατά το λαό -αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός λαός πρέπει επιτέλους να βγάλει συµπεράσµατα
–και τον εκβιάζει και τον εκφοβίζει και θα πάρει και πιο αντιδραστικούς και αντιδηµοκρατικούς νόµους, διότι δεν µπορεί να ελέγ-
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ξει το λαό. Αλλά και η εξαπάτηση του λαού µε αυταπάτες γίνεται:
Ο ένας µε εκφοβισµό και ο άλλος κρύβοντας την πραγµατικότητα. Δηλαδή, από δυο µεριές «καρότο και µαστίγιο». Ο ελληνικός λαός βρίσκεται «στα Τρίκαλα στα δυο στενά», αλλά δεν
µπορεί να γίνει Σακαφλιάς ο λαός. Πρέπει να αποφασίσει τι θα
γίνει.
Εξηγήστε µας, λοιπόν, την τάση µείωσης του µέσου ποσοστού
κέρδους, που ισχύει και για τις ελληνικές και για τις ξένες και για
τις έντιµες και για τις µη έντιµες επιχειρήσεις, για όλες, πώς θα
την αντιµετωπίσετε; Θα κάνουν επενδύσεις στη µεταποίηση ή θα
κρατικοποιήσετε την κλωστοϋφαντουργία; Ή µήπως θα πείτε
στους εργαζόµενους: «Ξεσηκωθείτε και πάρτε τις επιχειρήσεις,
όχι για αυτοδιαχείριση, αλλά κάντε τις κοινωνικές»; Μα, δεν
υπάρχει άλλη λύση.
Με αυτήν την έννοια το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, πραγµατικά, παλεύει για ό,τι µπορεί να περικοπεί ή να ανασταλεί.
Όµως, δεν µειώνουµε τη σηµασία της ταξικής πάλης. Της ταξικής πάλης, όχι της ταξικής συνεργασίας και της ταξικής υποταγής και της ελάσσονος αντίστασης, µέχρι να γίνουµε εµείς
κυβέρνηση. Ε, λοιπόν, αυτός ο αγώνας θα πάει µέχρι τέλους, όχι
για ανατροπή κυβέρνησης, διότι αυτός πρέπει να είναι µόνιµος
στόχος, αλλά για ανατροπή εξουσίας. Το θεωρείτε δογµατικό και
ξεπερασµένο και εσείς, και εσείς, και εσείς και όλοι.
Ο λαός σε κάποια στιγµή, όταν καταλάβει ότι οι αυταπάτες τέλειωσαν, ότι δεν µπορεί να ζήσει όπως ζούσε, θα αξιοποιήσει τις
ίδιες τις δυσκολίες του συστήµατος. Οι δύο συνταγές δείχνουν
ότι το καπιταλιστικό σύστηµα δεν µπορεί να λύσει την κρίση, να
την αντιµετωπίσει, όπως το έκανε πριν από είκοσι και τριάντα
χρόνια. Μόνο που αυτήν την αδυναµία του συστήµατος η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα θέλουν να τη βοηθήσουν να την ξεπεράσει.
Εµείς -να το πούµε καθαρά- την αδυναµία του συστήµατος θέλουµε να τη διευρύνουµε. Αυτή είναι η σωτηρία του λαού. Απ’
αυτήν την άποψη η απάντησή µας είναι: λαϊκή εξουσία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος –Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κύριος Υπουργός θέλει να κάνει µία ανακοίνωση.
Οπότε, κύριε Υπουργέ, δεν βάζω καν χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να κάνω µια προσθήκη-αναδιατύπωση που διευρύνει τα
κοινωνικά κριτήρια για ελαχιστοποίηση καταβολής του φόρου
ακινήτων, ως εξής:
Στο τέλος της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7. της
παραγράφου Α. του σχεδίου νόµου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικούµενη
κατοικία και ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό
αυτών σε πρόσωπο που ευρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλείται µε φτώχεια, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως θα εξειδικευθούν τα κριτήρια και θα καθορισθούν τα αρµόδια όργανα και
η εφαρµοστέα διαδικασία για την πληρωµή του Ε.Ε.Τ.Α. σε περισσότερες δόσεις ή για τη µείωση του ύψους του, στο µέτρο
που είναι αναγκαίο, ή για την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, έτσι ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να µπορούν
να ανταποκριθούν στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων ή των προσώπων που συνοικούν µε
αυτούς και τους βαρύνουν φορολογικά».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος –Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να κατατεθεί και να διανεµηθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη-αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΕ’ - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

11395

«

»)

11396

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος –Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από περίπου δέκα µήνες θητείας αυτής της Κυβέρνησης για όσους παρακολουθούµε µε πολύ προσοχή το έργο της και µε κριτική
διάθεση, αλλού ψηφίζοντας υπέρ και αλλού κρατώντας επιφυλάξεις, τώρα πια µπορούµε να πούµε ότι έχουµε επαρκή δείγµατα, για να αποκρυσταλλώσουµε άποψη για το πού πάνε τα
πράγµατα. Αποκορύφωµα πραγµατικά και ένδειξη ή και απόδειξη
για το πώς ακριβώς σκέπτεται και λειτουργεί αυτή η Κυβέρνηση
είναι το σηµερινό σχέδιο νόµου.
Εκτιµώ, πιστεύω ότι έχουµε πια επαρκείς αποδείξεις, για να
ισχυριστούµε πως η Κυβέρνηση δεν πιστεύει στην πραγµατική
οικονοµία, δεν πιστεύει στους ανθρώπους της. Διατείνονται τα
στελέχη της πως πιστεύουν σε αυτό που συγκροτεί, κατά τον
ΟΟΣΑ, κατά τις δικές µας µελέτες, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονοµίας, δηλαδή τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ξεπερνούν το 90% της δικής µας επιχειρηµατικότητας. Αυτό διατείνονται η Κυβέρνηση και τα στελέχη της. Όµως, πιστεύω ότι αναπαράγεται ακόµη µία φορά, δυστυχώς, ένα δόγµα, µία άποψη και
µία εµµονή, µία στρέβλωση, σύµφωνα µε την οποία κατά βάθος
η ανάπτυξη είναι θέµα µόνο µεταβιβάσεων χρηµάτων απέξω, δανείων, χρηµάτων που θα έρθουν, για να διανεµηθούν από την
εκάστοτε κυβέρνηση µέσω λόγου χάρη των φαύλων συνήθως και
γραφειοκρατικών επενδυτικών νόµων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Κύριοι Υπουργοί, αυτά τα επιχειρήµατα τα ανέπτυξα, όταν η
Βουλή αξιολογούσε τον πρόσφατο επενδυτικό νόµο, έναν µέσα
στους πολλούς που έχουµε ψηφίσει τα τελευταία χρόνια.
Το ίδιο αναληθώς –µε τεκµηριωµένη άποψη το λέω αυτό- ισχυρίζεται η Κυβέρνηση πως θέλει να χτυπήσει τη γραφειοκρατία.
Και όµως, µε τη συµφωνία και των τριών κυβερνητικών κοµµάτων
δεν υπάρχει σχεδόν σχέδιο νόµου που να έχει έρθει µέχρι τώρα
εδώ, που να µην προβλέπει είτε νέα γενική γραµµατεία είτε νέα
γενική διεύθυνση είτε νέα ρυθµιστική -τάχα µου- αρχή.
Δείτε και σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις ρυθµίσεις
για την ένταξη µίας επιχείρησης σε εκείνες τις διατάξεις που
αφορούν τις ρυθµίσεις οφειλών, φόρων και εισφορών. Μόνο νοσηρός γραφειοκρατικός νους θα µπορούσε να εφεύρει τις προϋποθέσεις, για να µπει κάποιος οφειλέτης στη ρύθµιση. Αυτές οι
ρυθµίσεις δεν αφορούν την πραγµατική οικονοµία, δεν αφορούν
το 90% και πλέον των ελληνικών επιχειρήσεων που οφείλουν σχεδόν παντού. Επιβαρύνονται, µάλιστα, όσοι µπουν στη ρύθµιση
µε µία πρωτοφανή ρύθµιση περί επιτοκίου 8,75%.
Υπήρξα Υπουργός Εργασίας. Και επί των ηµερών µας έγινε
ρύθµιση. Ποτέ, όµως, µε αυτά τα χαρακτηριστικά. Απορώ µε ορισµένους που συνηθίζουν τις βαρύγδουπες εκφράσεις πώς δεν
έκαναν λόγο σήµερα εδώ για πρωτοφανή κρατική τοκογλυφία.
Εκτιµώ και πιστεύω ότι θα αποδειχθεί –µε την εµπειρία µου το
λέω αυτό- σε πολύ λίγους µήνες ότι θα είναι πολύ βραχείας διάρκειας η ένταξη κάποιων επιχειρήσεων σ’ αυτήν τη ρύθµιση, είτε
πρόκειται για φόρους είτε για εισφορές και τελικώς, αν υπάρχει
κάποια εκτίµηση την οποία βασίµως εδώ αναπτύσσω, απ’ ό,τι µαθαίνουµε, για τα έσοδα τα οποία θα προέλθουν και στη µία και
στην άλλη περίπτωση απ’ αυτές τις ρυθµίσεις είναι ότι δεν θα
έχουµε ούτε τα µισά –παίρνω ως αναφορά την προσδοκία που
σχετίζεται µε το ΙΚΑ- και σε έξι µήνες ο αρµόδιος Υπουργός θα
παρακαλά να αλλάξει η ρύθµιση ή θα ζητά νέα ρύθµιση.
Τα ταµεία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουν σήµερα µετατραπεί σε εισαγγελίες. Τώρα θα µετατραπούν και σε λογιστικά
γραφεία. Εν τέλει, η γραφειοκρατία όχι µόνο δεν είναι αντίπαλος,
αλλά είναι καθοδηγητής και εµπνευστής τέτοιου είδους ρυθµίσεων. Δίνει γραµµή και, δυστυχώς, η Βουλή καλείται να επικυρώσει.
Μόνη πραγµατικά πρόταση, η οποία αφορά το συγκεκριµένο
θέµα και η οποία έγινε αντικείµενο δικής µου επιστολής προς τον
κύριο Υπουργό Εργασίας πριν από λίγες εβδοµάδες, είναι αυτή
που σχετίζεται µε το πάγωµα για είκοσι τέσσερις µήνες των οφειλοµένων εισφορών –µιλώ γι’ αυτές, δεν µιλώ για τους φόρους-
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µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση καταβάλλει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της. Είναι η µόνη λύση που θα µπορούσε να οδηγήσει και σε κάποια ρευστότητα τα ταµεία, αλλά και σε κάποια
διάσωση ορισµένων επιχειρήσεων. Εάν αυτή η πρόταση είχε τεκµηριωθεί, θα µπορούσαν να είχαν υπερβεί η τρόικα ή κάποιοι εξ
αυτών τις αντιρρήσεις τους. Με επιµονή και τεκµηρίωση θα µπορούσε αυτή η πρόταση να είχε γίνει δεκτή.
Ξέρω τη συζήτηση, ξέρω τις αρνήσεις, ξέρω και τον τρόπο µε
τον οποίο εκφράστηκαν οι αρνήσεις. Έχω απόλυτη ενηµέρωση
και µετά λόγου γνώσεως σας λέω ότι µε άλλου είδους σχεδιασµό
αυτή η ρύθµιση θα είχε γίνει δεκτή.
Τέλος -δεν έχω άλλο χρόνο- θέλω να αναφερθώ στο λεγόµενο
χαράτσ». Κύριε συνάδελφε της Νέας Δηµοκρατίας, αξιότιµε
κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, σας έχω ακούσει αρκετές
φορές να αγορεύετε για το θέµα αυτό ισχυριζόµενος πως διά
της ρυθµίσεως αυτής προκύπτει µείωση 15% για τον ιδιοκτήτη.
Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε: Σε σχέση µε τα όσα ψηφίσαµε µε
θάρρος εδώ -κι αναλαµβάναµε και την πολιτική ευθύνη και το πολιτικό κόστος σε προσωπικό επίπεδο- µε όσα ψηφίσαµε τον Νοέµβριο, η συγκεκριµένη ρύθµιση, κύριε Υπουργέ, είναι ρύθµιση
επιβάρυνσης.
Το 15% της µείωσης σχετίζεται µε τον φόρο -όπως τον αποκαλεί και τον χαρακτηρίζει το Συµβούλιο της Επικρατείας- του
2011 και του 2012. Σε σχέση µε εκείνον, ναι, υπάρχει οριζόντια
µείωση. Σε σχέση µε όσα ψηφίσαµε εδώ για τον ενιαίο φόρο ακινήτων τον Νοέµβριο, η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ µεγάλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα
δευτερολογήσω άλλωστε.
Επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, να δώσω ένα παράδειγµα που
αφορά τη Νίκαια και ένα παράδειγµα για το Περιστέρι. Η δύναµη
του παραδείγµατος νοµίζω ότι µας δίνει να καταλάβουµε περί
τίνος πρόκειται. Στη Νίκαια, διαµέρισµα εκατό τετραγωνικών µέτρων, δεκαετίας, τιµή ζώνης 1300 ευρώ. Σήµερα ο ιδιοκτήτης
πληρώνει 575 ευρώ. Με τον νέο νόµο που θα ψηφίσει σήµερα η
Εθνική Αντιπροσωπεία, ο φόρος θα είναι 490 ευρώ. Αν είχαµε
ακολουθήσει όσα ψηφίσαµε τον Νοέµβριο η επιβάρυνση θα ήταν
135 ευρώ.
Στο Περιστέρι, διαµέρισµα εκατό τετραγωνικών µέτρων, πάλι
δεκαετίας, τιµή ζώνης 1700 ευρώ. Σήµερα η επιβάρυνση για τον
ιδιοκτήτη είναι 690 ευρώ. Με τον νέο νόµο θα είναι 586 ευρώ,
αλλά µε αυτά που ψηφίσαµε τον Νοέµβριο θα ήταν 225 ευρώ.
Και όπου υπάρχει και επιπρόσθετη ιδιοκτησία προστίθεται και το
ΕΤΑΚ, 25 ευρώ για τη Νίκαια, 60 ευρώ στο παράδειγµα του Περιστερίου.
Είναι λοιπόν, σε σχέση µε τις πολιτικές ευθύνες που αναλάβαµε εδώ, κόµµατα και πρόσωπα, τον Νοέµβριο, νέο µέτρο. Και
όσοι αγορεύουµε σε κάθε σηµαντική ή λιγότερο σηµαντική
στιγµή αυτής της λειτουργίας της Εθνικής Αντιπροσωπείας, είχαµε πει πως νέο µέτρο και νέα επιβάρυνση δεν θα εγκρίνουµε
πάλι, γιατί το σύνθηµα από τον Νοέµβριο και µετά ήταν «δουλειά», «δουλειά και δεξιότητα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι εκείνη η πολιτική στάση που λέει ότι η έλλειψη δράσης,
η αδράνεια, για την οποία πολλοί κατηγορούν την Κυβέρνηση,
και η αδεξιότητα δεν µπορεί να οδηγούν σε µέτρα που επιβαρύνουν και τον πολίτη και την οικονοµία. Η ύφεση πρέπει να βρει
αντίπαλο. Η τρικοµµατική Κυβέρνηση δεν συγκροτεί αντίπαλο
στην ύφεση.
Ήρθε η ώρα, έχοντας πίστη σε αυτά που έχουµε πει κατά καιρούς, συνάδελφοι από την Εθνική Αντιπροσωπεία, -εγώ αυτήν τη
στιγµή αναφέροµαι στον εαυτό µου- να πούµε «όχι», να πούµε
«όχι» σε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία και η Κυβέρνηση να
το λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της. Αν σήµερα είµαστε δύο, σε λίγες
εβδοµάδες, σε λίγους µήνες, αυτή η πρακτική θα βρει απέναντί
της και άλλους. Η πολιτική κρίση και η πολιτική ένταση θα είναι
προοπτική.
Υπάρχει χρόνος για αλλαγή πορείας. Να δούµε αν θα κάνετε
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µια νέα κίνηση ή αν θα συνεχίσετε στο ίδιο µοτίβο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λοβέρδο.
Το λόγο έχει τώρα ο Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, συγκεντρωθήκαµε σήµερα εδώ εκτάκτως, ώστε να
συζητήσουµε ένα πολυνοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ένα νοµοσχέδιο 317 σελίδων, το οποίο δόθηκε την Πέµπτη και πρέπει να ψηφιστεί την Κυριακή.
Είναι φανερό ότι τόσο το κράτος όσο και το Κοινοβούλιο λειτουργούν υπό την πίεση χρονικών εκβιασµών. Δεν είναι άγνωστο
-το δήλωσε κι ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας, ο Υπουργός των Οικονοµικών- ότι πρέπει να ψηφιστεί σήµερα, Κυριακή, αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί αύριο -εάν δεν κάνω λάθος- έχει συνάντηση, ούτως
ώστε να έλθει η πολυπόθητη δόση.
Τρία χρόνια συµπληρώνονται από τότε που στις 23 Απριλίου
του 2010 βγήκε ο Γεώργιος Παπανδρέου στο Καστελλόριζο και
είπε ότι µε το µνηµόνιο θα σώσει την Ελλάδα. Τρία χρόνια έχουν
περάσει και η Ελλάδα δεν σώνεται. Βυθίζεται όλο και πιο πολύ
στην ύφεση, φτωχαίνει όλο και πιο πολύ, τα προβλήµατά της γίνονται µεγαλύτερα, όλο και περισσότερο.
Είπε προηγουµένως ο Υπουργός των Οικονοµικών κ. Στουρνάρας ότι εάν δεν προχωρήσουµε, θα επιστρέψουµε στη δραχµή
και έτσι θα πάµε δεκαετίες πίσω. Έχουµε πάει δεκαετίες πίσω,
κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, εσείς µάλλον δεν το αντιλαµβάνεστε. Δεν το αντιλαµβάνεστε, διότι όπως είπατε και προηγουµένως, οι «NEW YORK TIMES» και ο «ECONOMIST» λένε ότι
προοδεύουµε. Δεν λένε, όµως, τα ίδια οι Έλληνες πολίτες είτε
στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στις γειτονιές των µεγαλουπόλεων είτε στα χωριά.
Λειτουργούµε υπό την πίεση εκβιασµών χρονικών και προσωπικών εκβιασµών. Διότι λέτε στους Βουλευτές της τρικοµµατικής
µνηµονιακής συγκυβέρνησης «εάν δεν ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, θα πέσει η Κυβέρνηση, δεν θα πάρουµε τη δόση, θα γυρίσουµε στη δραχµή» και άλλα πολλά τέλος πάντων, µε τα οποία
συµφωνούν απόλυτα οι νταβατζήδες που κατευθύνουν τη δηµόσια γνώµη σε αυτήν τη χώρα, που κατευθύνουν τα κανάλια και
τις φυλλάδες ή µάλλον που νοµίζουν ότι τις κατευθύνουν, διότι
και σε δηµοσκόπηση που έγινε θεωρούνται πλέον αναξιόπιστοι
και η µεγαλύτερη απόδειξη ότι είναι αναξιόπιστοι είναι ότι σταθερά τρίτη δύναµη σε όλες τις πολιτικές έρευνες είναι η Χρυσή
Αυγή, που υβρίζουν εδώ και δύο χρόνια µε πάθος όλοι αυτοί οι
εκµαυλιστές του ελληνικού λαού.
Μέσα σε αυτά που θα κληθούµε να ψηφίσουµε σήµερα και που
εµείς θα τα καταψηφίσουµε βεβαίως, είναι και η απόλυση δεκαπέντε χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων. Άλλος ένας εκβιασµός της
τρόικας! Ωµός εκβιασµός, τσαµπουκάς κατά το κοινώς λεγόµενο, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα. Γιατί είναι αστείο να λέµε ότι
θα σωθεί η εθνική οικονοµία µε την απόλυση δεκαπέντε χιλιάδων
υπαλλήλων. Οι επίορκοι, ναι, να φύγουν, ουδεµία αντίρρηση. Το
ερώτηµα είναι γιατί δεν έχουν φύγει µέχρι τώρα και ποιοι τους
κρατάνε. Γιατί δεν εφαρµόζεται εδώ και τριάντα εννέα ολόκληρα
χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας; Γιατί ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προβλέπει τις απολύσεις, αλλά δεν γίνονται ποτέ.
Κοντά σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα είναι η πλατεία Κλαυθµώνος.
Γνωστή, την ανέφερε προηγουµένως και ένας αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω. Ονοµάστηκε έτσι γιατί εκεί πήγαιναν οι δηµόσιοι
υπάλληλοι και έκλαιγαν, όταν άλλαζε κυβέρνηση, γιατί έµπαιναν
οι άλλοι. Και αυτό το κατήργησε το 1911 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κάνοντάς το µάλιστα και συνταγµατική διάταξη.
Όµως, το κοµµατικό κράτος βρήκε τη λύση. Αλλάζοντας οι κυβερνήσεις, δεν έδιωξαν τους µεν να φέρουν τους δε, αλλά τους
έφεραν όλους και έτσι φθάσαµε στο σηµερινό σηµείο.
Και ερωτώ: Με ποια κριτήρια θα απολυθούν αυτές οι δεκαπέντε χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι; Έχουν καθοριστεί τα κριτήρια; Δεν υπάρχουν κριτήρια. Γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων
που µπήκαν σύµφωνα µε τον νόµο, µε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ που
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υπηρετούν σε οργανισµούς που θα διαλυθούν, που θα απολυθούν και την ίδια στιγµή θα παραµείνουν κάποια κοµµατόσκυλα
που έχουν µπει από το «παράθυρο». Ποια είναι, λοιπόν, τα κριτήρια;
Γιατί, µέσα σε όλα τα άλλα τα επείγοντα, θα πρέπει να ψηφίσουµε σήµερα να πωλούνται τσιγάρα στα σούπερ µάρκετ, οδηγώντας έναν πολυπληθή κλάδο της ελληνικής µικροµεσαίας
οικονοµίας, του εµποράκου, αν θέλετε, όπως είναι οι περιπτερούχοι, στην οικονοµική καταστροφή; Γιατί να πωλείται ψωµί από
τα σούπερ µάρκετ και µάλιστα από κατεψυγµένα προϊόντα;
Γνωρίζω προσωπικά από πολλούς εµπόρους αρτοσκευασµάτων που έχουν επισκεφθεί τη διεθνή Έκθεση της Σαγκάης ότι
υπάρχει κατεψυγµένη ζύµη που έρχεται κατευθείαν από την Κίνα
και γνωρίζω επίσης ότι για τον άρτο χρειάζεται το λεγόµενο µαλακό σιτάρι, το οποίο για να ευνοηθούν ακριβώς οι εισαγωγές
φρόντισαν οι κυβερνήσεις των περασµένων δεκαετιών να µειωθεί
η παραγωγή του στο 27% των αναγκών του ελληνικού λαού.
Φρόντισαν, δηλαδή, εάν κλείσουν τα σύνορα, εάν επιστρέψουµε στη δραχµή -όπως είπε ο κ. Στουρνάρας- να µην έχουµε
ψωµί να φάνε τα παιδιά µας. Αντιθέτως, καλύπτεται απόλυτα το
σκληρό σιτάρι που είναι για εξαγωγές. Μιλάµε για µια οικονοµική
στρατηγική ενός κράτους το οποίο στοχεύει στην υποτέλεια.
Πρόσφατα είχαµε τα γεγονότα της Μανωλάδας. Τα καταδικάσαµε κατηγορηµατικά. Όµως, στις 26 Φεβρουαρίου 2013 σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα, όταν γινόταν η συζήτηση για το αγροτικό ζήτηµα –και τα Πρακτικά υπάρχουν- εγώ το είχα πει. Καταργήστε τη δουλεία στην Ελλάδα, τα µεροκάµατα των 10 ευρώ και
τα παραπήγµατα! Και η Μανωλάδα δεν είναι µία, είναι πολλές!
Είναι στη Σκάλα της Λακωνίας, όπου πηγαίνουν και τους εµβολιάζουν για την ελονοσία και υπολογίζουν θύµατα. Τι κάνει το
κράτος απέναντι σε όλα αυτά; Αναθέµατα, αναθέµατα, αφορισµούς.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε µια Αριστερά, η οποία κάνει είτε
µαρξιστικές αναλύσεις σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα για µια ιδεολογία η οποία ιστορικά έχει χρεοκοπήσει, είτε από την άλλη
πλευρά…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Άσε µας, µωρέ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Τι λες µωρέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι. Ο καθένας τοποθετείται από αυτά που πιστεύει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Μπορείτε να ανάψετε ένα κεράκι
στον Λένιν το βράδυ, για να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας!
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Και εσείς στον Φύρερ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Μιχαλολιάκο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Προλετάριοι υπάρχουν µπόλικοι
πλέον σ’ αυτήν τη χώρα, πάρα πολλοί. Γιατί δεν κάνουν µια επανάσταση; Πώς θα την κάνουν την επανάσταση; Επισκεπτόµενοι
τον κ. Σόιµπλε και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Έτσι θα ξεσηκωθούν οι προλετάριοι; Τέλος πάντων, ας τους κρίνουν οι αριστεροί που τους επιλέγουν και τους οποίους τιµώ, αν έχουν
παραµείνει συνεπείς στην ιδεολογία τους.
Μια µεγάλη απόδειξη της αποτυχίας της πολιτικής του µνηµονίου είναι η τραγική αποτυχία στους έµµεσους φόρους, στους
πιο άδικους φόρους που υπάρχουν σε ένα αστικό καπιταλιστικό
κράτος. Τα σχέδια επί χάρτου, δηλαδή ο προϋπολογισµός του
κυρίου Υπουργού των Οικονοµικών, απέτυχαν παταγωδώς. Πεντακόσια έξι εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα ήταν τα έσοδα από τους
έµµεσους φόρους µέσα στο πρώτο τρίµηνο µόνο του 2013. Ξεπαγιάσατε τον κόσµο, κύριοι της µνηµονιακής συγκυβέρνησης,
µε το πανάκριβο πετρέλαιο θέρµανσης –πανάκριβο λόγω φορολογίας- και εισπράξατε τελικά λιγότερους φόρους. Το ίδιο συνέβη και µε τα τσιγάρα. Μειώθηκε η πώληση των τσιγάρων; Όχι,
βέβαια. Απλώς, ο κ. Σαµαράς µαζί µε τον κ. Βενιζέλο και τον κ.
Κουβέλη επέστρεψαν την Ελλάδα δεκαετίες πίσω, κύριε Στουρνάρα, στα λαθραία τσιγάρα που πουλούσαν στους δρόµους. Εκεί
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γυρίσαµε. Πηγαίνετε στις λαϊκές αγορές να δείτε. Πουλάνε λαθραία τσιγάρα. Αυτό είχε εξαφανιστεί.
Ένα παράδειγµα θα δώσω από το πολυνοµοσχέδιο. Πριν από
αυτό, όµως, θέλω να πω ότι ευχαριστώ θερµά όλους αυτούς οι
οποίοι τοποθετούν στη µία άκρη τη Χρυσή Αυγή και στην άλλη
άκρη όλους τους άλλους. Αποτελεί για µας πολιτικό εύσηµο και
τους ευχαριστούµε. Και σε ό,τι αφορά το «συνταγµατικό τόξο»,
ναι, γνωρίζω ένα από τα δηλητηριώδη βέλη αυτού του συνταγµατικού τόξου. Το γνωρίζετε όλοι. Είναι ο νόµος περί ευθύνης
Υπουργών. Αυτά έκανε το «συνταγµατικό τόξο» και πολλά άλλα.
Ένα παράδειγµα, λοιπόν, θα δώσω από το πολυνοµοσχέδιο:
Διαγραφή χρεών. Γίνεται διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε
εισπράξιµες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης. Νέος όρος: «ανεπίδεκτες είσπραξης». Ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται
εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις, όπως: Αν µετά από έρευνα
σε Ελλάδα και εξωτερικό διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη περιουσιακών στοιχείων. Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ότι οι «αεριτζήδες» δεν έχουν ακίνητα, δεν έχουν περιουσιακά
στοιχεία. Τι κάνετε; Επιβραβεύετε τους «αεριτζήδες», διαγράφοντας τα χρέη τους; Και µάλιστα, λέει ότι η καταχώριση της
οφειλής παραµένει για δέκα χρόνια. Μετά από τα δέκα χρόνια,
ελεύθερα θα µπορούν πάλι να έχουν οικονοµική δραστηριότητα,
δηλαδή, πλήρης παραγραφή.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά τον Οκτώβριο, µετά τις γερµανικές εκλογές, έρχεται θύελλα και σύγκρουση Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Τράπεζας. Έχετε ακούσει, µήπως, τίποτε για αυτό; Τι θα
κάνετε που τα έχετε δώσει όλα για το ευρώ;
Πόσο αξιόπιστο είναι, όµως, το ευρώ; Ο Κάι Κόνραντ, ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου, που κατευθύνει το γερµανικό Υπουργείο Οικονοµικών, σε συνέντευξή του στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εφηµερίδα «WELT AM SONNTAG», που αναδηµοσίευσε η «TELEGRAPH», επισηµαίνει -τα λόγια του έχουν ακριβώς ως εξήςότι: «Κανείς δεν µπορεί να υπολογίσει ακριβώς ποια θα είναι η
διάρκεια ζωής του ευρώ, καθώς αυτό εξαρτάται από µια σειρά
πολλών παραγόντων. Ωστόσο, τα πέντε χρόνια µου φαίνεται ρεαλιστικό». Για πέντε χρόνια ξεπουλάτε την πατρίδα! Το καταλάβατε, κύριοι της µνηµονιακής συγκυβέρνησης; Για πέντε χρόνια!
Αν διαλυθεί το ευρώ, θα έχετε υποδουλώσει τη χώρα και θα
έχετε σκορπίσει θύελλες.
Για εµάς τους Χρυσαυγίτες στο δίληµµα «ευρώ ή Ελλάδα», η
απάντηση είναι εύκολη: Ελλάδα! Και αν χρειάζεται να σταµατήσει
η εθνική υποταγή, τότε λέµε «ναι, επιστροφή στη δραχµή».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θα ήθελα να καταθέσω στην Ολοµέλεια ορισµένες προσθήκες -αναδιατυπώσεις που αφορούν
στην εφαρµογή του ν. 3919/2011 για τα γεωτεχνικά επαγγέλµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες - αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.
Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω µε ειλικρίνεια, όπως πάντα προσπαθώ να κάνω, και χωρίς
περιστροφές.
Δύο είναι κυρίως οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο, δύο κατεξοχήν: Ο πρώτος λόγος
είναι η χρηµατοδότηση της χώρας: 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ
άµεσα και 6 δισεκατοµµύρια ευρώ πολύ σύντοµα, συνολικά 9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο δεύτερος σηµαντικός λόγος είναι η ρύθµιση για την οποία θα αναφερθώ εκτενώς.
Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται -επειδή άκουσα και εκλεκτό συνάδελφο πριν από λίγο να µιλάει περί γραφειοκρατίας και παραδέχοµαι ότι δεν έχουµε λύσει το πρόβληµα της γραφειοκρατίας
στη χώρα µας- υπάρχουν ζητήµατα που προχωρήσαµε µόνοι
µας, ως Ελλάδα. Κι εκεί, στο Υπουργείο Εργασίας, έχουµε κάνει
πολύ σηµαντική δουλειά. Έχουµε λύσει θέµατα, έχουµε προχωρήσει ζητήµατα, τα οποία µέχρι πρότινος φάνταζαν αδύνατον να
λυθούν.
Παραδείγµατος χάριν -το γνωρίζετε, το έχω πει αρκετές φορές
στη Βουλή- τον Δεκέµβριο του 2012 η χώρα απέκτησε για πρώτη
φορά Εθνικό Μητρώο Συντάξεων και Συνταξιούχων. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει, εκτός από τα πολλά – πολλά θετικά, ότι πλέον,
µε απόλυτη διαφάνεια, µπορούµε να γνωρίζουµε σε ποιους δίνουµε σύνταξη και τι σύνταξη δίνουµε. Πλέον -όπως είπα και στη
συζήτηση του νοµοσχεδίου που ψηφίσαµε για το σύστηµα
«Αριάδνη»- τελείωσε η παραβατικότητα στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουµε και
αριθµούς. Παραδείγµατος χάριν, να σας πω, σήµερα, ότι στις
πληρωµές των συντάξεων της 1ης Απριλίου, ο αριθµός των συντάξεων στη χώρα ήταν τέσσερα εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα. Αυτό το νούµερο δεν το
ξέραµε. Σήµερα το γνωρίζουµε. Όπως επίσης γνωρίσαµε την 1η
Απριλίου ότι οι πληρωµές για συντάξεις τον συγκεκριµένο µήνα
ήταν ύψους 2.259.009.773,08 ευρώ. Αυτές είναι οι δυνατότητες,
στις οποίες στοχεύσαµε µόνοι µας και τις πετύχαµε.
Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι αν το νούµερο της µηνιαίας καταβολής της σύνταξης το αναγάγουµε σε δωδεκάµηνη βάση,
προκύπτει ένα νούµερο περίπου της τάξεως των 24, 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Κι αν κανείς αντιπαραβάλει στον προϋπολογισµό του 2013 τα αναµενόµενα φορολογικά έσοδα του κράτους,
αυτά είναι περίπου 44,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι
το 50% των φορολογικών εσόδων πηγαίνει σε συντάξεις. Αυτό
µε τη σειρά του σηµαίνει ότι, αν το Υπουργείο Οικονοµικών δεν
χρηµατοδοτήσει το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας, δεν
υπάρχουν συντάξεις. Είναι πολύ απλό.
Να ξέρετε όµως ότι οι συντάξεις υπάρχουν και είναι σταθερές.
Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας µπορεί να κρατηθεί και κρατιέται- και πλέον µπαίνει σε µία άλλη περίοδο, ασφάλειας.
Και όλοι γνωρίζουν και το ποσό της σύνταξής τους, δηλαδή οι
συντάξεις δεν θίγονται και δεν µειώνονται.
Επιπλέον θέλω να ανακοινώσω κάτι το οποίο µπορεί να φαίνεται ήσσονος σηµασίας, αλλά έχει το ενδιαφέρον του: Δεν γνωρίζουµε µε ακρίβεια ποιοι είναι οι συνταξιούχοι στη χώρα. Και αυτή
η απόκλιση που µας χωρίζει, είναι ένας µικρός αριθµός ΑΜΚΑ
και ΑΦΜ και µία απόσταση κάποιων ηµερών.
Την 1η Ιουνίου του 2013 η Ελλάδα θα γνωρίσει ακόµα δύο νούµερα: Τον ακριβή αριθµό των συνταξιούχων, αλλά και κάτι ακόµα
που δεν το γνωρίζουµε -το οποίο και αυτό θα το µάθουµε την 1η
Ιουνίου- τη µέση σύνταξη στην Ελλάδα. Αυτό, µε ανακοίνωση
από το Υπουργείο Εργασίας, θα ανακοινωθεί τη συγκεκριµένη
ηµεροµηνία.
Δεύτερο στοιχείο: Προσωπικά δεν είπα ποτέ ότι το πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη» λύνει το θέµα της αδήλωτης εργασίας.
Σαφέστατα όχι. Το σύστηµα «Εργάνη» όµως, είναι ένα πολύ σηµαντικό, σύγχρονο εργαλείο, το οποίο δεν είχε η Ελλάδα. Και
αυτό το κάναµε αυτό το διάστηµα µε µια απλή σκέψη, να ενιαιοποιήσουµε ηλεκτρονικά ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ. Και τι κάνουµε µε
αυτό; Σε ζωντανό χρόνο ενός δευτερολέπτου έχουµε τη δυνατό-
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τητα να παρακολουθήσουµε την ακτινογραφία της αγοράς εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Και όχι µόνο αυτό. Μπορούµε να τη
δούµε σε επίπεδο περιφερειών -µε γεωγραφική, δηλαδή, διάσταση- και σε επίπεδο κλάδων. Και τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
πολύ απλά ότι το σύστηµα «Εργάνη» θα αποτελέσει για τα επόµενα πολλά χρόνια στη χώρα µας, το βασικό εργαλείο για δύο
µείζονες πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, εθνικές πολιτικές
θα έλεγα.
Η πρώτη πολιτική θα είναι η πολιτική της απασχόλησης. Μέσα
από το πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη» και την παρακολούθηση των ροών της µισθωτής απασχόλησης, έχουµε τη δυνατότητα ο Υπουργός Εργασίας, η Κυβέρνηση, τα κόµµατα, να
συνδιαµορφώνουν από κοινού πολιτική απασχόλησης στοχευµένη, όχι στον αέρα και όχι στο περίπου. Αυτό δεν το ξέραµε.
Σήµερα το γνωρίζουµε. Αν σας πω, παραδείγµατος χάριν, ότι
εγώ στις 3 η ώρα που βρισκόµουν στη Βουλή, είχα τη δυνατότητα να αναγνώσω τις ροές και να δω ότι σήµερα είχαµε εξήντα
προσλήψεις περισσότερες -το ισοζύγιο από τις απολύσεις- και
ότι στο σύνολο του µηνός Απριλίου, που δεν έχει κλείσει ακόµα,
το ισοζύγιο είναι θετικό και είναι περίπου σήµερα είκοσι δύο χιλιάδες και πλέον, περισσότερες προσλήψεις, είναι θεαµατικό,
αλλά είναι αληθινό.
Και η δεύτερη πολιτική που θα ασκηθεί µε το σύστηµα «Εργάνη» για τις επόµενες γενιές της πατρίδας µας, θα είναι η πολιτική κατά της αδήλωτης εργασίας και της παραβατικότητας στην
αγορά εργασίας. Γιατί; Διότι πλέον µπορούµε να διαµορφώσουµε µέσα στο ΣΕΠΕ κάτι παραπλήσιο -κάτω από τον Υπουργόένα όργανο µε εξειδικευµένους επιστήµονες, οι οποίοι παρακολουθώντας σε ηµερήσια βάση τα αποτελέσµατα του συστήµατος
«Εργάνη», θα µπορούν στοχευµένα να συγκλίνουν σε εταιρείες,
σε επιχειρήσεις, οι οποίες µε συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι ο
αριθµός των απασχολουµένων δεν αντιστοιχεί στο µέγεθός τους.
Είναι πολύ απλό. Και αυτό θα εξοικονοµήσει ανθρωποώρες, θα
εξοικονοµήσει όφελος για το δηµόσιο. Δεν θα σπαταλάµε επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, στο περίπου, σε ελέγχους, αλλά θα πηγαίνουν
στοχευµένα.
Αυτή είναι η δεύτερη µεγάλη θετική εφαρµογή που έχει να
κάνει µε το σύστηµα «Εργάνη».
Ένα ακόµα κρίσιµο µέγεθος: Στις 16 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα
µάθει ένα νούµερο ακόµα πολύ σηµαντικό. Όπως γνωρίζετε µε
την υπουργική απόφαση που έχω υπογράψει, από το διάστηµα
15 Σεπτεµβρίου µέχρι 15 Οκτωβρίου, όλες οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα θα είναι υποχρεωµένες να κάνουν πλήρη καταγραφή των
εργαζοµένων τους, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου το βράδυ, 16
Οκτωβρίου το πρωί, η Ελλάδα για πρώτη φορά, θα δει ένα νούµερο που δεν το ξέρει: το σύνολο των απασχολούµενων εργαζοµένων σε όλη την Επικράτεια, στη µισθωτή απασχόληση. Και
αυτό είναι επίσης ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα.
Προχωράω τώρα στο ζήτηµα, το οποίο έχει να κάνει µε τη ρύθµιση. Επειδή πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και να µιλάµε µε όρους
αλήθειας, που δεν αµφισβητώ από κανέναν σας και πρέπει να
δούµε τα ζητήµατα στην πραγµατική τους διάσταση και επειδή
άκουσα πάρα πολλά υπέρ της ρύθµισης, θέλω να σας πω το
εξής: Πρόκειται για µία ρύθµιση που διαπραγµατεύτηκε το
Υπουργείο Εργασίας µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Και δώσαµε
µάχη για να επιτύχουµε την καλύτερη δυνατή ρύθµιση.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα αυτής της διαπραγµάτευσης. Πιθανώς, άλλοι να πιστεύουν –το άκουσα και δεν αµφισβητώ και τις
θετικές και τις καλές προθέσεις- ότι θα πήγαιναν καλύτερα. Σήµερα όµως, κουβεντιάζουµε αυτήν τη ρύθµιση.
Ας κρατήσουµε όµως ένα σηµαντικό θέµα, γιατί άκουσα περί
ρυθµίσεων να χύνεται πάρα πολύ µελάνι και να λέγεται ότι θα
έπρεπε να είναι ακόµα πιο διευρυµένες οι δόσεις και ότι δεν είναι
καλή η ρύθµιση και θα πρέπει να προχωρήσουµε και σε άλλες
ρυθµίσεις κ.λπ..
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για το ΝΑΤ να µας πείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Για το ΝΑΤ θα σας πω. Ανοίγω παρένθεση. Το ΝΑΤ εξαιρέθηκε από τη ρύθµιση -ας το καταλάβετε
αυτό, έπρεπε, όµως, να το µελετήσετε- διότι η ρύθµιση ήταν
πολύ ευνοϊκή για τους εφοπλιστές -αυτή είναι η απάντηση- και
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θα κατέρρεε το ταµείο του ΝΑΤ. Και εξαιρέσαµε το ΝΑΤ για να
µην υπάρχει αυτό. Άρα είναι αντίθετο µε αυτό που σκέπτεστε.
Πρέπει να παραδεχθούµε λοιπόν για τις ρυθµίσεις το εξής: Οι
ρυθµίσεις δεν είναι ό,τι καλύτερο για µια υγιή, ανταγωνιστική οικονοµία. Οι ρυθµίσεις λειτουργούν ως τροχοπέδη σε µια ανταγωνιστική οικονοµία, σε µια οικονοµία που θέλει να αναπτυχθεί.
Δυστυχώς ποια είναι η πραγµατικότητα στη χώρα µας; Δυστυχώς, η πραγµατικότητα στη χώρα µας είναι, ότι ζούσαµε µέσα
σε ένα περιβάλλον ρυθµίσεων είτε φορολογικών είτε ασφαλιστικών. Και αυτό τι έκανε στην ουσία; Αυτό έτρωγε τις υγιείς επιχειρήσεις. Και είναι η αιτία που πολλές δεκάδες επιχειρήσεις διαχρονικά έκλεισαν, εξαιτίας του αθέµιτου ανταγωνισµού, των υπό
δυνάµει ή των υφιστάµενων ρυθµίσεων. Αυτή είναι η αλήθεια,
διότι µπορεί να λέµε για τις ρυθµίσεις, αλλά κανείς δεν µιλάει για
τους συνεπείς επιχειρηµατίες, γιατί αν κάποιος δεν πληρώνει σήµερα το ΦΠΑ, αν κάποιος δεν πληρώνει το ΙΚΑ, αν κάποιος δεν
πληρώνει τις εισφορές του -σας κάνω ερώτηση- πώς θα πληρώσουµε τα νοσοκοµεία και την υγεία, πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις, πώς θα καταβληθούν τα επιδόµατα ανεργίας;
Άρα ας κρατήσουµε, τουλάχιστον, τη λογική και τον ορθολογισµό. Οι ρυθµίσεις πρέπει να τελειώσουν και τελειώνουν για
πάντα στην Ελλάδα. Είναι η τελευταία ρύθµιση που βλέπει η
χώρα. Γι’ αυτό την ονοµάσαµε και υστάτη ευκαιρία. Θα υπάρξει
συµπληρωµατικά η πάγια ρύθµιση, στην οποία σε ακραίες περιπτώσεις, µια επιχείρηση θα µπορεί να προσφεύγει.
Από την άλλη µεριά όµως, καλώ τους πάντες, στους οποίους
σήµερα, κάτω από ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, προσφέρεται αυτή η ρύθµιση, να ενταχθούν, διότι είναι µία ευκαιρία σηµαντική, αλλά τελευταία. Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε.
Ξέρω ότι πολλές φορές και ο αξιαγάπητος συνάδελφος, ο
πρώην Υπουργός Εργασίας, ο κ. Λοβέρδος, είχε την ίδια αντίληψη περί ρυθµίσεων. Το θυµάµαι, όταν από αυτό εδώ το Βήµα,
έκανε τη δική του τότε ρύθµιση. Επαναλαµβάνω όµως, ότι αυτή
η ρύθµιση είναι η τελευταία που θα δει η χώρα. Και το αναφέρω
µε τον πιο καταφατικό και εµφατικό τρόπο, από το Βήµα της Βουλής, γιατί αυτό δεν ακούστηκε.
Κλείνω µε το τρίτο ζήτηµα, το οποίο αφορά την ανεργία.
Μπορώ να έχω λίγο χρόνο ακόµη, κυρία Πρόεδρε; Θα κλείσω
σύντοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, το πιο επώδυνο σύµπτωµα της κρίσης είναι η
ανεργία. Αυτό δεν το αµφισβητεί κανείς και πρώτα και πάνω απ’
όλα εγώ, που δυστυχώς, έχω τον άχαρο ρόλο να τη µετράω. Και
δυστυχώς, καταµετράται στο Υπουργείο Εργασίας η ανεργία,
που δεν του αντιστοιχεί. Γιατί πραγµατικά -το γνωρίζουµε όλοιη ανεργία δεν λύνεται ούτε µε επιβολή στις επιχειρήσεις ούτε µε
διατάξεις ούτε µε κλεισίµατα δρόµων. Η ανεργία αντιµετωπίζεται
µε υγιή ανάπτυξη, µε ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια
και εκεί είναι ο δρόµος. Όµως η ανεργία έχει θεσµικά και ιστορικά κατοχυρωθεί στο Υπουργείο Εργασίας.
Η ανεργία σήµερα, που έχει φτάσει σ’ αυτό το υψηλότατο επίπεδο, είναι το πιο επώδυνο σύµπτωµα της κρίσης που βιώνουµε.
Ελπίζουµε και θέλουµε να µειωθεί. Τι όπλα έχουµε στο επίπεδο
του Υπουργείου Εργασίας:
Στο επίπεδο του Υπουργείου Εργασίας, αυτό που έχει η ελληνική Κυβέρνηση, είναι τα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ –να επαναλάβω το νούµερο, 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ- στο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, ένα ταµείο το οποίο έχει κάνει πολύ καλά τη
δουλειά του και έχει αξιοποιήσει περίπου το σύνολο των πόρων.
Σήµερα όµως, που µιλάµε, βρίσκεται σε εξέλιξη, µέσα από πολλές επιχειρησιακές δράσεις, 1 δισεκατοµµύριο ευρώ -να το επαναλάβω, 1 δισεκατοµµύριο ευρώ- που αφορά πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες ανέργους διάφορων κατηγοριών, ωφελουµένους
αύριο. Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα, το οποίο τρέχει
αυτήν τη στιγµή.
Ερώτηση: Σταµατάµε εδώ; Απάντηση: Όχι, δεν σταµατάµε
εδώ. Γι’ αυτό µε πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του
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Αντώνη του Σαµαρά, έγιναν αλλεπάλληλες συσκέψεις, µε τη συνδροµή και των εταίρων των κυβερνητικών και των κυρίων Κουβέλη και Βενιζέλου. Πάνω στο θέµα της ανεργίας δίνεται µάχη,
γίνονται σχεδιασµοί και κάνουµε ό,τι µπορούµε παραπάνω.
Τι σηµαίνει αυτό; Προσπαθούµε, µέσα από αναθεώρηση επιχειρησιακών προγραµµάτων, από προγράµµατα επιχειρησιακά,
τα οποία σήµερα δεν έχουν εξαντλήσει το σκοπό για τον οποίο
δηµιουργήθηκαν και βλέπουµε ότι ακόµα υπάρχουν πόροι, ώστε
να αξιοποιήσουµε το σύνολο αυτών. Ταυτόχρονα, µε µία γενναία
αναδιάρθρωση από το ΕΤΠΑ προς το ΕΚΤ, µπορούµε να αντλήσουµε και από εκεί πόρους και να φτιάξουµε ένα επιπλέον πρόγραµµα.
Να το επαναλάβω, για να γίνει κατανοητό: Ήδη τρέχουν προγράµµατα ύψους 1 δισεκατοµµυρίου. Πάµε όµως και για κάτι παραπάνω. Να κάνουµε ένα πρόγραµµα στη βάση πλέον και της
πρότασης για την κοινωνική εργασία, η οποία θα κατατεθεί σε
λίγο, από τον Υπουργό Οικονοµικών -µία πρόταση από κοινού και
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ και απόψεων της Νέας Δηµοκρατίαςπου έχει να κάνει µε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηθεί η κοινωφελής εργασία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, κάνετε λίγη ησυχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εδώ ολοκληρώνω τις απόψεις µου,
την πρότασή µου, µε την ελπίδα και την ευχή να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Είµαι σίγουρος ότι η Ελλάδα τα έχει καταφέρει και θα
τα καταφέρει ακόµα καλύτερα. Νοµίζω ότι όλοι αισθανόµαστε
αυτήν την αισιοδοξία παντού.
Εγώ, ως Υπουργός Εργασίας, αυτό που πλέον αντιλαµβάνοµαι
µέσα στο δύσκολο αυτό περιβάλλον στο οποίο ζούµε, στο περιβάλλον αυτό το πρωτόγνωρο, µέσα από τις αισιόδοξες προβλέψεις του τουρισµού, µέσα από τις αισιόδοξες προβλέψεις της
υλοποίησης των προγραµµάτων, είναι ότι, ναι, η Ελλάδα έχει µέλλον, πατάει γερά στα πόδια της και θα πάει και καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου, το οποίο περιλαµβάνει
προαπαιτούµενες δράσεις για την εκταµίευση δόσεων, συνολικού ύψους 8,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, στο πλαίσιο των συµφωνηθέντων µετά την πρόσφατη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους
µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αυτό από µόνο του δεν είναι καινούργιο. Η µεγάλη διαφορά
είναι -όπως τονίστηκε και από την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας- ότι για πρώτη φορά δεν συζητάµε µέτρα επιβάρυνσης,
αλλά ελαφρύνσεις που ξεκινούν την ανακούφιση του ελληνικού
λαού, ο οποίος σηκώνει στους ώµους του, µε υποµονή, τα βάρη
της επίπονης και επώδυνης δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Και επειδή είναι πολιτικά ασύµφορο για την Αντιπολίτευση να
αναγνωρίσει ότι φαίνονται, έστω και αχνά, τα πρώτα σηµάδια
ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, επικεντρώνει τη συζήτηση
όχι στην ουσία, δηλαδή σε αυτές τις ελαφρύνσεις, αλλά και στις
µεταρρυθµίσεις, οι οποίες εισάγονται µε το σχέδιο νόµου, αλλά
σε µία γνωστή, πλέον, διαχωριστική γραµµή, η οποία φέρει το
όνοµα µνηµόνιο. Με βάση αυτήν τη διαχωριστική γραµµή,
έχουµε αυτούς, οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως αντιµνηµονιακοί και βασίζουν το χαρακτηρισµό αυτό σε τρεις τρόπους:
Πρώτον, ο όρος µνηµόνιο έχει χρησιµοποιηθεί, για να συνοψίσει όλα τα δεινά που στωικά όντως, ο ελληνικός λαός αυτήν τη
στιγµή υποµένει, ασχέτως από πού προέρχονται. Βεβαίως, όσοι
το κάνουν αυτό, αποποιούνται οποιασδήποτε προσωπικής ή παραταξιακής ευθύνης που µπορεί να έχουν.
Δεύτερον, αφού έχει καθιερωθεί ο συµβολισµός του όρου µνηµόνιο, υπόσχονται ότι µε κάποιον µαγικό τρόπο αυτό θα εξαφα-
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νιστεί. Εδώ βέβαια, έχουµε µία ποικιλία και µεθόδων και ορολογίας, «θα το σκίσουν», «θα το θάψουν», «θα το καταψηφίσουν»
κ.λπ..
Τρίτον, το µνηµόνιο αποτελεί ένα σταθερό άξονα πολιτικής
σύγκλισης. Στην περίπτωση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
εσωκοµµατικά, αλλά και µεταξύ των διάφορων αντιµνηµονιακών
χώρων. Εδώ βεβαίως, αναφέροµαι στη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ
µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Αφού λοιπόν έχει παγιωθεί ότι αυτοί είναι κατά του µνηµονίου,
προκύπτει διά της ατόπου απαγωγής, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι
υπέρ του µνηµονίου.
Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω κατηγορηµατικά, ότι όσοι στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση, δεν είµαστε υπέρ του µνηµονίου
και δεν θέλουµε δεινά για τον ελληνικό λαό.
Είµαστε απλά ειλικρινείς, είµαστε ρεαλιστές, είµαστε υπεύθυνοι και παραδεχόµαστε αυτό, που πολύ καλά ξέρει ο ελληνικός
λαός, δηλαδή ότι για να βγούµε από το µνηµόνιο, απαιτούνται
θυσίες.
Και οι µεγάλες θυσίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κάνει
τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός, αρχίζουν επιτέλους να πιάνουν
τόπο.
Ακούσαµε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους τεκµηρίωση για τη βελτίωση του δηµοσιονοµικού τοπίου. Εγώ δεν θα
επαναλάβω τους αριθµούς. Από αυτήν την τεκµηρίωση, αλλά και
από διεθνείς αναφορές, φαίνεται ότι ξεπροβάλλει δειλά µία
αχτίδα φωτός. Νοµίζω ότι αυτή η αχτίδα έχει ήδη αρχίσει να δείχνει ότι ήρθε η ώρα να κοιτάξουµε πέρα από διαχωριστικές
γραµµές.
Προσθέτω ότι µαζί µε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, συγκρατηµένα και ρεαλιστικά έχουµε δει κάποια επιπλέον θετικά σηµεία.
Η ανακεφαλαιοποίηση, που ευτυχώς η χώρα µας είχε εξασφαλίσει πριν από την ιστορία µε την Κύπρο, ολοκληρώνεται οµαλά.
Αυτό θα επιτρέψει να επιστρέψει στην αγορά η ρευστότητα και
να απελευθερωθούν εξασφαλισµένα κονδύλια από το ΕΣΠΑ και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, υπάρχει µία ανάσχεση για πρώτη φορά της αυξητικής τάσης της ανεργίας µε περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις το τελευταίο δίµηνο.
Επιπλέον υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι
είναι πρόθυµες να επενδύσουν χρήµατα µέσα στο 2013 και έτσι
θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Είδαµε να ξεκινούν οι οδικοί
άξονες, έργα τα οποία θα δηµιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δη στην ελληνική περιφέρεια που τόσο το έχει ανάγκη.
Η ανακοίνωση της γνωστής εταιρείας «NOKIA» ότι ιδρύει ένα
κέντρο καινοτοµίας στη χώρα µας, που θα απασχολήσει υψηλών
προδιαγραφών νέους ανθρώπους, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή εγκαταλείπουν την πατρίδα µας, είναι µία ψήφος εµπιστοσύνης για
την ελληνική οικονοµία.
Το αχνό λοιπόν αυτό φως δυναµώνει µε το σηµερινό σχέδιο
νόµου. Και αυτό γιατί, όπως είπα στην αρχή της τοποθέτησής
µου, είναι το πρώτο µνηµονιακό νοµοσχέδιο, το οποίο δεν περιλαµβάνει επιβαρύνσεις, αλλά αντιθέτως ανακουφίσεις και ελαφρύνσεις.
Αναφέροµαι σε αυτά που ακούσαµε, στη µείωση του ΕΕΤΗΔΕ
κατά 15%, στις ρυθµίσεις χρεών και οφειλών, στη µείωση των
τιµών, που θα προκύψει από την απελευθέρωση των επαγγελµάτων, στους συµψηφισµούς που ενισχύουν επιτέλους τη συνέπεια
και του κράτους απέναντι στον πολίτη, στις παρεµβάσεις που
εξορθολογίζουν το δηµόσιο µε τη γρηγορότερη, αλλά δίκαιη,
αποµάκρυνση των επιόρκων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δέκα µήνες, αυτή η
Κυβέρνηση, µε τρικοµµατική στήριξη, έχει καταφέρει να πατάµε
επιτέλους σε στέρεο έδαφος. Κινούµαστε στη σωστή κατεύθυνση και µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια αυξάνεται συνεχώς
η αξιοπιστία µας. Υπάρχει όµως και η αναγνώριση ότι οι πολιτικές
λιτότητας έχουν όρια, όπως όρια έχουν και οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας.
Έχουµε λοιπόν τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μπαρόζο, ο
οποίος είπε ότι τα µέτρα λιτότητας έχουν φθάσει στα όρια τη
λαϊκή ανέχεια. Έχουµε συνέντευξη στην εφηµερίδα «L’ ECHO»
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στο Βέλγιο, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που
λέει ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν την πολιτική της λιτότητας υπερβολικά µακριά. Όλοι
αυτοί είναι σύµµαχοι της Ελλάδος.
Όλοι βιαζόµαστε να βγούµε στο ξέφωτο. Και θα το κάνουµε
αυτό µε σταθερά και αργά βήµατα, σίγουρα βήµατα. Τώρα όµως
περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται συντονισµός, χρειάζεται συνεργασία και αποτελεσµατικότητα, για να δούµε πέρα από τις
διαχωριστικές γραµµές, γιατί το απαιτεί σύσσωµη η ελληνική κοινωνία, η οποία ανοιχτά έχει πλέον απορρίψει λογικές του τύπου
«κατόπιν ενεργειών µας».
Χρειάζεται επίσης και ειλικρίνεια, για να λέµε πού βρισκόµαστε
και ποιο είναι το επόµενο βήµα, χωρίς να ωραιοποιούµε καταστάσεις, χωρίς υπερβολές, µε ρεαλισµό και υπευθυνότητα.
Όταν θα φτάσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ξέφωτο
-και θα φτάσουµε- εγώ προσωπικά δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι
υπό το άπλετο πλέον φως, ο ελληνικός λαός θα µπορέσει να διακρίνει πάρα πολύ καλά ποιος έκανε τι και ποιος έλεγε αλήθεια
όταν ήµασταν ακόµα στο σκοτάδι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Από την πλευρά
της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας –όχι όµως
µόνο- παρουσιάζεται για µια ακόµη φορά, ένα ολοκληρωµένο
σχήµα και ιδεολογικό και πολιτικό για την παρούσα κατάσταση
και επικοινωνιακό –θα έλεγα- διότι το είδαµε τις προηγούµενες
εβδοµάδες.
Τι λέει αυτό το σχήµα; Πρώτον, λέει ότι σώζουµε τη χώρα –ο
λαός θα δούµε τι θα γίνει- για τη χώρα όµως βασικά, είναι η κεντρική κατεύθυνση, µε βάση την οποία συγκροτήθηκε η Κυβέρνηση.
Δεύτερον, ότι υπάρχει ένα δηµόσιο συµφέρον που αφορά
τους πολίτες, έναντι των οποίων, «Vs» δηλαδή, είναι οι συντεχνίες
–όπου, συντεχνίες είναι όλοι οι πολίτες κατά κοινωνική κατηγορία, οι ίδιοι πολίτες. Συµφέρει όµως αυτό το σχήµα, διότι χτυπώντας µια-µια κατηγορία την αντιπαραθέτουµε µε τους πολίτες.
Και επί µήνες τώρα, βλέπουµε να εξελίσσεται το σχέδιο του κοινωνικού αυτοµατισµού –τι ωραία!- το σχέδιο του κατακερµατισµού του κοινωνικού ιστού –επίσης, τι ωραία!- και ο λαός να
φτάνει στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης.
Έτσι καταρρίπτονται τα ταµπού. Δείτε τις εφηµερίδες αυτών
των ηµερών, δείτε πόσο ευτυχείς είναι οι ταγοί του ακραίου νεοφιλελευθερισµού, πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα που επί δεκαετίες –τουλάχιστον τα είκοσι τελευταία χρόνια- θεωρούσαν
πως θα έπρεπε να πέσουν οριστικά ορισµένα ταµπού και το ταµπού των ταµπού: η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων! Μόνο
που αυτό θέλει συνταγµατική αλλαγή, κύριε Βορίδη, που γελάτε.
Με πραξικόπηµα το αλλάζετε τώρα. Καταλάβατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σιγά-σιγά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ε, ναι, τι να κάνουµε;
Λοιπόν, το τρίτο σχήµα, η τρίτη πλευρά αυτού του σχήµατος,
έχει τη διεθνή της πλευρά, η οποία είναι: «Ο κύκλος -λέει- η φάση
έκλεισε, φως στο τούνελ, ρευστότητα στην αγορά, οι δείκτες,
αξιοπιστία, µείναµε στην Ευρωζώνη».
Επί δέκα µήνες λοιπόν, αυτό που έγινε οδήγησε σε ένα απτό
αποτέλεσµα, µείναµε στην Ευρωζώνη. Δεν µείναµε γιατί αναγνώρισαν απαξάπαντες –και το ΔΝΤ και οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ότι είναι λάθος εντελώς η συνταγή. Δεν µείναµε
γιατί ο Σόιµπλε και η Μέρκελ ανακάλυψαν, από τον Οκτώβριο κιόλας, επισήµως ότι όποια χώρα φύγει –ή αν φύγει µια χώρα- αυτό
το πράγµα δεν κρατιέται. Δεν µείναµε γιατί σε όλο τον Νότο, σε
όλες τις χώρες του Νότου, ανεξάρτητα του πολιτικού συσχετισµού των δυνάµεων, διαµορφώνονται µεγάλες αντιστάσεις στην
παρούσα αρχιτεκτονική του ευρώ κ.λπ.. Μείναµε γιατί ακολουθήθηκε η πολιτική των «yes-men» και άρα είναι µια συνταγή, την
οποία θα πρέπει να συνεχίσουµε να ακολουθούµε.
Δείτε, κυρίες και κύριοι. Δεν µπορούν να πεισθούν. Πείτε ότι
εµείς δεν πειθόµεθα από λόγους ιδεοληψίας, ότι είµαστε κρατι-
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στές κ.λπ.. Ωστόσο δεν µπορούν να πεισθούν οι εκατόν είκοσι χιλιάδες νέοι που οδηγήθηκαν τέσσερα χρόνια τώρα, στις ουρές
για τη µετανάστευση. Πηγαίνετε, πείστε τους!
Δεν µπορούν να πεισθούν οι επαγγελµατικές ενώσεις και τα
επιµελητήρια για τις χιλιάδες λουκέτα που έρχονται και έβγαλαν
στις εκθέσεις τους, τους προηγούµενες µήνες, τις προηγούµενες εβδοµάδες. Δεν µπορούν να πεισθούν οι ελάχιστοι που παίρνουν το επίδοµα του ΟΑΕΔ, διακόσιες χιλιάδες µόνο, από τα δυο
εκατοµµύρια που είναι επί της ουσίας οι άνεργοι σήµερα, µε τις
γυναίκες που έχουν αποχωρήσει και κάθονται σπίτι για να κρατάνε τα µπόσικα, τα ελάχιστα όρια -ας πούµε- για την οικογένεια
και τους ανέργους. Δεν µπορούν να πεισθούν οι πολίτες που ξέρουν ότι δόθηκαν 240 δισεκατοµµύρια στις ιδιωτικές τράπεζες
και ότι εσείς σήµερα, νοµοθετείτε για τα σούπερ µάρκετ και τις
µεγάλες αλυσίδες. Ένα-ένα πάρτε τα αυτά, για να δείτε περί
τίνος πρόκειται!
Δεν µπορούν να πεισθούν οι πολίτες που τους είχατε πει ό,τι
είχατε πει για τα χαράτσια και που δεν µπορούν να τα αντέξουν,
οι δανειολήπτες οικογενειάρχες που τους παραµυθιάζατε τόσον
καιρό, ότι θα µπορέσουν µε τις τράπεζες να βρουν µια διέξοδο
και δεν φέραµε καµµία διέξοδο, τίποτα για να ψηφισθεί. Το παραβλέπετε αυτό, αφορά όλες τις ελληνικές οικογένειες. Δεν πείθονται προφανώς ούτε οι µικροί και οι µεγάλοι επενδυτές των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ούτε οι άνθρωποι που τους ρίχνετε στο φόβο. Όλη η δηµοσιοϋπαλληλία ρίχνεται στο φόβο. Ο
φόβος πάνω από την πόλη.
Και αν καθένας στον ιδιωτικό τοµέα, από τα εκατοµµύρια των
ανθρώπων, έχει το φόβο µπροστά στον εργοδότη, πλέον ο δηµόσιος υπάλληλος έχει το φόβο απέναντι σε ένα κράτος ανάλγητο και πελατειακό, που δεν θα αλλάξει συνήθειες –δυστυχώς,
απ’ ό,τι φαίνεται- αλλά και απέναντι σε κάθε κατεργάρη, σε κάθε
πολίτη, σε κάθε κακιωµένο, ο οποίος θα µπορεί να τον απειλεί
είτε για αστική είτε για άλλη ευθύνη και θα µπορεί να τον οδηγεί
σε παράλυση και κατά άτοµο, τον δηµόσιο υπάλληλο και τη δηµοσιοϋπαλληλία, εν συνόλω.
Όλες αυτές οι κατηγορίες -ακούστηκαν κι άλλες προηγουµένως- είναι αυτές τις οποίες βάζετε απέναντι στον πολίτη. Δεν µου
λέτε, αυτή η χώρα θα προχωρήσει χωρίς αυτούς; Απέναντι σε
όλους αυτούς;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Για να είµαστε σαφείς, η κρίση βαθαίνει στην Ευρώπη, η πολιτική της λιτότητας οδηγείται σε χρεοκοπία, επέρχονται σκληρές
συγκρούσεις µε διακυβεύµατα και την αρχιτεκτονική του ευρώ
και την ίδια την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ευθύνες
οι οποίες είναι γνωστές. Δεν µπορεί η χώρα µας να είναι σε απουσία από αυτήν την κρίση. Εσείς µε ποιους είστε και πού είστε;
Από την πλευρά µας, είµαστε πάρα πολύ σαφείς. Εργαζόµαστε για το µέτωπο όλων των ευρύτατων δυνατών αριστερών δυνάµεων για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και για την
ανατροπή αυτής της Κυβέρνησης. Εργαζόµαστε για το µέτωπο
των εργαζοµένων του Νότου και των χωρών του Νότου, για να
αποκτήσουν άλλο προοδευτικό συσχετισµό µαζί µε το µέτωπο
των εργαζοµένων του Βορρά.
Δεν εκβιαζόµαστε. Διαµορφώνουµε έναν νέο πολιτικό συσχετισµό και θέλουµε αυτήν την ανατροπή και την αλλαγή –και αυτό
είναι προς τους φίλους του ΚΚΕ- είτε πριν είτε αφού φύγει ο καπιταλισµός. Αυτό ας το βάλουµε στην άκρη. Αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει µε το ευρύτατο µέτωπο όλων των δυνάµεων και στην
κοινωνία και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιος Μανιτάκης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πριν µπω στο κύριο
µέρος της οµιλίας µου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δεκτή
την τροπολογία µε γενικό αριθµό κατάθεσης 505 και ειδικό 97
για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τη «HELEXPO»,
προκειµένου να ολοκληρωθεί οµαλά η συγχώνευση των δύο
αυτών εταιρειών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιος Μανιτάκης καταθέτει
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, αντικείµενο των ρυθµίσεων στο υπό κρίσιν νοµοσχέδιο, που προέρχονται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, είναι κυρίως η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας
και της απονοµής της πειθαρχικής ευθύνης.
Στον τοµέα της πειθαρχικής ευθύνης έχουµε ήδη κάνει αποφασιστικές παρεµβάσεις µε το ν. 4093/2012 και την καθιέρωση
του θεσµού της αργίας και θα προχωρήσουµε και σε άλλες στο
θεσµικό νοµοσχέδιο που φέρνουµε άµεσα στη Βουλή αυτές τις
ηµέρες.
Απώτερος σκοπός όλων αυτών των παρεµβάσεων που προηγήθηκαν και όσων έπονται, είναι να αυτονοµηθεί η πειθαρχική
διαδικασία και ευθύνη των δηµοσίων υπαλλήλων από την ποινική.
Η ανεξαρτησία της πειθαρχικής διαδικασίας ήταν και είναι καθιερωµένη στον Υπαλληλικό Κώδικα από παλιά. Στην πράξη όµως
δεν λειτούργησε ποτέ, αλλά αντίθετα η ποινική ευθύνη απορρόφησε την πειθαρχική, την αδρανοποίησε και σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στα βαριά ποινικά αδικήµατα, την εξαφάνισε, µε
αποτέλεσµα ποινικά υπόλογοι δηµόσιοι υπάλληλοι για σοβαρά
κακουργήµατα να είναι προφυλακισµένοι ή φυλακισµένοι, να µένουν πειθαρχικά ατιµώρητοι και να εξακολουθούν να πληρώνονται, αλλά και το αντίστροφο. Δηλαδή, πειθαρχικά αθώοι δηµόσιοι
υπάλληλοι να είναι όµηροι ποινικών διώξεων και διαδικασιών, ενώ
θα µπορούσαν να είχαν αθωωθεί, αν ενεργοποιούνταν τα πειθαρχικά συµβούλια και η πειθαρχική δίωξή τους.
Στην πραγµατικότητα δεν υπήρχε καν τα τελευταία χρόνια διαδικασία πειθαρχικής ευθύνης. Ήταν ανενεργής. Οι τεράστιες καθυστερήσεις της ποινικής δικαιοσύνης αποτελούσαν το άλλοθι
για την πλήρη αδράνεια της πειθαρχικής διαδικασίας και φυσικά,
για την ατιµωρησία των πειθαρχικά υπολόγων. Από την άλλη, η
ίδια αδράνεια και οι σηµαντικές καθυστερήσεις της πειθαρχικής
διαδικασίας οδηγούσαν σε εγκλωβισµό των αδίκως πειθαρχικά
διωκοµένων, αφού η πειθαρχική διαδικασία αδρανούσε ή καθυστερούσε.
Θα αναφέρω µόνο τρεις ρυθµίσεις, που εµπεριέχονται στο
παρόν νοµοσχέδιο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιδιώκεται
κατ’ αρχήν σηµαντική σύντµηση των προθεσµιών σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας τόσο στο πρωτοβάθµιο, όσο και
στο δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. Σκεφτείτε ότι µέχρι
σήµερα, ο προβλεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας ήταν τουλάχιστον σαράντα ολόκληροι µήνες.
Τώρα ελπίζουµε ότι θα περιοριστεί στα δύο χρόνια.
Ακόµη, µε τις ρυθµίσεις που καταθέτουµε, ανατίθεται η παρακολούθηση της τήρησης της πειθαρχικής διαδικασίας και του σεβασµού των πειθαρχικών διατάξεων στο Σώµα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης.
Τέλος αναγνωρίζεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη, από το
1927, δυνατότητα στο δηµόσιο υπάλληλο να ασκεί απευθείας
υπαλληλική προσφυγή ουσίας στο Συµβούλιο της Επικρατείας
για τις αποφάσεις των πρωτοβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων,
µε τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της οριστικής παύσης και του
υποβιβασµού.
Δεν καταργούµε το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο.
Αυτό παραµένει αρµόδιο για τις ενστάσεις επί των υπολοίπων
ποινών. Η ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας σηµαίνει
ότι, επιτέλους, η διοίκηση και οι δηµόσιοι υπάλληλοι κρίνονται
από το φυσικό τους δικαστή. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει
να µάθουν να αυτοπειθαρχούν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους
και να συναισθανθούν τα καθήκοντά τους. Δεν πρέπει να ξεχνούν
ότι είναι υπηρέτες του κράτους και του λαού, ότι θα αξιολογούνται καθηµερινά για τη δουλειά τους µε βάση την απόδοσή τους,
τους στόχους της υπηρεσίας τους και θα λογοδοτούν άµεσα,
όταν παραβαίνουν ή δεν επιτελούν τα καθήκοντά τους.
Θα ήθελα ακόµα να απαντήσω και στις φωνές εκείνες που καλλιεργούν το φόβο και τον τρόµο στους δηµοσίους υπαλλήλους,
ζητώντας ή επισείοντας ή καταγγέλλοντας αθρόες και άκριτες,
χωρίς λόγο και προηγούµενη κρίση, απολύσεις. Τους βεβαιώνουµε ότι είναι πάρα πολλοί οι δηµόσιοι υπάλληλοι που επιτελούν µε ευσυνειδησία τα καθήκοντά τους και όλοι αυτοί
περιµένουν να τους αναγνωριστεί πρωτοβουλία και προσωπική
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ευθύνη, για να δείξουν την αξία τους.
Σ’ αυτούς λοιπόν, στηρίζεται η διοικητική µεταρρύθµιση και
αυτούς θα ενεργοποιήσει και θα ανταµείψει, απαλλάσσοντάς
τους από έναν άδικο στιγµατισµό που προκαλούν ελάχιστοι
υπάλληλοι.
Θα αναφερθώ τώρα σε ένα άλλο θέµα που είναι πιο επίκαιρο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δράττοµαι της ευκαιρίας, πριν
κατέβω από το Βήµα, να πω δύο λόγια για ένα καυτό θέµα που
έγινε αντικείµενο σκληρών διαπραγµατεύσεων, απασχόλησε
τους τρεις Αρχηγούς και αποτυπώθηκε σε µία κοινή τους ανακοίνωση πριν από δεκαπέντε µέρες περίπου.
Όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη –και το
επιβεβαίωσαν οι τρεις Αρχηγοί µε τις δηλώσεις τους- να λάβει
όλα εκείνα τα µέτρα, ώστε νοµίµως και τηρώντας όλες τις συνταγµατικές εγγυήσεις του κοινωνικού κράτους δικαίου, να αποχωρήσουν από το δηµόσιο δεκαπέντε χιλιάδες υπάλληλοι, που
υπηρετούν στο σύνολο του δηµόσιου τοµέα.
Αυτό σηµαίνει ότι ο αριθµός αυτός δεν προέρχεται αποκλειστικά από τις είκοσι πέντε χιλιάδες υπαλλήλων που πρόκειται να
µετακινηθούν, όπως διαδίδεται ή πιστευόταν µέχρι σήµερα.
Η κινητικότητα των είκοσι πέντε χιλιάδων υπαλλήλων είναι
αποσυνδεδεµένη –όπως αποδείξαµε τον Νοέµβριο του 2012, µε
τη µετακίνηση δύο χιλιάδων υπαλλήλων αορίστου χρόνου- αριθµητικά από τις δεκαπέντε χιλιάδες αποχωρήσεις. Κύριος σκοπός
της κινητικότητας είναι και παραµένει η ορθολογική ανακατανοµή του ανορθολογικά κατανεµηµένου προσωπικού και όχι οι
αποχωρήσεις. Άλλο αν από τη διαδικασία της κινητικότητας κάποιοι προτιµήσουν µε τη θέλησή τους την αποχώρηση παρά τη
µετακίνησή τους.
Υπενθυµίζω ότι από αυτές τις δεκαπέντε χιλιάδες, οι τέσσερις
χιλιάδες προγραµµατίζεται να αποχωρήσουν µέχρι τον Δεκέµβριο του 2014 και οι υπόλοιποι έντεκα χιλιάδες το 2014, στη βάση
ενός τριµηνιαίου προγραµµατισµού.
Κάθε άλλος αριθµός για είκοσι πέντε χιλιάδες απολύσεις ή για
εκατόν πενήντα χιλιάδες απολύσεις ή ακόµη για διακόσιες έξι χιλιάδες απολύσεις, είναι παντελώς αβάσιµος και όσοι τον επικαλούνται, το κάνουν για εκφοβισµό ή για δηµιουργία τροµοκρατικών εντυπώσεων ή για µικροπολιτικούς στόχους. Είναι δεκαπέντε
χιλιάδες οι αποχωρήσεις σε ένα σύνολο εξακοσίων πενήντα χιλιάδων υπαλλήλων.
Αναφέρω τις πηγές των αποχωρήσεων, όπως τις σχεδιάζει η
Κυβέρνηση µε τη συνδροµή του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης και κατόπιν εισήγησης της κυβερνητικής οµάδας
υποστήριξης, όπως αυτή συντονίζεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και τον Υπουργό Επικρατείας:
Πηγή πρώτη, οι πειθαρχικά υπόλογοι υπάλληλοι που θα κριθούν απολυτέοι, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση του αρµόδιου
δικαστηρίου ουσίας, που στην προκειµένη περίπτωση είναι το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι τότε πάνε σε αργία;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πηγή δεύτερη, από
την κατάργηση των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και από
τη λύση των συµβάσεων του προσωπικού που υπηρετούν σε
αυτά.
Πηγή τρίτη, από την αποτίµηση των προσόντων, δηλαδή από
την αξιολόγηση των προσόντων που θα γίνει, κατά την επανατοποθέτηση του προσωπικού στις νέες διευθύνσεις των δηµόσιων
υπηρεσιών, των Υπουργείων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, η οποία γίνεται αµέσως µετά την αξιολόγηση των δοµών
και ενόψει της µετακίνησης του πλεονάζοντος προσωπικού, σε
άλλη δηµόσια υπηρεσία, που έχει διαπιστωµένα κενά, όπως αυτά
προκύπτουν από τα σχέδια στελέχωσης.
Πηγή τέταρτη, από την εθελούσια έξοδο όλων όσοι, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, αργίας ή αναγκαστικής
µετακίνησης λόγω κινητικότητας, προτιµήσουν να αποχωρήσουν
από το δηµόσιο µε τη θέλησή τους, λαµβάνοντας αποζηµίωση
που δικαιούνται ή εξαγοράζοντας τρία πλασµατικά έτη, αρκεί να
µη βρίσκονται τρία χρόνια πριν από την πλήρη συνταξιοδότηση.
Τέλος υπάρχει και µία άλλη πηγή ενσωµατωµένη, ωστόσο, στις
προηγούµενες. Κατά την αποτίµηση των προσόντων και µε
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αφορµή την αξιολόγηση των δοµών και τα σχέδια στελέχωσης
των υπηρεσιών και οργανισµών, θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν αναγκαστικά τα τυπικά προσόντα όλων όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο, θα ελεγχθεί η νοµιµότητα της έννοµης σχέσης
που τα συνδέει µε αυτά, η πραγµατική συνδροµή των τυπικών
προσόντων που επικαλούνται και θα γίνει βέβαια πιστοποίηση
των προσόντων και των δικαιολογητικών τους.
Δεν έχουν καµµία θέση στο δηµόσιο και δεν είναι βέβαια δηµόσιοι υπάλληλοι όσοι δεν τους συνδέει έγκυρη έννοµη σχέση
µε το δηµόσιο ή δεν έχουν καν σύµβαση, εν ισχύι, πρόσληψης
σε αυτό. Οι συγκεκριµένες αποχωρήσεις δεν αποβλέπουν πάντως στη µείωση του προσωπικού των δηµοσίων υπαλλήλων,
αφού η προβλεπόµενη µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων επιτυγχάνεται ούτως ή άλλως, όπως επανειληµµένως
έχουµε πει και µε το παραπάνω, µε τις συνταξιοδοτήσεις.
Εποµένως οι σχεδιαζόµενες αναγκαστικές αποχωρήσεις αποβλέπουν αποκλειστικά στην άµεση ποιοτική ανανέωση του προσωπικού, αφού για καθεµία αναγκαστική αποχώρηση, θα εισέρχεται στο δηµόσιο ένας νέος δηµόσιος υπάλληλος, που έχει προηγουµένως διαγωνιστεί, έχει πετύχει σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ
και περιµένει χρόνια τώρα υποµονετικά, πιστώσεις ή κενά για µία
θέση στο δηµόσιο.
Οι στόχοι µας είναι πλέον ποιοτικοί και όχι µόνο ποσοτικοί.
Έτσι µε την επείγουσα ποιοτική αναβάθµιση του προσωπικού,
θέλουµε να αντιµετωπίσουµε µια κοινωνική αδικία. Αποµακρύνουµε τους υπαλλήλους, που διαπιστωµένα δεν έχουν τα προσόντα του δηµοσίου υπαλλήλου, που δεν έχουν καν προσληφθεί
ή έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι ή ως ανίκανοι από τα αρµόδια
πειθαρχικά ή δικαστικά όργανα ή έχουν καταδικαστεί πειθαρχικά
και στη θέση τους τοποθετούµε υπαλλήλους άξιους και νέους.
Άρα υπηρετούµε έµπρακτα την αξιοκρατία.
Μεταξύ των άλλων, καταπολεµούµε έναν εσωτερικό, άδηλο
και ύπουλο εχθρό της µεταπολιτευτικής µας δηµοκρατίας, που
την οδηγούσε σε µαρασµό, σε απαξίωση και σε πλήρη εκφυλισµό των αντιπροσωπευτικών της θεσµών, τη φαυλοκρατία και
την πελατοκρατία.
Με αυτήν τη συναίσθηση της εθνικής, συλλογικής ευθύνης
απέναντι στον τόπο, η τρικοµµατική Κυβέρνηση µε τη στήριξη
της κυβερνώσας Πλειοψηφίας, είναι αποφασισµένη να προχωρήσει αποφασιστικά στη ριζική αναδιάρθρωση και αναβάθµιση
της Δηµόσιας Διοίκησης και κυρίως, στην ποιοτική και αξιοκρατική ανανέωση των δηµοσίων υπαλλήλων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στο στάδιο
των δευτερολογιών.
Το λόγο έχει για έξι λεπτά η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση είχε ιδιοµορφίες σε σχέση µε τις προηγούµενες. Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί κάτι αλλάζει.
Υπήρξε συνάδελφος που σηκώθηκε και είπε ότι το κεφάλαιο
εξακολουθεί να έχει αµύθητα κέρδη. Σε ποια χώρα ζούµε; Δεν
βλέπουν την ανεργία που έχει φτάσει στο 27%; Δεν βλέπουν ένα
εκατοµµύριο χαµένες θέσεις εργασίας; Για ποια αµύθητα κέρδη
µιλάτε, κυρίες και κύριοι; Με νύχια και µε δόντια προσπαθούν
αυτήν τη στιγµή οι επιχειρήσεις να κάνουν τζίρο.
Άλλος συνάδελφος σηκώθηκε και είπε ότι επί σοσιαλισµού οι
εργαζόµενοι είχαν σπίτια. Ξέχασε όµως να µας πει ότι δεν είχαν
φαΐ να φάνε.
Κάποιος άλλος είπε ότι οι ληξιπρόθεσµες ρυθµίσεις είναι το
«τυράκι». Το «τυράκι» για ποιο πράγµα, κύριοι συνάδελφοι; Οκτώ
µήνες αγωνιζόµασταν και λέγαµε ότι το πρώτο πράγµα που πρέπει να γίνει είναι να ρυθµιστούν οι οφειλές προς το δηµόσιο,
προς τα ασφαλιστικά ταµεία και τα δάνεια. Όµως έρχονται ρυθµίσεις και για τα δάνεια. Και αυτά «τυράκι» θα είναι;
Άλλος συνάδελφος µας εγκάλεσε γιατί µπαίνει φόρος στα σπίτια. Και από τον ίδιο χώρο άλλος συνάδελφός του µας εγκαλούσε, γιατί δεν είναι έτοιµο το περιουσιολόγιο, προκειµένου να
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µπει δίκαιος φόρος στα σπίτια.
Άλλος συνάδελφος επικαλέστηκε ότι µ’ αυτό το νοµοσχέδιο
γίνεται ένα πολύ µεγάλο πογκρόµ, γιατί αυξάνονται κατά δύο, οι
ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών.
Και άλλος µας εγκάλεσε για αντισυνταγµατικότητα και ότι είµαστε υποτελείς, διότι καταργείται η προηγούµενη ακρόαση. Και
το επιχείρηµα ήταν ότι καταργείται το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό
συµβούλιο, ότι ήδη υπάρχει η προηγούµενη ακρόαση στο πειθαρχικό και η απευθείας προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα ακόµα θέµα, διότι
ακόµα και επικοινωνιακά, επί µία εβδοµάδα, αντί να συζητείται
αυτό καθαυτό το νοµοσχέδιο και οι προβλέψεις του, συζητούσαµε για ρυθµίσεις που δεν απεσύρθησαν, διότι ουδέποτε κατετέθησαν.
Καταλαβαίνω γιατί είναι σε δύσκολη θέση πλέον όλοι αυτοί
που ασκούσαν µέχρι τώρα κριτική, διότι αιφνιδιάστηκαν. Μετά
από τρία χρόνια, µετά από οκτώ συνεχή νοµοσχέδια τα οποία
έφερναν νέες περικοπές µισθών και συντάξεων, νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, νέες επιβαρύνσεις σε µισθούς, σε άµεσους κι
έµµεσους φόρους, νέα χαράτσια, νέες εισφορές, έρχεται ένα νοµοσχέδιο που φέρνει ουσιαστικές ελαφρύνσεις που, κυρίως,
ανακουφίζουν τις επιχειρήσεις, τα µεσαία στρώµατα, τους οικονοµικά ασθενέστερους.
Και βεβαίως, αυτό που τίθεται -και σωστά το έθεσε η συνάδελφος, εκπρόσωπος Τύπου του κόµµατός µας- είναι ότι πλέον είµαστε υποχρεωµένοι µε τρόπο συνεπή και διαρκή, να υπηρετήσουµε αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, όχι γιατί τις επιβάλλει το
µνηµόνιο, αλλά γιατί ο δρόµος αυτός είναι ο δρόµος που θα µας
οδηγήσει στην έξοδο από το µνηµόνιο.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειαζόµαστε κανένα
µνηµόνιο για να καταγράψουµε πόσους δηµοσίους υπαλλήλους
έχουµε, πόσους συνταξιούχους έχουµε, πόσους πραγµατικά
αναπήρους έχουµε. Δεν χρειαζόµαστε κανένα µνηµόνιο για να
καταγράφουµε τους θανάτους και τις φυσικές µεταβολές. Δεν
χρειαζόµαστε κανένα µνηµόνιο για να ενοποιήσουµε τα ασφαλιστικά µας ταµεία, για να κάνουµε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για να ελέγξουµε τις φαρµακευτικές δαπάνες, για να
κάνουµε επιτέλους ηλεκτρονικές τις δηµόσιες προµήθειες, για
να κάνουµε απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, για να
πατάξουµε τη γραφειοκρατία, για να κάνουµε ταχύτερη απονοµή
της δικαιοσύνης, για να κάνουµε ισχυρούς ελεγκτικούς µηχανισµούς, για να κάνουµε άνοιγµα των επαγγελµάτων, για να κάνουµε επιτέλους ένα κράτος αντάξιο ενός σύγχρονου πολίτη.
Με το παρόν νοµοσχέδιο οι διατάξεις που φέραµε, οι διατάξεις
που έφερε η Κυβέρνηση, διακανονίζουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε πολλές δόσεις. Διαχωρίζει για πρώτη φορά αυτούς που
έχουν πραγµατική οικονοµική αδυναµία από αυτούς που είναι συστηµατικά ασυνεπείς. Γίνεται κατηγοριοποίηση των οφειλών σε
σχέση µε το ύψος τους. Ευνοούνται οι οφειλέτες µε πολύ µεγάλο
αριθµό δόσεων κάτω από τις 5.000 ευρώ. Εισάγονται διευκολύνσεις για το ΦΠΑ. Ρυθµίζονται οι οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές. Μειώνεται το τέλος για τη ΔΕΗ –έτσι ο κόσµος ξέρει το
ΕΕΤΗΔΕ- κατά 15%. Συστήνεται θέση εθνικού συντονιστή για την
καταπολέµηση της διαφθοράς και υπάγεται κατευθείαν στον
Πρωθυπουργό. Γίνεται σύντµηση του χρόνου για ταχύτερη ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών. Εναρµονιζόµαστε νοµοθετικά µε την οδηγία 7/2011 που αφορά την καταπολέµηση της
καθυστέρησης πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. Και για
πρώτη φορά τίθεται και στο δηµόσιο προθεσµία να είναι συνεπές
απέναντι στις υποχρεώσεις του, βάζοντάς του µάλιστα υποχρεωτικούς τόκους υπερηµερίας, χωρίς προηγούµενη όχληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όλα αυτά δεν έγιναν ως διά µαγείας. Έγιναν, διότι το εκλογικό αποτέλεσµα το οποίο προέκυψε τον Ιούνιο του 2012, έδωσε
εντολή σε τρία κόµµατα να φτιάξουν Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και µε συγκεκριµένη πολιτική και συγκεκριµένο πρόγραµµα,
αλλάζοντας πλήρως το µείγµα πολιτικής που µέχρι εκείνη την
ώρα, εφαρµοζόταν και προκειµένου να αναταχθεί η αξιοπιστία
της χώρας, έγιναν µία σειρά κινήσεις ούτως ώστε µέσω της αλ-
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ληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, να βρει πάλι η µεσαία
τάξη το βηµατισµό της και η έξοδος της χώρας από το µνηµόνιο
να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχίζω µε τις αναγνώσεις του κ. Στουρνάρα, που µας είπε ότι
το «THE ECONOMIST» και «NEW YORK TIMES», καθώς και η
τράπεζα Morgan Grenfell λένε καλά λόγια. Και τον προκαλώ να
µας αναφέρει έναν οικονοµολόγο, µία επενδυτική τράπεζα, έναν
οικονοµικό οργανισµό που να λέει ότι µέχρι το 2022 η Ελλάδα
µπορεί συγχρόνως, να έχει 4% και 5% ρυθµούς ανάπτυξης και
4% και 5% πρωτογενές πλεόνασµα. Αυτό τον προκαλώ. Εδώ είµαστε να δούµε ποιος πιστεύει αυτό το πρόγραµµα, γιατί είναι
αυτό που έχετε υπογράψει.
Μας είπατε ότι δεν µπορούµε να προβλέψουµε, ότι κάνουµε
λάθος προβλέψεις. Σας λέω ξανά τι προβλέψαµε για την ανεργία.
Στον προϋπολογισµό, πριν από πέντε µήνες, µας λέγατε ότι η
ανεργία δεν θα αυξηθεί πάνω από 0,4% και ότι θα φτάσει στο
22,8% και ήδη τώρα είναι στο 27%.
Αρχίζω µε τον κ. Μπέζα που είπε πάλι σήµερα, αυτό που είπε
η κ. Πατριανάκου χθες στην επιτροπή. Μας είπε ότι ο κ. Τσίπρας
δεν πρέπει να λέει εκτός Ελλάδας ότι δεν µπορούµε να ξεπληρώσουµε το χρέος µας. Μα τον κ. Στουρνάρα δεν τον ακούει κανένας απ’ αυτήν την Κυβέρνηση, που λέει ότι, όταν θα είµαστε
καλά παιδιά, θα µας κόψουν το χρέος και άρα ήδη αναγνωρίζει
ο δικός σας Υπουργός ότι δεν µπορούµε να το ξεπληρώσουµε;
Δεν είναι αυτή µόνο η διαφορά µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί η µεγάλη µας διαφορά σ’ αυτήν την Αίθουσα είναι
µεταξύ αυτών, που στην καρδιά τους και στην ιδεολογία τους
υποστηρίζουν τις µειώσεις µισθών, υποστηρίζουν τις µειώσεις
συντάξεων, τις άθλιες εργασιακές σχέσεις και µετά –λένε- θα λυθούν τα χρέη µας και θα γίνει το κούρεµα και η Αριστερά εδώ
πέρα, ισχυρίζεται ότι πρέπει να γίνει, για να µη µειωθούν οι µισθοί, για να µη µειωθούν οι συντάξεις.
Αυτή είναι η διαφορά µας, κύριε Χρυσοχοΐδη, που µας είπατε
ότι η Ευρώπη αλλάζει. Δεν είναι ότι εµείς δεν βλέπουµε ότι θα
έλθουν κάποτε και η δηµοσιονοµική ένωση και η τραπεζική
ένωση, αλλά εµείς θέλουµε η δηµοσιονοµική ένωση και η τραπεζική ένωση να έχουν κρατήσει κάτι από την αίγλη που είχατε
παλιά ως σοσιαλδηµοκράτες, καθώς και το κοινωνικό µοντέλο,
γιατί αυτό που υποστηρίζετε εσείς, είναι να γίνει η τραπεζική
ένωση, να γίνει η δηµοσιονοµική ένωση, όταν ήδη έχει καταρρεύσει αυτό το κοινωνικό µοντέλο, γιατί δεν µπορείτε πια να έχετε
καµµία σχέση µε την παλιά σοσιαλδηµοκρατία.
Μας λέει ο κ. Βορίδης: «Μα τι θα κάνατε εσείς; Ποια είναι η
λύση που δίνετε για το χρέος και για το έλλειµµα;». Του λέµε
αυτό που πιστεύαµε παλιά όλοι οι κεντρώοι και όλοι οι αριστεροί
και όλοι οι µαρξιστές, ότι δηλαδή, όταν έχεις ένα µεγάλο χρέος
και έχεις µεγάλο έλλειµµα, το λάθος των δεξιών και των νεοφιλελευθέρων είναι, να έχουν ως στόχο το έλλειµµα. Όταν αρχίζεις
να έχεις ως στόχο το έλλειµµα, αυτό που θα κάνεις τελικά, θα
είναι να καταφέρεις να µπεις στην παγίδα χρέους, γιατί δεν είναι
ότι δεν ενδιαφερόµαστε ούτε για το χρέος ούτε για το έλλειµµα.
Ξέρουµε ότι αυτό πρέπει να πέσει κάποια στιγµή, αλλά ξέρουµε
ότι θα πέσει ως αποτέλεσµα. Το δικό σας λάθος δεν είναι ότι
έχετε µία µέριµνα για το έλλειµµα και για το χρέος. Είναι ότι αρχίσατε µ’ αυτό, ότι δεν µάθατε τίποτα από τη δεκαετία του ’30.
Τέλος θα πω κάτι και για τον κ. Βορίδη, που µας λέει ότι εµείς
υποστηρίζουµε την παλιά Ελλάδα και ότι υποστηρίζουµε κάθε
επαγγελµατική οµάδα. Ξαναλέω αυτό που είπα στην πρώτη µου
οµιλία. Για ατέλειες στις αγορές δεν έχετε ακούσει ποτέ εσείς,
οι οικονοµολόγοι της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, ότι υπάρχουν ασύµµετρες πληροφορίες και άρα πρέπει
να προστατεύσουµε τους καταναλωτές και γι’ αυτό πρέπει να
υπάρχουν ρυθµίσεις; Δεν έχετε ακούσει τίποτα για δηµόσια
αγαθά και ότι ο ιδιωτικός τοµέας δεν παρέχει στη σωστή ποσό-
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τητα εκπαίδευση και κατάρτιση και άρα γι’ αυτό πρέπει να ρυθµίσουµε την αγορά; Αυτά τα ξεχάσατε και δεν ξέρετε τίποτα απ’
αυτά που διδάσκουµε στους φοιτητές µας οι ορθόδοξοι οικονοµολόγοι για τις ρυθµίσεις και γιατί είναι αναγκαίες;
Θέλω να τελειώσω µε την εξής σκέψη που δεν την έχω συµφωνήσει µε τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας: Να δώσουµε µία υπόσχεση, ότι όταν εµείς θα
καταργήσουµε το µνηµόνιο, δεν θα το κάνουµε µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, γιατί εγώ θέλω ο Μάκης Βορίδης να έχει όλο
το χρόνο που µπορούµε να του δώσουµε, για να µας λέει ότι παρ’
όλο που εµείς καταργούµε το µνηµόνιο, συνεχίζουν να µειώνονται οι µισθοί. Θέλω ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει όλο το χρόνο
που µπορούµε να του δώσουµε, για να συνεχίζει να λέει ότι παρ’
όλο που εµείς καταργούµε το µνηµόνιο, πρέπει να συνεχιστούν
οι απολύσεις στο δηµόσιο.
Θέλω κι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης να έχει όλο το χρόνο, για
να µας πει ότι το κοινωνικό µοντέλο της σοσιαλδηµοκρατίας δεν
µπορούµε να το υποστηρίξουµε σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.
Γι’ αυτό ελπίζω ότι, όταν θα έρθουµε εµείς στην εξουσία, θα
κυβερνήσουµε και πιο δηµοκρατικά και χωρίς τέτοιες διαδικασίες, γιατί, όπως το µέσον είναι το µήνυµα για εσάς και η δηµοκρατία είναι πάντα το πρόβληµα και ποτέ µέρος της λύσης, για
εµάς και η δηµοκρατία και η ανάπτυξη και η δικαιοσύνη είναι
µέρος της λύσης και όχι του προβλήµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώνεται σήµερα η συζήτηση και νοµίζω ότι η αιτιολογική έκθεση που έχουµε στα χέρια µας, αποτυπώνει το δεύτερο
µέρος µιας ιστορικής περιόδου. Για το πρώτος µέρος, δηλαδή
για το πώς φτάσαµε στην κρίση, έχουµε µιλήσει και έχουµε ξοδέψει πολύ χρόνο και δεν θα αναφερθώ.
Το δεύτερο µέρος, στο οποίο συµµετείχα και εγώ και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, είναι το µέρος των προσπαθειών
που κάναµε, για να φτάσουµε στο σηµερινό αποτέλεσµα. Για
εµάς είναι µια πολύ σηµαντική περίοδος. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί
που συµµετέχουν σήµερα στην τρικοµµατική Κυβέρνηση και τη
στηρίζουν, κατανοούν και καταλαβαίνουν ότι ήταν µια δύσκολη
αλλά ουσιαστική περίοδος για τη χώρα και τους πολίτες.
Υπάρχει και η τρίτη περίοδος, που είναι το τι θα κάνουµε από
εδώ και πέρα, να µιλήσουµε, δηλαδή, για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, και χαιρόµαστε πάρα πολύ που και ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θέλει να φτιάξει ένα
τέτοιο ανάλογο σχέδιο. Μέσα σ’ αυτά, κύριοι Υπουργοί, είναι και
η ανακούφιση των ανθρώπων που πλήττονται από την ανεργία.
Σήµερα έγινε µία σηµαντική πρόοδος µε το να αποδεχθεί η Κυβέρνηση το πρώτο άρθρο της τροπολογίας µας, πολύ σηµαντική,
γιατί θα δώσουµε σε πολλούς ανθρώπους µια ανάσα, θα δώσουµε τη δύναµη να στηρίξουµε όλη αυτήν την προσπάθεια και
να µη γίνει κοινωνική έκρηξη. Όµως ελπίζω ότι µέχρι το τέλος
της συνεδρίασης, από την Κυβέρνηση θα ενταχθούν και τα υπόλοιπα κοµµάτια, πράγµα που θα αποδείξει ότι η τρικοµµατική Κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τις ανάγκες
του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ όλο που δεν είναι εδώ ο
Υπουργός θα ήθελα να κάνω µία επισήµανση πάλι για τα ληξιπρόθεσµα. Αναγνωρίζουµε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και,
όπως ξέρετε, εµείς δεν κάνουµε τους προπονητές από την εξέδρα και κατανοούµε τις δυσκολίες που υπάρχουν µε την τρόικα.
Ελπίζω -και πιστεύω- ότι έστω και την τελευταία στιγµή θα διευρυνθεί το πλαίσιο έτσι, ώστε περισσότεροι πολίτες, περισσότεροι δικαιούχοι να µπορούν να µπουν σ’ αυτές τις ρυθµίσεις.
Είναι αµαρτία να βρεθούµε προ τετελεσµένων γεγονότων, όπως
βρεθήκαµε µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Πιστεύω, κύριοι Υπουργοί –και σας το λέω µε πολύ µεγάλη
συµπάθεια και υποστήριξη- ότι αξίζει να το προσπαθήσουµε
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µέχρι και την τελευταία στιγµή.
Ολοκληρώνω την οµιλία µου µε µία φράση από έναν θιασώτη
της χούντας των νεοναζί, του Θεοφιλογιαννάκου, που είπε ότι θα
πάµε στο κελί 33. Θέλω να ξέρει ότι εγώ δεν είµαι ήρωας και ούτε
φιλοδοξώ να γίνω ήρωας. Όµως θα ήταν τιµή σε κάθε προοδευτικό άνθρωπο να µπει στη φυλακή και σε κάποιο κελί από τους
νεοναζιστές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Νότης Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση στο σηµερινό νοµοσχέδιο θα έλεγα ότι κινήθηκε
σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τον τρόπο µε τον
οποίο αντιλαµβάνεται η Πλειοψηφία της Βουλής τα ζητήµατα
που αφορούν το κατεπείγον ή τα ζητήµατα της αντισυνταγµατικότητας.
Νοµίζω ότι κατά τη συζήτηση που διεξήχθη, ακούστηκαν διάφορες απόψεις, όπως ότι η χώρα συνεχίζει να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου, µπορούν οι της
τρικοµµατικής συγκυβέρνησης να προσφεύγουν σε διαδικασίες
τέτοιες, οι οποίες επί της ουσίας, να αµφισβητούν τη συνταγµατική τάξη. Δηλαδή, τι µας είπαν;
Έγινε ένσταση και κάναµε παρατηρήσεις για το γεγονός ότι
δεν µπορεί σε ένα και µοναδικό άρθρο να συµπεριλαµβάνονται
ρυθµίσεις, οι οποίες είναι ανοµοιογενείς, ρυθµίσεις οι οποίες
αφορούν υπουργεία, ρυθµίσεις που αφορούν διαφορετικά αντικείµενα. Αυτό, πέραν των άλλων, παραβιάζει το άρθρο 60 του
Συντάγµατος, κατά το οποίο ο Βουλευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης γνώµης. Όταν σε ένα και µοναδικό άρθρο το µόνο που ζητάτε από τον Βουλευτή, είναι να
απο- δεχθεί ή να µην αποδεχθεί διαφορετικές ρυθµίσεις, για τις
οποίες ενδεχοµένως να έχει και διαφορετική άποψη, αυτό είναι
πλήρης καταπάτηση της συνταγµατικής τάξης και της συνταγµατικής ελευθερίας σε σχέση µε την έκφραση γνώµης του Βουλευτή.
Μας είπαν ότι αυτό εντάσσεται στη λογική της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης που έχει η χώρα. Κάθε διαδικασία εφαρµογής
του µνηµονίου θα γίνεται µόνο µε ένα άρθρο. Αυτό, συνάδελφοι,
έχει µια µεγάλη αντίφαση, διότι εσείς έχετε φέρει εφαρµοστικούς νόµους του µνηµονίου 2 και 3, αλλά µε τελείως διαφορετική
δοµή και µε διαφορετικά άρθρα.
Το µόνο που νοµίζω, συνάδελφοι, ότι έχει ενδιαφέρον, σε
σχέση µε αυτό που αιτιολογήσατε, ότι θα χρειάζεται -πάντα κατ’
εσάς- το άρθρο µόνο, για να ρυθµίζει αυτά τα θέµατα, είναι ότι
δεν θα πρέπει να παραπονεθείτε, συνάδελφοι, όταν µια αντιµνηµονιακή πλειοψηφία σ’ αυτήν τη Βουλή µε άρθρο µόνο, θα καταργήσει όλα τα µνηµόνια, όλες τις συµβάσεις και όλους τους
νόµους που έχουν εκδοθεί, σε εκτέλεση των µνηµονίων.
Δεύτερο επίπεδο παρατηρήσεων και συζητήσεων, κύριε Πρόεδρε, είναι η γενικότερη συζήτηση για το µνηµόνιο. Ακούσαµε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα, όπως ότι δεν είναι υπέρ του µνηµονίου όσοι έχουν ψηφίσει τα µνηµόνια και ότι είναι ρεαλιστές.
Ρεαλισµός σηµαίνει τι; Να αποδέχεσαι, να ψηφίζεις πράγµατα τα
οποία καταστρέφουν την οικονοµία της χώρας;
Μας είπαν ότι πιάνουν τόπο οι θυσίες. Πώς έπιασαν τόπο; Με
ένα εκατοµµύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ανέργους; Με χιλιάδες µαγαζιά κλειστά; Με χαράτσια και φοροµπηχτική πολιτική;
Και αυτή η περίφηµη ρευστότητα που έρχεται από την ανακεφαλαιοποίηση; Θυµάστε, κύριοι Βουλευτές της συµπολίτευσης,
πότε µας είχατε πει τα ίδια; Όταν φέρατε µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος και σε ένα πάλι άρθρο, να ψηφίσετε και να ψηφίσουµε το µεσοπρόθεσµο. Και τότε είπατε ότι πρέπει να περάσει
για να πάρουµε τα χρήµατα, διότι έτσι θα γίνει ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και θα έρθει η ρευστότητα στην αγορά. Ξέρετε
πόσοι µήνες πέρασαν από τον Οκτώβρη; Υπάρχει καµµία ρευστότητα στην αγορά;
Μην εµπαίζετε, λοιπόν, τους πολίτες, διότι η περίφηµη ρευστότητα δεν θα έρθει λόγω της ανακεφαλαιοποίησης η οποία καλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, αλλά µόνο στο
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βαθµό που θα επανέλθουν στις τράπεζες οι αποταµιεύσεις. Και
αυτές δεν επανέρχονται όσο ο κύριος Στουρνάρας και εσείς στηρίζετε λογικές που υποδεικνύουν ότι µπορεί να γίνει και κούρεµα
των καταθέσεων.
Είπατε και άλλα ενδιαφέροντα πράγµατα. Νοµίζω ότι δεν παρακολουθείτε πλέον τις εξελίξεις στο δικό σας στρατόπεδο στην
Ευρώπη. Σήµερα υπάρχουν δυο κυρίαρχες τάσεις. Η µια διαµορφώνεται από τον Μπαρόζο, τον Ντράγκι και αυτούς που έχουν
τεράστια ευθύνη για τις πολιτικές λιτότητας, αλλά οι οποίοι εν’
όψει των ευρωεκλογών και των µεγάλων αντιδράσεων των λαών
της Ευρώπης, ψάχνουν να βρουν ένα άλλοθι για να κρατηθούν
στην εξουσία. Λένε «τελείωσε η λιτότητα, πρέπει να βρούµε κάτι
άλλο».
Η δεύτερη πλευρά είναι της Μέρκελ και του Σόιµπλε που λένε
«θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική». Εσείς λοιπόν, το µόνο που παρακολουθείτε, είναι η λογική του Σόιµπλε και επιµένετε πάνω σ’
αυτές τις αντιλήψεις.
Το τρίτο επίπεδο των επιχειρηµάτων, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι
πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία της ψήφισης, διότι πρέπει
να πάρει η Ελλάδα τη δόση. Το ποσό –και ειπώθηκε αυτό και από
την κ. Παπαρήγα- το καθοριστικό, που χρειάζεται αυτήν τη
στιγµή µε τη δόση, είναι, για να πληρωθεί το οµόλογο που λήγει
στις 20 Μαΐου και είναι της ΕΚΤ, δηλαδή για άλλη µία φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγόρασε στη δευτερογενή αγορά µε
έκπτωση, οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και θέλει να βγάλει
40% µε 45% τοκογλυφικό κέρδος.
Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία, δηλαδή θα µας δανείσουν οι
δανειστές, η τρόικα, για να πληρώσουµε τους δανειστές και µάλιστα τη στιγµή που έχουν αγοράσει το συγκεκριµένο οµόλογο
υποτιµηµένο. Αυτή είναι η λογική σας και θέλετε µε αυτήν την
εκβιαστική πολιτική να βάλετε τη Βουλή να ψηφίσει άρον-άρον
και ταυτόχρονα να επιβάλετε τα µέτρα.
Αν θέλετε λοιπόν, τολµήστε να πληρωθεί το οµόλογο της ΕΚΤ
στην τιµή στην οποία το αγόρασε, γιατί θα πρέπει να δώσουµε
εµείς 40%, 52 δισεκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή που κλείνουν τα
νοσοκοµεία, που δεν έχει ο κόσµος να αγοράσει φάρµακα, δύο
δισεκατοµµύρια καπέλο τοκογλυφικό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα; Τολµήστε το, λοιπόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και τέλος αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός της Εργασίας στο
σύστηµα «Εργάνη», γιατί θα έχει µία εικόνα, όπως λέει, των ανέργων, θα έχει δηλαδή µία εικόνα της καταστροφικής πολιτικής,
την οποία έχει πετύχει, τα εκατοµµύρια των ανέργων στη χώρα.
Γι’ αυτό εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό και επί της
αρχής και επί του άρθρου, αλλά και στο σύνολο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Τσίπρας.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τρία χρόνια τώρα, από τον Μάη
του 2010 έως σήµερα, είµαστε στο ίδιο έργο θεατές, όχι µόνο
στα µέτρα της βαρβαρότητας, αλλά και στην επιχειρηµατολογία.
Άλλαξαν βεβαίως οι Πρωθυπουργοί, τρεις διαφορετικοί Πρωθυπουργοί, τα ίδια επιχειρήµατα, τρεις διαφορετικοί Υπουργοί των
Οικονοµικών, τα ίδια επιχειρήµατα και πολλοί διαφορετικοί βεβαίως κάθε φορά προπαγανδιστές, που όµως λένε ακριβώς τα
ίδια και τα ίδια.
Τρία χρόνια τώρα εφαρµόζετε κατά γράµµα -και κάθε φορά
τρία κόµµατα, που αλλάζουν όµως, ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός, πήρε τη θέση του η Δηµοκρατική Αριστερά- την ίδια
καταστροφική συνταγή, που έχει µετατρέψει τη χώρα σε πειραµατόζωο των πιο απάνθρωπων πολιτικών. Μετατρέπετε την Ελλάδα σε αποικία χρέους και τους πολίτες της σε νεόπτωχους.
Διαρκώς µας σώζετε στο παρά πέντε, πάντοτε µε τους ίδιους εκ-
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βιασµούς και τις ίδιες απειλές. Σώζετε τη χώρα, αδιαφορώντας
όµως για το λαό της, το ίδιο πολιτικό προσωπικό που την οδήγησε σε αυτήν την κρίση.
Έχετε φθάσει στο σηµείο να αντικαταστήσετε το κοινωνικό
κράτος µε ένα κράτος εκτάκτου ανάγκης. Μετατρέψατε το Εργατικό Δίκαιο σε εργοδοτικό Δίκαιο. Έχετε αντικαταστήσει και
το Σύνταγµα, τους νόµους και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο
µε τα άρθρα του µνηµονίου.
Το χειρότερο είναι, ότι υποβιβάσατε και την κοινοβουλευτική
διαδικασία, µετατρέποντας τη Βουλή σε επικυρωτικό όργανο
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου µε αυτό το εκβιαστικό ένα
και µόνο άρθρο, ώστε ακόµη και αν υπάρχουν διαφορετικές φωνές στην πλειοψηφία, να τίθεται το ίδιο διαρκώς εκβιαστικό δίληµµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψάχνω να βρω ένα πραγµατικό
επιχείρηµα, ένα ουσιαστικό επιχείρηµα, για να µπορέσω να κατανοήσω αυτήν την αισιοδοξία που διατρέχει το τελευταίο διάστηµα τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Οικονοµικών.
Ο Πρωθυπουργός σε ένα πολύ κρίσιµο νοµοσχέδιο, που έρχεται να περάσει νέα σκληρά µέτρα δηµοσιονοµικού περιορισµού, κοντά στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, δεν έρχεται στη Βουλή.
Δεν έρχεται εδώ να υπερασπιστεί τις επιλογές του, όχι µόνο στην
περιβόητη πια «ώρα του Πρωθυπουργού», αλλά απουσιάζει από
τις κρίσιµες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Και βέβαια, έρχονται οι Υπουργοί της Κυβέρνησης µε επιχειρήµατα, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση πολλές φορές,
όπως για παράδειγµα το να καυχιέστε ότι τάχα µου καταφέραµε
–θα εξηγήσω γιατί λέω «τάχα µου»- το πρωτογενές πλεόνασµα,
αλλά από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, να αφήνει υπονοούµενα ότι, αν δεν παίρνουµε τα δάνεια, δεν θα έχουµε
συντάξεις. Ή έχετε διαφορετικές οµάδες επικοινωνίας ή δεν αντιλαµβάνεστε την αντιφατικότητα των επιχειρηµάτων.
Επιπρόσθετα, διαρκώς υπερηφανεύεστε ότι πήραµε το µεγαλύτερο δάνειο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτό το δάνειο όµως
είναι, που µας πήγε το χρέος από 110% τρία χρόνια πριν, στο
170% σήµερα, παρά την αποµείωση του PSI, που είναι το µοναδικό κούρεµα στη σύγχρονη παγκόσµια οικονοµική ιστορία, το
οποίο αύξησε το χρέος αντί να το µειώσει και κατέστρεψε τα
ασφαλιστικά ταµεία. Και δεν λέτε για το µεγάλο κίνδυνο που έρχεται από τα διαλυµένα ασφαλιστικά ταµεία, τον οποίο περιγράφει σήµερα, σε πρωτοσέλιδο, µεγάλης κυκλοφορίας κυριακάτικη
εφηµερίδα. Δεν λέτε για τον κίνδυνο κατάρρευσης των συντάξεων. Το σχέδιο το έχετε έτοιµο όµως: Να περάσουν όλοι σε ένα
ταµείο, µε συντάξεις πείνας.
Κάθε µέρα όµως που περνάει και κάθε νοµοθετική σας πρωτοβουλία, κάθε καταστροφική σας επιλογή, βυθίζει ολοένα και
πιο βαθιά την οικονοµία στην ύφεση, βυθίζει το λαό µας στη δυστυχία. Κάθε µέρα που περνάει µε την τρόικα στη χώρα, κάθε
µήνας που περνάει µε τη στρατηγική της υποταγής της Κυβέρνησης της χώρας, έχει ως αποτέλεσµα, να λιγοστεύουν ολοένα
και περισσότερο οι αντοχές του λαού µας, ολοένα να βαθαίνει η
κοινωνική καταστροφή, ολοένα να χάνουµε πολύτιµο έδαφος κι
εργαλεία για την ανάταξη της οικονοµίας και την επιστροφή της
αξιοπρέπειας.
Κύριε Υπουργέ, µία Κυβέρνηση για να ασκήσει έλεγχο στην οικονοµία, διαθέτει τρία βασικά εργαλεία: Τη νοµισµατική πολιτική,
τη δηµοσιονοµική πολιτική και την πιστωτική πολιτική. Εσείς τι
από αυτά έχετε;
Εντάξει, όσον αφορά τη νοµισµατική πολιτική, γνωρίζαµε ότι
είναι στις Βρυξέλλες το τίµηµα της εισόδου µας στο κοινό νόµισµα. Τη δηµοσιονοµική πολιτική την παραδώσατε στην τρόικα.
Τώρα εγκαταλείπετε και την πιστωτική πολιτική. Χαρίζετε τις τράπεζες στους δανειστές. Τα λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών όµως, θα τα χρεωθούµε. Στο δηµόσιο χρέος θα
πάνε και θα αναγκαστούν να τα ξεπληρώνουν τα παιδιά και τα
εγγόνια µας.
Με ποιο δικαίωµα, σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, χαρίζετε τον
έλεγχο των τραπεζών, παραδίνετε και τυπικά το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας έξω από τη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους;
Μετά από όλα αυτά, νοµίζετε ότι είστε Κυβέρνηση ενός ανε-

11409

ξάρτητου κράτους; Νοµισµατική πολιτική δεν έχετε. Τη δηµοσιονοµική πολιτική σάς την υπαγορεύει ο κ. Σόιµπλε και ο κ. Τόµσεν.
Πιστωτική πολιτική δεν µπορείτε να έχετε. Τι ακριβώς είστε;
Το µόνο που σας έχει µείνει να είστε, είναι διαχειριστές των
deals των αποκρατικοποιήσεων, διαχειριστές της µετάβασης του
εθνικού µας πλούτου στα νέα τζάκια, στη νέα διαπλοκή, στους
φίλους και στους γνωστούς και βέβαια, διαχειριστές της µιζέριας
και της απόγνωσης του λαού.
Σκοτώνεστε ποιος θα πρωτοδιαχειριστεί τα ψίχουλα των προγραµµάτων της εξευτελιστικής πεντάµηνης απασχόλησης µε 400
ευρώ, ποιος θα πρωτοκάνει τα ρουσφέτια του εξευτελισµού. Ο
κεντρικός µηχανισµός, δηλαδή ο κυβερνητικός µηχανισµός της
Νέας Δηµοκρατίας ή ό,τι έχει αποµείνει από τον αυτοδιοικητικό
µηχανισµό του ΠΑΣΟΚ;
Αυτό κάνετε. Σκοτώνεστε οι Υπουργοί µεταξύ σας ποιος θα
πρωτοδιαχειριστεί τα ρουσφέτια του εξευτελισµού!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Και κάθε µέρα που περνάει σκοτώνετε την ελπίδα και την αξιοπρέπεια του κόσµου, διότι το βασικό είναι, ότι δεν υπάρχει φως
στον ορίζοντα. Ξέρετε τι υπάρχει στον ορίζοντα; Ανθρωπιστική
κρίση υπάρχει στον ορίζοντα.
Να, γιατί λέµε ότι πέρυσι τον Ιούνη δεν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
έχασε η χώρα µια ευκαιρία, έχασε ο λαός µας µια ευκαιρία, να
σταµατήσει την καταστροφή, διότι δέκα µήνες τώρα, η καταστροφή όχι µόνο δεν µετριάστηκε, αλλά επιταχύνθηκε µε γεωµετρική πρόοδο. Η ζηµιά που έχει κάνει η δική σας Κυβέρνηση
στον τόπο, είναι µεγαλύτερη από τη ζηµιά που είχε γίνει από τις
δύο προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις, διότι η καταστροφή έρχεται και συσσωρεύεται πάνω στην καταστροφή.
Επιτείνατε την παραγωγική αποδιάρθρωση της οικονοµίας. Γονατίσατε στη φορολογία τη µεσαία τάξη και τους µη έχοντες. Δεν
κάνατε απολύτως τίποτα, καµµία κίνηση, για να σταµατήσετε την
φοροασυλία των εχόντων. Πού είναι η περίφηµη συµφωνία µε
την Ελβετία που ακούµε τρία χρόνια τώρα; Πού είναι το πόρισµα
του ΣΔΟΕ για τα χρήµατα που έχουν µεταφερθεί και τους λογαριασµούς στη λίστα Λαγκάρντ;
Έχετε αφήσει την αγορά να στεγνώσει. Και τώρα µιλάτε για
πρωτογενή πλεονάσµατα, όταν όµως έχετε ισοπεδώσει τις δηµόσιες δαπάνες. Η οικονοµία βαδίζει σε µια άτυπη στάση πληρωµών όλων προς όλους, αφού κανείς δεν πληρώνει, µε πρώτο
από όλους το ελληνικό δηµόσιο. Κι έχετε το κουράγιο να οργανώνετε και αυτές τις παραστάσεις για γέλια και για κλάµατα, µε
κορδέλες και µυστριά, σε ερηµωµένα εργοτάξια, µε νοικιασµένα
µηχανήµατα για τις ανάγκες της σεµνής τελετής.
Και βεβαίως, φέρνετε για άλλη µια φορά µε τη διαδικασία του
επείγοντος, µέτρα αφαίµαξης, αφαίµαξης όµως, από µια ούτως
ή άλλως αιµορραγούσα οικονοµία.
Το χειρότερο όµως είναι, ότι αυτά τα µέτρα είναι το προοίµιο
της καταιγίδας, δεν είναι η καταιγίδα. Το προοίµιο της καταιγίδας
που ετοιµάζετε να φέρετε το καλοκαίρι ή αµέσως µετά, ανάλογα
µε τις επιθυµίες της τρόικας, διότι όσες λιτανείες για ανάπτυξη
και όσες παραστάσεις και να στήσετε, το πραγµατικό πρόβληµα
δεν ξορκίζεται. Και το πραγµατικό πρόβληµα είναι, ότι η οικονοµία έχει καταρρεύσει από το µνηµόνιο, γιατί το φάρµακο απεδείχθη πιο βλαβερό από την ίδια την ασθένεια, από το χρέος. Το
πραγµατικό πρόβληµα είναι, ότι τα ασφαλιστικά ταµεία καταρρέουν µετά το καταστροφικό PSI και ψάχνετε να βρείτε τρόπο
πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις. Την ίδια στιγµή µάλιστα, που
δανείζεστε, για να πληρώσετε συντάξεις, ξεπουλάτε σε φίλους
και γνωστούς τον ΟΠΑΠ, αντί να περάσετε τις µετοχές του στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Εµείς σας προειδοποιούµε για άλλη µια φορά: Δεν θα σας πω
ότι δεν θα υπάρξει ασυλία σε όσους παραβιάζουν τους νόµους
και σε όσους επιβαρύνουν το δηµόσιο συµφέρον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Θα σας πω κάτι πιο σηµαντικό. Πολύ σύντοµα, όταν ο λαός µε
την εντολή του δώσει τη δυνατότητα σε µία κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ψάξουµε και θα βρούµε
τρόπους –πείτε το στους φίλους σας- να αποκαταστήσουµε τη
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ζηµιά. Φορολογία 30% λέτε εσείς; Θα αποκαταστήσουµε τη ζηµιά
του δηµοσίου, φορολογώντας όσο πρέπει τους επιτήδειους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πόσο;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο): Όσο πρέπει τους επιτήδειους.
Θα επαναφέρουµε τα κέρδη στο δηµόσιο για να στηρίξουµε
την οικονοµία. Για εµάς πρώτα οι συντάξεις, πρώτα οι ανάγκες
του λαού, πρώτα οι δηµόσιες ανάγκες και µετά τα κέρδη των
φίλων και των κολλητών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τους επιτήδειους πού θα τους
βρείτε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο): Τους επιτήδειους θα τους δανειστούµε
από εσάς. Έχετε πολλούς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το πραγµατικό πρόβληµα όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
–επαναλαµβάνω- είναι, ότι η χώρα βρίσκεται µπροστά σε µία
πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Και αντί να συζητάµε για το
πώς θα αντιµετωπίσουµε αυτήν την κρίση, για άλλη µία φορά παριστάνετε τους σωτήρες, όταν η επίσηµη ανεργία έχει φτάσει
στο 27%, όταν η ανεργία των νέων είναι στο 59%, όταν οι νεόπτωχοι αυξήθηκαν κατά 43%, όταν ένα στα πέντε παιδιά ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας κι έχουµε φαινόµενα υποσιτισµού και
παιδιών που λιποθυµάνε στα σχολεία. Και το γράφουν στα πρωτοσέλιδά τους έγκυρες εφηµερίδες του διεθνούς Τύπου.
Παριστάνετε τους σωτήρες όταν σε τρία χρόνια µνηµονίου,
καταστράφηκαν οκτακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, όταν µόνο
µέσα στον τελευταίο χρόνο, έκλεισαν εξήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όταν τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες δεν
έχουν καθόλου εισόδηµα κι όταν εκατόν πενήντα χιλιάδες νέες
και νέοι έχουν µεταναστεύσει στο εξωτερικό και δίνουν την πολύτιµη γνώση τους στα πανεπιστήµια που εσείς λοιδορείτε, τους
κάνουν δεκτούς σε πανεπιστήµια και σε θέσεις στο εξωτερικό από τα ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια εκατόν πενήντα χιλιάδες
νέα παιδιά αιµοδοτούν την ανάπτυξη σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αποστερώντας τη χώρα από αυτόν τον πολύτιµο πλούτοκαι βεβαίως, όταν στα νοσοκοµεία δεν υπάρχουν στοιχειώδη
υλικά. Αν κρατιούνται τα δηµόσια νοσοκοµεία σήµερα, είναι εξαιτίας της υπεράνθρωπης προσπάθειας των δηµόσιων λειτουργών
-γιατρών και νοσηλευτών- αυτών που θα απειλήσετε σε λίγο, ότι
θα τους βγάλετε στη διαθεσιµότητα, αν παραστούν σε καµµία
διαδήλωση. Και βεβαίως, όταν η ίδια η Υφυπουργός Υγείας στο
Υπουργικό Συµβούλιο βγάζει κραυγή αγωνίας ότι δεν υπάρχουν
χρήµατα για εµβόλια και εγκυµονούν κίνδυνοι επιδηµιών.
Αυτά είναι τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας, η ανθρωπιστική
κρίση που έχετε επιφέρει. Κατά τα άλλα, µας βγάζετε από την
κρίση και κόβετε κορδέλες.
Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας του µνηµονίου.
Μιλάτε για πλεονάσµατα και για ανάπτυξη. Δεν ξέρετε ότι δεν
υπήρξε πουθενά ανάπτυξη σε χώρα όπου η τρόικα και το ΔΝΤ
παρέµεναν και εφάρµοζαν αυτήν τη δηλητηριώδη πολιτική; Με
αίµα, δάκρυα και λεηλασία θα καταφέρετε πλεονάσµατα. Θα
είναι όµως, σαν τα πλεονάσµατα που µόνο στη Ρουµανία του
Τσαουσέσκου είχαµε και στη Χιλή του Πινοσέτ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και στη Βενεζουέλα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο): Μάθατε και τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Είναι ευχάριστο να έχουµε ανταλλαγή επιχειρηµάτων, αλλά µε
βγάζετε από τον ειρµό µου διαρκώς και ο Πρόεδρος θα αρχίσει
να παραπονιέται ότι υπερβαίνω τον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ο
προθάλαµος, το σχέδιο για να µετατραπεί η Ελλάδα στη µόνη
χώρα στην Ευρώπη που δεν θα έχει καθόλου δηµόσια περιουσία.
Αυτό που γίνεται στο δηµόσιο δεν είναι εξορθολογισµός, δεν
είναι εξυγίανση. Είναι ανθρωποθυσίες. Δεν θα υπερασπιστούµε
εµείς το δηµόσιο που έφτιαξαν τα κόµµατα εξουσίας, µε τις πε-
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λατειακές τους σχέσεις οι ίδιοι άνθρωποι.
Αλλά δεν πρόκειται να υπερασπιστούµε και αυτήν τη σφαγή.
Ξεκινήσατε να µιλάτε για εφεδρεία, διαθεσιµότητα και κινητικότητα. Κοροϊδεύατε τον κόσµο. Μετά µιλήσατε για απόλυση
επιόρκων. Είδατε ότι αυτό δεν µπορεί να προσεγγίσει ούτε κατά
διάνοια τα νούµερα που απαιτεί η τρόικα. Τώρα καταργείτε διακόσιους πενήντα δύο φορείς και λέτε πως οι υπάλληλοι από τους
φορείς αυτούς που καταργείτε, θα απολύονται, όταν πριν από
τέσσερις µήνες κοροϊδεύατε τον κόσµο, λέγοντας ότι οι υπάλληλοι καταργούµενων οργανισµών θα περάσουν στη διαθεσιµότητα.
Επιτρέψτε µου να σας διαβάσω µια άποψη ενδιαφέρουσα: «Οι
υπό απόλυση δηµόσιοι υπάλληλοι, λόγω νοµοθετικής κατάργησης της θέσης τους, διαθέτουν συνταγµατικό δικαίωµα διορισµού ή επανένταξης ή µετάταξης γενικά στο δηµόσιο, ακόµα και
σε άλλη ή παρεµφερή µε την καταργούµενη δηµόσια υπηρεσία,
εφόσον µεταξύ άλλων, όλα αυτά τα χρόνια τούς δηµιουργήθηκε
η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη ότι το συνταγµατικό τους δικαίωµα στη νοµιµότητα δεν είναι δυνατόν να το θίξει ο κοινός νοµοθέτης». Ποιος τα είπε αυτά; Ο κ. Μανιτάκης το 2010.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Συνεχίζει όµως στην ίδια συνέντευξη: «Δεν τολµώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα επιχειρήσει το
αντίθετο, το οποίο θεωρώ ούτως ή άλλως απάνθρωπο. Και µόνο
η σκέψη του µε ξεπερνά ως νοµικό, ως συνταγµατολόγο, ως δηµοκράτη πολιτικό».
Φαίνεται, κύριε Μανιτάκη, ότι σας ξεπερνά η σκέψη ως νοµικό,
ως συνταγµατολόγο και ως δηµοκράτη πολιτικό, αλλά δεν σας
ξεπερνά ως Υπουργό και ως εκλεκτό πολιτικό προσωπικό της
τρόικας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αλλά βρέθηκε λοιπόν -διότι είχατε απορία- η Κυβέρνηση εκείνη
που θα κάνει όλα αυτά τα τερατουργήµατα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Φέρτε ένα παράδειγµα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο): Θα έχετε την ευκαιρία να δευτερολογήσετε, εάν το θελήσετε και να µου απαντήσετε.
Αλλά µια και ανέτρεξα στις ωραίες αυτές δηλώσεις του παρελθόντος, βρήκα και άλλη µία: «Τυχόν κατάργηση θέσεων υποχρεώνει το κράτος να µετατάσσει τον υπάλληλο και όχι να τον
απολύει. Αν η Κυβέρνηση επιλέξει τη µεθόδευση κατάργησης θέσεων για την αποµάκρυνση δηµοσίων υπαλλήλων, θα καταστρατηγήσει το Σύνταγµα, θα προσβάλει την αναγνωρισµένη και
δεσµευτική αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικούµενου υπαλλήλου, ο οποίος εµπιστεύτηκε τη ρύθµιση της νοµιµότητας». Ποιος τα είπε αυτά; Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής
Αριστεράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τα θερµά µας συγχαρητήρια, κύριε Μανιτάκη, και σ’ εσάς και
στον κ. Κουβέλη. Είστε πράγµατι πολιτικοί της ευθύνης και η ευθύνη σας αποδεικνύεται από όσα λέγατε πριν και όσα πράττετε
τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όµως το κρισιµότερο και το χειρότερο από όλα όσα συµβαίνουν στο δηµόσιο τοµέα είναι, ότι, αν εφαρµόσετε αυτά που θα
ψηφίσετε σήµερα, θα παραλύσει πλήρως ο δηµόσιος τοµέας,
διότι κάτω από τη διαρκή απειλή της απόλυσης κανένας δηµόσιος υπάλληλος, διευθυντής σε κρίσιµη νευραλγική θέση, δεν θα
τολµά να βάλει την υπογραφή του. Δεν θέλετε να εξυγιάνετε το
δηµόσιο τοµέα, θέλετε να τον παραλύσετε, θέλετε να τον διαλύσετε. Και το χειρότερο; Ετοιµάζεστε να ξαναγυρίσετε το δηµόσιο
στη σκοτεινή µετεµφυλιακή εποχή των πιστοποιητικών πολιτικών
φρονηµάτων. Τότε ήταν απαραίτητα για να µπεις. Τώρα θα είναι
απαραίτητα για να µην απολυθείς. Δεν θα σας επιτρέψουµε να
το πράξετε αυτό. Να το γνωρίζετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Τι είναι
αυτά;
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ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα προσλάβετε εκατό χιλιάδες τελικά;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο): Τις προάλλες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είχα µε τον Υπουργό των Οικονοµικών έναν ενδιαφέροντα διάλογο και έναν ήπιο διαπληκτισµό. Σε µια ατυχή αποστροφή της
οµιλίας του µίλησε για κατώτερα ένστικτα, στα οποία εµείς δήθεν
απευθυνόµαστε. Πιθανώς να θεωρεί το ένστικτο της αξιοπρέπειας και της επιβίωσης κατώτερο και αυτό του φόβου και της
υποταγής ανώτερο. Η αλήθεια όµως είναι -για να µην τον αδικώπώς είχε δίκιο, όταν είπε ότι ζούµε και απευθυνόµαστε σε διαφορετικούς κόσµους.
Ο κ. Στουρνάρας και ο κ. Σαµαράς συναναστρέφονται διαρκώς
τους τεχνοκράτες της τρόικας. Δεν συναναστρέφονται όµως την
πραγµατική κοινωνία. Έχουν ενδεχοµένως ανάγκη να ακούνε
έναν καλό λόγο από την κ. Μέρκελ και τον κ. Σόιµπλε.
Εµείς από την άλλη, η αλήθεια είναι, ότι δεν δίνουµε δεκάρα
αν θα απογοητεύσουµε την κ. Μέρκελ και τον κ. Σόιµπλε.
Βέβαια εµείς έχουµε διαρκώς στο µυαλό µας αυτό που εσείς
ονοµάσατε, ως κατώτερα ένστικτα και αισθήµατα: Το αίσθηµα
της πείνας για τα παιδιά που πάνε στο σχολείο πεινασµένα, το
αίσθηµα της απόγνωσης για τον άνεργο που έχει δύο παιδιά και
για τις οικογένειες δίχως εισόδηµα, το αίσθηµα του εξευτελισµού
για το συνταξιούχο που µόλις περάσει το δεύτερο δεκαήµερο
του µήνα, δεν έχει χρήµατα.
Εµείς λοιπόν σ’ αυτούς θέλουµε να απευθυνθούµε. Ούτε στην
τρόικα ούτε σ’ εσάς, κύριε Στουρνάρα. Θέλουµε να απευθυνθούµε στο ενάµισι εκατοµµύριο των ανέργων, στους εκατόν πενήντα χιλιάδες νέους που µετανάστευσαν, στα πεντακόσιες
χιλιάδες νοικοκυριά που δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα και να
τους πούµε: «Δεν είστε εσείς το βάρος της Ελλάδας. Εσείς είστε
η δύναµη της Ελλάδας. Θέλουν να σας σπρώξουν στο περιθώριο. Επειδή σας φοβούνται, θέλουν να σας ρίξουν στο περιθώριο.
Επειδή σας φοβούνται, θέλουν να σας ρίξουν στην κατάθλιψη.
Φοβούνται ότι αν διεκδικήσετε τη ζωή και τη χώρα που σας κλέβουν, τότε αυτοί είναι που θα χάσουν, όχι µόνο την εξουσία, αλλά
και τη δυνατότητα να σταθούν στην πολιτική ζωή της χώρας.
Εµείς το λέµε ξεκάθαρα: Όλα όσα έχετε υπογράψει, όλα όσα
έχετε δροµολογήσει τα τελευταία αυτά χρόνια, δεν µας δεσµεύουν. Εµείς µία και µόνη δέσµευση έχουµε: Την εντολή του
λαού.
Εσείς είστε εντολοδόχοι της τρόικας. Εµείς θα είµαστε εντολοδόχοι του λαού, ενός λαού που δεν θα είναι πια µόνος, δεν θα
είναι πια ο παρίας, το µαύρο πρόβατο της Ευρώπης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Θα έχει στο πλευρό του και τους άλλους λαούς, του ευρωπαϊκού Νότου, που ξεσηκώνονται, τους λαούς που συνειδητοποιούν
ότι ο µόνος δρόµος είναι η ενότητα και ο αγώνας απέναντι στις
παραδοµένες κυβερνήσεις, απέναντι στους µερκελιστές που καταστρέφουν την Ευρώπη.
Στην Ιταλία έκαναν ό,τι µπορούσαν για να αγνοήσουν το µήνυµα της κάλπης. Πόσο όµως µπορεί να αντέξει αυτό το κυβερνητικό µόρφωµα που θα ασκήσει -όπως όλα δείχνουν- µια
πολιτική χωρίς νοµιµοποίηση;
Στην Ισπανία, η δεξιά κυβέρνηση της λιτότητας και των σκανδάλων κρέµεται από µια κλωστή.
Στην Πορτογαλία η κυβέρνηση του οµοϊδεάτη του κ. Σαµαρά
δεν θα αντέξει για πολύ ακόµα να πηγαίνει κόντρα στο λαϊκό αίσθηµα. Προχθές ένα εκατοµµύριο διαδηλωτές τίµησαν τη µνήµη,
την επέτειο της Επανάστασης των Γαρυφάλλων, δίνοντας σαφές
µήνυµα ότι οι λαοί είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία.
Μας ρωτάτε: Ποια είναι η εναλλακτική; Να λοιπόν ποια είναι η
εναλλακτική, να ποιο είναι το άλλο σχέδιο απέναντι στα σχέδια
της υποταγής και της διάλυσης: Οι λαοί, οι αγώνες, η ενότητά
τους είναι το άλλο σχέδιο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς λοιπόν στο λαό πιστεύουµε, στο λαό δίνουµε λογαριασµό, στο λαό θα δεσµευτούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και θα δεσµευτούµε σύντοµα να ξεκινήσουµε µια µεγάλη σύγ-
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κρουση, µαζί µε το λαό, για την ανατροπή του µνηµονιακού
εφιάλτη. Και δεσµευόµαστε ότι σε αυτήν τη σύγκρουση δεν θα
υποχωρήσουµε και δεσµευόµαστε ότι σε αυτήν τη σύγκρουση
θα πετύχουµε. Θα πετύχουµε το µέτωπο των λαών του Νότου.
Θα πετύχουµε τη διαγραφή του χρέους στα πρότυπα της Συνόδου του 1953 στη Γερµανία.
Πριν από µια εβδοµάδα, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, µας λέγατε
όλοι ότι βεβαίως, πρέπει να διεκδικήσουµε το χρέος, τις κατοχικές αποζηµιώσεις, ότι υπάρχουν δυνατότητες διαπραγµά- τευσης. Αλήθεια, τι ισχύει; Το ότι δεν έχουν δυνατότητα, παρά
µονάχα οι ισχυροί, να βάζουν τους όρους ή ότι έχουµε δυνατότητες διαπραγµάτευσης;
Εµείς λοιπόν λέµε ότι, όταν οι λαοί θέλουν και δυνατότητα διαπραγµάτευσης υπάρχει και δυνατότητα να σταµατήσουµε την
καταστροφή υπάρχει και η ακύρωση των µνηµονίων θα γίνει
πραγµατικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, που θα
σταµατήσει την ανθρωπιστική καταστροφή την οποία επιβάλατε
στον τόπο µας, σύντοµα θα είναι πραγµατικότητα.
Αυτή είναι η δέσµευση η δική µας. Να ξαναχτίσουµε την Ελλάδα και, κυρίως, να σώσουµε τη χώρα µε το λαό όρθιο και περήφανο, όχι µε το λαό γονατισµένο, όπως επιχειρείτε εσείς µε
τα διαρκή σας µνηµόνια και τα βάρβαρα µέτρα που διαρκώς ψηφίζετε, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ.
Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ
ότι, όταν µιλά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχω πάντα τεταµένη την
προσοχή µου, γιατί θέλω να δω κάθε φορά ποια συχνότητα επιλέγει. Σήµερα το πήρε πολύ αριστερά. Υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις του στο εξωτερικό, σε επιλεγµένα ακροατήρια όπου είναι
πολύ πιο µετριοπαθής, πολύ πιο συστηµικός, θεσµικός. Σήµερα
τον είδα αριστερό, ριζοσπάστη και θυµωµένο.
Και αναρωτιέµαι: Ποια είναι η αιτία αυτού του θυµού; Θα έλεγα
πως διαβλέπει την προοπτική εξόδου της χώρας από την κρίση
µέσα σε µια νευρική Ευρώπη, η οποία είναι πάντα έτοιµη για
εσφαλµένες επιλογές. Επίσης είναι θυµωµένος, γιατί είναι αιχµάλωτος µιας αξεπέραστης πλέον αντίφασης της ίδιας της παράταξής του, η οποία δεν µπορεί να ισορροπήσει ανάµεσα σε
µια καθαρή ευρωπαϊκή προοπτική, προοδευτική, φιλολαϊκή, αναπτυξιακή και µια στρατηγική η οποία είναι ειλικρινής, έντιµη, καθαρή. Όπως, για παράδειγµα, αυτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που λέει πολύ απλά ότι δεν µπορείς να λες το κραυγαλέο
ψέµα «θα είµαι µέσα στο ευρώ και εκτός µνηµονίου».
Ο κ. Τσίπρας όµως, απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό, προσβάλλει τη νοηµοσύνη του, τις θυσίες του, τους κόπους του,
τους φόβους του και τις εµπειρίες του. Γιατί, ναι, τα τελευταία
τρία χρόνια ο Έλληνας πολίτης βιώνει την ύφεση, την ανεργία,
τη µείωση µισθών και συντάξεων, τη µείωση εισοδηµάτων και περιουσιών, αλλά δεν βιώνει την απόλυτη καταστροφή, που ήταν
και είναι το περιβόητο εναλλακτικό σενάριο.
Και θα έλεγα ότι στην ελληνοκεντρική συζήτηση γύρω από τα
θέµατα αυτά, άντε να δικαιολογούσαµε αυτήν τη δηµαγωγία και
το βιασµό της λογικής έως την εµπειρία της Κύπρου. Αλλά µε
την κυπριακή εµπειρία κανείς δεν έχει το ηθικό δικαίωµα να λέει
τέτοια ψέµατα, απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό. Γιατί ο πολίτης ξέρει και συγκρίνει την εµπειρία της κρίσης, των θυσιών, της
ανεργίας, της µείωσης των εισοδηµάτων από τη µια µεριά και
την άπαξ πτώση του εισοδήµατος, την ακύρωση ενός ολόκληρου
παραγωγικού µοντέλου, την ακύρωση του τραπεζικού συστήµατος, την επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, από την
άλλη µεριά.
Φτάνει σε ένα σηµείο η δηµοσιονοµική διαχείριση, που δεν
µπορεί να κάνει ούτε πίσω ούτε µπρος. Και δυστυχώς εκεί είχε
βρεθεί η χώρα το 2009. Γιατί αν δεν προσχωρούσαµε στη λογική
του προγράµµατος στήριξης, η άλλη λύση θα ήταν η απόλυτη
καταστροφή, η παύση πληρωµών, η αδυναµία καταβολής µισθών
και συντάξεων, η κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος, η
πλήρης διακοπή του εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου της
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χώρας, το κλείσιµο των επιχειρήσεων, η κολοσσιαία ανεργία, η
διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Αυτό θα συνέβαινε.
Η χώρα είχε ένα τεράστιο, δυσθεώρητο πρωτογενές έλλειµµα
26 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δεν µπορούσε µε τα δηµοσιονοµικά
έσοδα εκείνης της περιόδου, που και αυτά θα είχαν δραµατικά
υποβαθµιστεί, να αντιµετωπίσει τις ανάγκες λειτουργίας του κράτους, τα σχολεία, τα νοσοκοµεία.
Εγώ σας λέω και µε µονοµερή διακοπή εξυπηρέτησης του χρέους και µε µονοµερή διαγραφή του χρέους και αποκλεισµό της
Ελλάδας από τις διεθνείς αγορές για δεκαετίες, ακόµα και αν κάναµε αυτήν την επιλογή, να ξεφορτωθούµε µονοµερώς και το
χρέος και την εξυπηρέτησή του, πάλι θα είχαµε οδηγηθεί στην
απόλυτη καταστροφή! Καµµία σχέση µε ύφεση σωρευτικά 25%
σε τρία χρόνια και µε εκτίναξη της ανεργίας σε τόσο υψηλά επίπεδα, ιδίως για τους νέους.
Είναι άλλο το σενάριο της κρίσης και των θυσιών και άλλο το
σενάριο του ζόφου, της κόλασης, της διάλυσης της εθνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. Τώρα πλέον δεν µιλάµε συγκρίνοντας από τη µια, βιώµατα και από την άλλη, σενάρια. Συγκρίνουµε
βιώµατα µε βιώµατα, δυστυχώς µέσα στον εθνικό µας χώρο.
Θέλει συστολή και ικανότητα να λες την αλήθεια. Πιστεύετε
στα σοβαρά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι µέσα σε µία Ευρώπη, η οποία προετοιµάζεται για την κρίση χρέους του σκληρού
πυρήνα της, λόγω µεγάλου απόλυτου µεγέθους του χρέους, η
Ελλάδα θα µπορούσε να µείνει αδιάφορη;
Προετοιµαζόµαστε, εφαρµόζοντας αυτό το πρόγραµµα προσαρµογής και για την επόµενη φάση της κρίσης, γιατί πρέπει να
βρεθεί η Ελλάδα στην ασφαλέστερη δυνατή θέση, δηµοσιονοµικά και από πλευράς διαρθρωτικής, από πλευράς εθνικής ανταγωνιστικότητας.
Δεν τελειώνει το πρόβληµα εύκολα. Η κρίση έχει µετακινούµενο ορίζοντα και θέλει πολύ κόπο, επιµονή, σύστηµα δουλειάς,
για να µπορείς να πετύχεις τον εθνικό στόχο εξόδου από την
κρίση, χωρίς να επηρεάζεσαι από το µετακινούµενο ορίζοντα της
ευρωπαϊκής κρίσης, που συνεχώς επαναλαµβάνεται και ανακυκλώνεται.
Ο Νότος είναι η λύση. Ποιος Νότος; Ποια χώρα σε Νότο και
Βορρά στην Ευρωζώνη έχει µεγαλύτερα περιθώρια διακριτικής
ευχέρειας από την Ελλάδα στη νοµισµατική, τη δηµοσιονοµική
και τη χρηµατοπιστωτική πολιτική; Ποια χώρα; Η Γαλλία; Η Ιταλία; Η Ισπανία; Για να πάρω τις µεγάλες. Ποια χώρα; Το Λουξεµβούργο και η Αυστρία, που είναι χώρες του σκληρού πυρήνα µε
τριπλό ΑΑΑ στην αξιολόγηση και µετά την Κύπρο ετέθησαν στο
στόχαστρο, γιατί κάνουν αθέµιτο χρηµατοπιστωτικό ανταγωνισµό; Ποια χώρα; Η Σλοβακία; Η Σλοβενία; Η Μάλτα; Η Κύπρος;
Η Πορτογαλία; Η Ιρλανδία; Ποια χώρα της Ευρωζώνης έχει µεγαλύτερα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας από εµάς; Καµµία. Κι
εµείς πήραµε το δάνειο των 240 δισεκατοµµυρίων, µε τους καλύτερους δυνατούς όρους, παλαιού τύπου πρόγραµµα –τώρα
δεν υπάρχουν αυτά- µε πλήρη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από το δάνειο, χωρίς να θίγονται και χωρίς να θιγούν οι καταθέσεις.
Τι ήθελε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό που ήθελε ο µεσαιωνικός άνθρωπος, αντεστραµµένο. Ο µεσαιωνικός άνθρωπος ζούσε
µε το άγχος του τέλους του κόσµου. Τον απειλούσε το επικείµενο τέλος του κόσµου. Ο νέος µεσαιωνικός άνθρωπος, όπως
τον εξέφρασε ο κ. Τσίπρας, παρακαλάει να έρθει το τέλος του
κόσµου, να καταστραφεί η χώρα, να εξαθλιωθούν οι Έλληνες,
για να δικαιωθεί πολιτικά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό περιµένει. Επενδύει στο τέλος του κόσµου.
Διότι δεν έχει τι να πει τώρα. Τι να πει; «Θα βρούµε» -λέει- «τη
λύση στην αλληλεγγύη των χωρών του Νότου». Ο Νότος είναι
πολιτική έννοια. Πού θα βρει τη λύση; Στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές; Συναντήθηκε µε τον οµόλογό µου, τον σοσιαλιστή, στην
Πορτογαλία. Απέκρυψε, βέβαια, την επίσηµη δήλωση του πορτογαλικού σοσιαλιστικού κόµµατος, ότι υπήρξαν απόλυτες διαφωνίες και ότι οι Πορτογάλοι σοσιαλιστές προσβλέπουν στο
αδερφό τους κόµµα στην Ελλάδα, που είναι το ΠΑΣΟΚ.
Σας καταθέτω και την επίσηµη δήλωση των Πορτογάλων σοσιαλιστών, γιατί διάβασα στηµένα δηµοσιεύµατα αντίστροφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πού θα τα βρει αυτά, στους Γερµανούς οµολόγους του; Στη
Γερµανία πάει για απόλυτη πλειοψηφία το συντηρητικό κόµµα,
το CDU, µε τους Βαυαρούς συµµάχους του. Πού θα το βρει
αυτό, σε ποιους συσχετισµούς;
Το «κυβερνητικό µόρφωµα» είµαστε εµείς. Άρα και η καινούργια κυβέρνηση της Ιταλίας είναι και αυτή ένα µόρφωµα που εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό κατεστηµένο. Ποιος έχει µείνει απ’ έξω; Ο
κ. Γκρίλο, δηλαδή, τώρα µέσα στις φαντασιώσεις του κ. Τσίπρα
είναι και Γκρίλο στην Ελλάδα!
(Χειροκροτήµατα)
Είναι Τσάβες, Γκρίλο, όλα. Επιλογή προσωπικοτήτων και προσωπείων, γιατί για προσωπεία πρόκειται, διότι φυσικά τώρα δεν
έχουν τι να πουν.
Το PSI –λέει- η µείωση του χρέους αύξησε το δηµόσιο χρέος
και κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταµεία. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να έχουµε συνείδηση των αριθµών. Το ελληνικό δηµόσιο
χρέος έχει µειωθεί κατά 130 δισεκατοµµύρια, κατά εξήντα πέντε
ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Είναι η µεγαλύτερη µείωση στον
κόσµο διαχρονικά.
Ναι, από τα 130 δισεκατοµµύρια, πήραµε πίσω 37 δισεκατοµµύρια, τα 14 δισεκατοµµύρια λόγω των ταµείων και 23 δισεκατοµµύρια λόγω των επιπτώσεων που είχε το PSI στις τράπεζες.
Οι υπόλοιπες επιπτώσεις ήταν επιπτώσεις κακής διαχείρισης και
κακών χορηγήσεων και αδυναµίας εξυπηρέτησης δανείων.
Αυτό σηµαίνει ότι πήραµε πάνω µας 16% του ΑΕΠ χρέος από
τα 65%. Έχουµε καθαρό όφελος µείωσης 50 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ και υπεσχηµένη από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και
το Eurogroup περαιτέρω µείωση του χρέους τώρα. Και το χρέος
αυτό θα κοπεί από τους θεσµικούς εταίρους, από το δηµόσιο
τοµέα. Τώρα δεν έχουµε χρέος στον ιδιωτικό τοµέα. Ανέλαβε το
χρέος µας ο διεθνής δηµόσιος τοµέας.
Είπα προχθές, µιλώντας για το νοµοσχέδιο που αφορά το Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών ότι, ναι, τα ασφαλιστικά ταµεία µετείχαν υποχρεωτικά στη διαδικασία µείωσης, για να έχουµε τις
αναγκαίες απαρτίες και πλειοψηφίες και το χαρτοφυλάκιό τους
µειώθηκε κατά 14 δισεκατοµµύρια. Η ετήσια επιχορήγησή τους
όµως, είναι 17 δισεκατοµµύρια. Από το 2000 έως το 2012 έλαβαν
συνολική επιχορήγηση 154 δισεκατοµµύρια. Εξισορροπείται η
περικοπή µε µια ετήσια επιχορήγηση, λιγότερο από µία.
Εάν δεν υπήρχε χώρα, θα υπήρχαν ασφαλιστικά ταµεία; Εάν
δεν υπήρχε προϋπολογισµός, θα υπήρχε επιχορήγηση; Και όταν
είπαµε στα ταµεία να πάνε να ξαναγοράσουν οµόλογα, µε τους
τίτλους που τους έδωσε το EFSF, δεν µας άκουσαν. Δεν άφησαν
οι συνδικαλιστικές αντιλήψεις και η Αντιπολίτευση. Η εταιρεία διοίκησης του χαρτοφυλακίου του ΙΚΑ µας άκουσε και κέρδισε εντυπωσιακά µεγάλο ποσοστό του χαρτοφυλακίου της. Άρα και
όσοι καθοδήγησαν πολιτικά τα ταµεία στην απόρριψη της πρότασής µας, έβλαψαν τα ταµεία και τα χαρτοφυλάκιά τους, πολιτικά και συνδικαλιστικά.
Χαρίζουµε τις τράπεζες; Δεν θέλατε, κύριε Τσίπρα, να γίνει
απευθείας η ανακεφαλαιοποίηση από το ESM µε ευρωπαϊκά κονδύλια; Και εγώ το ήθελα, όλοι το θέλαµε. Αυτό σήµαινε όµως, ότι
και τον έλεγχο των τραπεζών θα τον έχει απευθείας το ESM. Και
τώρα υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου. Όλο το τραπεζικό
σύστηµα στρατηγικά τελεί υπό κρατικό έλεγχο. Το θέµα είναι, να
έχει προοπτική ανόδου η οικονοµία, για να έχουµε και εµείς προοπτική ανάκτησης των χρηµάτων που βάζουµε στις τράπεζες.
Και στις ιδιωτικοποιήσεις να είστε προσεκτικοί. Διότι όσο προβληµατικό και ύποπτο είναι να υποστηρίζεις συγκεκριµένο συµφέρον, που διεκδικεί την ιδιωτικοποίηση, άλλο τόσο είναι να
αντιστέκεσαι σε συγκεκριµένο συµφέρον, που διεκδικεί την ιδιωτικοποίηση. Θεσµικές διαδικασίες, διαφάνεια, αντικειµενικότητα
και µη εµπλοκή πολιτικών οργάνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι µια
ευκαιρία και µια υποχρέωση να δούµε συνολικά την πορεία της
χώρας. Θα ήταν λάθος να πούµε ότι συζητάµε ένα νοµοσχέδιο
που συρράπτει επιµέρους µνηµονιακά µέτρα και συνιστά όρο για
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την εκταµίευση των δόσεων.
Πρέπει να δούµε πώς εντάσσεται και το βήµα αυτό σε µία συνολική στρατηγική διαχείρισης της κρίσης. Σας είπα ότι το µεγάλο θέµα δεν είναι οι οικονοµικοί εθνικισµοί ή –πιο
συγκεκριµένα- ο γερµανικός οικονοµικός εθνικισµός, αλλά πώς
µπορεί να αντέξει διαρθρωτικά η Ευρωζώνη, µε τι αλλαγές και
µε τι κόστος. Γι’ αυτό πρέπει να θωρακιστούµε.
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, επειδή έχουµε ακολουθήσει τα τελευταία
τρία χρόνια –µε λάθη, παραλείψεις, νευρικότητες, λόγω της µεγάλης πίεσης- µια σταθερή γραµµή ευθύνης, µε τεράστιο κόστος
εκλογικό, πολιτικό, συναισθηµατικό, έχουµε και το πολιτικό και
το ηθικό δικαίωµα να υπερασπιζόµαστε µια πολιτική και να διατυπώνουµε προτάσεις βελτίωσής της, που την κάνουν πιο δίκαιη
και πιο αποτελεσµατική. Άλλοι έχουν περάσει από αντιµνηµονιακές φάσεις, από φάσεις αµηχανίας, έχουν πρόβληµα στρατηγικού προσανατολισµού, εµείς µιλάµε πολύ καθαρά και πολύ
υπεύθυνα. Θέλαµε η συµφωνία µε την τρόικα να έχει τελειώσει
νωρίτερα, αλλά κατακτήσαµε ένα άλλο κλίµα, διεθνώς και εν
µέρει και εσωτερικά, το οποίο είναι εύθραυστο και πρέπει να το
υποστηρίξουµε. Πρέπει να βγούµε, ως χώρα, έξω από την εικόνα
της κρίσης. Είναι πολύ σηµαντικό ότι τώρα αναγνωρίζουν όλοι οι
εταίροι µας πως η Ελλάδα και δεν µπορεί και δεν πρέπει να λάβει
πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα. Αναγνωρίζουν και σέβονται την
ελληνική προσπάθεια. Αυτή όµως έγινε µε την πολιτική ευθύνη
και καθοδήγηση συγκεκριµένων προσώπων και συγκεκριµένων
πολιτικών δυνάµεων.
Πώς κατακτήθηκε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα –6% ουσιαστικάτο 2012; Κάποιοι πήραν δύσκολες αποφάσεις. Σηκώσαµε στους
ώµους µας δυσανάλογο βάρος. Ποιοι επέβαλαν τη δέσµευση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ ότι θα πάµε σε περαιτέρω
κούρεµα του χρέους, το Φεβρουάριο του 2012; Ποιοι διασφάλισαν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε τον παλαιό τρόπο,
χωρίς να απειλούνται οι καταθέσεις; Λοιπόν έχει όνοµα αυτό. Λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το ταλαιπωρηµένο, το µειωµένο εκλογικά και κοινοβουλευτικά ΠΑΣΟΚ.
Εµείς λοιπόν, έχουµε την υποχρέωση και το δικαίωµα να θέτουµε θέµατα. Ούτε δηµαγωγούµε ούτε αοριστολογούµε. Λέγαµε: «Το ειδικό τέλος ακινήτων µέσω της ΔΕΗ είναι προσωρινό
µέτρο, που επέτρεψε να εκτελεστούν οι προϋπολογισµοί του
2011, του 2012 και του 2013». Ακούσαµε πολλά και από τους σηµερινούς κυβερνητικούς µας συµµάχους. Τώρα όλοι αντιλαµβάνονται ότι δεν υπήρχε άλλη λύση και τώρα εµείς λέµε ότι ήρθε η
ώρα να πάµε στον ενιαίο φόρο ακινήτων, µε αφορολόγητο, µε
προοδευτική κλίµακα, εντεταγµένο στο εθνικό φορολογικό σύστηµα. Το διεκδικούµε, θα το πετύχουµε.
Εµείς δικαιούµαστε να πούµε ότι τώρα που πετύχαµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους και έχουµε συµφωνήσει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο και τη διαχείριση του λεγόµενου δηµοσιονοµικού
κενού, βεβαίως και πρέπει να τεθεί, τώρα, πριν την τουριστική
περίοδο, το θέµα της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση. Γιατί το
Μάιο του 2011 αναγκαστήκαµε, ως τότε Κυβέρνηση, να αποδεχτούµε ένα µέτρο αντιπαραγωγικό, αλλά δυστυχώς αναγκαίο ταµειακά, που το θέλαµε και το θέλουµε όσο γίνεται πιο προσωρινό.
Για εµάς έχει σηµασία η Κυβέρνηση µας, η Κυβέρνηση των
τριών κοµµάτων, να αναδείξει στην προµετωπίδα των πολιτικών
της το πρόγραµµα ανάσχεσης της ανεργίας. Δεν µας κάνει χάρη
κανείς Υπουργός. Δεν πρόκειται για γαλαντοµία Υπουργού. Πρόκειται για ζωτική ανάγκη της Κυβέρνησης και για πολιτική συµφωνία των Αρχηγών των κοµµάτων, που είναι υποχρεωµένη να
εκτελέσει η Κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται στην εµπιστοσύνη
της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας και υπάρχει χάριν στα κόµµατα και στο κόστος που σηκώνουν αυτά! Δεν θέλουµε χάρες.
Θέλουµε εφαρµογή πολιτικών, εµείς που απολογούµαστε στον
ελληνικό λαό και ψηφιζόµαστε, όπως ψηφιζόµαστε αναλογικά
από τον ελληνικό λαό.
Το ΠΑΣΟΚ δεν εκβιάζει, αλλά προστατεύει τη σχέση της Κυβέρνησης µε την πραγµατικότητα, την κοινωνία και την αγορά,
ιδίως τώρα. Είναι πολύ σηµαντικό ότι υιοθετήθηκε η τροπολογία
µας και για το πρόγραµµα προσωρινής απασχόλησης σε διακόσιες χιλιάδες θέσεις, ιδίως για ανέργους από οικογένειες χωρίς
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άλλον εργαζόµενο –απόλυτη ανεργία- µε την εποπτεία του
ΑΣΕΠ, µέσω των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς ενδιάµεσους. Και το σκέλος που αφορά τη στήριξη υφισταµένων
θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, σε κλονιζόµενους κλάδους,
που πρέπει να τους στηρίξουµε, εφόσον διατηρούν τις θέσεις
εργασίας, µέσα στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
στρατηγικής, µέσα στις υφιστάµενες δηµοσιονοµικές δυνατότητες.
Για να στηρίξεις εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας υφιστάµενες,
θέλεις 42 εκατοµµύρια µόνο. Εάν σώσεις τρεις χιλιάδες εξακόσιες θέσεις και δεν τις χάσεις, κάνεις απόσβεση, παίρνεις τα
λεφτά σου πίσω, γιατί για κάθε απώλεια θέσης εργασίας χάνεις
δηµόσια έσοδα 11.800 ευρώ από εργοδοτικές και εργατικές εισφορές, επιδόµατα ανεργίας και µη καταβολή φόρων. Και, βεβαίως, περιµένουµε, µόλις ελεγχθεί δηµοσιονοµικά αυτό το ζήτηµα, να προστεθεί σε επόµενο νοµοσχέδιο και η πλήρης ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ανέργων. Αυτό ισχύει και για τις ρυθµίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Βεβαίως δεχόµαστε αυτό που εισάγεται για ψήφιση. Δεν είναι
το άριστο, δεν είναι αυτό που θέλαµε. Δεν κατανοεί πλήρως, δυστυχώς, η τρόικα την πραγµατικότητα της ελληνικής οικονοµίας
και την κατάσταση των επιχειρήσεων, αλλά ας το χρησιµοποιήσουµε ως βάση.
Το ίδιο και για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Είµαι βέβαιος ότι
τελικά στην πράξη οι τράπεζες θα κάνουν καλύτερες ρυθµίσεις
απ’ ό,τι ο νόµος, γιατί είναι επωφελές και για τις τράπεζες να
έχουν ρυθµισµένα και όχι «κόκκινα» δάνεια.
Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις διαρθρωτικές αλλαγές, µε κορυφαία αλλαγή το κράτος, τη Δηµόσια Διοίκηση και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Αλλά µε διαφανή τρόπο, µε συνολική
στρατηγική και µε αξιολόγηση φορέων και υπηρεσιών από τη µία
µεριά και προσώπων από την άλλη µεριά, όλων. Κανείς υπάλληλος συνεπής, έντιµος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το άγχος, η
περιρρέουσα ατµόσφαιρα, η φιλολογία, η σεναριολογία είναι
αυτά που επηρεάζουν το κλίµα µέσα στη Δηµόσια Διοίκηση.
Υπάρχουν αντικειµενικά νοµοθετηµένα κριτήρια και για την αξιολόγηση φορέων και υπηρεσιών και για την αξιολόγηση προσώπων. Και είναι αυτονόητο, βέβαια, ότι ο πειθαρχικός έλεγχος
πρέπει να ολοκληρώνεται γρήγορα.
Ο εισηγητής µας, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, οι
οµιλητές µας αναφέρθηκαν εκτενώς και στην Ολοµέλεια και χθες
στην επιτροπή -εννέα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ µίλησαν χθες- στα
επιµέρους ζητήµατα του νοµοσχεδίου µε εξαιρετικό τρόπο.
Κλείνω µε την ανάγκη η χώρα να συναντηθεί εθνικά, σε ένα
σχέδιο ανασυγκρότησης, που θα συνιστά και την επικαιροποιηµένη προγραµµατική συµφωνία της Κυβέρνησης, γιατί η Κυβέρνηση είναι κυβέρνηση της χώρας, όχι των τριών κοµµάτων.
Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος πυκνός. Έχουµε νέα δεδοµένα
εσωτερικά, ευρωπαϊκά, παγκόσµια. Πρέπει να ενισχύσουµε τη
συνοχή και την αποδοτικότητα της Κυβέρνησης, ιδίως στις πενήντα εβδοµάδες που µένουν, µέχρι την πανευρωπαϊκή σύγκρουση για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το ΠΑΣΟΚ, για τους λόγους που εξήγησα, δεν χαρίζει την υπόθεση αυτή σε κανέναν άλλο. Η υπόθεση αυτή είναι µία εθνική
υπόθεση που µας αφορά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο,
όχι για να βολέψουµε στελέχη, αλλά για να υπηρετήσουµε τον
πολίτη, την κοινωνία, το έθνος, για να υπάρξει αποτέλεσµα. Και
αυτό το βάρος δεν µπορεί να το σηκώσει µόνη της η Κυβέρνηση
ούτε το κράτος ούτε το πολιτικό σύστηµα. Το κακό κράτος και
το φαύλο πολιτικό σύστηµα έχουν ανάγκη από τη βοήθεια του
ιδιωτικού τοµέα, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, να κινητοποιηθούν όλοι.
Η υπόθεση είναι εθνική και βέβαια υπάρχουν και οι ευθύνες
της Αντιπολίτευσης. Επειδή έχουµε ξεχαστεί, εµείς τον Μάιο,
µετά τις πρώτες εκλογές, προτείναµε κυβέρνηση µε τη συµµετοχή όλων των δυνάµεων, που έλεγαν ή λένε ότι είναι φιλοευρωπαϊκές, και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήθελαν για λόγους εκλογικής
σκοπιµότητας και τεχνητής έντασης.
Πήγαµε στις πολωτικές εκλογές του Ιουνίου. Και µετά τον Ιούνιο θέλαµε να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ µέσα. Όµως διάλεξε τον εύκολο
δρόµο της Αντιπολίτευσης, γιατί βρέθηκαν τα θύµατα που θα ση-

11414

κώσουν το βάρος. Και καλά, εµείς ήµασταν ούτως ή άλλως, στο
σταυρό επάνω, στον Γολγοθά. Ήρθαν οι «Κυρηναίοι» της Νέας
Δηµοκρατίας και της ΔΗΜΑΡ. Ευπρόσδεκτοι. Αλλά έµειναν απ’
έξω, για να λένε αυτά που είπε σήµερα ο κ. Τσίπρας, αυτό το
κρεσέντο ανευθυνότητας και στρατηγικού αδιεξόδου.
Πού οδηγείται η χώρα; Είµαστε σε συνθήκες πολιτικού διχασµού, το βλέπω. Δεν ενεργείτε ως αντίπαλοι, αλλά ως εχθροί.
Παίζετε σ’ ένα τεχνητό θέατρο, δήθεν εµφυλίου πολέµου, πολιτικά. Η κοινωνία είναι διχασµένη, όπως το πολιτικό σύστηµα; Όχι.
Η κοινωνία δεν βλέπει κάποιους να επηρεάζονται περισσότερο
και κάποιους λιγότερο από την κρίση. Η µεγάλη πλειοψηφία της
κοινωνίας επηρεάζεται από την κρίση. Δεν παύουν να υπάρχουν
οι ταξικές διαφορές, οι ανισότητες, αλλά όλοι επηρεάζονται.
Μήπως υπάρχει εθνικός διχασµός; Όχι, δεν υπάρχει, παρά το εµπόριο συνωµοσιολογίας και υπερπατριωτισµού.
Τι προσδοκάτε και τι προτείνετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης; Τι θα σας ευχαριστούσε και τι θα σας δικαίωνε; Η διάσωση της χώρας, η υπέρβαση της κρίσης, η ανάκτηση των δυνάµεών µας ή το αδιέξοδο, η καταστροφή, η εθνική
ήττα; Πείτε µας. Τι θα σας ευχαριστούσε και τι θα σας δικαίωνε;
Πείτε το στη συνείδησή σας. Αυτό είναι το θέµα.
Γι’ αυτό προτείνουµε να σχηµατιστεί εθνική επιτροπή στρατηγικού σχεδιασµού, µε τη συµµετοχή όλων των δυνάµεων, των πολιτικών, των θεσµικών, των πολιτειακών, των παραγωγικών, των
κοινωνικών, των διανοητικών και της Αντιπολίτευσης, εθνικό συµβούλιο, συµβούλιο κρίσης και εθνικής κινητοποίησης. Ελάτε να
µιλήσουµε για αριθµούς, για συγκεκριµένες προτάσεις.
Μας κατηγορείτε ότι µιλάµε µε την τρόικα. Εσείς θέλετε να µιλάτε µε τον κ. Οµπάµα, µε τον κ. Σόιµπλε, µε την κ. Λαγκάρντ.
Ποιους εκπροσωπεί η τρόικα; Η τρόικα εκπροσωπεί πολιτικά κυβερνήσεις και διεθνείς θεσµούς. Ενεργεί ως πολιτικό και όχι ως
υπηρεσιακό όργανο. Είναι εντολοδόχος µιας συγκεκριµένης αντίληψης. Γιατί δεν µιλάτε µαζί τους, ώστε να βλέπετε πόσο αντέχουν ή δεν αντέχουν οι υποτιθέµενες προτάσεις σας, που δεν
διατυπώνονται, γιατί δεν υπάρχουν και γιατί εσωτερικά δεν µπορείτε να συµφωνήσετε, αφού σας διαπερνά µια κόκκινη διαχωριστική γραµµή, στα µεγάλα, «Ευρώπη ή µη Ευρώπη», «ευρώ ή
µη ευρώ»;
Άρα η ευθύνη είναι όλων εδώ µέσα. Και βρισκόµαστε µπροστά
σε πολύ κρίσιµες αποφάσεις, οι οποίες δεν αφορούν τα αρτοποιεία και τους λογιστές. Αφορούν το µέλλον του τόπου. Πολύ
κρίσιµα θέµατα είναι όλα: και τα αρτοποιεία και οι λογιστές και
τα θέµατα του ΕΕΤΗΔΕ και τα θέµατα του φόρου προστιθέµενης
αξίας στην εστίαση, όλα είναι εξαιρετικά σοβαρά.
Όµως το µεγάλο ερώτηµα είναι, εάν θα βγούµε σώοι και αβλαβείς από την κρίση, εάν θα περιορίσουµε τις θυσίες και τις συνέπειες, εάν θα παίξουµε στο πεδίο της ευθύνης και της
προοπτικής ή στο γλιστερό γήπεδο της δηµαγωγίας, της ανευθυνότητας και της καταστροφής.
Διαλέξτε!.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνης Μανιτάκης έχει ζητήσει το λόγο, για να
απαντήσει σε αυτά που ετέθησαν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Αρχηγέ της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε αναγκάζετε να σας απαντήσω,
γιατί κάνατε αναφορά προσωπική σε εµένα.
Τα όσα έγραψα και όσα είπαµε και εγώ και ο Αρχηγός της Δηµοκρατικής Αριστεράς δεν είναι τίποτε άλλο, πέρα απ’ αυτό που
αναφέρει ρητά ο Κώδικας Δηµοσίων Υπαλλήλων και επαναλαµβάνει εδώ και πενήντα χρόνια η νοµολογία. Αυτά που είπαµε,
προφανώς, τα εννοούσαµε και προφανώς τα επαναλαµβάνουµε,
γιατί τα πιστεύουµε. Και βέβαια, γνωρίζαµε ότι υπήρχαν, καλύτερα από εσάς και χρόνια πριν από εσάς, γιατί αγωνιστήκαµε έµπρακτα όλα αυτά τα χρόνια, από τη νεότητά µας, να τα
τηρήσουµε και να τα σεβαστούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα στερνά τιµούν τα πρώτα!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Γιατί αγωνιζόµαστε
και σήµερα σε δύσκολες συνθήκες στο πεδίο της µάχης, σε αντίξοες συνθήκες, παλεύοντας µε δαίµονες και ανέµους, να τα τηρήσουµε και να τα διατηρήσουµε και να τα φυλάξουµε στο πεδίο
της µάχης, την ώρα της κρίσης, την ώρα που κοιτάµε παράλληλα
να αναστηλώσουµε, να αναγεννήσουµε τη Δηµόσια Διοίκηση και
τη χώρα.
Θα µου επιτρέψετε –έτσι για να συνεννοηθούµε και να καταλάβετε τι εννοώ- κύριε Τσίπρα, να σας διαβάσω τι λέει ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας.
Άρθρο 101. Σε διαθεσιµότητα τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος,
του οποίου καταργήθηκε η νενοµοθετηµένη θέση, εφόσον δεν
µεταταγεί.
Παράγραφος 2. Η διαθεσιµότητα διαρκεί ένα έτος, µετά την
πάροδο του οποίου, ο υπάλληλος απολύεται. Ο υπάλληλος απολύεται, αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετεί.
Παράγραφος 3. Αν καταργηθούν ορισµένες µόνο θέσεις του
ίδιου κλάδου, απολύονται οι υπάλληλοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν
τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από απόφαση του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατάργησης θέσεων,
µετά από συγχώνευση κλάδων ή υπηρεσιών. Οι, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, προς απόλυση υπάλληλοι δικαιούνται µε αίτησή
τους να µεταταγούν σε κενή οργανική θέση άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου κ.λπ..
Γιατί τα ανέφερα αυτά; Για να σας δείξω ότι, προφανώς, τα ξέραµε και ότι τα εφαρµόσαµε το Νοέµβριο ήδη. Εάν είχατε την
υποµονή να διαβάσετε τις διατάξεις αυτές, τις οποίες καταγγείλατε ως αντισυνταγµατικές, µε τέτοια ευκολία και, εάν είχατε διαβάσει προσεκτικά τα όσα δηλώσαµε και δηλώναµε, δεν θα βλέπατε ούτε µία αντίφαση σε αυτά που κάναµε, σε αυτά που κάνουµε και σε αυτά που εξαγγέλλουµε.
Το κακό είναι, κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
ότι δεν θέλετε να κοιτάξετε, να καταλάβετε και να δείτε προσεκτικά τι κάνουµε, τι κάναµε και να µας κρίνετε από τις πράξεις
µας, απ’ αυτό που νοµοθετήσαµε. Αδυνατείτε να επικαλεστείτε
ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, µία απόφαση της νοµολογίας,
των κριτών της συνταγµατικότητας, που είναι τα δικαστήρια, που
να δείχνουν ότι λειτουργήσαµε αντισυνταγµατικά.
Εάν προσέχατε αυτά που εξαγγείλαµε, θα βλέπατε ότι δεν
υπάρχει καµµία φράση που να παραβιάζει την αρχή της νοµιµότητας, η οποία να αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους, που
έχουν νοµοθετηµένη θέση στο δηµόσιο ή στο νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου.
Κύριε Τσίπρα, το Σύνταγµα το σεβόµαστε. Το σεβόµαστε έµπρακτα µε αγώνες, µε γνώση και το τηρούµε και το σεβόµαστε ας µου επιτραπεί να πω- καλύτερα από εσάς, γιατί εµείς δεν το
ευτελίζουµε, δεν ευτελίζουµε τη συνταγµατική νοµιµότητα µε γενικόλογες, αστήρικτες, εξωφρενικές συνταγµατικές αερολογίες,
που γίνονται µόνο για µικροκοµµατικούς στόχους.
Τιµούµε το Σύνταγµα, γιατί δεν χρησιµοποιούµε το συνταγµατικό επιχείρηµα και τη συνταγµατική νοµιµότητα ως ευτελές εργαλείο, ως µέσο κοµµατικών επιδιώξεων. Για εµάς, το Σύνταγµα
είναι πάνω από το κόµµα, πάνω από τις πολιτικές µας φιλοδοξίες
και πάνω από την πολιτική µας ιδεολογία. Δεν ανήκει ούτε σ’
εµάς ούτε σ’ εσάς. Ανήκει στον ελληνικό λαό και γι’ αυτό το προασπιζόµαστε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειµαράκης): Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο): Κύριε Υπουργέ, η δυσκολία στην οποία βρίσκεστε αποδείχθηκε και από τη γλώσσα του σώµατός σας. Εγώ,
παρ’ όλα αυτά, τιµώ την ιστορία σας. Ειλικρινά, όµως, αν πιστεύετε µετά από όσα σας διάβασα ότι αρθρογραφήσατε πριν
από δύο χρόνια και σε όσα σήµερα υλοποιείτε, τότε µάλλον θα
πρέπει να ανατρέξει κανείς στην περίφηµη ιστορία του Δόκτορος
Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ, της δισυπόστατης προσωπικότητας.
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Διότι, κύριε Υπουργέ, είναι τοις πάσι γνωστό σε αυτόν το τόπο
ότι την ώρα που εµείς λέγαµε ότι η τρόικα, το µνηµόνιο και το
µεσοπρόθεσµο µιλάνε για υποχρεωτικές αποµακρύνσεις, εσείς
µιλούσατε για διαθεσιµότητα και κινητικότητα. Πριν από λίγο, σε
όλα όσα είπατε για να δικαιολογηθείτε πράγµατι, ξέρετε ποιοι
σας χειροκρότησαν; Αυτοί οι οποίοι από την αρχή µιλούσαν για
το ταµπού, το µεγάλο ταµπού που πρέπει να καταργηθεί, της µονιµότητας στο δηµόσιο τοµέα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ορισµένες φορές κρινόµαστε όλοι µας, όχι µονάχα για τη διαδροµή µας αλλά και για το πόσο επιβεβαιώνουµε αυτήν τη διαδροµή µας καθηµερινά, από τις αποφάσεις και τις επιλογές µας.
Ώρες-ώρες, όµως, είναι εύλογο το αν πράττουµε ή δεν πράττουµε σωστά, από το ποιοι είναι αυτοί που µας υποστηρίζουν και
µας χειροκροτούν όταν οµιλούµε.
Δε, νοµίζω, λοιπόν, κύριε Μανιτάκη, ότι σας περιποιεί τιµή από
αυτό εδώ το Βήµα να καταφέρεστε εναντίον της Αριστεράς που
αγωνίζεται για να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, εξαπολύοντας µάλιστα από θέση άµυνας -αλλά εξαπολύοντας και επίθεση- ότι εµείς µεταχειριζόµαστε το Σύνταγµα. Εµείς είµαστε
εδώ για να προστατεύσουµε και το Σύνταγµα και την κοινωνική
συνοχή. Αυτοί οι οποίοι δεν προστατεύουν το Σύνταγµα και την
κοινωνική συνοχή είναι όσοι το έχουν αντικαταστήσει µε τις διατάξεις του µνηµονίου και τις επιταγές της Τρόικας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειµαράκης): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω προσθήκες και αναδιατυπώσεις. Η µία έχει να κάνει µε τη ρύθµιση θεµάτων των αδειών λαϊκών αγορών.
Επίσης, καταθέτουµε προσθήκες-αναδιατυπώσεις επί της τροπολογίας που είχε κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ -µιλάω για την τροπολογία που έχει να κάνει µε την ανάσχεση της ανεργίας- µετά
από την επεξεργασία που έγινε από τα συναρµόδια Υπουργεία
Εργασίας και Οικονοµικών, προκειµένου να µην υπάρχουν δυσµενείς δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Συνεπώς γίνεται η αποδοχή εν µέρει της πρότασης µε τις αναγκαίες αλλαγές και επίσης, προστίθεται νέα παράγραφος, 1δ’ µε
τίτλο «Άλλες Διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειµαράκης): Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ.
Ηλίας Παναγιώταρος έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η ώρα είναι 21:30’ και έχουµε
νέες διατάξεις τέτοια ώρα;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε τον αγορητή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναφέρθηκε σ’
εµάς και είπε ότι θα είναι τιµή του, αν µπει στη φυλακή από νεοναζί, θα ήθελα να πω ότι µάλλον η ελληνική δικαιοσύνη βάζει
τους Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ φυλακή, όπως έκανε στο παρελθόν
µε τον κ. Αθανασόπουλο, µε τον κ. Τσοβόλα, τώρα µε τον κ. Τσοχατζόπουλο και έπονται άλλοι. Άλλοι πρώην Υπουργοί σας είναι
έξω µε περιοριστικούς όρους και µε εγγύηση. Πιο φαύλο κόµµα
δεν έχει υπάρξει όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και στον κόσµο, αν θέλετε να µιλήσουµε
για τα γεγονότα.
Να επανέλθουµε στο ζήτηµα της πολυπόθητης ανάπτυξης που
τόσο πολύ όλοι λέτε και για το οποίο συζητάει η Κυβέρνηση.
Εσείς ψηφίζετε τα µνηµονιακά µέτρα που τρία χρόνια τώρα
έχουν φέρει την πατρίδα µας στο χείλος του γκρεµού, αν όχι στο
γκρεµό τον ίδιο και η Αντιπολίτευση θέλει να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση χωρίς να προτείνει τίποτα.
Επαναλαµβάνουµε τη θέση της Χρυσής Αυγής: Ανάπτυξη
χωρίς πρωτογενή παραγωγή, χωρίς υποστήριξη και προστατευτισµό των Ελλήνων εργαζοµένων και των ελληνικών προϊόντων
δεν πρόκειται να υπάρξει. Χωρίς κεντρικό σχεδιασµό από την Ελλάδα -και όχι από τις Βρυξέλλες- σε διάφορους τοµείς δεν πρόκειται να πετύχουµε καµµία απολύτως ανάπτυξη. Δεν είναι
δυνατόν να εισάγουµε πλέον το 90% του βόειου κρέατος, να εισάγουµε τα περισσότερα αγροτικά µας προϊόντα, στα οποία κάποτε είχαµε αυτάρκεια 100%.
Κάντε ένα σχεδιασµό υπέρ της πατρίδος και όχι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη µε
αυτό που καταφέρατε κοντά δύο δεκαετίες τώρα, να κλείσετε
όλες τις βιοτεχνίες. Καταφέρατε ακόµα και κάποιοι που θέλουν
να ξεκινήσουν, να µπουν ξανά στο στίβο, να µην µπορούν να
βρουν πρόσφορο έδαφος πουθενά. Αυτό αφορά και τη µεταποίηση, την κατασκευή ρούχων, όπου κάποτε η ελληνική βιοτεχνία,
η ελληνική βιοµηχανία ήταν πολύ δυνατή στον ευρωπαϊκό χώρο
και που τώρα, ενώ από τη µία καυχιέστε ότι έχουµε το καλύτερο
βαµβάκι του κόσµου -έτσι λένε οι ειδικοί, ότι έχουµε την καλύτερη ποιότητα, εξ ου και το ζητάνε όλοι- εξάγουµε το µεγαλύτερο µέρος του στην Τουρκία, η οποία στη συνέχεια το ξαναεξάγει στην Ελλάδα υπό µορφήν υφάσµατος.
Είναι απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, να µιλάτε για ανάπτυξη και
να µην υπάρχει ελληνικό ύφασµα, να µην υπάρχει ούτε µία µονάδα κλωστοϋφαντουργίας. Είναι απαράδεκτο να µιλάµε για ανάπτυξη και την ίδια ώρα όλα τα καταστήµατα -σας το λέµε, σας
το λένε όλοι- να κλείνουν. Είναι απαράδεκτο να µιλάτε για ανάπτυξη, να είστε περήφανοι για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ να έχουν δοθεί και από
αυτά να µην πέφτει ούτε 1 ευρώ στην αγορά. Είναι απαράδεκτο
να πηγαίνουν υγιείς επιχειρήσεις, όχι προβληµατικές, να βάζουν
τις επιταγές στο πλαφόν, που είναι πια µε πολύ σκληρούς όρους
από τις τράπεζες, και παρ’ όλα αυτά για την πολύ µικρή εκταµίευση την οποία κάνουν να τους λένε ότι µπορεί να γίνει µόνο για
εξόφληση χρεών προς το δηµόσιο και όχι για την ανάπτυξη της
οποιασδήποτε εταιρείας.
Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για ανάπτυξη και εκατοµµύρια
λαθροµεταναστών να παίρνουν τις δουλειές συµπολιτών µας και
εσείς να µην κάνετε απολύτως τίποτα. Και φτάσαµε στο παράλογο, στο παράδοξο, από τα αίσχη της Μανωλάδας -τα οποία γίνονταν εκεί από τη µία, αλλά από την άλλη ο τέως Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου καµάρωνε για το θαύµα της Μανωλάδας κάποτε- τώρα να µένουν αδιάθετα τα προϊόντα, να έχει δηµιουργηθεί το απόλυτο χάος.
Και γι’ αυτό φταίτε εσείς, οι συγκυβερνήσεις σας και όλες οι
προηγούµενες κυβερνήσεις, που µε πολύ µεγάλη ευκολία φέρνατε τους λαθροµετανάστες στην Ελλάδα, τους χρησιµοποιούσατε κατά κόρον, εσείς, οι µεγαλοεργολάβοι σας σε όλες τις
επιχειρήσεις, έπαιρναν τις δουλειές των Ελλήνων κι έδιωχναν στο
εξωτερικό, στις πατρίδες τους δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ.
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Αλήθεια, γιατί δεν έχετε κάνει κάτι για όλα αυτά τα δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ που διώχνουν οι λαθροµετανάστες στις πατρίδες τους; Να, πού πήγαν τα λεφτά, που τόσο πολύ ψάχνετε,
ή έστω µεγάλο µέρος αυτών των χρηµάτων.
Από τη µία αν είσαι Έλληνας, νόµιµος και φορολογούµενος
για να διεκπεραιώσεις µία τραπεζική εντολή και να φύγουν χρήµατα στο εξωτερικό για να κάνεις µία εισαγωγή, σου ζητάνε ένα
κάρο λεφτά. Από την άλλη αν είσαι λαθροµετανάστης, θα πας σε
ένα ανταλλακτήριο και µε πολλή ή σχετική ευκολία, άµεσα και µε
ένα πολύ µικρό ποσοστό που θα κρατήσει το ανταλλακτήριο, τα
λεφτά αυτά πάνε στις πατρίδες τους, χωρίς να έχετε ελέγξει
ποτέ, πού, πώς, πότε και γιατί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Και µην αναρωτιέστε, κύριοι της Συµπολίτευσης, της Αντιπολίτευσης και όλου του πολιτικού φάσµατος, γιατί ανεβαίνει η
Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει και θα φτάσει στην κορυφή πολύ σύντοµα, γιατί είµαστε οι µόνοι που είµαστε δίπλα
στο λαό, είµαστε µαζί µε το λαό, δεν κοροϊδεύουµε το λαό, συµπάσχουµε µαζί του και πολύ σύντοµα -όλα έτσι δείχνουν, όλες οι
δηµοσκοπήσεις- αυτός ο λαός που τόσα χρόνια τον εξαπατούσατε όλες οι πτέρυγες θα είναι µε το µέρος και στο πλευρό της
Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η κ. Ξηροτύρη έχει το
λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, µε το ένα άρθρο, -και πραγµατικά δεν µας ευχαριστεί αυτή η διαδικασία- έχει διατάξεις οι
οποίες και διευκολύνουν τους Έλληνες πολίτες και τακτοποιούν
ορισµένα θέµατα, όχι στο βαθµό που θα θέλαµε, αλλά έρχονται
σε συνέχεια µίας προσπάθειας που έγινε και για τη σταθεροποίηση της χώρας, την παραµονή στο ευρώ και την εξασφάλιση της
συνέχισης της χρηµατοδότησης και τη µείωση του χρέους και
των επιβαρύνσεων αλλά και βεβαίως είναι σε µία παρατεταµένη
περίοδο για τη χώρα µιας προσαρµογής, η οποία έγινε βίαια και
χρονικά και οικονοµικά και που ακόµη και αυτή η προσαρµογή
έχει δυσβάσταχτα βάρη για τους Έλληνες πολίτες. Και από την
άλλη µεριά τα θέµατα των παθογενειών που δηµιούργησαν οι περασµένες κυβερνήσεις, όλα αυτά τα θέµατα των παθογενειών
της δηµόσιας ζωής, της Δηµόσιας Διοίκησης, του κράτους που
δεν µπορεί να εισπράξει τα έσοδά του, του κράτους του πελατειακού, του κράτους της διαφθοράς και της διαπλοκής, βεβαίως
δεν µπορεί να σβήσουν από τη µια στιγµή στην άλλη.
Άρα έχουµε δύο ακόµη πράγµατα πολύ σηµαντικά: Μετά τη
σταθεροποίηση, να µπορέσουµε να µπούµε σε µια διαδικασία
ανάκαµψης, σε µια διαδικασία ανάπτυξης, αλλά παράλληλα να
διορθώσουµε τις παθογένειες οι οποίες υπάρχουν στη λειτουργία του κράτους.
Αυτήν την προσπάθεια κάνει η Δηµοκρατική Αριστερά και αυτή
την έννοια έχει η συµµετοχή της στην τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Το να αποτυπώνουµε πάντοτε την κατάσταση, χωρίς να έχουµε
µία λύση για το τι θα κάνουµε από εδώ και πέρα, δεν προσφέρει
πλέον τίποτα στον ελληνικό λαό. Βεβαίως, η κατάσταση είναι
άσχηµη, βεβαίως η προσαρµογή ήταν άσχηµη, αλλά αυτή τη
στιγµή πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε για να µπορέσουµε να κάνουµε και την κοινωνική, πλέον, πολιτική και την οικονοµική πολιτική και τα αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας να διορθώσουµε.
Δεν είναι δυνατόν να ακούµε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση τις οικονοµικές θεωρίες. Κι εγώ, συνάδελφοι, συµφωνώ
µε την οικονοµική θεωρία, αν και εσείς δεν συµφωνούσατε όλοι,
ότι ποτέ δεν µπορεί να γίνει σταθεροποίηση και ανάκαµψη µιας
χώρας εάν δεν συνυπάρχει και η διαδικασία της ανάπτυξης. Ξεκαθαρίστε το και αυτό και πείτε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία
της ανάπτυξης. Εγώ συµφωνώ µαζί σας ότι δεν υπάρχει ακόµη
ρευστότητα στην αγορά, δεν υπάρχει ενίσχυση της πραγµατικής
οικονοµίας, δεν έχει τελειώσει η ανακεφαλαίωση και πράγµατι
δεν έχουν εµφανιστεί τα πρώτα δείγµατα και δεν έχουν πράγµατι
πιάσει τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει, όµως, να
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τα δούµε αυτά; Δεν πρέπει να δούµε τις άλλες παθογένειες που
έχει η Δηµόσια Διοίκηση;
Ας δούµε, λοιπόν, τι λέει αυτό το νοµοσχέδιο. Έχει ορισµένες
ρυθµίσεις για τα θέµατα των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Δεν θέλουµε όλοι να υπάρχει µια ρύθµιση γι’ αυτό το θέµα; Και δεν θέλουµε µε έναν τρόπο -κι είναι σχετικό µε την οικονοµική συγκυρία
και την κρίση που περνά ο κόσµος- και το κράτος να εισπράξει
τα χρήµατά του και οι πολίτες να µην εξοντωθούν;
Τι λέµε για το θέµα του ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας;
Ωραία, ακούσαµε όλοι την Αντιπολίτευση ότι πράγµατι δεν επετεύχθη το 2013 να καταργηθεί το χαράτσι. Όµως βελτιώσαµε
αυτήν τη διαδικασία. Δεν µπορούµε να ακούσουµε την πρόταση
που εµείς την έχουµε καταθέσει από το 2004, µε έναν χρόνο καθυστέρηση; Και, πραγµατικά, εσείς πώς θα φορολογήσετε την
ακίνητη περιουσία; Πώς θα φορολογήσετε τον πλούτο, τη βασική
πρόταση της Αριστεράς; Για τον αγώνα που δίνει αυτήν τη στιγµή η Αριστερά στην τρικοµµατική Κυβέρνηση όντως να φορολογηθεί ο πλούτος, όντως να γίνει δικαιότερη η φορολόγηση, καταθέστε το δικό σας πρόγραµµα. Θα πάρουµε τα περισσότερα
στοιχεία συµπληρωµατικά στη δική µας πρόταση.
Εµείς αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε -και το πετύχαµε
µε πολύ κόπο- ήταν να µειωθεί κατά 15% το τέλος, να υπάρξει
πρόνοια για τους πολύτεκνους, να εξαιρεθούν οι άνεργοι. Και
µετά από πολύ κόπο πετύχαµε, µε την τροπολογία µας, να εξαιρεθούν και τα φτωχά νοικοκυριά, κάτω από το όριο της φτώχειας.
Γίνεται αυτή η προσπάθεια για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Υπάρχει πρόβληµα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να τις συµπεριλάβουµε σ’ αυτές τις ρυθµίσεις.
Δεν σας ακούσαµε να λέτε τίποτα για τα προβλήµατα, τα
οποία υπάρχουν.
Ακούσαµε τα προβλήµατα. Και συµφωνήσαµε όλοι για τα προβλήµατα, τα οποία δηµιουργούνται στην άσκηση των επαγγελµάτων. Προσπαθήσαµε και οι γεωτεχνικοί να µην εξοντωθούν
-δεν είµαστε ευχαριστηµένοι από τη µεσοβέζικη ρύθµιση που έρχεται- και τα άλλα επαγγέλµατα πραγµατικά να µην υπακούσουν
σε έναν κανόνα µιας άλλης λογικής και µιας άλλης κουλτούρας
απ’ αυτήν που έχει διαµορφώσει η ελληνική κοινωνία για την
άσκηση του επαγγέλµατος και για το επιστηµονικό έργο και την
αναγνώρισή του.
Έχουµε συζητήσει και για πολλά άλλα θέµατα. Αυτή είναι η
προσπάθεια.
Εδώ, όµως, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει µία Κυβέρνηση,
υπάρχει µία προγραµµατική συµφωνία, υπάρχει µία τρόικα, η
οποία συνεχώς ανασκευάζει τα πράγµατα κι ενώ παραδέχεται ότι
υπάρχει πρόβληµα στον ελληνικό λαό και ότι η προσαρµογή ήταν
βίαιη, συνεχώς έχει το δικό της πρόβληµα. Εµείς, όµως, διαπραγµατευόµαστε. Και διαπραγµατευόµαστε µε πολύ σκληρό τρόπο.
Η διαπραγµάτευση, όµως, αυτή γίνεται από δύο πλευρές. Κάντε
κι εσείς τη διαπραγµάτευσή σας. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο απλό
να λέτε, καταγγέλλουµε το µνηµόνιο, αλλά τα χρήµατα, τα οποία
έχουµε επιτύχει, τη χρηµατοδότηση, τη µείωση του χρέους κ.λπ.,
αυτά όλα τα κρατάµε. Αν το καταφέρετε αυτό, εγώ θα σας πω
«µπράβο».
Καταργήστε, λοιπόν, το µνηµόνιο. Το κράτος, όµως, πρέπει να
λειτουργήσει, κύριοι συνάδελφοι. Και το κράτος δεν µπορεί να
λειτουργήσει µε τις παλιές τακτικές και λογικές που είχε. Χρειάζεται, πράγµατι, αναδιάρθρωση. Χρειάζεται βελτίωση το πελατειακό καθεστώς. Χρειάζεται, πράγµατι, µία λειτουργία σε αριστερή κατεύθυνση, όπως λέµε εµείς. Και το προσπαθούµε αυτό
να το κάνουµε µε τους άλλους εταίρους.
Εγώ, όµως, δεν σας βλέπω σ’ αυτό να έχετε προτάσεις. Η ζωή
είναι µπροστά µας. Και η πάλη που όλοι λέτε και που πρέπει να
γίνεται, γίνεται και στο λαό αλλά και µέσα στο Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον κ. Καραθανασόπουλο, τον ειδικό αγορητή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να πάρει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Σε ένα ερώτηµα οφείλουµε να απαντήσουµε: Εφόσον τα κόµ-
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µατα της συγκυβέρνησης έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν το πολυνοµοσχέδιο σήµερα το βράδυ, αύριο το πρωί ποια θα είναι η
επόµενη µέρα για τα λαϊκά στρώµατα και την εργατική τάξη; Θα
είναι καλύτερη ή χειρότερη;
Δεν πιστεύω κανείς εδώ µέσα να έχει τις αυταπάτες ότι η αυριανή µέρα θα είναι καλύτερη. Θα είναι πολύ χειρότερη, γιατί
µέσα σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο περιλαµβάνονται νέα µέτρα
που κλιµακώνουν τη βάρβαρη, την αντιλαϊκή επίθεση, που αφορούν τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, όπως την ονοµάζετε, δηλαδή τα νέα «χαράτσια» και τη συνέχιση και τη µονιµοποίηση στα
ακίνητα, τη φοροεπιδροµή απέναντι στα λαϊκά στρώµατα, τις επιθέσεις που θα υποστούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε τις µαζικές
απολύσεις.
Άρα διαµορφώνεται ένα ακόµη πιο αντιλαϊκό περιβάλλον. Δηµιουργείτε νέους «χαλκάδες» µέσα από την προώθηση των λεγόµενων «διαρθρωτικών αλλαγών».
Η ουσία ποια είναι; Τι λέτε εδώ; Σε ένα από τα πάρα πολλά κείµενα που στείλατε µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις –το τελευταίο ήρθε
στα χέρια µας πριν από ένα λεπτό- λέτε ότι ο ΟΑΕΔ, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, καταρτίζει προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, που
απευθύνονται σε άνεργους τους οποίους µπορούν να τους απασχολήσουν όχι µόνο οι δήµοι και οι περιφέρειες, αλλά και άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες, όπως σχολεία και νοσοκοµεία. Δηλαδή, απολύετε εργαζόµενους µε σταθερή απασχόληση, µε εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα και στις θέσεις τους θα προσλαµβάνετε
άνεργους, που είναι πολύ φθηνό εργατικό δυναµικό.
Αυτός είναι ο στόχος σας. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Δηλαδή
και στο δηµόσιο τοµέα να δεχτεί ένα συντριπτικό πλήγµα η εργατική τάξη και τα δικαιώµατά της. Αυτό, βεβαίως, θα επεκταθεί
πολύ γρήγορα, ακόµη περισσότερο, στην ήδη άσχηµη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα.
Η τρίτη πλευρά, που περιλαµβάνεται σε αυτό το νοµοσχέδιο,
είναι η ακόµη περαιτέρω αντιδραστικοποίηση του κρατικού µηχανισµού. Με το βούρδουλα θα προσπαθήσετε να επιβάλετε
αυτά τα βάρβαρα, σκληρά και αντιλαϊκά µέτρα. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η αντιλαϊκή πολιτική, η ταξική πολιτική σε βάρος
της εργατικής τάξης και του λαού, συνοδεύεται πάντοτε µε
µέτρα καταστολής, περιορισµού των συλλογικών αλλά και ατοµικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων.
Αυτή η κατάσταση, βεβαίως, δεν είναι προσωρινή. Τα µέτρα
αυτά δεν είναι µόνο και µόνο για να καβατζάρουµε από την κρίση
και να σώσουµε την ελληνική οικονοµία. Είναι µόνιµα µέτρα. Διότι
στο όνοµα της σωτηρίας της ελληνικής οικονοµίας, όπως λέτε,
κύριοι της συγκυβέρνησης, οδηγείτε στη χρεοκοπία καθηµερινά
τον ελληνικό λαό. Στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και της
κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων -που αυτούς θέλετε να
σώσετε- θυσιάζετε καθηµερινά την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. Και, βεβαίως, δεν αποτελεί ελληνική ιδιοµορφία. Αντίστοιχα µέτρα λαµβάνονται και εφαρµόζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και όχι µόνο.
Άρα το βασικό ερώτηµα είναι τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός
λαός. Εµείς λέµε ότι, βεβαίως, πρέπει να καταδικάσει, µε την
πάλη του, την Κυβέρνηση και να καταργήσει τα µνηµόνια και τις
δανειακές συµβάσεις. Για να κάνει, όµως, τι; Να εξουσιοδοτήσει
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τις άλλες αντιµνηµονιακές δυνάµεις, να ανέβουν, δηλαδή, στη διαχείριση της αστικής κυβέρνησης; Να εφαρµόσουν, λέει, κι ένα άλλο µείγµα πολιτικής για
την ανάκαµψη, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι θα υπάρξει µέσα
από αυτήν την ανάκαµψη κοινωνικό µέρισµα.
Η ανάπτυξη, όµως, στο πλαίσιο του καπιταλισµού προϋποθέτει
την εξαθλίωση της εργατικής τάξης και των πλατιών λαϊκών
στρωµάτων.
Η πρόταση αυτή, βεβαίως, είναι εντός των τειχών. Αµφισβητεί
το εκτελεστικό όργανο τη σηµερινή συγκυβέρνηση και το εργαλείο που χρησιµοποιεί, το µνηµόνιο, όχι όµως τον εντολοδόχο.
Ο εντολοδόχος στην προκειµένη περίπτωση είναι η πλουτοκρατία, είναι η αστική τάξη και οι στρατηγικές επιλογές, όπως αυτές
συνοψίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο
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ότι όλα αυτά που προτείνουν, είναι αδιέξοδα. Διότι έχουν φτάσει
στο σηµείο να γίνονται ελκυστικοί εραστές και να θαυµάζουν την
παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατική συνταγή, όπως ο εισηγητής
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσακαλώτος, ή να προτείνουν
λύση του ’53 για το δηµόσιο χρέος, κάνοντας µία αυθαίρετη µεταφορά τού χθες στο σήµερα, αποσπασµένη από τις αντικειµενικές συνθήκες. Δηλαδή, η λύση του ’53 επιβλήθηκε από τους
Αµερικανούς, όχι για να σώσουν, βεβαίως, τον γερµανικό λαό
από το χρέος, αλλά για να ισχυροποιήσουν την ασθενή καπιταλιστική Γερµανία απέναντι στο σοσιαλιστικό σύστηµα. Άλλωστε,
αυτές οι επιλογές και της παραδοσιακής σοσιαλδηµοκρατίας και
του φιλελευθερισµού οδήγησαν σήµερα την κατάσταση και τους
λαούς, τη χώρα µας και την Ευρώπη, εδώ που βρίσκονται.
Η διέξοδος, λοιπόν, είναι µία. Είναι αυτή που προτείνει το ΚΚΕ,
που είναι ρεαλιστική, αναγκαία και εφικτή για το λαό. Αυτή φοβάται το σύστηµα. Γι’ αυτό, άλλωστε, έβαλε και τα µαντρόσκυλά
του, τους χρυσαυγίτες, µε τον Πρόεδρό τους, να επιτεθούν στο
ΚΚΕ, λέγοντας ότι η µαρξιστική ιδεολογία ιστορικά έχει χρεοκοπήσει. Βεβαίως, πιάστηκε αδιάβαστος για ακόµη µία φορά στα
ιστορικά ζητήµατα. Αυτοί που ιστορικά συνέτριψαν το φασισµό
ήταν η Σοβιετική Ένωση και οι κοµµουνιστές. Κι εάν αγωνιά τόσο
πολύ για το πότε θα έρθει η σοσιαλιστική επανάσταση, έχουµε
να του απαντήσουµε: Καλοµελέτα κι έρχεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χρησιµοποιώ το
δικαίωµα αυτό της δευτερολογίας µε αφορµή τα όσα είπε ο κ.
Μανιτάκης ο οποίος, βεβαίως, «ήλθε, είπε και απήλθε». Και το
λέω αυτό γιατί µίλησε για συνταγµατικότητα και µας αράδιασε
ορισµένες δικές τους θέσεις για το πώς θεωρεί τη συνταγµατικότητα ο ίδιος, ως καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου.
Μας είπε, βεβαίως, ότι σέβεται το Σύνταγµα, ότι δεν ευτελίζουν το Σύνταγµα, ότι το Σύνταγµα δεν είναι δυνατόν να παραποιείται και άλλα τέτοια ωραιοποιητικά.
Πλην, όµως, µου δίνεται η ευκαιρία να ανατρέψω µε επιχειρήµατα αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής του Συνταγµατικού Δικαίου και ο κύριος Υπουργός, ο οποίος θεώρησε ότι έπρεπε να
υπεραµυνθεί τόσο πολύ ώστε να µας δώσει το δικαίωµα να διαψεύδουµε αυτά που ο ίδιος ισχυρίζεται.
Τον παραπέµπω, λοιπόν, σε αυτό το νοµοσχέδιο και µάλιστα,
στο άρθρο 70β’ που αναφέρεται στην ειδική διοικητική διαδικασία - ενδικοφανή προσφυγή. Και ρωτώ τον κ. Μανιτάκη, τον καθηγητή του Συνταγµατικού Δικαίου: Όταν αναφέρεται πως: «Με
την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άµεσα
από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις», παραβιάζεται ή όχι το άρθρο
25, παράγραφος 1 που αναφέρεται στην αρχή της αναλογικότητας; Είναι ή δεν είναι παραβίαση αυτή του Συντάγµατος και της
συγκεκριµένης διατάξεως;
Δεύτερον, ερωτώ τον κ. Μανιτάκη: Όταν κάποιος προσφύγει κι εφόσον µπορεί- στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, η
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εάν κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση, αυτό είναι ή δεν είναι
κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 20, παράγραφος 2 του Συντάγµατος, που θεωρεί υποχρεωτική την ακρόαση του προσφεύγοντος; «Όταν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης κρίνει
απαραίτητο και δύναται». Είναι ή δεν είναι αυτή έκνοµη φράση,
έκνοµη ενέργεια και έκνοµη συµπεριφορά απέναντι στο Σύνταγµα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αυτό που κάνει ο κ. Βορίδης, το κάνει εκ συστήµατος. Πηγαίνει
και διασκεδάζει, µάλλον, τους Υπουργούς. Όταν, όµως, απευθυνόµαστε στον κ. Μανιτάκη, ο οποίος λείπει, αναφερόµαστε, βεβαίως, και σε εσάς.
Αυτό, όµως, δεν είναι κατάσταση, κύριε Πρόεδρε.. Πρέπει να
επιληφθείτε. Δεν είστε µόνο για να τηρείτε το χρόνο.
Τέλος πάντων, ας διασκεδάσουµε.
Τελειώνοντας, να σας διαβάσω και µία άλλη αποστροφή στην
υποπαράγραφο ΙΓ.1, στον εθνικό συντονιστή για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Ακούστε τι γίνεται για την καταπολέµηση
της διαφθοράς: Επιλέγεται ένας εθνικός συντονιστής, ο οποίος
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προφανώς θα έχει γονίδια αδιάφθορου. Τη γονιδιακή του, δε, καθαρότητα την επιλέγει ο Πρωθυπουργός. Τόσο δηµοκρατικά!
Τόσο αξιοκρατικά! Η αξιολόγηση γίνεται από τον Πρωθυπουργό.
Ακούστε τι λέει για τον εθνικό συντονιστή: «Για τη θέση του
εθνικού συντονιστή επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και
ευρύτερης αποδοχής που διορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού για πενταετή θητεία…» –πενταετή παρακαλώ!- «…µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαλλαγή από τα καθήκοντά του επιτρέπεται για ανεπάρκεια άσκησης των καθηκόντων
του». Δηλαδή, αυτός που επιλέγει ο Πρωθυπουργός, µε τα δικά
του αξιολογικά κριτήρια, µπορεί να φύγει από την υπηρεσία
λόγω ανεπάρκειας. Αυτό δεν είναι αντισυνταγµατικό. Αυτό
απλώς υπάγεται στις αρµοδιότητες της ιλαρότητας.
Ευχαριστώ. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, θα
θέλατε το λόγο;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα µιλήσω µετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Λαφαζάνης έχει
το λόγο για έξι λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προσπάθησα να αντιληφθώ τα
όσα είπε ο κ. Μανιτάκης. Εµφανίστηκε εδώ ως ο Υπουργός ο
οποίος υποστηρίζει µε απολυτότητα την τήρηση του Συντάγµατος και δεν δέχεται µύγα στο σπαθί του γι’ αυτό.
Θα του υπενθυµίσω την αντιπαράθεση που είχε µε τον Αντώνη
Ρουπακιώτη. Θα του υπενθυµίσω, επίσης, ότι ο Αντώνης Ρουπακιώτης ήταν ακριβώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος τον κατηγόρησε για τη διάταξη που έφερνε και η οποία τελικώς
απεσύρθη, λέγοντάς του ότι παραβίαζε ωµά και κατάφωρα το
Σύνταγµα, ακυρώνοντας στην πράξη δικαστικές αποφάσεις, στις
οποίες είχαν προσφύγει χιλιάδες συµβασιούχοι. Ο κ. Μανιτάκης,
µε το τερατούργηµά του, επιχειρούσε να καταργήσει µε µία µονοκονδυλιά τα δικαστήρια και τις δικαστικές αποφάσεις και να
πετάξει στο δρόµο χιλιάδες συµβασιούχους. Αυτός είναι ο µέγας
θεµατοφύλακας του Συντάγµατος!
Από την άλλη µεριά, θα συνιστούσα στον Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ
να σταµατήσει αυτό το «αντιΣΥΡΙΖΑ» παραλήρηµα. Φθάνει πια!
Νοµίζω ότι αδικεί τον εαυτό του, αλλά κυρίως αδικεί τη δηµοκρατία. Εγώ παλαιά θυµάµαι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε έναν αντιδεξιό τόνο
και έναν αντιδεξιό µονοµερή προσανατολισµό –κενολόγο, βεβαίως- ο οποίος όµως για εκείνη την εποχή κάτι του απέφερε.
Είχε έναν υπαρκτό αντίπαλο, µε τον οποίο προσπαθούσε να υποβαθµίσει και να λεηλατήσει την Αριστερά.
Ε, νοµίζω ότι η αντικατάσταση του αντιδεξιού λόγου µε την
«αντιΣΥΡΙΖΑ» τακτική, δείχνει ένα ΠΑΣΟΚ που πνέει τα λοίσθια.
Δεν είναι ένα ΠΑΣΟΚ που ανέρχεται αλλά ένα ΠΑΣΟΚ που δεν
έχει κανένα απολύτως µέλλον.
Αυτό που µε εντυπωσίασε, επίσης, στον κ. Μανιτάκη ήταν η
ωµότητα και η ειλικρίνειά του. Προσπάθησε –ανεπιτυχώς, βεβαίως- να εµφανιστεί ως θεµατοφύλακας του Συντάγµατος. Όχι
µόνο δεν τα κατάφερε, αλλά ήταν κυνικός από του Βήµατος σχετικά µε το τι πρόκειται να κάνει αναφορικά µε τις απολύσεις, τις
διαθεσιµότητες και τις κινητικότητες. Είπε ότι πρέπει να διαχωρίσουµε τις είκοσι πέντε χιλιάδες διαθεσιµότητες και κινητικότητες από τις δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις, τις οποίες θα κάνει
µέχρι το 2014 και τις τέσσερις χιλιάδες που θα περαιωθούν έως
το τέλος του 2013.
Δηλαδή, µάνι-µάνι, ο κ. Μανιτάκης µάς είπε ότι σαράντα χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν στο δρόµο. Γελάτε! Σαράντα χιλιάδες
άνθρωποι θα βρεθούν στο δρόµο, εκ των οποίων οι είκοσι πέντε
χιλιάδες θα είναι διά της διαθεσιµότητας και της κινητικότητας,
που είναι διαφορετικό πράγµα από τις δεκαπέντε χιλιάδες που
αφορούν τις ωµές και καθαρές απολύσεις.
Ξέρετε πόσο είναι αυτό το νούµερο των σαράντα χιλιάδων
στους δηµοσίους υπαλλήλους; Είναι το 15% των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι µέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν φάει µία δυνατή κλωτσιά, για να βρεθούν στο δρόµο. Αυτό είναι το µέγα
επίτευγµα της Κυβέρνησής σας διά του κ. Μανιτάκη.
Θα ήθελα να πω, κύριε Στουρνάρα, για τη νυχτερινή -πλησιάζουµε προς τις 23.00’- τροπολογία την οποία κάνατε δεκτή. Δη-
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λαδή, φτάσαµε σε καινούργιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες
πλέον. Να µας φέρνετε 22.00’ η ώρα την τροπολογία και στις
23.00’ να την ψηφίζουµε. Στις 22.00’ η ώρα να µας τη φέρνετε
και στις 23.00’ να την ψηφίζουµε! Αυτή είναι η τήρηση του Συντάγµατος και η τήρηση του Κανονισµού αυτής της Βουλής!
Εσείς θα µπορούσατε να το κάνετε; Εσείς για να επεξεργαστείτε την τροπολογία, τη δώσατε σε δέκα συµβούλους σας, οι
οποίοι δούλευαν επί ώρες. Εµείς τι θα κάνουµε εδώ πέρα; Το
µάντη; Έτσι γίνεται το νοµοθετικό έργο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν πάση περιπτώσει, θα αναφέρω επί τροχάδην αυτά τα οποία
αντιληφθήκαµε από την τροπολογία. Τι πάτε να κάνετε εδώ; Πάτε
να καταργήσετε κάθε ίχνος –απ’ ό,τι βλέπω- εργασιακών δικαιωµάτων. Πάτε να καταργήσετε και τον κατώτατο µισθό, που τον
έχετε κατακρεουργήσει, διά υπουργικής απόφασης και πάτε να
χαρίσετε και ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες.
Τι λέτε εδώ, κύριε Στουρνάρα; Διότι εσείς την κάνατε δεκτή.
Δεν είναι πλέον µία τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Είναι µία δικιά σας
παρέµβαση.
Λέτε, «Καθαρές αµοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε 19,6 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερες
από 490 ευρώ». Όχι µεγαλύτερες από 490 ευρώ! Έχετε δει διατύπωση εσείς µισθού; Και δεν ξεκαθαρίζετε αν είναι µεικτά. Δεν
το ξεκαθαρίζετε ούτε αυτό. Μιλάµε για 490 ευρώ µεικτά ή καθαρά;
Μάλλον µεικτά απ’ ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχει, όµως, σηµασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όταν λέτε, «όχι µεγαλύτερες από 490 ευρώ», ξέρετε πόσο
µπορεί να είναι; Μπορεί να είναι και 400 ευρώ και 350 ευρώ και
300 ευρώ και 250 ευρώ και 100 ευρώ. Αυτά είναι όχι µεγαλύτερα
από 490 ευρώ. Έτσι ορίζετε πλέον τον κατώτατο µισθό και τις
απολαβές των εργαζοµένων στις ρυθµίσεις σας;
Παρακάτω λέτε ότι γι’ αυτούς που είναι κάτω των είκοσι πέντε
ετών, ο µισθός δεν θα είναι πάνω από 427 ευρώ. Κάτω, δηλαδή,
από τα 490 ευρώ. Με µια µονοκονδυλιά, δηλαδή, κατακρεουργείτε και τον κατώτατο µισθό και τον ρίχνετε στον πάτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µιλάµε για µισθούς Βουλγαρίας. Εδώ µιλάµε πλέον για µισθούς Ασίας.
Αυτό είναι το πρότυπό σας; Αυτά υιοθετείτε διά της µεσονυκτίου τροπολογία σας;
Θα ήθελα να προσθέσω, επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Για την τροπολογία δεν θα
µιλήσουµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, δεν µπορεί να
περάσετε νύκτα τέτοιου είδους διατάξεις. Με συγχωρείτε. Είναι
δυνατόν να γίνει αυτό;
Εδώ τι διαβάζουµε, κύριε Στουρνάρα; Σας λέω επί τροχάδην
αυτά που διάβασα πρόχειρα: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
µπορεί να προβλέπεται, ως µέτρο ανάσχεσης της ανεργίας…» άκουσον – άκουσον- «…µείωση των εργοδοτικών εισφορών που
καταβάλλουν στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία ασφαλίζουν τους µισθωτούς, επιχειρήσεις που διατηρούν τις υφιστάµενες σε αυτές θέσεις εργασίας. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις…» κ.λπ..
Δηλαδή, τι µας λέτε εδώ; Μας λέτε το εξής πρωτοφανές, αµίµητο, που διαλύει τα ασφαλιστικά ταµεία, ότι αν µία επιχείρηση
διατηρεί τις θέσεις εργασίας, τότε, επειδή θέλετε να ανακοπούν
οι απολύσεις και να µην κάνει απολύσεις, θα ερχόσαστε µε
υπουργικές αποφάσεις και θα ρίχνετε τα ασφάλιστρα, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές. Και δεν µας λέτε ούτε καν πόσο
θα τις ρίχνετε. Δηλαδή, µπορεί να φτάσει στο σηµείο µηδενισµού. Δηλαδή, µία επιχείρηση θα λειτουργεί, θα διατηρεί τις θέσεις εργασίας και δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά
µας φέρνετε να ψηφίσουµε τα µεσάνυκτα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
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του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αν έχετε αποφασίσει µαζί µε
το ΠΑΣΟΚ τα µεσάνυκτα να καταργήσετε και το τελευταίο ίχνος
Εργατικού Δικαίου που έχει αποµείνει, δεν θα το επιτύχετε. Δεν
θα περάσουν αυτά τα πράγµατα. Δεν µπορεί να νοµοθετείτε µε
αυτόν τον τρόπο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχει ζητήσει το λόγο
για ένα λεπτό ο κ. Στουρνάρας, προκειµένου να καταθέσει µία
νοµοτεχνική παρέµβαση.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καµµένο, µε
συγχωρείτε, αλλά έχει ζητήσει το λόγο επίσης για ένα λεπτό η κ.
Κεφαλογιάννη για να καταθέσει µια νοµοτεχνική βελτίωση. Μετά
θα έχετε εσείς το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν µου
επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, επί τη ευκαιρία θα ήθελα να απαντήσω πολύ περιληπτικά στον κ. Λαφαζάνη.
Όπως ξέρετε λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην Ελλάδα είναι επιθυµητή, διότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι ασφαλιστικές
εισφορές στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές στην Ευρώπη.
Είναι επιθυµητή, λοιπόν, η µείωσή τους.
Αν διαβάσετε προσεκτικά τη διατύπωση, λέει «εφόσον υπάρχουν οι δηµοσιονοµικές προϋποθέσεις». Σας θυµίζω ότι έχουµε
πει πως σε περίπτωση που το πρωτογενές πλεόνασµα υπερβαίνει
τους στόχους, το 70% αυτής της υπέρβασης µπορεί να κατανεµηθεί για λόγους κοινωνικής πολιτικής µε τρόπο που θα επιλέξει
η Κυβέρνηση.
Λέµε, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο αυτό και αν είναι επιθυµητό την
εποχή εκείνη -όταν µε το καλό θα έχουµε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες- θα µειώσουµε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτό είναι επιθυµητό για όλους. Δεν είναι άσχηµο γι’ αυτούς που
διατηρούν θέσεις εργασίας. Δίνουµε, δηλαδή, ένα κίνητρο για να
µην απολύεται ο κόσµος.
Και όσον αφορά τα προηγούµενα που είπατε για το µισθό,
πράγµατι τα 490 ευρώ είναι χαµηλός µισθός. Όµως, προσέξτε,
αλλά µιλάµε για ανέργους. Θα είναι µια ανακούφιση γι’ αυτούς.
Επίσης, θα ήθελα να…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάρτε το πίσω, κύριε Υπουργέ,
γιατί όταν φέρνετε κάτι, θα πρέπει να το παίρνετε στα σοβαρά.
Δεν είναι δυνατόν τα µεσάνυχτα να θίγετε τις εργασιακές σχέσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Φυσικά
και το παίρνω στα σοβαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δύο
µέρες το επεξεργαζόµαστε, κύριε Λαφαζάνη. Είναι µέτρο ανάσχεσης της ανεργίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι δύο µέρες; Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, καταθέσατε την άποψή σας.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επίσης,
θα ήθελα να καταθέσω µία προσθήκη-αναδιατύπωση στην παράγραφο Θ.
Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.1., το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της εσωτερικής υποπαραγράφου Θ.6.
αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η ταυτόχρονη συλλειτουργία στους
ίδιους διδακτικούς ή εργαστηριακούς χώρους διαφορετικών µονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) απαγορεύεται».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, να κατατεθεί και να διανεµηθεί η προσθήκη-αναδιατύπωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη-τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει η κ. Κεφαλογιάννη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για
τη νοµοθετική λειτουργία. Δεν µπορεί να λέγονται αυτά τα πράγµατα. Δεν µπορεί τα µεσάνυχτα να ψηφίζονται τέτοιες διατάξεις.
Αυτά είναι απαράδεκτα!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν ακούγεστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Λαφαζάνη, δεν ακούγεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί, κύριε Πρόεδρε,
έχει το λόγο για να ακουστεί; Εδόθη ο λόγος για να ακουστεί;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε του το λόγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτά που λέει είναι σηµαντικά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αφού παρενέβη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί της διαδικασίας οµιλώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πώς παρενέβη;
Εδόθη ο λόγος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα παρακαλέσω το Προεδρείο
να µην επιτρέψει αυτού του είδους τη νοµοθετική λειτουργία,
όταν µάλιστα θίγονται κρισιµότατα θέµατα που άπτονται του πυρήνα των εργασιακών σχέσεων και των απολαβών των εργαζοµένων.
Δεν είναι δυνατόν τα µεσάνυχτα να ρίξετε στο «µηδέν» τον κατώτατο µισθό. Δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό! Δεν το αντιλαµβάνεστε; Δεν είναι δυνατόν να µειώσετε µέχρι µηδενισµού τις
ασφαλιστικές εισφορές τα µεσάνυχτα σε διαπραγµάτευση Κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν γίνονται και είναι απαράδεκτα
πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, σας
ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάρτε τα πίσω και εισάγετε κανονικά τις διαδικασίες για να γίνει συζήτηση. Όµως, µέσα σε µία
ώρα και την τελευταία στιγµή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη,
έχετε καταθέσει την άποψή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ...διαδικασίες τύπου «τα κάνω
δεκτά και αεροπλανικά φέρνω τροπολογίες», δεν περνάνε και
δεν γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει για ένα
λεπτό η κ. Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισµού): Μετά από
συνεννόηση µε τον συναρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών γίνεται
δεκτή η µε γενικό αριθµό κατάθεσης 504 και ειδικό αριθµό 96
βουλευτική τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Τουρισµού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη-τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποια τροπολογία είναι αυτή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βουλευτική τροπολογία τέτοια
ώρα; Πώς θα τοποθετηθούµε; Αφού τελειώνει η συζήτηση. Τι το
κάναµε εδώ πέρα; Πού είµαστε;
Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι απαράδεκτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι αν είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση; Γιατί; Θα τη δούµε την τροπολογία. Θα τη
δείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα. Από πού εισάγετε τώρα τροπολογίες; Τώρα
το θυµηθήκατε; Δεν το ξέρετε ότι συζητάµε από το πρωί; Ό,τι είχατε, λοιπόν, γιατί δεν το φέρνατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, έχετε
το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι τοποθέτηση θα κάνουµε;
Αφού δεν έχουµε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχουµε το λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, µπο-
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ρεί να είναι κάτι που…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: … «χωρίζει σε αιγιαλούς και παραλίες στις 0.00’»; Τι είναι αυτές οι πράξεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ. Έχω δώσει το λόγο στον κύριο
Πρόεδρο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, γιατί εδώ θορυβούν χωρίς λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, λίγο σεβασµό, κύριε Λαφαζάνη! Παρακαλώ, λίγο σεβασµό στον κύριο
Πρόεδρο. Αν λέει κάτι σωστό, γιατί να το παραβλέψουµε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η τροπολογία αυτή είναι κατατεθειµένη. Οφείλουν οι Βουλευτές να ξέρουν τι έχει κατατεθεί,
αντί να θορυβούν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στις 0.00’ φέρνετε τροπολογία;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έγινε δεκτή, είχε πει.
Έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα την κατέθεσε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη, έχω
δώσει το λόγο στον κύριο Πρόεδρο.
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Ορίστε, έχετε το λόγο.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Παρακαλώ! Καταλαβαίνω ότι όλοι σας κι όλοι µας έχουµε κουραστεί. Είµαστε απ’ το πρωί εδώ. Παρακαλώ!
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, περίµενα τόση ώρα να ακούσω τον πρώην
Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαµάνη, για να ακούσω
την πάγια θέση του. Οφείλω να πω ότι περίµενα και ως πρώην
Πρόεδρος της Βουλής που πολλές φορές δεν δέχτηκε κυβερνητικές τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, να αντιδράσει γι’ αυτό
που συµβαίνει σήµερα στις 22.20’.
Το να διανέµετε πενήντα τροπολογίες, χωρίς να έχει έρθει ο
Υπουργός εδώ να τις αναγνώσει, χωρίς να εξηγήσει τι σηµαίνει,
δεν σηµαίνει ότι καταθέτετε τροπολογίες.
Όταν σε µία τροπολογία –για να καταλαβαίνει ο ελληνικός
λαός- αναφέρεται µία αιτιολογική έκθεση που µιλάει για ακυρώσεις προηγούµενων διατάξεων µε αριθµούς σκέτους και εν συνεχεία από πίσω κρύβει αλλαγές, παραδείγµατος χάριν, στον
αιγιαλό και στην παραλία, όταν από πίσω κρύβει την κατάργηση
ουσιαστικά του κατώτερου µισθού, όταν από πίσω κρύβει διατάξεις που θα έπρεπε να έχουν µπει σε ένα ανάλογο νοµοσχέδιο
και να συζητηθούν στη Βουλή των Ελλήνων, ερχόµαστε στις
22.30’ να αναγνώσει η κυρία Υπουργός, εν προκειµένω –ή ο εκάστοτε Υφυπουργός- ότι κατέθεσε τροπολογία, χωρίς κανένα διάλογο! Αυτή είναι όµως η τακτική που εφαρµόζει η Κυβέρνηση και
δυστυχώς αποδέχεται το Προεδρείο της Βουλής.
Γιατί, κύριε Πρόεδρε, όπως εσείς πολλές φορές αρνηθήκατε
να παραλάβετε τροπολογίες ή από την Αντιπολίτευση είχατε σηκωθεί επάνω στο έδρανο και µιλήσατε µε σκληρό τρόπο στα
Προεδρεία, αυτήν τη στιγµή δεν σας ακούω να το λέτε.
Και οι νεότεροι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει παλαιότερες στιγµές στο Κοινοβούλιο, θεωρούν φυσιολογικό να φέρνει µια κυβέρνηση σε τέτοιου είδους νοµοσχέδιο έστω, µία
τροπολογία µισή ώρα πριν την ψηφοφορία και αφού έχει µιλήσει
το σύνολο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, αφού έχουν τοποθετηθεί οι εισηγητές, αφού έχει µιλήσει η πλειοψηφία των
Βουλευτών και έχουν µιλήσει και οι Αρχηγοί των κοµµάτων.
Κάντε, κύριε Πρόεδρε, κάτι το οποίο θα δείξει ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου προστατεύει τουλάχιστον τον Κανονισµό της Βουλής, αλλά και τα κοινοβουλευτικά ειωθότα εδώ µέσα.
Αρνηθείτε να παραλάβετε τις τροπολογίες. Δεν είναι δυνατόν!
Έχουµε έρθει σήµερα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραβιάζοντας το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής και στη
διαδικασία αλλά και στην ουσία. Ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε σχέδιο νόµου το οποίο έρχεται µε τη διαδικασία του κα-
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τεπείγοντος, ενώ ουσιαστικά περιλαµβάνει δεσµεύσεις της συγκυβέρνησης που έχουν υπογραφεί από τους Αρχηγούς της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές.
Αυτή είναι η αλήθεια. To σχέδιο της εφαρµογής των µνηµονίων, το σχέδιο της εφαρµογής της εσωτερικής υποτίµησης, το
σχέδιο της διάλυσης της µεσαίας τάξης, το σχέδιο της διάλυσης
κάθε επαγγελµατικού φορέα που δεν έχει αναφορά στους δανειστές, είναι ένα σχέδιο το οποίο εκτελείται µε το «δόγµα του
σοκ», µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, καταργώντας ακόµα
και τις κοινοβουλευτικές διατάξεις που προϋποθέτουν το διάλογο µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ερχόµαστε σήµερα, λοιπόν, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος αλλά και µε µία άλλη µέθοδο η οποία λέγεται «άρθρο 1,
άρθρο µόνο». Τι σηµαίνει αυτό για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που µας παρακολουθούν, όσοι έχουν µείνει να παρακολουθούν ακόµα τη Βουλή; Σηµαίνει ότι τα άρθρα ενός σχεδίου
νόµου, τα οποία είναι και άσχετα µεταξύ τους, γίνονται ένα. Άλλα
µιλάνε για τους φούρνους που κλείνουν, για τα αρτοποιεία σ’ όλη
την Ελλάδα. Άλλα µιλάνε για τις λαϊκές αγορές, όπου δεν δίνεται
η δυνατότητα ο κάτοχος της άδειας να τη δώσει στο παιδί του
για να συνεχίσει να δουλεύει στον πάγκο. Άλλα µιλάνε για δόσεις
τις οποίες καλείται να πληρώσει ο επαγγελµατίας για να συνεχίσει να δουλεύει το µαγαζί του χωρίς να βάλει λουκέτο. Άλλα αναφέρονται σε αιγιαλό και παραλία, όπως η τροπολογία που
κατέθεσα εδώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Όλα αυτά έρχονται σε άρθρο µόνο για να υποχρεώσουν
τους Βουλευτές να ψηφίσουν εκείνα τα άρθρα τα οποία εκτελούν
το σχέδιο των µνηµονίων.
Εγώ χαίροµαι που σήµερα η συζήτηση σε επίπεδο Αρχηγών –
αλλά βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ, ο Πρωθυπουργός
θεωρεί πολυτέλεια τη Βουλή- έγινε επάνω ακριβώς στα µνηµόνια.
Πλούτος 55 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων παρήχθη στον κόσµο
από το 2000 µέχρι το 2007, χρήµατα τα οποία πήγαν στα χέρια
δέκα εκατοµµυρίων ανθρώπων σ’ όλο τον κόσµο. Σ’ αυτά τα χρήµατα, µε τη λογική της καταστροφής του κεφαλαίου -για να ικανοποιήσουµε και τη δική σας πλευρά, σήµερα κάναµε αρκετές
αναφορές γιατί έτσι ακριβώς είναι- επιλέγει η νέα τάξη πραγµάτων και η Κυβέρνηση κατ’ εντολή της τρόικας να κάνει αυτήν την
καταστροφή του κεφαλαίου και του πλούτου επάνω στη µεσαία
τάξη, δηλαδή επάνω…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται να συνεχίσω έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το έχω πει επανειληµµένα.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεν γίνεται έτσι. Δεν µπορούµε να
ακούσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε πώς ακούγεστε εσείς όµως;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ναι, αν είναι να φωνάζουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί; Ο κύριος Πρόεδρος δεν…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Έπρεπε να ακούγεστε εσείς όµως, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έκανα παρατήρηση.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, έχει
γίνει τσίρκο εδώ µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Κουίκ. Μην είστε άδικος.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Έχει καταντήσει
τσίρκο εδώ. Κάντε µου τη χάρη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μη χρησιµοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Μαζέψτε τους εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη!
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
Έχω ένα χαρτί εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ.
Κύριε Κουίκ, δεν µπορεί να λέτε εδώ µέσα «τσίρκο». Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, εφαρµόστε όµως τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε δίκιο. Δεν θα
σας στερήσει κανείς το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, είστε
καινούργιος και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς είστε πολύ πιο
καινούργιος από µένα για να µιλάτε έτσι. Αρκετά!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Επειδή εγώ είµαι αρχαιότερος όλων, θα σας παρακαλέσω
να µε σεβαστείτε όλοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να σέβεστε τον Πρόεδρό σας!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, εσείς!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κάντε µου τη χάρη.
Σέβοµαι τον Πρόεδρο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε, κύριε Πρόεδρε; Με συγχωρείτε, αλλά…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, να κάνετε τη δουλειά σας όµως. Δεν γίνεται έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι!
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Θα πάρω το λόγο µόλις σταµατήσουν, για να µπορώ να µιλήσω. Δεν είναι κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ηρέµησαν τώρα,
κύριε Πρόεδρε. Πάντως έχετε δίκιο.
Ορίστε, συνεχίστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Η καταστροφή του πλούτου, λοιπόν, γίνεται επάνω στη µεσαία τάξη και όχι στα δέκα εκατοµµύρια εκείνων που παρήγαγαν
αυτήν τη µεγάλη «φούσκα». Αυτή η καταστροφή του πλούτου,
δηλαδή του κεφαλαίου των 55 τρισεκατοµµυρίων που παρήχθησαν από το 2000 µέχρι το 2007, άρχισε από την κρίση της
«LEHMAN BROTHERS». Η «βόµβα» «έσκασε» πρώτα στις Ηνωµένες Πολιτείες µε τα δάνεια των κατοικιών και η κρίση αυτή εν
συνεχεία µεταφέρθηκε στην Ευρώπη.
Τι γίνεται όµως εδώ; Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται. Εφαρµόζεται η πολιτική των µνηµονίων…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Τον εαυτό µας πρέπει να σεβόµαστε πρώτα.
Παρακαλώ!
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ νοµίζω ότι πρέπει να σταµατήσω να
µιλάω. Δεν έχει νόηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε δίκιο. Τι να σας
πω τώρα; Βλέπετε ότι καταβάλαµε προσπάθεια…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να καταβάλετε προσπάθεια. Έχετε κουδούνια στα χέρια
σας, έχετε µέτρα. Ξέρετε να τα εφαρµόζετε µόνο σε άλλες περιπτώσεις. Σας παρακαλώ, εφαρµόστε τα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ... (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλή-
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νων): Αυτά θα καταγραφούν τουλάχιστον στα Πρακτικά.
Συνεχίζεται, λοιπόν, η εφαρµογή της πολιτικής της εσωτερικής
υποτίµησης. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να πέσουν κι άλλο οι
κατώτεροι µισθοί. Εσωτερική υποτίµηση σηµαίνει ότι πρέπει να
πέσουν κι άλλο οι συντάξεις. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση του
Τόµσεν, στο τελευταίο µνηµόνιο, λέει ότι θα πρέπει ο κατώτερος
µισθός στην Ελλάδα να πέσει κάτω από τα όρια των Βαλκανίων
και του υπόλοιπου Νότου της Ευρώπης, δηλαδή της Πορτογαλίας, ο κατώτερος µισθός δηλαδή να πάει κάτω από τα 300 ευρώ
και η σύνταξη κάτω από τα 250 ευρώ.
Παράλληλα, πρέπει να χτυπηθεί η ιδιοκτησία. Είδαµε προχθές
έναν συνάδελφο της συγκυβέρνησης που βγήκε στην τηλεόραση
και είπε: «Καλά, καλύτερα δεν περνούν οι Γερµανοί που δεν
έχουν σπίτια;». Όµως, αυτή είναι η λογική. Θέλουν να καταργηθεί
η ιδιωτική ιδιοκτησία –και θα καταργηθεί, καταργείται εµµέσως!µε τα βαριά χαράτσια επάνω στην κατοικία, στο «κεραµίδι», µε
τους βαρείς φόρους που µπαίνουν µέσω της ΔΕΗ –αντισυνταγµατικά, όπως έλεγε ο κ. Βενιζέλος- µε τα συνεχή µέτρα, κατά τα
οποία θεωρούν έγκληµα ακόµα και να αποκτήσεις παιδιά!
Οδηγούνται, πλέον, σε ενεργοποίηση οι εισπρακτικές εταιρείες οι οποίες, ασχέτως δόσεων που θα δώσετε, θα κατάσχουν
το σπίτι, θα κατάσχουν την κατοικία, διότι δεν θα µπορεί κανείς
να πληρώσει! Αυτό είναι πολιτική που εφαρµόζεται εν γνώσει και
της συγκυβέρνησης αλλά και της Βουλής και των συναδέλφων
που ατοµικά έχουν την ευθύνη και τα ψηφίζουν.
Σήµερα καταστρέφουµε εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες οικογένειες µε τα αρτοποιεία. Εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες άνθρωποι οικογενειάρχες εργάζονται στα αρτοποιεία σε όλη τη χώρα και
αλλάζετε τους όρους που είχαν µπει για να πάνε τα ψωµιά,
πλέον, στα σούπερ µάρκετ. Αυτό που θα γίνει σε λίγο, µαζί µε
αυτό που έγινε µε τα τσιγάρα, είναι να αλλάξει η δοµή ιδιαίτερα
της περιφέρειας. Θα πρέπει ο καθένας να πηγαίνει στο “Lidl”
του!
Αυτός είναι ο σκοπός, να κλείσει η µικροµεσαία επιχείρηση, να
κλείσει το µπακάλικο, να κλείσει ο φούρνος, να κλείσει το µανάβικο, να κλείσουν όλες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και να εξαρτάται ο πολίτης από συγκεκριµένες πολυεθνικές εταιρείες, οι
οποίες σχεδιάζουν µαζί µε τις τράπεζες και εκτελεί η σηµερινή
συγκυβέρνηση όπως θα εκτελέσει σε λίγο και όλος ο ευρωπαϊκός Νότος και βεβαίως αργότερα ο Βορράς.
Τα µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται µέσα σε αυτό το σχέδιο
νόµου είναι µέτρα που έχουν περιγραφεί στο σχεδιασµό της
τρόικας. Και επειδή πολλές φορές λέµε κι εµείς στην Αντιπολίτευση –και κακώς το λέµε- ότι χρησιµοποιεί ως πρόφαση η Κυβέρνηση την τρόικα για να βάλει µέτρα και να εξυπηρετήσει
συµφέροντα, αυτό συµβαίνει όταν θέλουµε –για παράδειγµα- να
δώσουµε σε έναν φίλο µας τον ΟΠΑΠ, όταν θέλουµε να δώσουµε
σε ένα φίλο µας εφοπλιστή το Ελληνικό, όταν θέλουµε να δώσουµε συγκεκριµένες µπίζνες που αυτήν τη στιγµή «τρέχουν».
Όµως, η γενικότερη οικονοµική πολιτική είναι η εφαρµογή
αυτού του σχεδίου και η πολιτική αυτή έχει και εκείνες τις παγίδες που δεν βλέπει ο πολίτης. Θα έλεγε κανείς ότι κάνουν σαράντα οκτώ δόσεις στους οφειλέτες που δεν µπορούν να
πληρώσουν. Ερωτώ: Είδατε το επιτόκιο; Το Euribor έχει πάει στο
+8, δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για ένα τοκογλυφικό επιτόκιο.
Είναι ένα επιτόκιο το οποίο όταν δεν θα πληρώσει, θα διπλασιαστεί και µέσα σε ενάµιση χρόνο θα οφείλει 200% ουσιαστικά
των χρηµάτων που µέχρι σήµερα όφειλε και πλήρωνε 1% προσαύξηση στη φορολογία του, όπως προβλέπεται από το νόµο.
(Θόρυβος και γέλια από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη πολιτική των υπαλλήλων
της τρόικας –και υπάλληλοι της τρόικας είναι εκείνοι που εκτελούν τα σχέδιά της- …
(Θόρυβος και γέλια από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Πρόεδρε, …
Εντάξει. Εγώ σταµατάω, κύριε Πρόεδρε. Αναλαµβάνουν την
ευθύνη αυτοί!
(Στο σηµείο αυτό κατέρχεται του Βήµατος ο Πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος)
(Όρθιοι οι Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων διαµαρτύρονται)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καµµένε, …
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Καλά, είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι κατάσταση
αυτή;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Καλά κάνει και φεύγει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ούτε που του µίλησα,
κύριε Πρόεδρε! Δεν µπορώ να έχω ένα χαρτί στα χέρια µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν είπα το αντίθετο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι ντροπή, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Σαν δεν ντρέπονται!
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
του κόµµατος των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι πραγµατικά γι’ αυτό που συνέβη µόλις πριν από λίγο. Η Αίθουσα δυστυχώς γίνεται πεδίο εκδήλωσης µεγάλου ελλείµµατος
συναίσθησης και του κινδύνου –στον οποίο συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα και να αντιµετωπίζει- αλλά και της ευθύνης.
Δυστυχώς διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν µέλη του Κοινοβουλίου που θεωρούν ότι ο λαός τους έστειλε εδώ ως άµισθους συνεργάτες παραγωγών ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων και
συντακτών παραπολιτικών στηλών! Αυτό το θέαµα του Κοινοβουλίου δεν χαρακτηρίζει τους τριακοσίους! Χαρακτηρίζει ελάχιστους!
Οφείλει το Προεδρείο, εφαρµόζοντας τον Κανονισµό, να µην
επιτρέπει αµετροεπείς εκφράσεις. Αν επιµένουν, όσοι µιλούν από
εκεί, υβρίζοντας ουσιαστικά το Κοινοβούλιο και το λαό που εκπροσωπούµε, να µην καταγράφονται στα Πρακτικά αυτά που
λένε και να πηγαίνουν µόνοι τους µετά στα πορτοπαράθυρα των
τηλεοράσεων να αυτογελοιοποιούνται. Να µη γελοιοποιούν το
Κοινοβούλιο!
Κύριε Πρόεδρε, είστε και εσείς παλαιός κοινοβουλευτικός και
γνωρίζετε τι ορίζει ο Κανονισµός για τη συµπεριφορά όλων µας.
Ο Κανονισµός επιβάλλει και ανάκληση στην τάξη, αφού προειδοποιηθεί τρεις φορές ο Βουλευτής που δεν σέβεται τον Κανονισµό, αποβολή από την Αίθουσα και επιστροφή µόνο όταν
γίνονται ψηφοφορίες. Δεν είναι δυνατόν πέντε-δέκα στους τριακοσίους να γελοιοποιούν τα πάντα!
Κύριε Πρόεδρε, αναγκάστηκα πριν να παρέµβω, διότι οφείλει
ο κάθε Βουλευτής να παρακολουθεί ό,τι κατατίθεται µέχρι την
ώρα που θα κλείσει η συνεδρίαση. Γι’ αυτό είναι όλα τα έγγραφα
τοποθετηµένα ακριβώς δίπλα στις πόρτες. Υπήρξαν, υπάρχουν
και θα υπάρχουν και Υπουργοί οι οποίοι µπορεί να υποκλέπτουν
την ψήφο της Βουλής.
Το βράδυ πέρασε η τροπολογία δήθεν για τα κόµµατα. Θα ξεκαθαριστεί ποιους δήµους, ποιους υπεύθυνους ασφαλιστικών
ταµείων, ποιους υπεύθυνους νοµικών προσώπων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα αφορά.
Ιδιαίτερα εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε ότι όταν η διάταξη λέει «όπως ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας οριοθετείται από
το νόµο» οφείλετε στοιχειωδώς να δείτε το νόµο που οριοθετεί
το δηµόσιο τοµέα. Εκεί δεν υπάρχουν κόµµατα.
Κατά συνέπεια, και εκείνο το βράδυ οφείλατε να έχετε διαβάσει και όταν ακούσατε τον Υπουργό ο οποίος έλεγε «δέχοµαι την
τάδε τροπολογία», να κάνετε αυτό που έκανα εγώ τώρα και ζήτησα την τροπολογία που είπε η κ. Κεφαλογιάννη ότι την δέχεται.
Εσείς προτιµήσατε οµαδικώς να θορυβείτε. Αυτή η τροπολογία
κατετέθη το µεσηµέρι.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ –έφυγε και ο κ. Καµµένος- και το
έχω πει πολλές φορές ότι όταν έρχεται από µια επιτροπή νοµοσχέδιο εδώ, τελειώνει εκεί η οποιαδήποτε διατύπωση. Πρέπει
αυτή η ιστορία του ράβε-ξήλωνε να σταµατήσει. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι µε υπευθυνότητα όλοι µας θα καταδικάζουµε όχι
απλώς θορυβούντες για κάποιες εικόνες στην τηλεόραση.
Και εδώ, λοιπόν, όφειλαν οι συνάδελφοι, αντί να φωνάζουν «τι
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είναι αυτό;», όταν λέγει «τον αριθµό τάδε», να ξέρουν, να έχουν
έναν πίνακα για το ποιες τροπολογίες έχουν κατατεθεί και να
πουν ότι έχουν αντίρρηση και όχι να θορυβούν και να λένε ότι
εδώ γίνεται κατάσταση απαράδεκτη κ.λπ., διότι αυτό εκθέτει και
το Προεδρείο και το Κοινοβούλιο και όλους µας.
Δύο λόγια θέλω να πω τώρα, διότι αισθάνθηκα πολύ άσχηµα
προσωπικά, όταν άκουσα τον κ. Λαφαζάνη, τον εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ, να αναφέρεται στη λεηλασία από το ΠΑΣΟΚ µε τον αριστερό του λόγο των ψηφοφόρων. Και φαίνεται ότι ο κ. Λαφαζάνης θεωρεί κτήµα εσαεί οποιουδήποτε κόµµατος στο οποίο
συνέβη να ανήκουν κάποιες χιλιάδες, µυριάδες Ελλήνων πολιτών.
Με σκοπό λοιπόν τη λεηλασία, λέει, του κόσµου της Αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ χρησιµοποιούσε τον αριστερό λόγο. Το ΠΑΣΟΚ
κατηγορείται ότι λεηλάτησε και το κράτος, αλλά αυτό είναι η φασιστική αρχή της συλλογικής ευθύνης. Όσοι λένε ότι είναι και
αριστεροί προοδευτικοί, που προέρχονται από µια παράταξη που
πλήρωσε τα µύρια όσα εν ονόµατι της συλλογικής ευθύνης, οφείλουν να εξατοµικεύουν.
Τότε ίσως, κύριε Πρόεδρε, θα µάθει και ο αγαπητός µου συνάδελφος κ. Λαφαζάνης. Εγώ τον πρωτογνώρισα όταν µαζί η ενιαία τότε Αριστερά µε τη Νέα Δηµοκρατία ήθελαν να λεηλατήσουν, διαλύοντας το ΠΑΣΟΚ και στέλνοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κορυδαλλό ή και στο Α’ Νεκροταφείο προ της ώρας
του.
Θέλω, λοιπόν, να πω πολύ καθαρά να κοιτάξουν ποιοι έχουν
από το ΠΑΣΟΚ πάει στην Κουµουνδούρου µετά την πρόσκαιρη
επιτυχία της επιχείρησης τεχνητής πόλωσης µεταξύ Δεξιάς και
Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα κρίνονται εδώ, αγαπητοί, τι είναι ο καθένας µε το τι κάνει
και πώς αντιµετωπίζει τις καταστάσεις, εάν τις αντιµετωπίζει µε
συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην κρισιµότητα των στιγµών της
χώρας ή κυνηγώντας τα περίφηµα «ψηφαλάκια», τα κουκιά.
Κύριε Πρόεδρε, την περίοδο αυτή χτυπούν θεοί και δαίµονες
το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν το έβαλε στα πόδια την άνοιξη του ’10,
στάθηκε όρθιο. Έπεσε στη φωτιά, δεν τα έβαλε µε τους γείτονες,
γιατί δεν έρχονταν να σβήσουν τη φωτιά. Έπεσε το ίδιο στη
φωτιά. Και δεν ανεχόµαστε από όσους κάθονται και περιµένουν
από τα αποκαΐδια τι θα µείνει για να επωφεληθούν, να µας κατηγορούν µε τέτοιες µάλιστα συκοφαντικές κατηγορίες.
Ας κοιτάξει ο κ. Λαφαζάνης ποιοι από το ΠΑΣΟΚ έχουν πάει
στη Κουµουνδούρου και τότε θα δει ότι αρκετοί ήσαν από εκείνους που επωφελήθηκαν της διακυβέρνησης της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ, ίσως και λεηλάτησαν, ίσως έκαναν και πολύ περισσότερα και ίσως ετοιµάζονται τώρα, νοµίζοντας ότι αύριο-µεθαύριο
το ίδιο έργο, που είπε ο κ. Τσίπρας ότι παρακολουθούµε ως θεατές, θα συνεχιστεί.
Λυπάµαι πάρα πολύ. Και θέλω να κλείσω µε µία µόνο αναφορά,
γιατί αφορά τη συνεργασία τριών κοµµάτων σε αυτή την Κυβέρνηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εµείς αυτήν τη συνεργασία δεν
την κάναµε, αγαπητοί της Νέας Δηµοκρατίας, για να ακούµε
αυτά από την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Πρόεδρε, οι εισηγητές είναι ένας της Πλειοψηφίας και
ένας της Μείζονος Αντιπολίτευσης και οι ειδικοί αγορητές των
άλλων κοµµάτων. Όταν, λοιπόν, ανεβαίνει η εισηγήτρια του νοµοσχεδίου και λέει ότι είναι εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας
και αναφέρεται σε αριστερόστροφες πολιτικές που ευνόησαν
κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, θα πρέπει να ξέρει ότι επειδή το
ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε, κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις βρήκε όταν έφυγαν οι κύριοι στην Ελβετία, αφού πρώτα είχαν αποµυζήσει τα
αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και παρέδωσαν στο
ΠΑΣΟΚ τις λεγόµενες προβληµατικές επιχειρήσεις. Κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις υπάρχουν και τώρα. Είναι εκείνες που δεν αποδίδουν φορολογικά έσοδα στο κράτος. Και τώρα λέµε στο λαό
«ξέρετε, φταίνε τα δάνεια που έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ», ενώ φταίει το
ότι έµεινε ασύδοτο το µεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ασύδοτοι, διότι
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το Υπουργείο Οικονοµικών ήταν και, δυστυχώς, συνεχίζει να είναι
µπετόν απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη πλευρά της κάθε Κυβέρνησης.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Εκεί είναι, λοιπόν, το θέµα, να δούµε τι θα γίνει µε τις φοροαπαλλαγές, να δούµε τους διάφορους µεσάζοντες και να δούµε
ακόµα τι θα κάνει τώρα ο περίφηµος εισαγγελέας κατά της διαφθοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε. Υπάρχουν συνάδελφοι, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
που θέλουν να µιλήσουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Πρωθυπουργός θα έχει το
χρόνο να παρακολουθεί από το ΣΔΟΕ -που έχει και εκεί επίσης
εκλεκτό του- µέχρι τη δίωξη του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος;
Αυτά δεν έχουν καµµία σχέση µε το σκοπό για τον οποίο εµείς
στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση. Όχι για να συνεχιστούν όσα
ως τώρα έφεραν τη χώρα ως εδώ.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ζήτηµα επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
σας παρακαλώ. Και σήµερα ήµουν και στο νοµό σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Με όλον το σεβασµό στο Προεδρείο, θέλω να µου δώσετε το
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, δεν είπε κανείς το όνοµά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν αναφέρθηκε
το όνοµά σας πουθενά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλα τα πράγµατα στη ζωή έχουν ένα µέτρο. Πάντα ακούω µε πολλή προσοχή
τον πρώην Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη.
Κύριε Κακλαµάνη, εάν εγώ και η Σοφία Σακοράφα είµαστε η
αιτία του κακού αυτής της χώρας, να µας απονείµετε την ευθύνη.
Εµείς είµαστε υπεύθυνοι, κύριε Κακλαµάνη, που εδώ και τρία
χρόνια δεν έχει δοθεί απάντηση στον ελληνικό λαό γιατί η λίστα
Λαγκάρντ δεν ελέγχθηκε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι σχέση έχουν αυτά; Πού είναι το
προσωπικό; Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είµαστε εµείς, κύριε Κακλαµάνη, εγώ και η Σοφία Σακοράφα, υπεύθυνοι γι’ αυτό που είπε ο
κ. Βενιζέλος προχθές στην επιτροπή, ότι υπάρχουν δέκα λίστες
που µέχρι σήµερα δεν τις ήλεγξε το σύστηµα και κόβονται τα δικαιώµατα των αναπήρων, των συνταξιούχων;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι θα πάρουν όλοι το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είµαστε εµείς οι υπεύθυνοι
για όσα έχουν συµβεί µέχρι σήµερα, στο πλαίσιο αυτής της λογικής, επειδή πήγαµε στην Κουµουνδούρου δύο πρώην Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ; Και µας απονέµετε ότι εµείς είµαστε η αιτία
όλου αυτού του κακού; Έλεος δηλαδή!
Όλα έχουν ένα µέτρο, κύριε Πρόεδρε. Να αναλάβουµε την ευθύνη όταν ήµασταν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εµείς ήµασταν
η κυβέρνηση, εµείς παίρναµε τις αποφάσεις;
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
Δεν ξέρει ο Πρόεδρος της Βουλής ότι υπήρχε ένα κλειστό
κλαµπ εξουσίας που κυβερνούσε την Ελλάδα χωρίς να ρωτάει
τον Βουλευτή, τον οποίο µόνο χρησιµοποιούσε ως προµηθευτή
αυτού του συστήµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουρουµπλή,
δεν αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος σε εσάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εµείς είµαστε υπεύθυνοι για
ό,τι έχει συµβεί στη χώρα; Για όνοµα του Θεού δηλαδή! Όλα
έχουν ένα µέτρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε, δεν
αναφέρθηκε προσωπικά.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα τα ακούσετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε….
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οφείλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου προτού σας δώσω το λόγο, να πω κάτι προσωπικό.
Είχα την τύχη να είµαι Βουλευτής την περίοδο εκείνη που µέσα
στη Βουλή ήταν κολοσσοί και σε αυτές τις πτέρυγες και στις
άλλες και σε όλες. Ποιον να πρωτοθυµηθώ; Τον αείµνηστο τον
Χαρίλαο Φλωράκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Θανάση Κανελλόπουλο; Ήµασταν τότε οι νέοι και καινούργιοι Βουλευτές έχοντας ως πρότυπα ανθρώπους σαν τον
Απόστολο Κακλαµάνη και δεν ήταν κακό ότι φοβόµασταν ή ντρεπόµασταν να έρθουµε µπροστά, ήταν σεβασµός πρώτα στον
εαυτό µας. Αν κάποιοι εκ των κυρίων συναδέλφων θεωρούν ότι
η ευγένεια, η οποία πιστεύω µε διακατέχει, εκλαµβάνεται ως αδυναµία, νοµίζω ότι κάνουν πολύ λάθος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουρουµπλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο, προφανώς έχει πλήρη ενηµέρωση και έχει
ενταχθεί έτσι ώστε να µπορεί και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να εκφράζει αυτόν τον ευρύτατο χώρο από την Ρόζα
µέχρι τον Ρινάλντι τον φίλο µου δεν ξέρω πώς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ο κ. Κουρουµπλής δεν δικαιούται -προσέξτε µε, κύριε Πρόεδρε και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ- και την κ. Σακοράφα να την
αφήσει -υποθέτω ότι δεν τον εξουσιοδότησε να λάβει το λόγο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά, τώρα είναι συζήτηση αυτή;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, είναι συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τέτοια ώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν προκαλείτε, παίρνετε την
απάντηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς προκαλείτε τους πάντες.
Μονοπωλείτε τη συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν µου λέτε, θα µε αφήσει να
µιλήσω ο κ. Λαφαζάνης; Για την ώρα δεν είναι ο Πρόεδρος της
Βουλής ο κ. Λαφαζάνης, άρα µπορώ να πάρω το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ούτε θα γίνω ποτέ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, βοηθήστε µας εσείς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για την ώρα, επαναλαµβάνω,
δεν προεδρεύει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, βοηθήστε µας µε την…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μη µου πείτε ότι κάνω επίθεση
στην Αριστερά. Γιατί όταν δεν αφήνετε τον άλλο να µιλήσει, τον
προδιαθέτετε για το τι διαθέσεις έχετε για την ελευθερία διατύπωσης της άποψής του.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ πολύ
απλά έκανε λάθος ο κ. Κουρουµπλής. Όταν εγώ αναφέρθηκα σε
πρόσωπα που από το ΠΑΣΟΚ πήγαν στη Κουµουνδούρου, ο κ.
Κουρουµπλής ξέρει καλύτερα από εµένα και τα πρόσωπα και τα
έργα τους, όταν όπως πολύ σωστά αναφέρει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, έγινε
κατανοητό. Δεν χρειάζεται, εσείς µε µια κουβέντα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλά το κακό συνεχίζεται σε
όλο το σύστηµα. Όταν τα κόµµατα δεν λειτουργούν δηµοκρατικά, πέφτουν από το φεγγίτη και από το παράθυρο οποιουδήποτε θέλουν να επωφεληθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μια στιγµή. Τελείωσα. Σας πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρακαλώ!
Ο κ. Κουρουµπλής, όµως, επειδή απόψε µιλάµε για τροπολογίες, γνωρίζει γιατί δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2004.
Αυτό και µόνο και τίποτα άλλο. Να κλείσουµε εδώ, εκτός εάν
υπάρχει επιθυµία να συνεχίσουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με συγχωρείτε, κύριε
Χρυσοχοΐδη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – Διαµαρτυρίες)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέµατος, κύριε Κουρουµπλή.
Κύριε Χρυσοχοίδη, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορεί να µην του δώσετε
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα, δεν είναι δυνατόν
τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπε ο κ. Κακλαµάνης ότι
τελειώνει εδώ το θέµα. Δεν θα συνεχιστεί. Δεν είπε κάτι ονοµαστικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν γίνεται να µη µου δώσετε
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν γίνεται να µη µου δώσετε
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βοηθήστε, σας παρακαλώ. Θα πάρει το λόγο πάλι ο κ. Κακλαµάνης. Ο κ. Κακλαµάνης
δεν είπε κάτι. Είπε ότι δεν θα πει κάτι. Είναι διαφορετικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Υπάρχει απόλυτα προσωπικό
πρόβληµα, δεν µπορείτε να µη µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ λυπάµαι
πάρα πολύ, γιατί βρεθήκατε σε µία πάρα πολύ δύσκολη στιγµή
σήµερα όταν τοποθετηθήκατε πάνω σε αυτό που είπατε πριν από
λίγο.
Τι εννοείτε δηλαδή; Γιατί δεν ήµουν στις λίστες; Πείτε µου
γιατί. Αφού δεν ήµουν στις λίστες, γιατί δεν µε είχατε διαγράψει;
Δηλαδή τι εννοείτε; Διότι πραγµατικά τότε είχατε άλλη άποψη
για τη δική µου περίπτωση. Εννοείτε, δηλαδή, ότι είχα εµπλοκή
εγώ σ’ αυτό το ζήτηµα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα σας απαντήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εάν πραγµατικά το εννοείτε,
κύριε Πρόεδρε, µε εκπλήσσετε διπλά. Τίποτα άλλο δεν έχω να
σας πω. Αν εννοείτε ότι εγώ είχα εµπλοκή σ’ αυτήν την υπόθεση,
µε λυπεί ιδιαιτέρως το γεγονός αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Αν ένας άνθρωπος σαν κι εσάς, προκειµένου να υπερασπιστεί
αυτά που τώρα γίνονται, προσπαθεί να χρεώσει σε έναν άνθρωπο που είχε µία κρυστάλλινη πορεία σε όλη αυτήν τη διαδροµή -κι εσείς ο ίδιος τότε είχατε αντίθετη άποψη γι’ αυτό που
έγινε µε εµένα- ε, τότε λυπάµαι πάρα πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – διαµαρτυρίες - κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλω εξήγηση στο συνάδελφο. Πώς να το κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εµείς είµαστε οι θεµατοφύλακες του Κανονισµού κι όπως
καταλαβαίνετε τώρα ο Κανονισµός έχει γίνει πινγκ πονγκ.
Θα πάρετε το λόγο, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να
πείτε µία κουβέντα µόνο, γιατί χτύπησα τα κουδούνια ονοµαστικής ψηφοφορίας, η οποία θα ξεκινήσει.
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Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουρουµπλής αδικεί τον εαυτό του.
Εγώ αναφέρθηκα, κύριε Κουρουµπλή, στο γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2004 ήταν αποφασισµένος να µην υπάρξει ο παραµικρός υπαινιγµός, όπως
κάνει και τώρα ο Βαγγέλης Βενιζέλος -γι’ αυτό και από τον Μάη
µέχρι τον Ιούνιο πολλοί πήγαν στην Κουµουνδούρου- για να µην
υπάρχει ούτε η ελαχίστη, έστω και άδικη µοµφή.
Όπως ξέρετε, από τους δέκα Βουλευτές που υπέγραψαν την
τροπολογία Πάχτα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν την υπέγραψα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το ξέρετε ότι δεν την υπέγραψα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και δεν έχετε το δικαίωµα να
το ισχυρίζεστε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Βρείτε τα µόνοι σας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα – διαµαρτυρίες - κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, καθίστε
κάτω!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι δεν
εννοώ να σπιλώνω υπολήψεις. Τη δική µου υπόληψη έχουν σπιλώσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Άλλοι, όχι εγώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε. Ο κ. Κουρουµπλής
ηρνήθη ότι είχε προσυπογράψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οµολογήθηκε, κύριε Πρόεδρε. Δεν το αρνήθηκα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί δεν αφήνετε…
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οµολογήθηκε από τους
υπευθύνους ότι δεν είχα καµµία σχέση στο δικαστήριο. Στο εφετείο οµολογήθηκε ότι δεν είχα καµµία σχέση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όποιος διακόπτει, πάει να πει
ότι έχει άδικο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουρουµπλής είπε ότι δεν υπέγραψε και πράγµατι στη συνέχεια ελέχθη
ότι οι υπογραφές συνελέχθησαν από τους έχοντες την επιµέλεια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα – διαµαρτυρίες - κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε το Προεδρείο
να διευθύνει τη συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επαναλαµβάνω αυτό που είπα
και κακώς ο κ. Κουρουµπλής εθίγη.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μας κουράσατε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση επί των άρθρων.
Για το άρθρο 1 του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, της οποία
το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Παρούσα.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κοδέλας Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Γαϊτάνη Ιωάννα. Παρούσα.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Γλέζος Εµµανουήλ. Παρών.
Η κ. Καφαντάρη Χαρούλα. Παρούσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Μαντάς Χρήστος. Παρών
Η κ. Γεροβασίλη Όλγα. Παρούσα.
Η κ. Μπόλαρη Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Τσακαλώτος Ευκλείδης. Παρών.
Η κ. Σακοράφα Σοφία. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Μόλις τώρα υπεβλήθη και µία νέα αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο επί των τροπολογιών,
υπ’ αριθµόν 497/89/26-4-2013 και υπ’ αριθµόν 504/96/27-4-2013,
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή όµως είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία και είχε τον απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είχε ξεκινήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είχα κηρύξει περαιωµένη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Δέκα λεπτά διακοπή» λέει ο Κανονισµός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Σας
άκουσα!
Θα γίνει µία ψηφοφορία ενιαία µε µία ανάγνωση του καταλόγου, όπως γίνεται κάθε φορά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι «µία ψηφοφορία»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να διαβάσω πάλι τα
ονόµατα θέλετε; Βεβαίως. Αφού το θέλετε, ασφαλώς.
Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
Η κ. Βαλαβάνη Όλγα-Νάντια. Παρούσα.
Η κ. Μπόλαρη Μαρία. Παρούσα.
Η κ. Γαϊτάνη Ιωάννα. Παρούσα.
Ο κ. Στρατούλης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Σαµοΐλης Στέφανος. Παρών.
Η κ. Καλογερή Αγνή. Παρούσα.
Η κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία. Παρούσα.
Ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία. Παρούσα.
Ο κ. Πάντζας Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Ο κ. Γελαλής Δηµήτριος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός από τον
Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Θα αναγνώσω και πάλι για ποιες τροπολογίες αιτείται η δεύτερη ονοµαστική ψηφοφορία. Αιτείται για τις µε αριθµό 497/89/
26-4-2013 και 504/96/27-4-2013 βουλευτικές τροπολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πείτε και ποιες είναι! Πείτε και
το περιεχόµενο των τροπολογιών, να ξέρουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς διακόπτουµε
τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου πρώτου
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» και των υπ’ αριθµ. 497/89/26-4-2013 και 504/96/27-42013 βουλευτικών τροπολογιών.
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου και τις
τροπολογίες λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου και τις
τροπολογίες λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί του άρθρου πρώτου του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές
θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(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 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Νίκης Φούντα, κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη και
της κ. Ειρήνης Δούρου, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου
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και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν προσµετρώνται στο αποτέλεσµα.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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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 συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 292 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου πρώτου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ»,
εψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου πρώτου του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ»,
εψήφισαν 123 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 497 και ειδικό 89:
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 497 και ειδικό 89, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 170 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 497 και ειδικό 89, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 497 και ειδικό 89,
έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια παράγραφος.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 504 και ειδικό 96:
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 504 και ειδικό 96, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 170 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 504 και ειδικό 96, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 121 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 504 και ειδικό 96,
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδια παράγραφος, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 505 και ειδικό 97;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 505 και ειδικό 97 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια παράγραφος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιος είπε «ΝΑΙ»; Δεν
υπάρχει ΠΑΣΟΚ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος ψήφισε τις τροπολογίες;
Δεν υπάρχει ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε ΔΗΜΑΡ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Να µάθουν ότι υπάρχει δεδηλωµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 506 και ειδικό 98;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 506 και ειδικό 98 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια παράγραφος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, του άρθρου πρώτου και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/
2012 και 4127/2013
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Οι ληξιπρόθεσµες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία και
δυνατότητα τήρησης προγράµµατος δόσεων να ρυθµίζονται έως
και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και πάντως
όχι πέραν της 30.6.2017 και να καταβάλλονται ως εξής:
α) µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η καταβολή
πραγµατοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013,
β)µε απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη
ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,
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γ) µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα
στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015,
δ) µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη
ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016,
ε) µε απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα
στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για την εφαρµογή
των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαµορφωθεί την 1.1.2013.
στ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές
τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήµεροι για τις οφειλές τους
µε ηµεροµηνία καταβολής από την 1.1.2013.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής χορηγείται η ρύθµιση µόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι µπορεί να
ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες οι
οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραµµα δόσεων της
περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες µηνιαίες δόσεις χωρίς όµως το ευεργέτηµα της απαλλαγής των
προσαυξήσεων ανάλογα µε τα εισοδήµατά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η
προσκόµιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να
αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά µπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα δόσεων.
3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή από την 1.1.2013,
επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής οι
οποίες υπολογίζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ
εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των
κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.
4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων έως και την 31.12.2012 οφειλών που
δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν
µετά από επιλογή του οφειλέτη και:
α) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την 31.12.2012
οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) βεβαιωµένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,
γ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την 31.12.2012
οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσµες έως και
την ανωτέρω ηµεροµηνία µη ρυθµισµένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά,
δ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την 31.12.2012
οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραµµα ρύθµισης µε µικρότερο ή
ίσο αριθµό δόσεων.
5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:
α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής η οποία απωλέσθη µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή
των Ελλήνων,
β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’
αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
6. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητα: α) αναλυτική δήλωση όλων των εισοδηµάτων, περιουσιακών στοιχείων και
τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα, β) η διαπίστωση ότι έχουν
υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας
και γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των
εβδοµήντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, η προσκόµιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία
και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή
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για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ πέραν των οριζόµενων
στο προηγούµενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη
παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας για
το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα προσδιορίζει την
αξία της προσφερόµενης διασφάλισης.
7. Η πρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθµιση, οι δε επόµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατοποιείται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς
είσπραξης. Η καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται
την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να
καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης.
8. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση
καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία
βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων
και των διατάξεων περί δηµοσιοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών
του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν
της µίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και
του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία
υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειµένου να
του χορηγηθεί η ρύθµιση.
9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα
ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρµόδια
Δ.Ο.Υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές προϋποθέσεις
του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ισχύει και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όπως ισχύει σήµερα ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
αυτής της υποπαραγράφου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί
οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές
λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν
ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από
το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α’ 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α’ 179).
10. Το Δηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών
απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του
ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του
ν.δ. 356/1974 (K.E.Δ.E.) και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη
στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε.
11. Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση
του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων
ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρόσωπα
της προηγούµενης υποπερίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι
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ασφαλισµένη,
γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της
χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για
την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενηµερότητας.
12. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού
ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή κατόπιν συµψηφισµού
καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης.
13. Η παραγραφή των οφειλών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα
που αφορά η ρύθµιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε
ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη
λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
14. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της ρύθµισης του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων ο
οποίος δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί την αρµοδιότητα
αυτή.
15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω διαδικτυακής εφαρµογής της Γ.Γ.Π.Σ., β) οι όροι
και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί
στη ρύθµιση δύναται να υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, γ) τα απαιτούµενα
στοιχεία, ανά ύψος βασικής οφειλής, τα οποία θα δηλώνονται ή
και προσκοµίζονται, καθώς και η επαγγελµατική ιδιότητα των
ανεξάρτητων εκτιµητών, όπου προβλέπονται, δ) οι φορολογικές
υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η ρύθµιση, ε) επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούνται για να καθίσταται ενεργή η ρύθµιση, στ) οι περιπτώσεις για τις οποίες φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους
φορείς είσπραξης και ζ) οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο
θέµα εφαρµογής των διατάξεων της υποπαραγράφου αυτής. Με
όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου που δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2013.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες
και στα Τελωνεία του κράτους, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Κ.Ε.Δ.Ε.), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική
οικονοµική αδυναµία και δυνατότητα τήρησης προγράµµατος
δόσεων, να ρυθµίζονται άπαξ και να καταβάλλονται:
Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και κατ’
εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις,
εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη
αιτία.
2. Σε κάθε περίπτωση και ιδιαιτέρως για ποσά βασικής οφειλής
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χορηγείται η ρύθµιση µόνο
εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στο
ύψος της µηνιαίας δόσης.
3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύνεται µε
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται
από 1.1.2013 µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά
την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.
4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί
κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή
άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων
οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν σε
διοικητική ή δικαστική αναστολή.
5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλέτες που
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έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για
φοροδιαφυγή.
6. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητα: α) η αναλυτική δήλωση όλων των εισοδηµάτων, περιουσιακών στοιχείων
και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα, β) η διαπίστωση ότι
έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, η προσκόµιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία
και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή
για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό
των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο προϋποθέσεων
απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόµενης διασφάλισης.
7. Η πρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθµιση, οι δε επόµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατοποιείται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς
είσπραξης. Η καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται
την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να
καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης.
8. Η ρύθµιση απόλλυται µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση
καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία
βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων
και των διατάξεων περί δηµοσιοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών
του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν
της µίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και
του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία
υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειµένου να
του χορηγηθεί η ρύθµιση.
9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα
ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) Χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρµόδια
Δ.Ο.Υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές προϋποθέσεις
του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ισχύει και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.
β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 ή, εφόσον άρχισε
η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις
που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης,
εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα
µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από
το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α’ 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α’ 179).
10. Το Δηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών
απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του
ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974
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(K.E.Δ.E.) και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε.
11. Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση
του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων
ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρόσωπα της
προηγούµενης περίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της
χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για
την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενηµερότητας.
12. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού
ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή κατόπιν συµψηφισµού,
καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης.
13. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα
που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε
ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη
λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
14. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της ρύθµισης του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων ο
οποίος δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί την αρµοδιότητα
αυτή.
15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω διαδικτυακής εφαρµογής της Γ.Γ.Π.Σ., β) τα είδη
των οφειλών τα οποία δύνανται να υπαχθούν σε ρύθµιση άνω των
δώδεκα (12) δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, γ) τα απαιτούµενα στοιχεία, ανά ύψος βασικής οφειλής,
τα οποία θα δηλώνονται ή και προσκοµίζονται, καθώς και η επαγγελµατική ιδιότητα των ανεξάρτητων εκτιµητών, όπου προβλέπονται, δ) οι φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να
εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η ρύθµιση, ε) οι περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους
φορείς είσπραξης, στ) επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καθίσταται ενεργή η ρύθµιση και ζ) οι
λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας
υποπαραγράφου που δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 1ης
Ιουλίου 2013.
16. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται κατά την προηγούµενη περίπτωση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων – ρυθµίσεων τµηµατικής
καταβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21
του ν. 2648/1998 (Α’ 238) και του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 (Α’
175).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Το άρθρο 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, Α’ 90) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 82
Διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες
και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυποχρέων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’
οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων
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που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα
939 επ. Α.Κ. και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη µε επίσπευση του Δηµοσίου ή τρίτων, ο
έλεγχος της πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για πτωχό ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς
εκκαθάρισης.
β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, εφόσον πρόκειται
για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43)
δίωξης ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της.
γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµενο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος
πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων περιπτώσεων
και ότι είναι αντικειµενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.
Προκειµένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή
στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό
εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δηµοσίου
στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης και η συνδροµή των περιπτώσεων β’ και γ’.
Προκειµένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες οµογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδροµή της περίπτωσης γ’.
2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά
βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:
α) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας για την αναγκαστική είσπραξη φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας και µε τη σύµφωνη γνώµη
της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή µέχρι ενάµισυ εκατοµµύριο (1.500.000)
ευρώ,
β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης του προϊσταµένου της Επιχειρησιακής Μονάδας
Είσπραξης και µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για συνολική
βασική οφειλή άνω του ενάµισυ εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ.
Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να ζητήσει
τη σύµφωνη γνώµη Κλιµακίου ή Τµήµατος ή Διεύθυνσης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειάς του, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή κάτω
του ενάµισυ εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ.
3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών από τη
λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση: α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της, β) δεν χορηγείται στον
οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νοµίµως
προβλεπόµενο πιστοποιητικό για µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρηµάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δηµοσίου ή για εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για
τον ίδιο σκοπό, γ) δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί
και επενδυτικοί λογαριασµοί των παραπάνω προσώπων κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν.
2523/1997.
Το Δηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του για την είσπραξη της οφειλής ή συµψηφισµού και µετά την καταχώρισή
της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.
4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν την παραγραφή της,
διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα µερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.
5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του και να ορίζει άλλα όργανα για την
υποβολή της σύµφωνης γνώµης της περίπτωσης α’ της παρα-
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γράφου 2, να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία
καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί
να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης
των οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του
επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος
των συνεπειών της καταχώρισης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
Το άρθρο 82Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, Α’ 90) αντικαθίσταται
ως εξής:
« Άρθρο 82Α
Διαγραφή των οφειλών προς το Δηµόσιο
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που έχουν χαρακτηριστεί ως
ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε το άρθρο 82 δύνανται να
κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν και πριν από την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α’
και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 ενέργειες για το χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή
των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης
για τα κράτη µε τα οποία υφίστανται αντίστοιχες συµφωνίες και
σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον µε τα κράτη - µέλη της Ε.Ε.,
γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι
τρίτων,
δ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 1882/1990
(Α’ 43), εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που δεν έχουν χαρακτηριστεί
ανεπίδεκτες είσπραξης σύµφωνα µε το άρθρο 82 µπορούν να
διαγραφούν, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον εµπίπτουν αποκλειστικά και
µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,
β. οφειλές ανά φορολογούµενο µικρότερες του ποσού του
εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την καταβολή του οποίου
απαλλάσσεται ο φορολογούµενος.
3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται:
α) µε απόφαση του αρµόδιου Κλιµακίου, Τµήµατος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών
Διαδικασιών, κατά περίπτωση, και µετά από σύµφωνη γνώµη του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1,
β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση για τις
περιπτώσεις της παραγράφου 2.
γ) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της
Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά περίπτωση µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 3 του άρθρου 82.
4. Μέχρι 31.12.2013 προκειµένου να εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχεται η δυνατότητα δια-
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γραφής βασικών οφειλών που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και
είναι µικρότερες του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ ανά φορολογούµενο, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες βασικές
οφειλές του ίδιου προσώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των
οφειλών στα βιβλία διαγραφών, να ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε
τη διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί
να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης
των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.5.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Μετά το άρθρο 70Α του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήµατος, Κ.Φ.Ε., Α’ 151) προστίθεται νέο άρθρο 70 Β ως
εξής:
«Άρθρο 70 Β
Ειδική Διοικητική Διαδικασία –
Ενδικοφανής προσφυγή
1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που
έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να
υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την επανεξέταση της
πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Εσόδων. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η αίτηση
πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν.
2. Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή
του υπόχρεου, συνοδευόµενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων, προκειµένου η τελευταία να αποφανθεί.
3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται
άµεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα µε την
ενδικοφανή προσφυγή και αίτηµα αναστολής της καταβολής που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωµή, µέχρι την κοινοποίηση της απόφασής της στον υπόχρεο,
µόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί
απόφαση εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης
στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει
απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωµής δεν απαλλάσσει τον
υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου.
5. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή, η Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαµβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της
αρµόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία
που σχετίζεται µε την υπόθεση. Εάν η Υπηρεσία Εσωτερικής
Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκοµισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση
νέων πραγµατικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται
σε ακρόαση. Εάν, εντός της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, δεν εκδοθεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον
υπόχρεο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορ-
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ριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή
της ανωτέρω προθεσµίας. Στην περίπτωση των ενδικοφανών
προσφυγών που υποβάλλονται στην αρµόδια φορολογική αρχή
µέχρι τις 28.2.2014 η προθεσµία του πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
6. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή
επαρκώς µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία
µπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει
να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση
του υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής αυτού.
7. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα προσφυγής
κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής
λόγω παρόδου της προθεσµίας προς έκδοση της απόφασης, ο
υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
Διοικητικού Δικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια
απευθείας κατά της πράξης προσδιορισµού φόρου που εξέδωσε
η φορολογική αρχή είναι απαράδεκτη.
9. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τη
λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, την εφαρµοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της.»
2.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται από 1.8.2013.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν για πράξεις που
εκδίδονται µέχρι 31.7.2013.
3. Το άρθρο 70 Α του Κ.Φ.Ε. τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν το ποσό της διαφοράς είναι µικρότερο των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ, η κατάθεση της αίτησης προς την
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθιστά αυτήν αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της
διαφοράς και συνιστά παραίτηση του αιτούντος από προγενέστερη αίτηση που τυχόν έχει υποβάλει για τη διοικητική επίλυση
αυτής ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου µε βάση άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου υπερβαίνει το ποσό
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, η Επιτροπή του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση
της διαφοράς. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πράξεων
που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε µία τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρµόδια ή αποκλειστικά
αρµόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Ο φορολογούµενος, εφόσον αµφισβητεί την πράξη
προσδιορισµού του κύριου ή πρόσθετου φόρου, προστίµου,
προσαυξήσεων, ή/και τελών ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας
που έχει εκδοθεί σε βάρος του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 2 και 3, µπορεί να ζητήσει, µε αίτησή του την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από
την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..
β. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία
έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πράξη µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισµού του κύριου ή πρόσθετου φόρου, προστίµου, προσαυξήσεων, ή/και τελών ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως
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για παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας. Η αίτηση
πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο
φορολογούµενος βασίζει το αίτηµά του. Η υπηρεσία στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβάζει, µαζί µε το σχετικό φάκελο,
στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την
κατάθεσή της συνοδευόµενη από πράξη του προϊσταµένου της
αρµόδιας φορολογικής αρχής µε την οποία ορίζεται εισηγητής
για την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση της υπόθεσης. Ως εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών ή υπάλληλοι µε δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία σε
φορολογικούς ελέγχους. Οι εισηγητές οφείλουν να υποβάλουν
στη Γραµµατεία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. γραπτή εισήγηση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση σε
αυτούς της πράξης ορισµού τους ως εισηγητών, προκειµένου να
προσδιορισθεί µε πράξη του προέδρου της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης. Η εισήγηση πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς ισχυρισµούς
και να περιλαµβάνει συγκεκριµένη πρόταση για τη δυνατότητα
ή µη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 70 Α προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όργανο, η αίτηση
προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούµενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση πριν από τη
συζήτηση αυτής στο υφιστάµενο όργανο.»
δ. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«6.α. Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο διαφορά
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, για
την άσκηση προσφυγής του φορολογουµένου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, απαιτείται, επί
ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς, η οποία στην περίπτωση αυτή έχει το χαρακτήρα
ενδικοφανούς προσφυγής, και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της.
β. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή, η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.
εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον φορολογούµενο,
λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση, τις πληροφορίες που έλαβε από
τον φορολογούµενο και τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής
αρχής. Εάν, εντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών, δεν
εκδοθεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον φορολογούµενο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. και ο φορολογούµενος έχει λάβει γνώση
αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας.
γ. Για τις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι αποφάσεις της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.
εκδίδονται εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
7. α. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία µπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε
περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση του φορολογούµενου, το καταλογιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής αυτού.
β. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα προσφυγής
κατά της απόφασης της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..
γ. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατά
τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές και ουσιαστικές διατάξεις
για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ε. Στο τέλος του άρθρου 70 Α προστίθεται νέα παράγραφος
ως εξής:
«11. Οι διατάξεις του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν για πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται µέχρι 31.7.2013.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιούνται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει µε τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριών (3) ευρώ καταβάλλεται
στο Δηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 54, αν είναι θετική µέχρι τρία (3) ευρώ µεταφέρεται για
καταβολή στην επόµενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική µεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34.
Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης καταβάλλεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό.
Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον µε την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην
περίπτωση αυτή ο οφειλόµενος φόρος βεβαιώνεται µε την υποβολή της δήλωσης. Το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται
ως εξής:
α) Στην περίπτωση εµπρόθεσµης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις,
η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα κατά τον
οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται µε το ποσό που
υπολείπεται για τη συµπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%)
του οφειλόµενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες
ηµέρα του επόµενου µήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του
οφειλόµενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100)
ευρώ, το υπόλοιπο του µη καταβληθέντος µε τη δήλωση φόρου
καθίσταται ληξιπρόθεσµο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο
υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή
στον επόµενο µήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και
η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται µε την υποβολή της δήλωσης.
Στην περίπτωση που µε την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου φόρου,
δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του µήνα που
υποβάλλεται η δήλωση.
β) Στην περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσµο την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε.
Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συµψηφισµού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83
του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α’ 90).
Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλόµενου
ποσού δεν επάγει έννοµα αποτελέσµατα.
Εκπρόθεσµη δήλωση είναι αποδεκτή µέχρι την ηµεροµηνία καταχώρισης στο οικείο βιβλίο της πράξης προσδιορισµού του
φόρου, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
49 και 50 παράγραφος 1 ή µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πράξης προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν
ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 παράγραφος 2, για µη καταλογισθέντα µε τις εν λόγω πράξεις επιβολής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες η υποβολή
δήλωσης για καταλογισθέντα ποσά δεν παράγει κανένα έννοµο
αποτέλεσµα.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά
πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα
νοµικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο φόρο σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι
αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγµατοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΕ’ - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

λαµβάνουν υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκκαθαριστική
δήλωση και για χρήσεις που δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία από
τις ανωτέρω πράξεις, καθώς και περιοδική δήλωση µόνο για τις
φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν τις ως
άνω φορολογητέες πράξεις. Οι δηλώσεις αυτές περιλαµβάνουν
την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και κάθε άλλης
πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά την ίδια
φορολογική περίοδο, καθώς και το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές.»
3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών:
α) ορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων, τα
στοιχεία που υποβάλλονται µε αυτές, ο τρόπος υποβολής των
δηλώσεων,
β) µπορεί να ορίζεται µεγαλύτερη ή µικρότερη φορολογική περίοδος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη
του ενός µηνός, για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης,
γ) µπορεί να χορηγείται διαφορετική προθεσµία για την υποβολή της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ή παράταση
της προθεσµίας για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων,
καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των περιπτώσεων α’
και δ’ της παραγράφου 5 και των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36 λόγω ειδικών συνθηκών. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης
προθεσµίας και ισχύει από το χρόνο έκδοσής της,
δ) καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1α.»
4. Στο άρθρο 49 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του
άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν.
2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού που
αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του παρόντος
άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός έλεγχος
έχει πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 48 ή του άρθρου 48 Α.»
5. Στο άρθρο 50 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του
άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν.
2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού που
αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του παρόντος
άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 καταργείται.
7. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
53 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται.
β) Βάσει των πράξεων προσδιορισµού του φόρου που αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50. Στην περίπτωση πράξεων του άρθρου 49, για τις οποίες έχει ασκηθεί εµπρόθεσµη προσφυγή, η
είσπραξη του 50% του ποσού που βεβαιώθηκε σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, αναστέλλεται έως την κοινοποίηση στην
αρµόδια φορολογική αρχή της οριστικής πρωτόδικης απόφασης.
γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή
πρακτικών δικαστικού συµβιβασµού.»
8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αναστολή που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 200 έως 205 του ν. 2717/1999 και της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 1 δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας
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βεβαίωσης και ταµειακώς του αµφισβητούµενου κύριου φόρου
και του πρόσθετου φόρου που βεβαιώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1.»
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί, κατά το ποσό που δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση.»
10. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που οφείλεται βάσει περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, καταβάλλεται εφάπαξ, µε την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38.
2. Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση
που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων β’
και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 µετά την αφαίρεση των
ενδιάµεσων καταβολών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φόρου, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόδοση του
οφειλόµενου φόρου.»
11. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 µε εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η
περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα
Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 7 του παρόντος
άρθρου και η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, ισχύουν για τις εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις που
υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής.
β) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου
2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, οι παράγραφοι
2 και 3 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται
µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου και
οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου ισχύουν για
πράξεις προσδιορισµού ή δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται
από 1.7.2013 και εφεξής.
γ) Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.7.: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(Ε.Ε.Τ.Α.)
1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος που συνίστανται στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως έχει
εγκριθεί µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4093/2012 και επικαιροποιηθεί µε το ν. 4127/2013, για το έτος 2013, επιβάλλεται
έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες, οποτεδήποτε κατά το διάστηµα από την 1η Μαΐου 2013 έως
την 31η Δεκεµβρίου 2013, δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα υποπαράγραφο, το οποίο
θα ονοµάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).
2. Αντικείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε µορφής, ανεξάρτητα
αν αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη κατά την ως άνω ηµεροµηνία και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους
στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος.
3. Υποκείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του
ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο
µε προσωρινό παραχωρητήριο ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης περιπτέρου, κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας, αυτού, την 1η Μαϊου
2013.
4. Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο χρήστης
του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης κάθε λογαριασµού
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,
και ο οποίος το καταβάλλει µαζί µε το λογαριασµό κατανάλωσης
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του ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν ο χρήστης είναι µισθωτής, εφόσον
αποδεικνύει την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α., επέρχεται αυτοδικαίως
συµψηφισµός µε οφειλόµενα ή µελλοντικά µισθώµατα. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης
συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, µε εξαίρεση τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986 (Α’ 194), στις
οποίες ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του ακινήτου κατά
τη λήξη της µίσθωσης.
5. Για τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Α. λαµβάνεται υπόψη το εµβαδό της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η
παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασµό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού
ρεύµατος και µε βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου
2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62). To E.E.T.A. υπολογίζεται ως το
γινόµενο του συντελεστή προσδιορισµού του πίνακα α’ επί τον
συντελεστή προσαύξησης του πίνακα β’ επί τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο. Στην
περίπτωση που η τιµή των τετραγωνικών µέτρων του Τ.Α.Π. είναι
ίση µε µηδέν (0), το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών ή, αν δεν υπολογίστηκαν δηµοτικά τέλη, µε βάση
τα τετραγωνικά µέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό του δηµοτικού φόρου λόγω του συνυπολογισµού σε αυτά
αδόµητης επιφάνειας.
Αν τα τετραγωνικά µέτρα, που λαµβάνονται υπόψη για τον
υπολογισµό του Τ.Α.Π., είναι υπερδιπλάσια της µεγαλύτερης
τιµής τετραγωνικών µέτρων µεταξύ αυτών που έχουν ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών και για τον υπολογισµό του δηµοτικού φόρου, το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται βάσει
των τετραγωνικών µέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών. Το προηγούµενο εδάφιο δεν
εφαρµόζεται, όταν δεν έχουν υπολογισθεί δηµοτικά τέλη ή τα τετραγωνικά µέτρα που αναγράφονται για τον υπολογισµό τους
έχουν τιµή ίση µε µηδέν (0).
Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη
βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως τιµή ζώνης λαµβάνεται
ο µέσος όρος των τιµών της δηµοτικής ενότητας, όπως αυτές
ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στη δηµοτική ενότητα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του δήµου και σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στο δήµο λαµβάνεται ο
µέσος όρος των τιµών του νοµού.
Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας,
της τιµής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούµενου
ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες προσέρχονται µέχρι τη 15η Μαΐου 2013 στον
αρµόδιο δήµο υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, άλλως θεωρείται
ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήµοι όλης της χώρας
ελέγχουν αν στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιλαµβάνονται τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιµές ζώνης, όπως ισχύουν
για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, προβαίνουν σε διόρθωσή τους, µε την αποστολή των νέων στοιχείων στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. µέχρι την 31η Μαΐου
2013. Στις ίδιες καταστάσεις περιλαµβάνουν και τις διορθώσεις
που επήλθαν στα στοιχεία των ακινήτων, µετά από τις αιτήσεις
των ενδιαφεροµένων πολιτών.
Εάν διαπιστωθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι, µε υπαιτιότητα
των δήµων, έχουν αποσταλεί στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανακριβώς τα
στοιχεία, τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του
Ε.Ε.Τ.Α., µε αποτέλεσµα την επιβολή µεγαλύτερου ποσού
Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγµατι οφειλόµενο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α.. Στην περίπτωση που δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α.
ή αυτό υπολογίστηκε µειωµένο, διενεργείται βεβαίωση αυτού
στον κατά την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου υποκείµενο σε Ε.Ε.Τ.Α.. Οι διαδικασίες για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται µε απόφαση, όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 17 της παρούσας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πίνακας α’ - συντελεστής προσδιορισµού ΕΕΤΑ
Συντελεστής
προσδιορισµού
ΕΕΤΑ
(ευρώ/τ.µ.)
0,5

3
4
5
6
8
10
12
14
16

Τιµή ζώνης

Πολύτεκνοι και ανάπηροι των περιπτώσεων
10 και 11 για ακίνητα
που ιδιοχρησιµοποιούν
σε περιοχές µε τιµή
ζώνης
από 0 – 3.000 ευρώ
µέχρι 500 ευρώ
501 – 1.000 ευρώ
1.001 – 1.500 ευρώ
1.501 – 2.000 ευρώ
2.001 – 2.500 ευρώ
2.501 – 3.000 ευρώ
3.001 – 4.000 ευρώ
4.001 – 5.000 ευρώ
άνω των 5.001 ευρώ

Πίνακας β’ - συντελεστής προσαύξησης
Συντελεστής προσαύξησης
1
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1

1

Παλαιότητα
µέχρι και 26 έτη
25 µέχρι και 20 έτη
19 µέχρι και 15
14 µέχρι και 10
9 µέχρι και 5
4 έως 0
Ανεξάρτητα από την
παλαιότητα, προκειµένου για ακίνητα ιδιοκτησίας πολυτέκνων και
αναπήρων των
περιπτώσεων 10 και 11,
που τα ιδιοχρησιµοποιούν και βρίσκονται
σε περιοχές µε τιµή
ζώνης από
0 – 3.000 ευρώ
Αν στη βάση πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ
δεν αναγράφεται
ηµεροµηνία κατασκευής
ή παλαιότητα

Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση, όπως αυτή
αναγράφεται µε κωδικό αριθµό 1 στο πεδίο χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και µε εµβαδόν ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών
µέτρων, ο συντελεστής προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται
µειωµένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων
τετραγωνικών µέτρων τµήµα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%)
για το άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών µέτρων τµήµα
της επιφάνειας του ακινήτου.
6. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 5 µειώνεται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
και ορίζεται ως το οφειλόµενο ποσό του Ε.Ε.Τ.Α..
7. Στο Ε.Ε.Τ.Α. δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλην των οριζοµένων στην επόµενη περίπτωση, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις δηµοτικές
επιχειρήσεις,
β) στα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ’ της
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), εφόσον ιδιοχρη-
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σιµοποιούνται αποκλειστικά για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους,
γ) στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης ε’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών,
φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών
σκοπών τους,
δ) στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την
πραγµατοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και
ε) σε ξένα κράτη, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.
8. Από το Ε.Ε.Τ.Α. απαλλάσσονται:
αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών,
ββ) οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχείων και κάµπινγκ) που αφορούν στους χώρους
προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται
σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής
επιχείρησης, καθώς και ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της
συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα οποία
διαθέτουν ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT σε ισχύ, το οποίο
έχει εκδοθεί µε το σύστηµα των κλειδιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α’ 281), όπως ισχύει.
γγ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται µε
οποιονδήποτε τρόπο.
δδ) Τα αρχαία µνηµεία και οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών
µνηµείων.
εε) Τα ακίνητα για τα οποία, στο πεδίο χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί
χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα, που αφορούν σε γεωργική ή βιοµηχανική χρήση.
9. Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. του
πίνακα α’ της παραγράφου 5 εφαρµόζεται για ένα µόνο ακίνητο,
που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών
σε πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α’ 229), εφόσον, κατά το οικονοµικό έτος 2012, τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόµενες
διατάξεις του ν.1910/1944 (Α’ 229) τον βαρύνουν φορολογικά,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ν. 2238/1994, Α’ 151), µε την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία αυτού. Ο µειωµένος
συντελεστής εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και
ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας
ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων.
Επίσης, ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και όταν κύριος
ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του
ενός εκ των γονέων τους.
Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτείται να
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
β) το οικογενειακό εισόδηµα κατά το οικονοµικό έτος 2013, να
µην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ,
γ) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι
(120) τ.µ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.µ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τ.µ. Εφόσον το εµβαδόν του
ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο
εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται
χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,
δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του
πολύτεκνου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το
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άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους
δύο συζύγους ή µόνο στη σύζυγο και ζητείται ο υπολογισµός του
Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή και από
τους δύο συζύγους ή µόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική
αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7
του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα
προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων
τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του
πολύτεκνου και των προστατευόµενων τέκνων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες
προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
10. Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α.
του πίνακα α’ της περίπτωσης 5 εφαρµόζεται για ένα µόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό
αυτών σε πρόσωπο, που, το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και
προκειµένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισµό ή σύνδροµο DOWN, ποσοστό
από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, µε την προϋπόθεση
ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία
αυτού. Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά
πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό
αυτών στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν
το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων.
Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτείται να
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
β) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι
(120) τ.µ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.µ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τ.µ.. Εφόσον το εµβαδόν του
ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο
εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται
χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,
γ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους
δύο συζύγους ή µόνο στον ή στη σύζυγο του δικαιούχου και ζητείται ο υπολογισµός του Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή και από τους δύο συζύγους ή µόνο από τον άλλο
σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας
έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
11. Δεν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο που αποτελεί την
κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή
επικαρπία ή ποσοστό αυτών:
α) σε µακροχρόνια άνεργο µε µη διακοπτόµενο χρόνο ανεργίας ίσο ή µεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,
εγγεγραµµένο στα µητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφεροµένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής
Εργασίας και των παραρτηµάτων του ή του λογαριασµού ανεργίας προσωπικού ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και
β) σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από
τους ως άνω φορείς και λογαριασµούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που περιλαµβάνει
Ε.Ε.Τ.Α..
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Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο υποκείµενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που περιλαµβάνει
Ε.Ε.Τ.Α.,
β) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
γ) το οικογενειακό εισόδηµα, κατά το οικονοµικό έτος 2013,
να µην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
δ) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι
(120) τ.µ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.µ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τ.µ.. Εφόσον το εµβαδόν του
ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο
εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται
χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,
ε) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
Για ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία και ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών
σε πρόσωπο που ευρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλείται
µε φτώχεια, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα εξειδικευθούν
τα κριτήρια και θα καθορισθούν τα αρµόδια όργανα και η εφαρµοστέα διαδικασία για την πληρωµή του Ε.Ε.Τ.Α. σε περισσότερες δόσεις ή για τη µείωση του ύψους του, στο µέτρο που είναι
αναγκαίο, ή για την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση
καταβολής, έτσι ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να µπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η
διαβίωση των ιδίων ή των προσώπων που συνοικούν µε αυτούς
και τους βαρύνουν φορολογικά.
12. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α. συντελείται µε την εγγραφή τον
Ιούνιο του 2013 του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου στις µηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος, οι οποίες πρέπει να συµπίπτουν
µε τα µηχανογραφικά αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές αποτελούν τον τίτλο
βεβαίωσης για το Ελληνικό Δηµόσιο και τον αντίστοιχο χρηµατικό κατάλογο των αρµόδιων Δ.Ο.Υ..
Αρµόδια φορολογική αρχή είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασµού της Δ.Ε.Η. και των
εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος.
Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι
του ενός, αρµόδια είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος ενός
εξ αυτών. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α. πραγµατοποιείται στο όνοµα
του κυρίου ή επικαρπωτή µε το µεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνοµα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο
οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες
την απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.
Στην περίπτωση κατά την οποία έχει βεβαιωθεί Ε.Ε.Τ.Α. για ακίνητο που εµπίπτει στις διατάξεις των περιπτώσεων 7, 8, 9, 10 και
11, τούτο διαγράφεται, κατά τη διαδικασία που θα ορισθεί µε την
απόφαση της περίπτωσης 16. Αν το Ε.Ε.Τ.Α. ή µέρος αυτού έχει
καταβληθεί, επιστρέφεται, κατά τη διαδικασία που θα ορισθεί µε
την ίδια απόφαση.
13. Το Ε.Ε.Τ.Α. εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασµούς που εκδίδονται από αυτούς από
τον Ιούνιο του 2013 µέχρι το Φεβρουάριο του 2014.
Η καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την
καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε
τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών.
14. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη
Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο µέχρι τη δέκατη ηµέρα
του επόµενου µήνα από το µήνα κατά τον οποίο εισπράχθηκαν
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οι σχετικοί λογαριασµοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την
υπουργική απόφαση της περίπτωσης 16. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται Οικονοµικός Επιθεωρητής ως αρµόδιος για την παρακολούθηση της απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Α.. Το Ελληνικό Δηµόσιο δικαιούται να ζητήσει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος να δίνουν χρηµατικές προκαταβολές έναντι των ποσών, που πρέπει να αποδοθούν από τις
εισπράξεις του Ε.Ε.Τ.Α., και µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του προς είσπραξη ποσού.
Για την αντιµετώπιση των δαπανών είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Α., η
Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος
παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και
οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και ο
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών ηλεκτρονικά αρχεία
που τηρούν προκειµένου να διαπιστώνεται η ορθή εφαρµογή της
παρούσας υποπαραγράφου.
15. Εάν µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας λήξης πληρωµής της τελευταίας δόσης του Ε.Ε.Τ.Α. το συνολικό οφειλόµενο
ποσό δεν έχει καταβληθεί, τότε η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, διαγράφουν τους υπόχρεους
καταναλωτές ως προς το Ε.Ε.Τ.Α., αποστέλλουν κατάσταση στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών µέσω της
οποίας βεβαιώνεται το οφειλόµενο τέλος και οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ.
µεριµνούν για την είσπραξή του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου µπορεί, µε αίτησή του
προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ., οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε
λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του Ε.Ε.Τ.Α. από το λογαριασµό
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και τη βεβαίωση αυτού στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ., αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και
τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις και, σε περίπτωση επίκλησης
αδυναµίας καταβολής αυτών, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
Για την αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος απαιτείται η
προσκόµιση, στο νέο προµηθευτή, βεβαίωσης της αρµόδιας
Δ.Ο.Υ. ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από τον κύριο ή
τον επικαρπωτή ή από τον µισθωτή ή
από τον χρήστη, ο
οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο.
16. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
ρυθµίζονται:
α) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για την είσπραξη του
Ε.Ε.Τ.Α. µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού
ρεύµατος και την απόδοση αυτού στο Δηµόσιο,
β) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για τη βεβαίωση και
είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση µη καταβολής του µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης
του ηλεκτρικού ρεύµατος,
γ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του τέλους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού στις περιπτώσεις που
διαπιστωθεί ότι δεν επιβλήθηκε αυτό, παρότι υπήρχε υποχρέωση, ή υπολογίσθηκε εσφαλµένα,
δ) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την
εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων 9, 10 και 11 της παρούσας υποπαραγράφου και
ε) κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.8.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν.
3842/2010 (Α’ 58) καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2013.
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010, οι λέξεις «Για τα έτη 2010, 2011 και 2012» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013».
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ν. 3842/2010, οι λέξεις «Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «Το έτος 2010» και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τα έτη 2011 και 2012 ο φόρος καταβάλλεται σε επτά (7)
ίσες µηνιαίες δόσεις, και για το έτος 2013 καταβάλλεται σε τέσ-
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σερις (4) ίσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των πενήντα (50) ευρώ, µε εξαίρεση την τελευταία, οι οποίες καταβάλλονται στις προθεσµίες που ορίζονται
στο προηγούµενο εδάφιο. Η προθεσµία καταβολής της τελευταίας δόσης δεν µπορεί να έχει καταληκτική ηµεροµηνία µεταγενέστερη από την 28η Φεβρουαρίου 2014.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32
του ν. 3842/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, λαµβάνεται ο ΣΑΟ που περιλαµβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισµού αντικειµενικής αξίας
ακινήτων (µικρότερος ή µεγαλύτερος), ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ισχύει στην περιοχή είναι διαφορετικός.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Στην υποπαράγραφο Ε.2. του ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθεται περίπτωση 3 ως εξής και αναριθµούνται αντιστοίχως οι υφιστάµενες περιπτώσεις 3-7:
«3. α. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρονται στις 31 Ιουλίου 2013 οι αρµοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιµοι πόροι των ακόλουθων
οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων που αφορούν στην άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης:
i) Διεύθυνση Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ 30)
µε την εξαίρεση των Τµηµάτων Προϋπολογισµού και Δηµοσίων
Δαπανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων.
ii) Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (Δ32).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 µπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω
οι προαναφερόµενες λειτουργίες της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων που µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και να ρυθµιστούν ειδικότερα
ζητήµατα που αφορούν στη µεταφορά του προσωπικού και των
διαθέσιµων πόρων. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να προβλεφθεί προγενέστερη ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων της
παρούσας υποπερίπτωσης. Μεταξύ της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων συνάπτεται µέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 µνηµόνιο συνεργασίας που µπορεί να τροποποιείται όποτε κριθεί απαραίτητο
και καθορίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
β. Οι αρµοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου,
ιδίως στους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους,
µε έµφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας, όπως προβλέπονται στην
περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού και των πόρων που είναι
αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, µεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο έλεγχος των
υποθέσεων για τις οποίες εκδίδεται εντολή ελέγχου µέχρι τις 30
Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώνεται από το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα που είναι αναγκαία
για την εφαρµογή της παρούσας υποπερίπτωσης και να προβλεφθεί προγενέστερη ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων της
παρούσας υποπερίπτωσης.
γ. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στην
υποπερίπτωση β’ της παρούσας περίπτωσης, οι αρµόδιες υπη-
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ρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων µπορούν να
προβαίνουν σε ελέγχους των µεταφορικών µέσων, καταστηµάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκµετάλλευσής τους και του
τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν όπως επίσης σε
κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, µέσων µεταφοράς και
άλλων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών
µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου
30 του ν. 3296/2004. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου σε
καµία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων που αυτό διατηρεί.
δ. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρεται στις 31 Ιουλίου 2013 στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού
και των διαθέσιµων πόρων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
τίθεται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 µπορεί να ρυθµισθούν ειδικότερα θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής και να προβλεφθεί προγενέστερη ηµεροµηνία µεταφοράς της Υπηρεσίας αυτής.»
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2. του ν. 4093/2012 προστίθενται στοιχεία 9 και
10 ως εξής:
«(9) να αποφασίζει για τις προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και για την υποβολή στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοιχων αιτηµάτων για τις σχετικές
προκηρύξεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(10) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται
κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να
καθορίζεται ειδικό σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής και
υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και κάθε άλλη διάταξη. Το σύστηµα µπορεί
να περιλαµβάνει το οργανόγραµµα των µονάδων που συγκροτούν τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και κανόνες που
σχετίζονται µε τις προαγωγές και τη µετακίνηση υπαλλήλων. Ο
Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων έχει πλήρη εξουσία
εφαρµογής του συστήµατος που καθορίζεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρούσα υποπερίπτωση. Οι κείµενες διατάξεις που δεν συνδέονται µε το σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής εξέλιξης παραµένουν σε ισχύ για το προσωπικό της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.»
3. Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ε.2. του ν. 4093/
2012, πριν από την αναρίθµησή της µε την περίπτωση 1 της παρούσας υποπαραγράφου, προστίθεται στοιχείο δ’ ως εξής και
αναριθµείται το επόµενο στοιχείο ε’.
«δ. Συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Το Συµβούλιο του προηγούµενου εδαφίου αποτελείται από πέντε µέλη που ορίζονται µε θητεία που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Δύο από τα µέλη του
Συµβουλίου επιλέγονται µεταξύ προσώπων µε σηµαντική διεθνή
επαγγελµατική εµπειρία στη διοίκηση δηµοσίων εσόδων. Τα µέλη
του Συµβουλίου δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, στο
Συµβούλιο συµµετέχει ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εκ της ιδιότητάς του. Το Γνωµοδοτικό
Συµβούλιο αναφέρεται στον Υπουργό Οικονοµικών, παρέχει συµβουλές σε µείζονα θέµατα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων
ανθρώπινου δυναµικού, ελέγχει την επίδοση της φορολογικής
και τελωνειακής διοίκησης σε σχέση µε το σχεδιασµό και τους
τεθέντες στόχους, υποστηρίζει τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση στις σχέσεις της µε άλλους φορείς και επιβεβαιώνει ότι
ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων ασκεί τις εξουσίες του
δεόντως. Το Συµβούλιο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα,
ούτε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριµένους
φορολογουµένους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύονται
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο µέχρι τη 15η
Ιουλίου 2013 ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία θέµατα για τη λειτουργία του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου και ιδίως:
α) καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα των µελών του Συµβουλίου,
β) ορίζονται τα µέλη του Συµβουλίου και η διάρκεια της θητείας τους,
γ) καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του Συµβουλίου για
την άσκηση των καθηκόντων τους,
δ) τίθενται κανόνες για την αντιµετώπιση συγκρούσεων συµφερόντων,
ε) καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα των συνεδριάσεων,
στ) θεσπίζεται πλαίσιο ως προς τον τρόπο αναφοράς του Συµβουλίου στον Υπουργό Οικονοµικών,
ζ) ρυθµίζονται θέµατα διοικητικής υποστήριξης του Συµβουλίου.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
ύστερα από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
διατυπώνεται εντός δεκατεσσάρων ηµερών, µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των
Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται
ή να συγχωνεύονται ή να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών
µονάδων επιπέδου αυτοτελούς γραφείου ή αυτοτελούς τµήµατος ή τµήµατος ή υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραµµατείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Συνιστάται οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, µε τίτλο
«Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» υπαγόµενη απευθείας
στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος µπορεί να εκχωρεί την αρµοδιότητα στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Τα Υπουργεία και οι εποπτευόµενοι από αυτά φορείς, προωθούν στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων όλα τα σχέδια που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, πριν
την τελική έγκριση και υιοθέτησή τους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα νόµο. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων εξετάζει τα προτεινόµενα σχέδια ως προς τη
συµβατότητά τους µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και εκφράζει έγγραφη γνώµη, η οποία προσαρτάται σε κάθε σχέδιο.
3. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων επιπλέον:
α. Έχει την πλήρη ευθύνη για την κοινοποίηση των σχεδίων
κρατικών ενισχύσεων, εκ µέρους της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 108 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστηµα
κοινοποιήσεων SANI (State Aid Notification System: Διαδραστική
Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων) και είναι ο µοναδικός συνοµιλητής των αρµόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη
διαδικασία των κοινοποιήσεων.
β. Αποτελεί το µοναδικό επίσηµο σηµείο επαφής για θέµατα
κρατικών ενισχύσεων τόσο µε την Επιτροπή όσο και µε άλλους
Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
γ. Συντονίζει τα θέµατα κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο: συνεργάζεται µε τα υπουργεία και τους λοιπούς φορείς
και αρχές µέσω του δικτύου αποκεντρωµένων µονάδων κρατικών
ενισχύσεων.
δ. Επιβλέπει και παρακολουθεί την πορεία και την πρόοδο των
υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, ειδικότερα όσων είναι στο στάδιο της εξέτασης από την Επιτροπή ή όσων αφορούν ανάκτηση
παράνοµων κρατικών ενισχύσεων. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων βοηθά στη διαµόρφωση απαντήσεων προς την Επιτροπή σε θέµατα που σχετίζονται µε τις Κρατικές Ενισχύσεις.
ε. Ελέγχει όλες τις απαντήσεις πριν την υποβολή τους στην
Επιτροπή. Μεριµνά για την τήρηση προθεσµιών και καταληκτικών
ηµεροµηνιών που έχουν τεθεί από την Επιτροπή.
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στ. Συµµετέχει στη διαµόρφωση της πολιτικής των κρατικών
ενισχύσεων και τον έλεγχο της συµβατότητας των χορηγούµενων από δηµόσιους φορείς και αρχές σχεδίων Κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.
ζ. Συµµετέχει στη διαµόρφωση και τον έλεγχο της συµβατότητας της πολιτικής των Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 106 της ΣΛΕΕ. Συνεργάζεται µε
τους αρµόδιους φορείς και συντάσσει την περιοδική έκθεση για
τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος.
η. Παρακολουθεί και συντάσσει τον ετήσιο πίνακα Κρατικών
Ενισχύσεων SARI (State Aid Reporting Interactive: Διαδραστική
Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων).
θ. Συµµετέχει στα συµβουλευτικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής για τον καθορισµό των
νέων κανόνων- ανακοινώσεων και διαδικασιών στα θέµατα κρατικών ενισχύσεων.
ι. Παρέχει εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε θέµατα κρατικών
ενισχύσεων στις αποκεντρωµένες µονάδες, σε συνεργασία µε
αρµόδιους φορείς.
ια. Παρέχει υποστηρικτικό υλικό στις αποκεντρωµένες µονάδες σε θέµατα πολιτικής και διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων.
ιβ. Τηρεί κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα µητρώου όλων των
υφιστάµενων κρατικών ενισχύσεων κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Β.8. του παρόντος νόµου.
ιγ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισηγήσεως του Προϊσταµένου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, καθορίζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες - διευρυµένα
καθήκοντα σχετικά µε το ρόλο και τις αρµοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων σύµφωνα µε τις αναθεωρήσεις της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτή
χαράσσεται από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Συνιστάται στην Κεντρική Μονάδα θέση Προϊσταµένου
αυτής µε βαθµό Διευθυντή. Ως προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται δηµόσιος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών ή υπάλληλος από το
στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τις ανεξάρτητες αρχές,
κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 παρ. 21 του ν. 4002/2011
(Α’180) και, µετά τη λήξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012
(Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016», κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα.
2. Η ανωτέρω Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων
των κλάδων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και από υπαλλήλους από το στενό και ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα και τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίοι αποσπώνται
για το σκοπό αυτό στην Κεντρική Μονάδα. Κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων στη Μονάδα µπορούν να αποσπασθούν
υπάλληλοι από τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) Α.Ε.
και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό της Μονάδας που µεταφέρεται ή αποσπάται είναι έως είκοσι (20) άτοµα.
Οι υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονοµικών δικηγόροι µε έµµισθη εντολή υποστηρίζουν νοµικά το έργο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων µπορεί να απασχολεί υπαλλήλους της κατηγορίας Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται:
α. η διάρθρωση και ο αριθµός των υπαλλήλων που απαιτούνται
για τις ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι υπάλληλοι
µεταφέρονται και αποσπώνται σε αυτή µε την ίδια εργασιακή
σχέση, την οργανική θέση, βαθµό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, µε συνεκτίµηση της αίτησής τους και των αναγκών της
Μονάδας,
β. τα ειδικότερα και πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά τους προ-
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σόντα,
γ. τα ειδικότερα και πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
του Προϊσταµένου, καθώς και η θητεία του, σύµφωνα και µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
δ. η διαδικασία επιλογής του προϊσταµένου και των υπαλλήλων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Η επιφορτισµένη µε τις κρατικές ενισχύσεις υπηρεσία κάθε
Υπουργείου µετονοµάζεται σε «Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου καθ’ ύλην Υπουργού µπορεί να συνιστάται, όπου δεν
υπάρχει ήδη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, Αποκεντρωµένη
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στα Υπουργεία και στους φορείς
της εποπτείας τους, που ενδέχεται να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις. Κύριο έργο των Αποκεντρωµένων Μονάδων είναι η προετοιµασία και η προώθηση σχεδίων για γνωµοδότηση ή και έγκριση
από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. Η Αποκεντρωµένη Μονάδα κάθε Υπουργείου είναι επίσης αρµόδια και υπεύθυνη για τα σχέδια που προετοιµάζονται και προωθούνται από
τους εποπτευόµενους φορείς της.
3. Έργο των Αποκεντρωµένων Μονάδων είναι επίσης :
α. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων,
όλων των σχεδίων νόµου που εισάγονται προς ψήφιση από τον
φορέα στον οποίο ανήκει ή που εποπτεύει η εκάστοτε Αποκεντρωµένη Μονάδα.
β. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων,
όλων των λοιπών πράξεων που εκδίδονται από τον φορέα στον
οποίο ανήκει ή που εποπτεύει η εκάστοτε Αποκεντρωµένη Μονάδα.
γ. Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν
απαιτούν κοινοποίηση (όπως οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας)
κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Μονάδας.
δ. Η προώθηση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
όλων των σχεδίων που ενδεχοµένως εµπεριέχουν µεταφορά και
διάθεση κρατικών πόρων σε κάποιον ωφελούµενο, που συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση. Η Αποκεντρωµένη Μονάδα µπορεί να προτείνει βελτιώσεις πριν από την
προώθηση του σχεδίου στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
ε. Σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
Αποκεντρωµένη Μονάδα υποχρεούται να παρέχει στην Κεντρική
Μονάδα κάθε είδους βοήθεια και υποστήριξη που θα της ζητηθεί.
στ. Τα σχέδια κοινοποιούνται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος SANI και καταχωρούνται από τον επικυρωµένο χρήστη της
Αποκεντρωµένης Μονάδας στο εν λόγω σύστηµα.
ζ. Στο τέλος κάθε έτους, οι Αποκεντρωµένες Μονάδες υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας έκθεσης κρατικών
ενισχύσεων µέσω του διαδραστικού συστήµατος SARI, που περιλαµβάνει τις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τις υφιστάµενες κρατικές ενισχύσεις του φορέα τους. Η ηλεκτρονική
αυτή υποβολή πραγµατοποιείται επίσης από επικυρωµένο χρήστη. Οι επικυρωµένοι χρήστες και στις δύο περιπτώσεις ορίζονται µετά από αίτηση της Αποκεντρωµένης Μονάδας προς την
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
η. Φροντίζουν για την ενηµέρωση του µητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 30 του παρόντος νόµου,
ως προς τα µέτρα αρµοδιότητάς τους.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.: ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού, συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2β
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και το άρθρο 16 παρ. 6 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’
98/2005). Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) Τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος προεδρεύει, µε αναπληρωτή του τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών.
β) Τους Υπουργούς Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τους εκάστοτε αρµόδιους Υπουργούς,
θέµατα στην αρµοδιότητα των οποίων έρχονται προς συζήτηση.
Αναπληρωτές ορίζονται οι αντίστοιχοι Γενικοί Γραµµατείς των
Υπουργείων.
γ) Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση:
α) Των θεµάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σηµαντικό
αντίκτυπο στην οικονοµική δραστηριότητα της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
β) Των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων όπου υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάµεσα στους αρµόδιους φορείς και
στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ή/και των αρµόδιων φορέων µεταξύ τους.
γ) Των θεµάτων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
σε υψηλό επίπεδο µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί κατά περίπτωση εκπροσώπους Δηµόσιων Φορέων, Ανεξάρτητων Αρχών και Δηµοσίων
Επιχειρήσεων, κατά την εξέταση θεµάτων.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από πρόσκληση του Προϊσταµένου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ή ενός εκ
των µελών της Επιτροπής. Ο προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου.
5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσµευτικές για το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων. Τηρούνται γραπτά πρακτικά,
στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν στη
λήψη της απόφασης.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία,
τηρουµένων των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τα σχέδια, τα οποία µπορεί να περιέχουν µεταφορά και διάθεση κρατικών πόρων προς δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που
ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων εγγυήσεων, χορηγήσεων, εκχωρήσεων, φορολογικών και άλλων
απαλλαγών, αποκρατικοποιήσεων, επενδύσεων, υπόκεινται σε
αναλυτικό έλεγχο για πιθανή ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων.
Η διαδικασία γνωµοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι η εξής:
1. Η χορηγούσα αρχή ετοιµάζει το προσχέδιο και το υποβάλει
για εξέταση στην Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία υπόκειται.
2. Η Αποκεντρωµένη Μονάδα διενεργεί εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών προκαταρκτικό έλεγχο για την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων. Κατά τον έλεγχο, συµπληρώνεται αντίστοιχο
ερωτηµατολόγιο κατά το πρότυπο των ερωτηµατολογίων της
Ε.Ε. που εκπονείται από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σε συνεργασία µε την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Τα σχέδια, νοµοθετικής ή διοικητικής φύσης, τα οποία µπορεί να περιέχουν άµεση ή έµµεση κρατική ενίσχυση υποβάλλονται για γνωµοδότηση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, προ της υπογραφής τους από το αρµόδιο όργανο ή της
ψήφισής τους από το Κοινοβούλιο.
4. Ανάλογα µε την περίπτωση, η Κεντρική Μονάδα αποφασίζει
και ενεργεί ως εξής:
α) Αν το σχέδιο δεν περιέχει κρατική ενίσχυση, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων εκφράζει προ της υιοθέτησης του
σχεδίου, έγγραφη θετική γνώµη εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών,
η οποία προσαρτάται και συνοδεύει το σχέδιο. Με τη θετική
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γνώµη, το σχέδιο υιοθετείται.
β) Αν το σχέδιο εµπεριέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων γνωµοδοτεί προς τη χορηγούσα αρχή, µέσω των Αποκεντρωµένων Μονάδων, ως προς
απαιτούµενες βελτιώσεις προκειµένου το µέτρο να είναι συµβατό
µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί διαµορφώνονται από την Επιτροπή. Εάν κριθεί αναγκαίο, το σχέδιο κοινοποιείται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 108 της ΣΛΕΕ.
5. Ένα σχέδιο δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη θετική γνώµη
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. Σε περίπτωση
διαφωνίας µεταξύ της Κεντρικής Μονάδας και της χορηγούσας
αρχής, η υπόθεση παραπέµπεται στη Διυπουργική Επιτροπή,
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο Β.5.
6. Σε περίπτωση που θεσπιστεί ρύθµιση η οποία δεν έχει υποβληθεί στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, η Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων ενηµερώνει σχετικά τον αρµόδιο φορέα, ο οποίος
οφείλει να απόσχει από την υλοποίηση του µέτρου, µέχρι την έκδοση γνώµης.
7. Οι αποφάσεις µεταφοράς κρατικών πόρων συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.7.: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΚΔΕΟΔ
Όλα τα στάδια της διαδικασίας των υποπαραγράφων Β.2., Β.4.
και Β.6. του παρόντος νόµου συνεπικουρούνται από τη Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ, η οποία υποχρεούται να εξετάζει κατά προτεραιότητα τα θέµατα που της υποβάλλονται από
την Κεντρική και τις Αποκεντρωµένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8.: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Δηµιουργείται Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών
Ενισχύσεων, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα υφιστάµενα, καθώς
και τα υπό προκήρυξη περιφερειακά συστήµατα του δικτύου των
Αποκεντρωµένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων.
2. Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα θα περιλαµβάνει όλες
τις κρατικές ενισχύσεις, που έχουν δοθεί στην ελληνική επικράτεια κατόπιν εγκριτικής απόφασης της ΕΕ, τις ενισχύσεις που
έχουν δοθεί βάσει του κανονισµού 1998/2006 (L 379/5 EL της
28.12.2006), καθώς και αυτές του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού 800/2008 (L 214/3 EL της 9.8.2008).
3. Για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών Οµάδα Διοίκησης
Έργου µε αντικείµενο το σχεδιασµό, υλοποίηση, υποστήριξη και
διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήµατος.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.9.: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία
µε τις Αποκεντρωµένες Μονάδες είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των αποφάσεων που αφορούν ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων.
Ειδικότερα:
α. Σε περίπτωση που η απόφαση της Ε.Ε. δεν περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα των αποδεκτών ούτε για
τα ποσά της ενίσχυσης που πρέπει να ανακτηθούν, η Κεντρική
Μονάδα συντονίζει και καθοδηγεί τις Αποκεντρωµένες Μονάδες,
οι οποίες προσδιορίζουν χωρίς καθυστέρηση τις επιχειρήσεις
που αφορά η απόφαση, καθώς και το ακριβές ποσό της ενίσχυσης που πρέπει να ανακτηθεί από κάθε επιχείρηση (C 272/05 EL
της 15.11.2007 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
αποτελεσµατική εφαρµογή των ανακτήσεων).
β. Η Κεντρική Μονάδα συντονίζει τις ενέργειες της Ελληνικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανάκτηση της ενίσχυσης από τους
τελικούς αποδέκτες σύµφωνα µε οριζόµενα στο άρθρο 14 παρ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1 του υπ’ αριθµ. 659/1999 Διαδικαστικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ όπως ισχύει.
γ. Η Κεντρική Μονάδα είναι το κεντρικό σηµείο επαφής µε την
Ε.Ε. αναφορικά µε την εφαρµογή της ανάκτησης. Σε περίπτωση
δυσκολιών, ενηµερώνει την Επιτροπή προτείνοντας απαραίτητες
ρυθµίσεις για την εφαρµογή της απόφασης.
δ. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις αποκεντρωµένες Μονάδες ως προς τον υπολογισµό των τόκων της ανάκτησης, χρησιµοποιώντας το επιτόκιο αναφοράς και τη µέθοδο ανατοκισµού
όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο Κεφάλαιο V του Κανονισµού
ΕΚ 794/2004 και υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατά την
οποία η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου µέχρι την
πραγµατική της επιστροφή. Επίσης, ελέγχει τα τελικά ποσά πριν
τα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Οι Αποκεντρωµένες Μονάδες:
α. Παρέχουν στην Κεντρική Μονάδα τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισµό των τελικών αποδεκτών της ενίσχυσης και υπολογίζουν το προς ανάκτηση (κατά το µέρος που τα
παραπάνω δεν προσδιορίζονται στην απόφαση της Ε.Ε).
β. Παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της
ανάκτησης, σε συνεργασία και συµφωνία µε τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.10.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Με την ενηµέρωσή της για απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά ανάκτηση από την Ελληνική Δηµοκρατία παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, η Κεντρική Μονάδα έρχεται σε
επαφή µε τη χορηγούσα αρχή, ώστε να συλλέξει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση.
2. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις Αποκεντρωµένες Μονάδες στον προσδιορισµό των ωφελούµενων από την ενίσχυση
φορέων, των ποσών των ενισχύσεων, αν αυτά δεν προσδιορίζονται στην απόφαση ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
των αναλογούντων τόκων. Επίσης, προσδιορίζει τις ενέργειες
που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση και ζητά από τις Αποκεντρωµένες Μονάδες να τις υιοθετήσει άµεσα. Οι Αποκεντρωµένες Μονάδες υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις ενέργειες αυτές µέσα
στην οριζόµενη προθεσµία και να αναφέρουν τα αποτελέσµατα
στην Κεντρική Μονάδα.
Η Κεντρική Μονάδα ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τις ενέργειες και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάκτηση
της παράνοµης κρατικής ενίσχυσης και συνεχίζει την τακτική
ενηµέρωση για την πορεία της ανάκτησης.
3. Οι ωφελούµενοι από παράνοµη κρατική ενίσχυση είναι υποχρεωµένοι να επιστρέψουν το ποσό µε τους αναλογούντες τόκους, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται από το ν.
4002/2011 όπως κάθε φορά ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η άµεση και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του υπ’ αριθµ. 659/1999
Διαδικαστικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της
ΣΛΕΕ, όπως ισχύει (L 83 EL της 27.3.1999).
Κατ’ εξαίρεση, για καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, θεσµοθετηµένα σε χρονικό σηµείο προγενέστερο των 15 ετών από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, τα οποία κρίθηκαν
µεν παράνοµα, αλλά η επίσηµη διαδικασία έρευνας δεν έχει ξεκινήσει σε χρονικό σηµείο προγενέστερο των 8 ετών από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, και τα οποία αφορούν ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε παραλήπτες που ενεργοποιούνται σε παραµεθόριες περιοχές της Ελλάδας, η απόφαση
ανάκτησης διαβιβάζεται πριν εκδοθεί µέσω της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να
εξεταστεί η δυνατότητα ανάκτησης µε ευνοϊκότερους όρους, για
λόγους προστασίας της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής σύµφωνα µε το άρθρο 174 ΣΛΕΕ.
4. Αναστέλλεται η χορήγηση κάθε συµβιβάσιµης ενίσχυσης σε
οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνοµη και
ασυµβίβαστη ενίσχυση που υπόκειται σε προηγούµενη απόφαση
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ανάκτησης µέχρις ότου ο εν λόγω αποδέκτης έχει επιστρέψει την
παλαιά παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση.
5. Σε περίπτωση εταιρειών σε καθεστώς πτώχευσης, οι Αποκεντρωµένες Μονάδες, υποβοηθούµενες από την Κεντρική Μονάδα, διασφαλίζουν ότι τα ποσά της ανάκτησης εγγράφονται
στον πίνακα των απαιτήσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
Πτωχευτικό Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 3588/2007
(Α’153), όπως αυτός ισχύει, άρθρο 135 επόµενα.
6. Στο άρθρο 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α’ 97), προστίθεται
παράγραφος 4 ως ακολούθως, η δε υφιστάµενη παράγραφος 4
αναριθµείται σε παράγραφο 5.
«4. Αναστολή κατά πράξεως που µετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατάσσει την ανάκτηση παράνοµης ή
ασυµβίβαστης µε την εσωτερική αγορά κρατικής ενίσχυσης,
κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, χορηγείται αν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει ασκηθεί προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του αρµόδιου
δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον και καθ’ ο µέρος αµφισβητείται
η νοµιµότητα της απόφασης αυτής. Αν δεν έχει ασκηθεί η κατά
τα ανωτέρω προσφυγή, το δικαστήριο υποχρεούται να αποστείλει σχετικό προδικαστικό ερώτηµα,
β) πιθανολογείται σοβαρά η παρανοµία της ενωσιακής πράξης
ανάκτησης και
γ) ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ότι η άµεση εκτέλεση
της προσβαλλόµενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη
βλάβη.
Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται αν από τη στάθµιση της
βλάβης του συµφέροντος του αιτούντος και του συµφέροντος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από
την αποδοχή της αίτησης αναστολής είναι σοβαρότερες από την
ωφέλεια του αιτούντος. Κατά την εκτίµηση των παραπάνω προϋποθέσεων, το δικαστήριο οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις αποφάσεις των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της
νοµιµότητας της ενωσιακής πράξης, καθώς και τη διάταξη που
τυχόν εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.»
7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 205 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς, αποφάσεις για την αναστολή που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 202, µπορούν επίσης, να
ανακληθούν ύστερα από αίτηση διαδίκου ή τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, αν εκδοθεί απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί αιτήσεως οριστικής ή προσωρινής
δικαστικής προστασίας κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η οποία διατάσσει την ανάκτηση παράνοµης κρατικής
ενίσχυσης.»
8. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) τροποποιείται ως
εξής:
α. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 οι λέξεις «καθώς και ο τρόπος καταβολής (εφάπαξ ή δόσεις, ηµεροµηνία καταβολής)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «καθώς και ο
χρόνος καταβολής που δεν µπορεί να υπερβαίνει την προθεσµία
ανάκτησης που τίθεται στην απόφαση της παραγράφου 1.».
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 οι λέξεις «για τη σύνταξη
και αποστολή του χρηµατικού καταλόγου στην αρµόδια ΔΟΥ»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κατά την έννοια των περιπτώσεων
α’ και β’ της παραγράφου 1» και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η ανακτητέα κρατική ενίσχυση αφορά περισσότερες της
µίας δραστηριότητες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα περισσοτέρων υπηρεσιών, αρµόδια είναι η υπηρεσία που εποπτεύει την
κύρια δραστηριότητα του νοµικού προσώπου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.11.: ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η στελέχωση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων όπως αυτή
προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος νόµου ολοκληρώνεται
εντός προθεσµίας 3 µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης αυτής, οι σχετικές µε
τις κρατικές ενισχύσεις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊ-
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κής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών εξακολουθούν να ασκούνται από αυτή
στη συνέχεια οι αρµοδιότητες αυτές µεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.2.
του παρόντος νόµου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. : ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παραγράφου Γ του παρόντος νόµου
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
«Εκτίµηση»: Κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως σκοπό την
αποτίµηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, άυλων ή ενσώµατων και εκτελείται µε βάση τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα.
«Πιστοποιηµένος εκτιµητής»: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
οποιασδήποτε µορφής, το οποίο διενεργεί εκτιµήσεις, όπως
αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει λάβει την πιστοποίηση
της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόµου και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου
Οικονοµικών, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.
«Αρµόδια Διοικητική Αρχή» : Ορίζεται η Διεύθυνση Τοµέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1. Το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή ασκείται ελεύθερα µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία έναρξής του
στην Αρµόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του πιστοποιηµένου εκτιµητή στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών.
Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών τηρείται στην Αρµόδια
Διοικητική Αρχή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιµήσεων.
2. Προκειµένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση πιστοποίησης, όπου αναφέρεται ο συγκεκριµένος ή
οι συγκεκριµένοι κλάδοι στους οποίους επιθυµεί να πιστοποιηθεί
ο ενδιαφερόµενος, συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα.
β. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το οποίο
ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε επιµέλεια της Αρµόδιας Διοικητικής
Αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως
για οποιοδήποτε κακούργηµα ή για τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας,
καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της
ηµεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα
της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον αρµόδιο
Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών
και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
δ. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει
τα εκτιµητικά πρότυπα (ευρωπαϊκά ή διεθνή) που εφαρµόζει κατά
τη διενέργεια εκτιµήσεων και τη δέσµευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της υποπαραγράφου Γ.8..
ε. Βεβαίωση µε υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιηµένου εκτιµητή ή άλλο πρόσφορο έγγραφο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται διετής εκτιµητική εµπειρία του ενδιαφερόµενου.
στ. Πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον µία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής από φορέα διαπιστευµένο
από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από επαγγελµατική ένωση ή οργανισµό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 38/2010 (Α’ 78).
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ββ) Ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του εκτιµητή σε οποιοδήποτε
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο
ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρµόδιο φορέα του κράτους - µέλους ή του τρίτου
κράτους.
γγ) Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων,
όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ.3. αποκλειστικά στην
περίπτωση που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα διαπιστευµένοι φορείς πιστοποίησης κατά το στοιχείο αα) της παρούσας υποπερίπτωσης.
ζ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο πρέπει
να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµενο.
η. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο πρέπει
να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµενο.
3. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση πιστοποίησης, στην οποία θα αναφέρεται ο συγκεκριµένος ή οι συγκεκριµένοι κλάδοι, στους οποίους επιθυµεί να
πιστοποιηθεί.
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο πρέπει
να ανανεώνεται κάθε έτος από το ενδιαφερόµενο νοµικό πρόσωπο.
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο πρέπει
να ανανεώνεται κάθε έτος από το ενδιαφερόµενο νοµικό πρόσωπο.
δ. Επικυρωµένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου ή
τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι στο
σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών.
ε. Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι στο νοµικό πρόσωπο απασχολείται ένας ή περισσότεροι πιστοποιηµένοι
εκτιµητές, οι οποίοι είναι και οι µόνοι αρµόδιοι να διενεργούν
εκτιµήσεις για λογαριασµό του νοµικού προσώπου.
4. Η Αρµόδια Διοικητική Αρχή µπορεί εντός τριών (3) µηνών
από την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύσει την έναρξη
του επαγγέλµατος εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω νόµιµες
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή
ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν είναι δυνατή
η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους.
5. Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή εγγράφει τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, εντός τριών µηνών, στον κλάδο ή
στους κλάδους στους οποίους έχει πιστοποιηθεί και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Το πιστοποιητικό του στοιχείου γγ) της υποπερίπτωσης στ’
της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόµου
χορηγείται µετά από επιτυχία του ενδιαφερόµενου σε εξετάσεις,
στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή των κλάδων, στους οποίους επιθυµεί να πιστοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως
µε το σύστηµα των πολλαπλών επιλογών. Ο ενδιαφερόµενος
υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρµόδια Διοικητική Αρχή, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων α’, γ’ και
ε’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος
νόµου.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, τα µέλη της οποίας είναι τα εξής:
α. Δύο µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
από συναφείς, ως προς το γνωστικό αντικείµενο του εκτιµητή,
Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, µε τους αναπληρωτές τους, εκ
των οποίων ο αρχαιότερος ορίζεται πρόεδρος. Τα εν λόγω µέλη
δεν θα πρέπει να ασκούν το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή.
β. Δύο εκπρόσωποι του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής µε
τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής.
γ. Ένας Προϊστάµενος Τµήµατος ή Διεύθυνσης, της Γενικής
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Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.
Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει νόµιµα, όταν παρίστανται, ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, περισσότερα από τα
µισά των διορισµένων τακτικών µελών (απαρτία). Οι αποφάσεις
της Επιτροπής λαµβάνονται εγγράφως, κατά πλειοψηφία και µε
συνοπτική αιτιολογία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται εντός
τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζονται µεταξύ άλλων, η
εξεταστέα ύλη και τα θέµατα των εξετάσεων, ο τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων, η διαδικασία, ο τρόπος, τα κριτήρια,
οι όροι, οι προϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων εκτιµητών
ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέµα συναφές µε τη λειτουργία της Επιτροπής και τη διενέργεια των εξετάσεων. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα µαθήµατα προς
εξέταση, µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής, µετά από
γνώµη της Εξεταστικής Επιτροπής στα οποία περιέχονται αντικείµενα συναφή µε τα κεφάλαια της υποπαραγράφου Γ.4.. Με
όµοια απόφαση ορίζεται η εξεταστέα ύλη, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του παραβόλου της συµµετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, καθώς και η αµοιβή των µελών της
Εξεταστικής Επιτροπής του παρόντος άρθρου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΚΛΑΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές δύνανται να δραστηριοποιούνται
και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής
κλάδους:
α) Ακίνητα
β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισµός - Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
γ) Άυλα αγαθά
δ) Πλοία
ε) Επιχειρήσεις
στ) Κινητά κάθε είδους
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας µε τις οποίες καθορίζεται ειδική διαδικασία εκτιµήσεων
συγκεκριµένων αγαθών, οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές διενεργούν
εκτιµήσεις της αξίας αγαθών (ενσώµατων ή άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε:
- Ακίνητα και εµπράγµατα δικαιώµατα.
- Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τους.
- Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και άλλους τίτλους κινητών αξιών ανωνύµων εταιρειών ή συµµετοχές σε άλλες
εταιρείες ή συνεταιρισµούς.
- Πάγια στοιχεία για την προσαρµογή στα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.
- Έργα τέχνης.
- Συλλογές, τιµαλφή, έπιπλα.
- Άυλα αγαθά, περιλαµβανοµένων δικαιωµάτων βιοµηχανικής
και εµπορικής ιδιοκτησίας, πνευµατικών, συγγενικών δικαιωµάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου που έχει οικονοµική αξία.
- Εκπόνηση µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας, εναλλακτικής
χρησιµοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
- Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραµµάτων.
- Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αµοιβαίων Κεφαλαίων.
- Ακίνητη περιουσία των Ανώνυµων Εταιρειών Επενδύσεων.
- Μελέτες οικονοµικής σκοπιµότητας, εναλλακτικής ή βέλτι-
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στης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
- Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών.
- Ζηµίες από τροµοκρατικές ενέργειες.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΑΜΟΙΒΗ
Η αµοιβή για τη διενέργεια εκτιµήσεων καθορίζεται ελεύθερα
µετά από κοινή συµφωνία του πιστοποιηµένου εκτιµητή και του
ενδιαφεροµένου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συντάσσουν τις εκτιµήσεις τους σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισµένα
εκτιµητικά πρότυπα και µε τον Κώδικα Δεοντολογίας, που προβλέπεται στο άρθρο 41 του παρόντος νόµου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται
εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, θεσπίζεται
Κώδικας Δεοντολογίας των πιστοποιηµένων εκτιµητών.
2. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συµµορφώνονται
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του Κώδικα Δεοντολογίας.
3. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές υποχρεούνται ανά διετία να
προσκοµίζουν στην αρµόδια Διοικητική Αρχή σχετική βεβαίωση,
επαγγελµατική ταυτότητα ή άλλο πρόσφατο - πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η διαρκής συµµόρφωσή τους µε τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα’ και
ββ’ της υποπεριπτώσεως στ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόµου. Μέσα σε προθεσµία που δεν
υπερβαίνει τους δύο µήνες από τη λήξη της ισχύος των ανωτέρω
στοιχείων.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η µη πλήρωση
των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά
από σχετική πρόταση της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής, µπορεί
να προβεί σε οριστική ή προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης,
ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης ή την καθ’ υποτροπή
συµπεριφορά του πιστοποιηµένου εκτιµητή, σε περίπτωση µη
πλήρωσης των προϋποθέσεων της περίπτωσης 3 της παρούσας
υποπαραγράφου, αφού θέσει στον ενδιαφερόµενο εύλογη προθεσµία για την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στην
περίπτωση 3 και αυτή παρέλθει άπρακτη.
ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9. : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων εκτιµητών,
το οποίο αποτελείται από:
α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τον αναπληρωτή του.
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοµέων Παραγωγής της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
δ) Δύο πιστοποιηµένους εκτιµητές µε ελάχιστη εκτιµητική εµπειρία 10 ετών, µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται
µετά από κλήρωση.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται, αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, παραβάσεων της νοµοθεσίας
και του εκάστοτε ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες
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των πιστοποιηµένων εκτιµητών, περιπτώσεων πληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων του πιστοποιηµένου εκτιµητή, ανάρµοστης ή αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, καθώς και παραβάσεων του ισχύοντος κώδικα
δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων
εκτιµητικών προτύπων ή προδήλως εσφαλµένων εκτιµήσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.10.: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά
από κλήση σε ακρόαση του πιστοποιηµένου εκτιµητή, εκτιµώντας δε τα πραγµατικά περιστατικά, δύναται να επιβάλει, ανάλογα
µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος, τις ακόλουθες ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β)Χρηµατικό πρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,
ανάλογο της βαρύτητας του παραπτώµατος και του ύψους της
προκληθείσας ζηµίας. Σε περίπτωση υποτροπής, το Πειθαρχικό
Συµβούλιο δύναται να επιβάλλει πρόστιµο ύψους έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. Ειδικώς, στην περίπτωση επιβολής
προστίµου σε νοµικό πρόσωπο, το επιβαλλόµενο πρόστιµο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου µε το δεκαπλάσιο της αµοιβής
που τιµολογήθηκε στον πελάτη.
γ) Προσωρινή στέρηση πιστοποίησης για χρονικό διάστηµα
µέχρι ένα έτος.
δ) Οριστική διαγραφή του πιστοποιηµένου εκτιµητή από το
Μητρώο.
Για την επιµέτρηση του επιβαλλόµενου προστίµου σε κάθε µία
από τις υποπεριπτώσεις α’ έως και δ’ της περίπτωσης αυτής λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της παράβασης, ο
κίνδυνος για την αξιοπιστία και την ορθή λειτουργία του θεσµού
των πιστοποιηµένων εκτιµητών, ο τυχόν προσπορισµός οφέλους
και η τυχόν συνδροµή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας
του κυρίου εταίρου στην περίπτωση άσκησης του επαγγέλµατος
από νοµικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από πιστοποιηµένο εκτιµητή, που διενεργεί πιστοποιήσεις στο όνοµα
και για λογαριασµό νοµικού προσώπου, η ευθύνη του πιστοποιηµένου εκτιµητή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του νοµικού προσώπου.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους προστασίας του
δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο
κατά την κρίση του µέσο τις αποφάσεις αυτού που αφορούν την
επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
2. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου χωρεί
προσφυγή στα αρµόδια Διοικητικά Δικαστήρια, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την κοινοποίησή τους.
3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), από την εκάστοτε
αρµόδια φορολογική αρχή, η οποία οφείλει να ενηµερώσει
άµεσα την Αρµόδια Διοικητική Αρχή για την είσπραξη ή µη του
προστίµου.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεως για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης παραβάσεων της
νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες
των πιστοποιηµένων εκτιµητών δύναται να λαµβάνει κατά την
κρίση του ένορκες ή ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητά επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα
που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό της πιστοποίησης
και να καταγράφει τις σχετικές απαντήσεις.
5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου, πραγµατοποιείται στην
έδρα της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής. Το ελεγχόµενο πρόσωπο
που πρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη
ηµέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή
της υπόθεσης, για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας
και µνηµονεύει την αρχή στην οποία αυτό καλείται. Η κλήση επι-
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δίδεται στο εξεταζόµενο πρόσωπο µε δικαστικό επιµελητή,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας, µία (1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν
από την ηµέρα για την οποία καλείται προς εξέταση. Η προθεσµία κλήσης µπορεί να παρατείνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα
του εκτός του νοµού Αττικής. Η προθεσµία κλήσης παρατείνεται
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής επικράτειας.
6. Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα
και το επώνυµό του, τον τόπο της γέννησης και της κατοικίας
του, καθώς και την ηλικία του.
7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται από τον γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία
της κατάθεσης, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η
κατάθεση και το ονοµατεπώνυµο του µέλους του Πειθαρχικού
Συµβουλίου που έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του
µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν από
τον µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα παρευρισκόµενα
κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από αυτά. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα
έχει καταθέσει ο µάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λείπουν
η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο περιεχόµενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των επωνύµων
ή η υπογραφή των προσώπων που παρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία
ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο τίθεται στο φάκελο της υπόθεσης.
Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 225
του Ποινικού Κώδικα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.11.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το άρθρο 15 του ν. 820/1978 (Α’174), το π.δ. 279/1979 (Α’
81), καθώς και το άρθρο 2 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) όπως
ισχύουν, καταργούνται.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία, αναφέρεται το Ειδικό Σώµα
Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το σύνολο των πιστοποιηµένων εκτιµητών του παρόντος νόµου.
3. Καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, απόφαση ή πράξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Εκκρεµείς υποθέσεις εκτιµήσεων, που έχει αναλάβει το
Σ.Ο.Ε. διεκπεραιώνονται µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
το Σ.Ο.Ε. παύει να αναλαµβάνει νέες υποθέσεις εκτιµήσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.12.: ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση του Σ.Ο.Ε.,
όπως οι εκκρεµείς δίκες, η διαφύλαξη και διαχείριση των αρχείων, κάθε θέµα κατάστασης προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό
θέµα, ρυθµίζονται, κατά περίπτωση, µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε.. Οι εν λόγω αποφάσεις θα εκδοθούν εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η
οποία θα εκδοθεί εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται ζητήµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας,
τρόπου διάθεσης των ταµειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας.
2.α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες, που υφίστανται κατά την κατάργηση του Σ.Ο.Ε., µεταφέρον-
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ται στα Υπουργεία Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε., τα οποία
συνεχίζουν και τις εκκρεµείς δίκες.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σ.Ο.Ε., περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
για δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική
χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στα Υπουργεία Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που
εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε..
Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο
Υπουργός Οικονοµικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής
όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει
τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρµοδίου,
κατά περίπτωση, Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου.
γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
του Σ.Ο.Ε., µεταφέρονται µέσα σε τρείς (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, σε
λογαριασµό του Δηµοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον
προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1. : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4141/2013
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1γ του άρθρου
34 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο για την έκδοση των φύλλων
ελέγχου των πράξεων προσδιορισµού του φόρου και των λοιπών
καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν λόγω εκκρεµείς
υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης
των φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόµενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων,
τελών, εισφορών και προστίµων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
2. Οι περιπτώσεις αα’, ββ’ και γγ’ της παραγράφου 2α του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Φορολογούµενους, γενικά, µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα
άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ για τη
διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. Ειδικά
για τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες ανεξάρτητα από τη
νοµική µορφή µε την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών, το όριο του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών που υποχρεούνται
να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα
από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω µιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν
τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.
γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις
πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατισµό που έγινε µέχρι
το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων
τους και την κατά τόπο αρµοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του
εισοδήµατός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό υπάγονται στην
ελεγκτική αρµοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα όρια της περίπτωσης αα’.»
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3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2γ του άρθρου 34
του ν. 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ
1039/2012 όπως ισχύει, µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου
Πλούτου. Εξαιρετικά για τις υποθέσεις ελεγκτικής αρµοδιότητας
της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την εν λόγω
ΑΥΟ, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από τον ίδιο
ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής
από το ΚΕ.ΜΕ.Π.. Το ΚΕ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο για τις ως άνω υποθέσεις και για τη µετ’ έλεγχο διαδικασία.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3α του άρθρου 34 του
ν. 4141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα
έχουν αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου
σε:
αα) Φορολογούµενους µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και µέχρι είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που
έκλεισε εντός του έτους 2009, χωρικής αρµοδιότητάς τους.
ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών που υποχρεούνται
να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα
από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω µιας των ως άνω επιχειρήσεων εµπίπτουν στα
όρια της ως άνω περίπτωσης αα’.
γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις
πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατισµό που έγινε µέχρι
το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων
τους και την κατά τόπο αρµοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του
εισοδήµατός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό υπάγονται στη
ελεγκτική αρµοδιότητα των ΔΕΚ σύµφωνα µε τα όρια της περίπτωσης αα’.»
5. Οι περιπτώσεις Βi και Βiii της παραγράφου 3α του άρθρου
34 του ν. 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής :
«Βi. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε µία (1) Υποδιεύθυνση, πέντε (5) Τµήµατα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο
Γραφεία, ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση
Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και Δ’
β) Στον Προϊστάµενο του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης υπάγονται απευθείας :
αα) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης,
στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.»
«Βiii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α’149) παύει
να ισχύει δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
« 6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων,
της Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, καθώς και των νέων
τµηµάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
ορίζεται σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 προστίθενται υποπαράγραφοι δ’ και ε’ ως εξής:
« 7δ. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα, καθώς και η
έδρα και ο τίτλος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
ε. Η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώµενων οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων,
καθώς και η ηµεροµηνία παύσης λειτουργίας καταργούµενων
οργανικών µονάδων αυτής.»
8. Τα εδάφια που έπονται του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
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φου 8β χαρακτηρίζονται ως παράγραφος 8γ.
9. Στην παράγραφο 9β του άρθρου 34 του
ν.
4141/2013 µετά από τη λέξη «συµµετοχή» προστίθενται οι λέξεις
«προέδρων ή συντονιστών» και µετά από τη λέξη «τουλάχιστον»
αντικαθίστανται οι βαθµοί «Γ’ ή Δ’» σε «Δ’ ή Ε’».
10. Στην παρ. 1 του άρθρου 27Α του ν. 3130/2003 (Α’ 76), το
οποίο προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4141/2013
(Α’ 81), µετά το εδάφιο γ’ προστίθεται εδάφιο δ’, ως ακολούθως:
«δ. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούµενου Μεγάλου Πλούτου (
ΚΕΦΟΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(ΚΕΜΕΠ) και το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Αθηνών στεγάζονται σε κτίρια εντός του νοµού Αττικής, το δε Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Θεσσαλονίκης στεγάζεται
σε κτίριο εντός του νοµού Θεσσαλονίκης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: KATAΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΚΑΙ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Η παράγραφος 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2688/1999
(Α’ 40).
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε. που κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν.
2688/1999. Τυχόν υπεραξία που έχει προκύψει από συντελεσθείσες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., στο
µέτρο που έχει απεικονιστεί σε ειδικό αποθεµατικό, φορολογείται
υπό τις προϋποθέσεις και στο µέτρο που προβλέπεται από τις
γενικές διατάξεις.
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου εβδόµου του ν. 2688/1999.
δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που κυρώθηκε µε το άρθρο όγδοο του ν.
2688/1999 (Α’ 40). Τυχόν υπεραξία που έχει προκύψει από συντελεσθείσες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,
στο µέτρο που έχει απεικονιστεί σε ειδικό αποθεµατικό, φορολογείται υπό τις προϋποθέσεις και στο µέτρο που προβλέπεται
από τις γενικές διατάξεις.
ε. Η παράγραφος 10 του άρθρου δεύτερου του ν. 3755/2009
(Α’ 52).
2. Η κατάργηση των διατάξεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου επηρεάζει µόνο απαιτήσεις που θα γεννηθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.
3. Η κατάργηση των διατάξεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου δεν επηρεάζει τυχόν εκκρεµείς κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δίκες.
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.
3943/2011 (Α’ 66) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ηµέρα της νόµιµης
σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31.12.2013, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.
4111/2013 (Α’ 18), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν.
4141/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστηµα δυνάµει του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 και ασχολούνται µε τη διαχείριση ή εκµετάλλευση
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, καθώς και µε τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασή
τους.»
6. Το εδάφιο γγ’ της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του
ν. 4110/2013 (Α’
17), αντικαθίσταται από 1.1.2013, ως εξής:
«γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο σταθερής
απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.
Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο
και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την ταξινόµηση NACE rev2, έχουν ως εξής:
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01. Για όλους τους κλάδους:
Εδαφικές εκτάσεις: 0%
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιοµηχανοστάσια,
αποθήκες σταθµοί, µη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισµός και ειδικά οχήµατα φορτοεκφόρτωσης: 4%
Μηχανήµατα, εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού), µέσα µεταφοράς ατόµων, άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και λοιπά πάγια
στοιχεία: 10%
Εξοπλισµός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισµικό:
20%
Μέσα µεταφοράς φορτίων: 12%
02. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:
Εδαφικές εκτάσεις για τον τοµέα Β (Ορυχεία-Λατοµεία), πλην
του Β.09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης): 5%
Μέσα µεταφοράς ατόµων για τους τοµείς N77.11 (Ενοικίαση
και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων) και Ο85 (Εκπαίδευση) και µέσα µεταφοράς φορτίων για τον
τοµέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών): 20%
Λοιπά µέσα µεταφοράς για τους τοµείς Η49.1 (Υπεραστικές
σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδροµικές
µεταφορές εµπορευµάτων), Η50 (Πλωτές µεταφορές) και Η51
(Αεροπορικές µεταφορές) - Για τρένα, πλοία και πλωτά µέσα και
αεροσκάφη, αντιστοίχως: 5%.»
7. Το άρθρο 34 του ν. 2937/2001 (Α’ 169) καταργείται.
8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις:
«και εφόσον δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που
βαρύνουν τους φορολογούµενους του άρθρου 7.»
9.α. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4110/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο δικαιούχος του κέρδους που προκύπτει από την εφαρµογή
αυτού του άρθρου επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται πριν από τη µεταβίβαση του
ακινήτου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα
από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο
του κέρδους.»
β. Για τα κέρδη από µεταβιβάσεις ακινήτων που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και υπάγονται
στο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε., ο οικείος φόρος πρέπει να καταβληθεί
από τον υπόχρεο µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς τις νόµιµες κυρώσεις.
10.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 81 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται στις συµβολαιογραφικές
πράξεις που συντάσσουν για τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς και για την υπεραξία του άρθρου 33 να µνηµονεύουν το κέρδος ή την ωφέλεια που προέκυψε
από τη µεταβίβαση ή την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων
που αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 81 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για κέρδη που προέκυψαν από ακίνητα που µεταβιβάστηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 33, από
1.1.2013 έως τη δηµοσίευση του παρόντος.»
11.α. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 33
του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν.
4110/2013, µετά τη λέξη «ακινήτων» προστίθενται οι λέξεις « ή
ανταλλαγή».
β. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4110/2013 οι λέξεις «τα έντυπα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι δηλώσεις απόδοσης
φόρου υπεραξίας από µεταβιβάσεις ακινήτων».
12. Οφειλές της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» από δανειακές
συµβάσεις που έχει συνάψει µε πιστωτικά ιδρύµατα, για την εξασφάλιση των οποίων έχουν συσταθεί εµπράγµατα δικαιώµατα επί
του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, πριν από
τη µεταβίβαση του δικαιώµατος στο Ταµείο Αξιοποίησης της
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), δύνανται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να αναλαµβάνονται από τον ανάδοχο της σύµβασης αξιοποίησης. Προς το σκοπό αυτόν το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. επιτρέπεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοποίησης του δικαιώµατος
εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, να συνάπτει κάθε αναγκαία
σύµβαση.
Από την ανάληψη των οφειλών από τον ανάδοχο της σύµβασης αξιοποίησης, κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια
της παρούσας παραγράφου, οι κάθε είδους υποχρεώσεις της
εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», τόσο από τις δανειακές συµβάσεις όσο και από κάθε άλλη αιτία που συνδέεται µε αυτές, καθώς
και οι εµπράγµατες ή προσωπικές εξασφαλίσεις για τις οφειλές
αυτές αποσβέννυνται.
Η ανάληψη των ανωτέρω οφειλών από τον ανάδοχο της σύµβασης αξιοποίησης, κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια
της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται από κάθε φόρο,
τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωµα υπέρ
του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιουδήποτε τρίτου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
1. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 του ν. 3864/2010 (Α’
119) µετά τις λέξεις «στο δηµόσιο τοµέα» προστίθενται οι λέξεις
«ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 τροποποιείται ως εξής:
«2. Το Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µη εκτελεστικά µέλη. Πέντε εκ των µελών του, συµπεριλαµβανοµένου του
Προέδρου του, επιλέγονται µεταξύ προσώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα. Τις θέσεις των υπολοίπων µελών του
Γενικού Συµβουλίου συµπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονοµικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.»
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθενται οι λέξεις «ως Παρατηρητές».
4. Στο τέλος του στοιχείου (κ) της παραγράφου 9 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010 προστίθενται λέξεις ως εξής: «και τον Κανονισµό Προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε σύµβαση µη
εµπίπτουσα στις διατάξεις του π.δ. 60/2007.»
5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την προπαρασκευή του έργου, την εφαρµογή των αποφάσεων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταµείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική
Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες.»
β. Το στοιχείο γ’ της παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ. να αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων
της σε οποιοδήποτε από τα µέλη της ή σε στελέχη του Ταµείου,
σύµφωνα µε τους γενικότερους όρους και προϋποθέσεις που
έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη
θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι
ο Διευθύνων Σύµβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθύνων Σύµβουλος ή σε περίπτωση απουσίας του το
άλλο µέλος που τον αναπληρώνει, τηρεί ενήµερο το Γενικό Συµβούλιο όσο συχνά απαιτείται από αυτό και κατ’ ελάχιστο δέκα
φορές ετησίως.»
7.α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 οι λέξεις «πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες».
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 οι λέξεις «δύο (2) µελών» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «τεσσάρων (4) µελών».
8. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει µέσω ανταλλαγής εγγράφων, ηλεκτρονικών ή µη, εφόσον ο Διευθύνων Σύµ-
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βουλος το κρίνει απαραίτητο.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να συµµετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς δικαίωµα ψήφου.»
10. Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 16 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Για όσο χρονικό διάστηµα το
Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη και µέχρι το
διορισµό των υπολοίπων µελών, ο οποίος θα γίνει εντός των εποµένων τεσσάρων (4) µηνών, η απαρτία αποτελείται από τα τρία
(3) µέλη του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της, ένας εκ των οποίων είναι
ο Διευθύνων Σύµβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το
µέλος που τον αντικαθιστά.»
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 16, καµία πράξη ή
διαδικασία του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συµβούλιο.»
12. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 4 του
ν.
3864/2010, όπου αναφέρεται «Γενικό Συµβούλιο» προστίθενται
και οι λέξεις «Εκτελεστική Επιτροπή».
13. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
ν.
3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο άρθρο 16Β δεσµεύουν και τους εκπροσώπους του Ταµείου στα διοικητικά συµβούλια των
πιστωτικών ιδρυµάτων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Ν. 3919/2011
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ
Ν. 3919/2011
Στο άρθρο 1 του ν. 3919/2011 (Α’32) προστίθενται οι παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α’ του παρόντος νόµου έχουν
εφαρµογή στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων και κάθε
µη µισθωτής οικονοµικής δραστηριότητας που παρέχεται κατά
κανόνα έναντι αµοιβής.
4. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α’ του παρόντος νόµου δεν
εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν είναι αντίθετες µε διάταξη του ενωσιακού δικαίου που
ρυθµίζει τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς τοµείς ή ειδικά
επαγγέλµατα και
β) στις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος και γενικού οικονοµικού συµφέροντος.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ
Ν. 3919/2011
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.
3919/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, είναι
δυνατή η θέσπιση παρεκκλίσεως σε σχέση προς ορισµένο επάγγελµα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εάν:».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ
Ν. 3919/2011
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Στο άρθρο 3 του ν. 3919/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται σε συστήµατα χορήγησης άδειας που επιβάλλονται ή
επιτρέπονται από κοινοτικούς κανονισµούς ή από κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.4.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9
ΤΟΥ Ν. 3919/2011
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.
3919/2011 καταργείται. Η προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Στο άρθρο 9 του ν. 3919/2011 (Α’32) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης
αυτής τα αρµόδια υπουργεία υποχρεούνται να κωδικοποιήσουν
σε νόµο τις διατάξεις νόµων, κανονιστικές πράξεις και ερµηνευτικές εγκυκλίους αρµοδιότητάς τους που έχουν καταργηθεί δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και των
άρθρων 2 και 3.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.5.: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Για την έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται για την εφαρµογή του ν. 3919/2011 συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.6.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Με την επιφύλαξη της τήρησης της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, οι νόµιµα λειτουργούσες οικείες
επαγγελµατικές ενώσεις, οργανώσεις και επιµελητήρια των
επαγγελµάτων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ και το Κεφάλαιο
Β’ του ν. 3919/2011 υποχρεούνται να δηµοσιεύουν στον ιστότοπό
τους τις παρακάτω πληροφορίες, προς ενίσχυση της διαφάνειας
της λειτουργίας τους:
α. τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις τους,
β. την αµοιβή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αναλυτικά ανά αξίωµα,
γ. τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που παρέχεται από αυτές, καθώς και τους κανόνες για
τον υπολογισµό και την εφαρµογή αυτών,
δ. στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις επιβαλλόµενες κυρώσεις
και περίληψη αυτών,
ε. στατιστικά στοιχεία και ανακοινώσεις σχετικά µε αξιώσεις ή
παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις,
καθώς και τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των εν λόγω
αξιώσεων ή παραπόνων και
στ. τυχόν αλλαγές στους επαγγελµατικούς κώδικες δεοντολογίας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.7.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
1. α. Για τα επαγγέλµατα του αρχαιοπώλη και του εµπόρου νεώτερων µνηµείων, επαναφέρεται: 1) ο περιορισµός, ο οποίος
προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
32 του ν. 3028/2002 (Α’ 153), όπως τροποποιείται κατωτέρω στην
παράγραφο 4β του παρόντος, που θέτει γεωγραφικά όρια στην
άσκηση της δραστηριότητας ως προς τις νησιωτικές περιοχές
και εµπίπτει στη διάταξη της παραγράφου 2γ του άρθρου 2 του
ν. 3919/2011 (Α’ 32), 2), ο περιορισµός, ο οποίος προβλέπεται
στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και στην
παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 3028/2002 περί ασυµβίβαστου, καθώς και αυτός που προβλέπεται στις παραγράφους 3
και 7 του άρθρου 32, σχετικά µε την απαγόρευση διάθεσης είδους αγαθών, που εµπίπτουν στον περιορισµό της παραγράφου
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2στ του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α’ 32).
β. Για τα επαγγέλµατα του αρχαιοπώλη, του εµπόρου µνηµείων και του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης επαναφέρεται η υποχρέωση της προηγούµενης διοικητικής άδειας για
την άσκησή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 32
του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του
ν. 2557/1997 (Α’ 271).
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 (Α’ 271)
σχετικά µε τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α. Για τη µελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται
άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, έπειτα από γνώµη τριµελούς
επιτροπής που αποτελείται από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον
αναπληρωτή του, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του ανωτέρω Υπουργείου ή
τον αναπληρωτή του και ένα µέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του Τµήµατος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας ή
µε αναπληρωτή.
β. Η άδεια χορηγείται σε κάθε περίπτωση εφόσον πληρούνται
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα. Σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή
Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού
τοµέα) της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και έχουν συµπληρώσει διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία µετά τη
λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
ββ. Στους κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικών
προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
γγ. Η άδεια χορηγείται σύµφωνα µε την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
εξής ειδικότητες: συντήρηση πέτρας, κεραµικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσµατος, µετάλλου, οργανικών ανασκαφικών ευρηµάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασµα, βιβλίου, χαρτιού,
τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρµατος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων µε σύγχρονα
υλικά.
Η ειδικότητα προσδιορίζεται από το βασικό ή και το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση προγράµµατος σπουδών
που τον συνοδεύει, καθώς και από αποδεδειγµένη διετή επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών,
ανά ειδικότητα.
Δυνατότητα επέκτασης της άδειας και σε άλλες ειδικότητες
είναι δυνατή, έπειτα από νέα γνωµοδότηση της επιτροπής βάσει
του βασικού ή και του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και την αντίστοιχη βεβαίωση προγράµµατος σπουδών, καθώς και από αποδεδειγµένη µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε κάθε πρόσθετη
ειδικότητα.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη χορήγηση της άδειας θα
πρέπει να εξετάζονται το αργότερο εντός δύο µηνών από την
ηµέρα συµπλήρωσης του φακέλου µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να λαµβάνεται απόφαση περί της χορήγησης ή µη της άδειας.
δδ. Οι κάτοχοι της παραπάνω άδειας εγγράφονται, αυτοδικαίως, στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
που τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων
Μνηµείων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στο
µητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά η ειδικότητα, καθώς και η
επαγγελµατική κατάσταση/ιδιότητα του αδειούχου συντηρητή.
Όποιος είναι τακτικός ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του στενού
ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν µπορεί να εγγραφεί στο Μη-
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τρώο, ούτε να καταστεί ανάδοχος δηµόσιας ή ιδιωτικής σύµβασης για τη µελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης.
Το µητρώο επικαιροποιείται ανά τρεις (3) µήνες.
εε. Ως επαγγελµατική εµπειρία νοείται η εργασία σε έργα συντήρησης είτε του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού είτε κάθε άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού
φορέα, εφόσον υπάρχει επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης εγγεγραµµένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και η αποκτηθείσα σε αντίστοιχους φορείς σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στστ. Συστήνεται τριµελής επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου των
εγγεγραµµένων στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, η οποία αποτελείται από τον Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον
αναπληρωτή του, τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον αναπληρωτή του, και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του ανωτέρω Υπουργείου ή τον
αναπληρωτή του. Ο κανονισµός λειτουργίας του οργάνου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) µηνών.
ζζ. Η άδεια δεν µεταβιβάζεται και ανακαλείται, αυτοδικαίως,
σε περίπτωση παράβασης της σχετικής νοµοθεσίας και ειδικότερα του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και της υπουργικής απόφασης µε
αριθµό ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/7.3.2000 (Β’ 382), κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οργάνου πειθαρχικού ελέγχου.
γ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώµατων καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει τις
αρχές, τις υποχρεώσεις και τη συµπεριφορά που πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του ο Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και τις κυρώσεις
που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων που θέτει
ο Κώδικας.»
3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί µε βάση την παραγράφο 6
του άρθρου 9 του ν. 2557/1997, όπως ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή της µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών
εγγράφονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, εκτός εάν συντρέχει στο πρόσωπό τους
το ασυµβίβαστο του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης
δδ’της υποπαραγράφου β’ του παρόντος.
4. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32
του ν. 3028/2002 σχετικά µε το επάγγελµα του αρχαιοπώλη και
του εµπόρου νεότερων µνηµείων αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«α. Στην περίπτωση άδειας αρχαιοπώλη, έχουν διετή σχετική
επαγγελµατική εµπειρία σε αρχαιοπωλείο, που αποδεικνύεται
από βεβαίωση του εργοδότη αρχαιοπώλη και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν πτυχίο αρχαιολογίας, χωρίς προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε αρχαιοπωλείο, ή είναι
επιστήµονες επαγγελµατίες συναφών µουσείων υπό τον όρο ότι
έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την
ηµέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλµατος. Στην περίπτωση
άδειας εµπόρου νεότερων κινητών µνηµείων έχουν διετή σχετική
επαγγελµατική εµπειρία σε κατάστηµα εµπόρου νεότερων κινητών µνηµείων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη
εµπόρου νεώτερων µνηµείων και του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, ή κατέχουν πτυχίο ιστορίας της τέχνης χωρίς προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε κατάστηµα εµπόρου νεότερων
µνηµείων, ή είναι επιστήµονες επαγγελµατίες συναφών µουσείων
υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5
ετών από την ηµέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλµατος.
β. Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήµατος και αποθήκευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, αρχαιοπωλεία και καταστήµατα
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εµπορίας νεότερων κινητών µνηµείων ιδρύονται µόνο σε έδρες
Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.8.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Επαναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
1. Διύλισης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 5 του ν.
3054/2002).
2. Διάθεσης βιοκαυσίµων (άρθρο 5Α του ν. 3054/2002, όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3423/2005).
3. Άδεια µεταφοράς µε αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 8
του ν. 3054/2002).
4. Άδειες εµπορίας (παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002):
α) εµπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων,
β) εµπορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων,
γ) εµπορίας Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσίµων,
δ) εµπορίας Γ υγραερίων,
ε) εµπορίας Δ ασφάλτου,
5. Λιανικής εµπορίας (παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.
3054/2002):
α) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων,
β) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων, αποκλειστικά για κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών,
γ) άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης,
δ) άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου.
6. Αδεια εµφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν. 3054/2002).
7. Άδεια για Προµήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας
από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για τις κοινοπραξίες ή τους
συνεταιρισµούς, και εφόσον τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των µελών τους και εφόσον κανένα
από τα µέλη τους δεν προµηθεύεται, µε βάση αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή
δεν φέρει το σήµα του κατόχου του (παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002).
8. Γοµωτή – Πυροδότη ν. 2168/1993 (Α’147) κοινή υπουργική
απόφαση (κ.υ.α.) µε αριθµό 2254/230/1995 (Β’73), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από τις υπ’ αριθ. Φ.6.9/13370/
1560/1995 (Β’677) και Φ6.9/ 25068/1183/1996 (Β’ 1035) κοινές
υπουργικές αποφάσεις, άρθρα 108 έως 110 του νέου Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υπ’ αριθ. ΥΑ
Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011 (Β’1227) υπουργική απόφαση, ν.
3852/2010 (Β’1227), ν. 3982/2011 (Α’ 143).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.9.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Το καθεστώς της προηγούµενης διοικητικής άδειας επαναφέρεται για τους υπαγόµενους στο άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α’
213) προνοιακούς φορείς, που ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς
ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα ως προς την
έκδοση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.10.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την άσκηση εµπορίας
λιπασµάτων και παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών, υποχρεούται να απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πλήρους απασχόλησης, σε κάθε σηµείο εµπορίας των
λιπασµάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού και σε κάθε επιχείρηση παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σε κάθε σηµείο
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εµπορίας των λιπασµάτων. Οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων και παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως οι κατηγορίες των
επιχειρήσεων προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), δύνανται να απασχολούν
υπεύθυνο επιστήµονα µερικής απασχόλησης. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, που θα εκδοθεί εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.
2. Οι επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων και παραγωγής και
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών απασχολούν
υπεύθυνο επιστήµονα, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται
στις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 7 του ν. 1565/1985 (A’ 164) και των άρθρων 5
παρ. 6 και 15 παρ. 2 του ν. 1564/1985 (Α’ 164). Οι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να απασχολούν ως υπεύθυνο επιστήµονα και
προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο στην εµπορία λιπασµάτων και
στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών
ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον
άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία
του περιβάλλοντος. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που θα εκδοθεί εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
καθορίζονται το πρόγραµµα, ο φορέας, η διάρκεια της εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
3. Πρόσωπα ισότιµα εκπαιδευµένα σε άλλα κράτη - µέλη της
Ε.Ε. για την εµπορία λιπασµάτων και την παραγωγή και εµπορία
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των
φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήµονες στις ως άνω
επιχειρήσεις.
4. Η παράγραφος 13 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α’ 8)
τροποποιείται ως εξής:
«13. Ως υπεύθυνοι επιστήµονες ορίζονται γεωπόνοι πτυχιούχοι
(ΑΕΙ) και από τους πτυχιούχους (ΤΕΙ) ό,τι ορίζεται στα σχετικά
άρθρα του π.δ. 109/1989, της ηµεδαπής ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών
χωρών εκτός Ε.Ε. µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής του
άρθρου 3 παράγραφος 1, που θα εκδοθεί εντός τριµήνου από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι διαδικασίες συµπληρωµατικής κατάρτισης και ανάκλησης της δυνατότητας εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, σε εφαρµογή της
Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
Πρόσωπα ισότιµα εκπαιδευµένα σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε.
για την εµπορία γεωργικών φαρµάκων, ώστε να διασφαλίζεται
το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των
φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήµονες στις ως άνω
επιχειρήσεις.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.11.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας
κρεοπώλη χορηγείται από:
α) τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ή
β) αντίστοιχες δηµόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισµένες σχολές
και ιδρύµατα της χώρας, ή
γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύµατα άλλων κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής.»
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2. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης δύνανται να
τροποποιούνται µε προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 (Α’134).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.12.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
604/1977 (Α’163) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούν κτηνίατρο ως επιστηµονικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος,
φυσικό πρόσωπο, είναι κτηνίατρος, δύναται να ορίζεται ο ίδιος
ως επιστηµονικός υπεύθυνος του κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής.»
2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις
της προηγούµενης παραγράφου καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.13.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1. Για τα ακόλουθα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του Αρχηγείου
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου, επαναφέρονται σε ισχύ περιορισµοί, που
εµπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
3919/2011, οι οποίοι αφορούν:
α. Στον καθορισµό, µε απόφαση της Λιµενικής Αρχής, του τρόπου και του χρόνου φυλακής των λαντζών ασφαλείας στο λιµάνι
της παρ. 1 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε
αριθµό 17, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 3131.1/07/97/
3.12.1997 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’
1136), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2ι του άρθρου 2 του ν.
3919/2011.
β. Στον καθορισµό των αποκλειστικών αφετηριών των λαντζών
για την διενέργεια των λεµβουχικών εργασιών, σύµφωνα µε το
άρθρο 12 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 17, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 3131.1/07/97/3.12.1997 απόφαση του
Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2γ του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
γ. Στον καθορισµό υποχρεωτικών δροµολογίων των λαντζών,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε
αριθµό 17, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 3131.1/07/97/
3.12.1997 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2ι του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
δ. Στην εκτέλεση υποχρεωτικών φυλακών ασφαλείας των ρυµουλκών που δραστηριοποιούνται στο λιµένα, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 2, παρ. 2δ του άρθρου 4 και άρθρο 8 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 01 που κυρώθηκε µε την υπ’
αριθ. 3131.1/01/93/ 21.4.1993 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’ 336), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και
ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2ι του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
ε. Στην άδεια εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής µόνο
στην περιοχή της Λιµενικής Αρχής που την εξέδωσε, σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 20, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ.
3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει,
που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(γ) του άρθρου
2 του ν. 3919/2011 (Α’ 32).
στ. Στον καθορισµό, από την Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20, των ειδών των θαλασσίων
µέσων αναψυχής και του µέγιστου αριθµού τους σύµφωνα µε το
τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ.
3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυ-
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τιλίας (Β’ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει,
που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2στ του άρθρου
2 του ν. 3919/2011.
ζ. Στον καθορισµό ελάχιστης απόστασης µεταξύ των θέσεων
(πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων
αναψυχής, ίσης µε τριακόσια (300) µέτρα σύµφωνα µε την παρ.
6 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20,
που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση
του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό
της παραγράφου 2δ του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
η. Στην απαγόρευση του νοµίµου εκπροσώπου στην Ελλάδα
νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οµοσπονδίας
που αιτείται την αναγνώρισή του ως Οργανισµού Πιστοποίησης
Αυτοδυτών, άσκησης δραστηριοτήτων προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού, καθώς και
συµµετοχής σε µετοχική δοµή ή στη διοίκηση νοµικού προσώπου
που ασκεί τέτοιες ή συναφείς δραστηριότητες, σύµφωνα µε το
εδάφιο γγ’της υποπαραγράφου ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3409/2005 (Α’ 273) και το εδάφιο εε’ της υποπαραγράφου στ’
της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 2123/03/28.3.2006 απόφασης του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’ 449), που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2η του άρθρου 2 του ν.
3919/2011.
θ. Στην απαγόρευση Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής να συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση Οργανισµού, αναγνωρισµένου σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.
3409/2005, που είναι ο Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών
σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.
2123/03/28.3.2006 απόφασης του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’ 449), που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2η
του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
2. Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούµενης έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση των ακόλουθων επαγγελµάτων
αρµοδιότητας του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής:
α. Ναυαγοσώστη [παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/ 2000 (Α’
18)].
β. Εκµισθωτή Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής [εδάφιο πρώτο και
δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ.
3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει].
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.14.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούµενης έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση των ακόλουθων επαγγελµάτων αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας - του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη:
α. Εµπορία περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και
των λοιπών ειδών του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 (Α’ 147).
β. Εµπορία ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 4 παρ. 1 και 5Α παρ. 2 του ν. 456/1976
(Α’ 277).
γ. Παρασκευή εκρηκτικών υλών, κατασκευή, µετασκευή, συναρµολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή πυροβόλων όπλων και
λοιπών ειδών του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2168/1993, καθώς και
η γόµωση ή αναγόµωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών.
δ. Γόµωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εµπορία, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2168/1993.
ε. Κατασκευή ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης
φωτοβολίδων των άρθρων 3 και 5Α παρ. 2 του ν. 456/1976.
στ. Λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας [άρθρο 2 του ν. 2518/1997 (Α’ 164)].
ζ. Εργασία προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 3 του ν. 2518/1997).
η. Λειτουργία γραφείων ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11 του ν.
2518/1997).
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θ. Εργασία προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών (άρθρο
11 του ν. 2518/1997).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.15.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 (Α’283),
όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4111/2013
(Α’18), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Η υλοποίηση των ταχύρρυθµων προγραµµάτων του παρόντος άρθρου µπορεί να ανατίθεται απευθείας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΕΙ) της ηµεδαπής µε τη σύναψη σχετικής
σύµβασης µε το Υπουργείο Τουρισµού, στην οποία θα περιγράφεται το ανατιθέµενο έργο, το ύψος της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ο τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθµός των
καταρτιζοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Το ύψος
της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος επιµερίζεται στους
συµµετέχοντες και τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Οι λεπτοµέρειες της καταβολής των διδάκτρων από τους συµµετέχοντες ορίζονται στην
υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 14 του ν. 710/1977, προστίθεται παράγραφος 7
ως ακολούθως:
«7. Τα ταχύρρυθµα προγράµµατα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να υλοποιούνται και από Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της υποπαραγράφου Θ.3. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’18).»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.
Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/
2007), όπως προστέθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012,
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ως αναπληρωτής του προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου
µπορεί να ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2.
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.
3731/2008 (Α’ 263) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4057/2012 (Α’54), τροποποιείται ως εξής:
«β) υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενος, οι πρόεδροι των συλλογικών οργάνων του
άρθρου 119 του παρόντος, ο Υπουργός, καθώς και ο Γενικός
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης.»
2. Στο άρθρο 141 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:
«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που εκδίδονται
µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν τις πειθαρχικές
ποινές του υποβιβασµού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3.
Στο άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που εκδίδονται
µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν τις πειθαρχικές
ποινές του υποβιβασµού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4.
H παρ. 5 του άρθρου 140 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5.
Η παρ. 5 του άρθρου 144 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6.
Η παρ. 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό όργανο είτε µε
την παραποµπή του στο πειθαρχικό συµβούλιο. Η πειθαρχική
διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο µηνών από
την κλήση σε απολογία είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς οργάνου είτε µε παραποµπή ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του
πειθαρχικού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο µηνών από την παραποµπή εκτός αν απαιτείται η
διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων
µηνών.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7.
Το άρθρο 126 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 126
1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό Οργανο είτε µε
την παραποµπή του στα συλλογικά Πειθαρχικά Όργανα των άρθρων 123 και 124 του παρόντος. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός διµήνου από την κλήση σε απολογία, είτε µε
την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς οργάνου είτε µε
παραποµπή στα συλλογικά όργανα του άρθρου 123 του παρόντος.
2. Τα Συλλογικά Πειθαρχικά όργανα του άρθρου 123 του παρόντος ολοκληρώνουν την πειθαρχική διαδικασία εντός δύο
µηνών από την παραποµπή, είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης είτε µε παραποµπή ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου.
Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ολοκληρώνεται η πειθαρχική διαδικασία εντός διµήνου από
την παραποµπή, εκτός εάν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης
οπότε ολοκληρώνεται εντός τετραµήνου από την παραποµπή.
3. Η υπαίτια παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Το παράπτωµα αυτό, για
τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου, εκδικάζεται µετά από παραποµπή από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8.
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 141 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως
τροποποιήθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008
και όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του ν.
4057/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής
από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται
κατά είκοσι (20) ηµέρες για εκείνους που διαµένουν στο εξωτερικό.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9.
Η παρ. 4 του άρθρου 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο ή από την
περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες
για εκείνους που διαµένουν στο εξωτερικό.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10.
Στην παρ. 7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει για την
ένσταση εντός τεσσάρων µηνών από την ηµέρα περιέλευσης σε
αυτό του πλήρους φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11.
1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002
(Α’296) προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3Α. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες
στους φορείς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν κάθε πράξη µε την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»
2. Στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του
ν. 2472/1997 (Α’ 50) που προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν.
3090/2002 (Α’ 329), προστίθεται εδάφιο µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Το αυτό ισχύει και για το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του που επιβάλλει ο νόµος».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12.
Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ’
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι θέσεις των οποίων
καταργούνται. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε Ν.Π.Ι.Δ.,
προβλέπεται καταγγελία της σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’:
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.1.: ΣΚΟΠΟΣ
(Άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Σκοπός των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι η
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί µε τον τρόπο αυτόν η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικρών και
µεσαίων (ΜΜΕ).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2.: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στις πληρωµές
που έχουν χαρακτήρα αµοιβής στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών.
Εξαιρούνται οφειλές που αποτελούν αντικείµενο διαδικασίας
αφερεγγυότητας κατά του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους (άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3.: ΟΡΙΣΜΟΙ
(Άρθρο 2 Οδηγίας 2011/7)
Κατά την έννοια του νόµου αυτού:
1) «Εµπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών, η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
έναντι αµοιβής.
2) «Δηµόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα αρχή, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α’ του π.δ. 59/2007 (Α’ 63/
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α’ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και
του άρθρου 2 παράγραφος 9 του π.δ. 60/2007 (Α’ 64/ άρθρο 1
παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ανεξαρτήτως του αντικειµένου ή της αξίας της σύµβασης.
3) «Επιχείρηση»: κάθε οργάνωση εκτός των δηµόσιων αρχών,
η οποία ενεργεί στα πλαίσια ανεξάρτητης οικονοµικής ή επαγγελµατικής της δραστηριότητας, ακόµη και αν η δραστηριότητα
αυτή ασκείται από ένα και µόνο πρόσωπο.
4) «Καθυστέρηση πληρωµής»: η µη πραγµατοποίηση πληρωµής εντός της συµβατικής ή της νόµιµης προθεσµίας, εφόσον
πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4.
ή της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5..
5) «Τόκος υπερηµερίας»: ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας ή ο
τόκος µε επιτόκιο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ επιχειρήσεων,
υπό τους όρους που καθορίζονται στην υποπαράγραφο Ζ.8..
6) «Νόµιµος τόκος υπερηµερίας»: ο απλός τόκος για την καθυστερηµένη πληρωµή σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το
σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες
µονάδες.
7) «Επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις
αναχρηµατοδότησης.
8) «Οφειλόµενο ποσό»: το κυρίως ποσό που θα έπρεπε να έχει
καταβληθεί µέσα στη συµβατική ή τη νόµιµη προθεσµία πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαλλόµενων φόρων, δασµών,
τελών ή επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιµολόγιο ή σε
άλλο ισοδύναµο για την πληρωµή έγγραφο.
9) «Παρακράτηση της κυριότητας»: κάθε συµβατική συµφωνία,
µε βάση την οποία ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των πωλουµένων αγαθών µέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα.
10) «Εκτελεστός τίτλος»: κάθε απόφαση, διάταξη ή διαταγή
πληρωµής εκδιδόµενη από δικαστήριο ή άλλη αρµόδια αρχή,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είναι προσωρινά εκτελεστές,
είτε προς άµεση καταβολή είτε κατά δόσεις, η οποία παρέχει τη
δυνατότητα στον δανειστή να απαιτήσει την είσπραξη του χρέους µε αναγκαστική εκτέλεση έναντι του οφειλέτη.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.4.:ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Άρθρο 3 Οδηγίας 2011/7)
1. Στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων, ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερηµερίας χωρίς να απαιτείται όχληση,
εφόσον έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ποσό εµπρόθεσµα, εκτός
και εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
2. Επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω
έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
3. Στην περίπτωση συνδροµής των όρων της περίπτωσης 1, ο
δανειστής έχει δικαίωµα τόκου υπερηµερίας από την ηµέρα που
ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής ή το τέλος της προθεσµίας
πληρωµής που ορίζει η σύµβαση. Εάν η ηµεροµηνία ή η προθεσµία πληρωµής δεν ορίζεται στη σύµβαση, ο δανειστής έχει δικαίωµα τόκου υπερηµερίας κατά την εκπνοή οποιουδήποτε από
τα εξής χρονικά όρια:
α) τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου
για την πληρωµή εγγράφου·
β) εφόσον η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή άλλου
ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα
(30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των
αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών·
γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες,
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών·
δ) εφόσον προβλέπεται από το νόµο ή τη σύµβαση διαδικασία
αποδοχής ή επαλήθευσης, µε την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση,
και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή το ισοδύναµο για
πληρωµή έγγραφο νωρίτερα από την ηµεροµηνία ή την ίδια ηµεροµηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση,
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή.
4. Όταν προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, µε
την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών
µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, η µέγιστη διάρκεια της εν λόγω
διαδικασίας δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της
σύµβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή υπό την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8..
5. Η προθεσµία πληρωµής που καθορίζεται στη σύµβαση δεν
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός εάν
ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και
υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για
τον δανειστή υπό την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8..
6. Στην περίπτωση που στη σύµβαση δεν ορίστηκε επιτόκιο
υπερηµερίας ή αυτό που συµφωνήθηκε είναι καταχρηστικό για
τον δανειστή υπό την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8., ισχύει το
νόµιµο.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5.: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)
1. Κατά τις εµπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης
είναι δηµόσια αρχή, ο δανειστής δικαιούται, κατά την εκπνοή της
προθεσµίας που ορίζουν οι περιπτώσεις 3, 4 ή 6, νόµιµο τόκο
υπερηµερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις και δεν έχει
λάβει το οφειλόµενο ποσό εµπρόθεσµα, εκτός εάν ο οφειλέτης
δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
2. Επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού
έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω
έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτό-
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κιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
3. Στις εµπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι
δηµόσια αρχή, η προθεσµία πληρωµής δεν υπερβαίνει κανένα
από τα ακόλουθα όρια:
α) τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου
για πληρωµή εγγράφου·
β) εφόσον η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών
ή παροχής των υπηρεσιών·
γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες,
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών·
δ) εφόσον προβλέπεται από το νόµο ή τη σύµβαση διαδικασία
αποδοχής ή επαλήθευσης, µε την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαµβανοµένων αγαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο νωρίτερα από
την ηµεροµηνία ή την ίδια ηµεροµηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή.
4. Οι προθεσµίες της περίπτωσης 3 υποπερίπτωση α’ της παρούσας υποπαραγράφου ορίζονται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, για:
α) κάθε δηµόσια αρχή που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα
βιοµηχανικής ή εµπορικής φύσης, µε την προσφορά αγαθών και
υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δηµόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της Οδηγίας 2006/111/ΕΚ
της Επιτροπής, της 16ης Νοεµβρίου 2006 για τη διαφάνεια των
οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών - µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων, καθώς και για τη χρηµατοοικονοµική διαφάνεια εντός ορισµένων επιχειρήσεων.
β) Νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995
(Α’247), που προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α’141),
όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονοµική µέριµνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισµένα για το σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ
(άρθρο 18 του
ν. 3918/2011).
5. Η µέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής ή επαλήθευσης κατά την παράγραφο 3 στοιχείο α’ σηµείο δ’ δεν υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και σε
οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής προσφοράς και µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή υπό
την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8..
6. Η προθεσµία πληρωµής που ορίζεται στη σύµβαση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα χρονικά όρια που προβλέπονται
στην περίπτωση 3, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά
στο κείµενο της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι τούτο δικαιολογείται αντικειµενικά από την ιδιαίτερη φύση ή τα χαρακτηριστικά της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία δεν
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες.
7. Η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου δεν αποτελεί αντικείµενο συµβατικής συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και του
δανειστή.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.6.:
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(Άρθρο 5 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να συµφωνούν, τηρουµένων των
σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, χρονοδιάγραµµα πληρωµής µε το οποίο θα προβλέπεται η καταβολή του
οφειλόµενου ποσού σε δόσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν οποιαδήποτε από τις δόσεις δεν καταβληθεί έως τη συµφωνηµένη
ηµεροµηνία, ο τόκος και η αποζηµίωση που προβλέπονται από
την παρούσα παράγραφο Ζ’ υπολογίζονται µε αποκλειστική
βάση τα ληξιπρόθεσµα ποσά.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.7.: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
(Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει ως αποζηµίωση από τον
οφειλέτη το κατ’ αποκοπήν ποσό των σαράντα (40) ευρώ εφόσον
καθίσταται απαιτητός τόκος υπερηµερίας σε εµπορικές συναλλαγές σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.4. ή την υποπαράγραφο Ζ.5..
2. Το κατά την περίπτωση 1 κατ’ αποκοπήν ποσό είναι απαιτητό
χωρίς να απαιτείται όχληση και καταβάλλεται ως αποζηµίωση για
τα έξοδα είσπραξης του δανειστή.
3. Ο δανειστής δικαιούται, επιπλέον του κατά την περίπτωση
1 κατ’ αποκοπήν ποσού, να ζητήσει από τον οφειλέτη εύλογη
αποζηµίωση για οποιαδήποτε σχετικά υπολειπόµενα έξοδα είσπραξης, που οφείλονται στην καθυστερηµένη πληρωµή του
οφειλέτη. Ως έξοδα είσπραξης λογίζονται µεταξύ άλλων και η
δαπάνη για την αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου ή οργανισµού
είσπραξης οφειλών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.8.: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(Άρθρο 7 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Συµβατικός όρος ή πρακτική που αφορά την ηµεροµηνία ή
την προθεσµία πληρωµής, το επιτόκιο για την καθυστέρηση της
πληρωµής ή την αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης, δεν έχει
εκτελεστό χαρακτήρα στην περίπτωση που έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα για τον πιστωτή.
Για την εκτίµηση του τυχόν καταχρηστικού χαρακτήρα συµβατικού όρου ή πρακτικής για τον δανειστή, υπό την έννοια του
πρώτου εδαφίου, συνεκτιµώνται όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων:
α) τυχόν κατάφωρης παρέκκλισης από τα συναλλακτικά ήθη,
αντίθετης προς την καλή πίστη και τη συναλλακτική δεοντολογία·
β) της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας και
γ) του εάν ο οφειλέτης διαθέτει οποιονδήποτε αντικειµενικό
λόγο απόκλισης από το νόµιµο τόκο υπερηµερίας, από την προθεσµία πληρωµής κατά την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου
Ζ.4., την υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ.5., την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.5. και την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Ζ.5. ή από το κατ’ αποκοπήν
ποσό κατά την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.7..
2. Για τους σκοπούς της περίπτωσης 1, συµβατικός όρος ή
πρακτική που αποκλείει τη χρέωση τόκου για την καθυστέρηση
της πληρωµής έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα.
3. Για τους σκοπούς της περίπτωσης 1, συµβατικός όρος ή
πρακτική που αποκλείει την αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης
σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.8. θεωρείται ότι έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα.
4. Κατά την έννοια της περίπτωσης 1, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προς όφελος των δανειστών και των
ανταγωνιστών ώστε να αποτρέπεται η συνέχιση της χρησιµοποίησης συµβατικών όρων και πρακτικών κατάφωρα καταχρηστικών
κατά την έννοια της περίπτωσης 1.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.9.: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων και επιχειρήσεων µπορούν, για το συµφέρον των δανειστών του νόµου αυτού και την
προστασία του ανταγωνισµού, να ζητήσουν από το δικαστήριο
την παράλειψη της διατύπωσης και της χρήσης στις συναλλαγές
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, γενικών όρων προφανώς καταχρηστικών κατά την έννοια της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.8., οι οποίοι αφορούν το χρόνο
πληρωµής ή τις συνέπειες της καθυστέρησης της πληρωµής της
αµοιβής.
Στη συλλογική αγωγή του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 17 έως 19 του άρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θρου 10 του ν. 2251/1994 (Α’ 191).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής που αφορούν µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις, οι
οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, δικάζονται κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντοµότερη, κατά το δυνατόν, δικάσιµο. Ο εκτελεστός
τίτλος επί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την κατάθεσή τους. Στο
ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν περιλαµβάνονται οι προθεσµίες
κλήτευσης του εναγοµένου ή του καθ’ ου η αίτηση και όλες γενικά οι δικονοµικές προθεσµίες που µεσολαβούν έως τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης, ούτε οι καθυστερήσεις που
οφείλονται στον ενάγοντα ή αιτούντα δανειστή.
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.11.: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των αγαθών έως ότου
εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα, εφόσον έχει συµφωνηθεί ρητώς
µεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, πριν από την παράδοση
των αγαθών, ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας.
2. Διατάξεις που αφορούν προκαταβολές πληρωµών, οι οποίες
έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί από τον οφειλέτη, παραµένουν σε
ισχύ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.12.:
ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Άρθρο 12 παρ. 3 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Σε περιπτώσεις που οι κείµενες διατάξεις είναι, σε σύγκριση
µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ευνοϊκότερες για
τον δανειστή, εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.13.:
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
(Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια όσον
αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την παρούσα παράγραφο, µεταξύ άλλων µε τη δηµοσίευση του
ισχύοντος νόµιµου επιτοκίου υπερηµερίας.
Το Υπουργείο µπορεί για το σκοπό αυτόν να:
(α) χρησιµοποιεί, εφόσον απαιτείται, τον ειδικευµένο τύπο, εκστρατείες πληροφόρησης ή κάθε άλλο αποτελεσµατικό µέσο για
να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις αυξηµένη επίγνωση των τρόπων
επανόρθωσης για τις καθυστερήσεις πληρωµής µεταξύ των επιχειρήσεων
(β) ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδικών έγκαιρης πληρωµής, µε
πρόβλεψη σαφώς καθορισµένων προθεσµιών πληρωµής και κατάλληλης διαδικασίας για τη διευθέτηση κάθε αµφισβητούµενης
πληρωµής ή κάθε πρωτοβουλία που αντιµετωπίζει το ζήτηµα των
καθυστερήσεων πληρωµής και συµβάλλει στην καλλιέργεια νοοτροπίας έγκαιρων πληρωµών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.14.:
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Άρθρο 12 παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Το π.δ. 166/2003 (Α’ 138) καταργείται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Οι διατάξεις του όµως παραµένουν ισχυρές για
τις συµβάσεις που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.15.: ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από 16 Μαρτίου 2013.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η’:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3526/2007
(Α’24)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που
πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα
καταστήµατα τροφίµων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των
πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστηµάτων ψιλικών, σε χώρο σαφώς διαχωρισµένο και τηρουµένων των υγειονοµικών διατάξεων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης µπορεί να αποτελεί
είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα είτε τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγοράς τροφίµων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, µε κινητό ή σταθερό χώρισµα. Αν η
εγκατάσταση αυτή αποτελεί τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγοράς τροφίµων, µπορεί να βρίσκεται µέσα ή έξω
από το κατάστηµα ή την υπεραγορά τροφίµων, ως αυτοτελής και
ανεξάρτητος χώρος. Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης
έψησης περιλαµβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιµασίας των προϊόντων αυτών
προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, µετά την έψησή τους, στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Αν η
εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο µε τις προδιαγραφές που ορίζονται, κατά περίπτωση,
από τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις
του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2515/1997
ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 340/1998
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997
(Α’ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επαγγελµατική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α’
και Β’ τάξης:».
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης
χορηγείται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος στους
κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί
επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελµα
του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονοµίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του
απολυτηρίου τους το επάγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους
κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των µακροχρόνιων προγραµµάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου
Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5)
έτη το επάγγελµα του βοηθού λογιστή.»
3. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
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«β. Επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης
χορηγείται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος στα
µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων, στους πτυχιούχους των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και
Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)
και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελµατικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α’ 78).»
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997
καταργείται.
5. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997
αναριθµείται σε περίπτωση γ’ και αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης
χορηγείται στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τµηµάτων
Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων, στους πτυχιούχους των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις επαγγελµατικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που
ασκούν επί τριετία το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β’
τάξης».
6. Οι περιπτώσεις ε’ και στ’ του άρθρου 1 του ν. 2515/1997
αναριθµούνται σε δ’ και ε’ αντίστοιχα και η περίπτωση ζ’ αναριθµείται σε στ’ και αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Μεταβατικές Διατάξεις:
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα
Δ’ ή Γ’ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Β’ τάξης.
ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Γ’ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Β’ τάξης και
µε τη συµπλήρωση τριετούς αποδεδειγµένης άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Γ’ τάξης και την παρακολούθηση των
επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε’ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελµατική ταυτότητα Α’ τάξης.
iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Β’ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Α’ τάξης µετά
από τη συµπλήρωση διετούς αποδεδειγµένης προϋπηρεσίας του
επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Β’ τάξης και την παρακολούθηση των
επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε’ ανωτέρω.
iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστικής και των Τµηµάτων Εµπορίας και Διαφήµισης, Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών
Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), που
κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Γ’ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Β’
τάξης και µε τη συµπλήρωση τριετούς αποδεδειγµένης άσκησης
του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της
επαγγελµατικής ταυτότητας Β’ τάξης και την παρακολούθηση
των επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε’ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελµατική ταυτότητα Α’ τάξης.
v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστικής και των Τµηµάτων Εµπορίας και Διαφήµισης, Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών
Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), που
κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Β’ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Α’
τάξης µετά από τη συµπλήρωση διετούς αποδεδειγµένης προϋπηρεσίας του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Β’ τάξης και την
παρακολούθηση των επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης
ε’ ανωτέρω.
vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Α’ τάξης
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συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού µε τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα.
vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Β’ τάξης,
µέχρι τη συµπλήρωση της απαιτούµενης προϋπηρεσίας για την
απόκτηση επαγγελµατικής ταυτότητας Α’ τάξης, συνεχίζουν να
ασκούν το επάγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού µε τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα.»
7. Το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 3
Περιεχόµενο Επαγγελµατικής Δραστηριότητας
Το περιεχόµενο της επαγγελµατικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελµατικής ταυτότητας καθορίζεται ως ακολούθως:
α) Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.
β) Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων απλογραφικά και
διπλογραφικά βιβλία.»
8. Το άρθρο 5 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Απόκτηση επαγγελµατικής ταυτότητας
ανώτερης κατηγορίας
Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού
Β’ τάξης µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατική ταυτότητα Α’
τάξης µετά από προηγουµένη παρακολούθηση των προβλεπόµενων στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιµορφωτικών σεµιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον
είναι µέλη του Ο.Ε.Ε., πτυχιούχοι τµηµάτων Οικονοµικής
κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων, πτυχιούχοι των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή πληρούν τις
προϋποθέσεις του
π.δ. 38/2010 και έχουν συµπληρώσει τριετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην
άσκηση του επαγγέλµατος ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι
επαγγελµατικής ταυτότητας Β’ τάξης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.3.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
1.α. Το στοιχείο 4 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006
(Α’53) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι επαγγελµατικές άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του ν. 2323/1995 (Α’ 145) για χρονική περίοδο τριών (3)
ετών και ανανεώνονται κάθε φορά ισόχρονα µε απόφαση των Διοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής
και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής
ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε
απόφαση του οικείου δήµου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, εφόσον όλες οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος προϋποθέσεις εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του
αδειούχου.
Με αποφάσεις των αρµόδιων υπηρεσιών καθορίζονται ο τόπος
και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η προθεσµία ανανέωσης,
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών και µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός από τη λήξη της άδειας.
Οι αποφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δηµοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε δύο
(2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες αντίστοιχα και
κοινοποιούνται µε απόδειξη στις Οµοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελµατιών πωλητών.
Για την ανανέωση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελµατικών αδειών
υποβάλλουν εντός της προθεσµίας που ορίζει η απόφαση και

επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση
της άδειας:
α) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.
και
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού
φορέα.»
β. Όλες οι υφιστάµενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31η
Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση α’ της παρούσας περίπτωσης.
2. Τα στοιχεία 1 και 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 2 του π.δ.
51/2006 (Α’53) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι
προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση
των Διοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε απόφαση του οικείου δήµου, για τις λαϊκές αγορές
της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται άπαξ µόνον η µεταβίβαση
κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων και προστατευόµενων τέκνων µε ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωµα των λοιπών και εφόσον διαθέτουν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος:
α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και
β) σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ή µόνιµης αναπηρίας του
κατόχου µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επικαλούµενη στην αίτηση ιδιότητα.
2. α) Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως των
δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από
τη γέννηση του δικαιώµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως
άνω προθεσµίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από δηµόσια Αρχή.».
3. Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαράγραφο
καταργείται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου
Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2
της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος
(«διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας»). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από : α) την επωνυµία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων) και β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόµενης εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
(Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
(Κε.Δι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.»
2. Η υποπαράγραφος Θ.6. της παραγράφου Θ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος
του ν. 4093/2012, ως εξής:
«Θ.6.
1. Η συστέγαση διαφορετικών µονάδων παροχής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης), οι οποίες ανήκουν στο αυτό
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται. Η
ταυτόχρονη συλλειτουργία στoυς ίδιους διδακτικούς ή εργαστηριακούς χώρους διαφορετικών µονάδων παροχής εκπαίδευσης
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(τυπικής ή άτυπης) απαγορεύεται.
2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων µε παιδικούς σταθµούς του
ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις: α) χρήση διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον
παιδικό σταθµό και το νηπιαγωγείο και β) µη υπέρβαση του µέγιστου αριθµού νηπίων που έχει εγκριθεί µε τις άδειες των εκπαιδευτικών µονάδων για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε
πολυώροφο κτήριο.
3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήµιση ή επιγραφή των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που
αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη χρήση του εκάστοτε διακριτικού τίτλου άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας προκειµένου να µην 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.
4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ενα, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών, δύναται να χρησιµοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως
και ενδεκαθέσιων δηµοτικών σχολείων, καθώς και δηµοτικών
σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθµός των µαθητών,
οι διατιθέµενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις µεταξύ των
σχολείων.»
2. α. Η παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται
ως εξής:
«13. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµατικών σχολών
ώρες 10 όταν λειτουργούν µε τρία έως πέντε τµήµατα τάξεων,
ώρες 9 όταν λειτουργούν µε έξι έως εννέα τµήµατα τάξεων,
ώρες 7 όταν λειτουργούν µε δέκα έως δώδεκα τµήµατα τάξεων
και ώρες 5 όταν λειτουργούν µε περισσότερα από δώδεκα τµήµατα τάξεων. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τµήµα εκείνο που έχει αριθµό µαθητών µικρότερο από
το µισό του προβλεπόµενου ανώτατου αριθµού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµατικών
σχολών και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας
ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν
από έξι µέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω
από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν
έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά µέχρι
δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις σχετικά µε τον καθορισµό των εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δηµιουργούν επιπλέον δηµοσιονοµική δαπάνη ή άλλο είδος οικονοµικής αξίωσης.»
β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.
2413/1996 (Α’ 124) διατηρείται σε ισχύ.
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται για τον
προσδιορισµό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και
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των τυχόν υπεραριθµιών, µε σκοπό το διορισµό µόνιµων ή την
πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τις µεταθέσεις,
τις µετατάξεις και τις αποσπάσεις µόνιµων εκπαιδευτικών.
4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, µε βάση το
προβλεπόµενο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας, µπορούν
είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, µε ανάλογη µείωση των αποδοχών
τους, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού µε διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών, είτε β) να απασχολούνται µέχρι και της
συµπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές
δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που
υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί
στην ίδια πόλη. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν
εφαρµόζονται σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή
προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας µερικής απασχόλησης
έως και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα οριζόµενα στις οικείες συµβάσεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της περίπτωσης 4.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι’:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1. : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.
3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τους οποίους απαιτείται έκδοση άδειας παραγωγής, ο
υποψήφιος παραγωγός προσκοµίζει στον αρµόδιο Διαχειριστή
την απόφαση ΕΠΟ ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων
(Π.Π.Δ.) του σταθµού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειµένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που
δεσµεύει τον αρµόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για τρία (3)
έτη.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης που χορηγήθηκε για σταθµό του άρθρου
4 έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη σύναψη της σχετικής
Σύµβασης Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται έως την ηµεροµηνία υλοποίησης των έργων
από τον διαχειριστή σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Σύνδεσης. Η συνολική διάρκεια ισχύος Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που χορηγούνται για σταθµούς του άρθρου 4,
συνυπολογιζοµένης της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου,
δεν µπορεί να υπερβαίνει από τη χορήγησή της:
α) τους δεκαοκτώ (18) µήνες για σταθµούς που συνδέονται
στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθµούς
ΥΤ/ΜΤ και
β) τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες για σταθµούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθµούς
ΥΤ/ΜΤ.
Εάν µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, που κοινοποιείται
στη ΡΑΕ, ο διαχειριστής θέτει µεγαλύτερη προθεσµία για την
υλοποίηση των έργων σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου
4, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται
µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Σε περίπτωση που
τα έργα σύνδεσης υλοποιούνται από τον παραγωγό, η συνολική
διάρκεια ισχύος των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος που ορίζεται µε τις αµέσως
ανωτέρω περιπτώσεις α’ ή β’.
Για το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής
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χώρας, τα αιτήµατα χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ισχύος έως και 8 MW υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόµενους στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε.) ενώ τα αιτήµατα για σταθµούς ισχύος άνω των 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στον Διαχειριστή του Συστήµατος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Οι Διαχειριστές του Συστήµατος και του
Δικτύου, συνεργαζόµενοι όπου αυτό απαιτείται, χορηγούν τις
σχετικές Προσφορές Σύνδεσης σε σταθµούς που συνδέονται
στο Σύστηµα και το Δίκτυο αντίστοιχα, παρέχοντας συνολικά τη
βέλτιστη τεχνοοικονοµικά λύση σε συνδυασµό µε την ορθολογική ανάπτυξη του Συστήµατος και του Δικτύου. Είναι δυνατή η
υποβολή κοινού αιτήµατος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης
στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορά σε περισσότερους σταθµούς του
άρθρου 3, όταν η συνολική ισχύς αυτών ξεπερνά το όριο των 8
MW, εφόσον η σύνδεση γίνεται µέσω νέου αποκλειστικού δικτύου και κατασκευή νέου υποσταθµού µέσης τάσης προς
υψηλή. Με το αίτηµα του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται ποιος
από τους ενδιαφερόµενους, κάτοχος άδειας παραγωγής, του
προηγούµενου εδαφίου θα αναλάβει τη διαχείριση των έργων
σύνδεσης του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και την ευθύνη για
την υλοποίησή τους.»
3. Με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για
σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006,
συνυποβάλλεται στον διαχειριστή εγγυητική επιστολή απευθυνόµενη στον εν λόγω διαχειριστή. Η αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από
τη χορήγησή της. Η µη αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της. Η διάρκεια της εγγυητικής
επιστολής είναι κατ’ ελάχιστον διετής, υποχρεωτικά ανανεούµενη προ της λήξεώς της, και µέχρι τη θέση του σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος
δοκιµαστικής λειτουργίας, µέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά µονάδα ονοµαστικής ισχύος του αιτήµατος σε µεγαβάτ (MW), σε
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για το τµήµα της ισχύος έως και
1 MW, µειούµενου αναλογικά για ισχύ µικρότερη του 1 MW,
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τµήµα της ισχύος από 1
MW έως και 10 MW, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για το τµήµα
της ισχύος από 10 MW έως και 100 MW και δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ για το τµήµα της ισχύος πάνω από 100 MW. Η
ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, εάν δεν ανανεωθεί
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της ή
εάν εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική σύµβαση σύνδεσης. Με τη θέση σε ισχύ της σύµβασης σύνδεσης το ποσό της
εγγυητικής επιστολής µειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού
ποσού.
Στην περίπτωση χορήγησης µίας κοινής Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τη σύνδεση περισσοτέρων των δύο (2) σταθµών διαφορετικού ενδιαφερόµενου στο Σύστηµα ή το Δίκτυο, η
εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους ενδιαφερόµενους, µετά
από αίτηµά τους, εάν εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από τη
χορήγησή της δηλωθεί υπαναχώρηση ενός από αυτούς για την
κατασκευή του σταθµού υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανακληθεί
η οικεία άδεια παραγωγής ή η οικεία Προσφορά Σύνδεσης για
τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, µετά από αίτηµα
του ενδιαφερόµενου.
Η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά από αίτηµά του σε περίπτωση που ο σταθµός δεν
µπορεί να υλοποιηθεί λόγω έκδοσης από την αρµόδια αρχή απόφασης απόρριψης σχετικού αιτήµατος για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθµού, όπου αυτή
προβλέπεται ως προαπαιτούµενο από τις κείµενες διατάξεις, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία άδεια παραγωγής ή
η οικεία Προσφορά Σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου 4
του ν. 3468/2006, µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κα-
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τάπτωσή τους, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτές στη
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να µεταβάλλεται το
ύψος και η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών, καθώς και τα αντίστοιχα όρια ηλεκτρικής ισχύος του σχετικού αιτήµατος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Με όµοια απόφαση,
µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να προβλέπονται ειδικότερες
προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών
επιστολών, καθώς και για το ύψος αυτών για σταθµούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’ του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, λαµβάνοντας υπόψη
το βαθµό δυσκολίας κατασκευής και το σηµείο σύνδεσης στο
ηλεκτρικό Σύστηµα. Η συνδροµή των προϋποθέσεων που καθορίζονται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνεται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά
από αίτηµα του ενδιαφεροµένου.
Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι σταθµοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια,
ανεξαρτήτως ισχύος. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν
εφαρµόζεται σε περίπτωση κτιρίου που έχει κατασκευαστεί µε
σκοπό τη στέγαση εξοπλισµού του σταθµού ΑΠΕ ή που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτόν.
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Μαΐου
2014.
4. Η υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 καταλαµβάνει και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες
έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την
έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης, εφόσον κατά την
έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης δεν βρίσκεται σε ισχύ
σχετική σύµβαση σύνδεσης. Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στον διαχειριστή, ο οποίος έχει χορηγήσει ή διαχειρίζεται, βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος, την οριστική προσφορά σύνδεσης,
εντός διαστήµατος ενός µήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται µε
το ήµισυ της προβλεπόµενης στην παράγραφο 3 και µειώνεται
βάσει των διατάξεων της ίδιας παραγράφου. Εάν δεν υποβληθεί
εγκαίρως κατά τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή, η οριστική
προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως µε την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος του ενός µήνα. Προϋπόθεση
για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον Διαχειριστή για αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας περίπτωσης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόµενο της
εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3.
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Μαΐου
2014.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να προβλέπεται η καταβολή διαχειριστικής αµοιβής υπέρ του αρµόδιου
διαχειριστή για την εξέταση των αιτηµάτων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται το ύψος της διαχειριστικής αµοιβής, η κλιµάκωσή του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την καταβολή της.
6. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων δ’, ε’ και ζ’ έως και ιε’ του
πίνακα τιµολόγησης παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α’ 129),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
3851/2010 (Α’ 85), οι οποίες υποβάλλονται µέχρι τις 31.5.2013,
εξετάζονται από τον αρµόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα
έναντι λοιπών αιτήσεων.»
7. Με την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης για σταθµούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, ή στην περίπτωση που η σύµβαση σύνδεσης έχει υπογραφεί πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εντός µηνός από την έκδοση
της άδειας αυτής, καταβάλλεται το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος που αφορά στο τµήµα / σύνολο των έργων που κατασκευάζει ο αρµόδιος διαχειριστής και όχι πάνω από διακόσιες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΕ’ - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος πάνω από τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ καθορίζεται στη σύµβαση σύνδεσης. Προϋπόθεση για να
τεθεί σε ισχύ η σύµβαση σύνδεσης είναι η καταβολή του συµβατικού τιµήµατος κατά τα ανωτέρω. Εάν ο σταθµός δεν υλοποιηθεί εντός του χρόνου που προβλέπεται από την οικεία άδεια
εγκατάστασης ή εντός του χρόνου ισχύος οριστικής προσφοράς
σύνδεσης, για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006,
όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του ν. 3468/2006, το ποσό που καταβλήθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν επιστρέφεται αλλά καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 πλην του
τµήµατος του εν λόγω ποσού που αντιστοιχεί σε τµήµα των
έργων που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά
από εισήγηση του αρµόδιου Διαχειριστή και γνώµη της Ρ.Α.Ε.,
µπορεί να καθορίζονται συγκεκριµένος τύπος, περιεχόµενο και
διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων σύνδεσης, και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3468/2006 εφαρµόζονται
αναλογικά και για τη σύνδεση σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από
Α.Π.Ε. στο δίκτυο υψηλής τάσης των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.: ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 καταβάλλουν εντός του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους
στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού
του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α’ 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων ευρώ ανά µεγαβάτ (1.000 /MW).
2. Η υποχρέωση της προηγούµενης περίπτωσης γεννάται:
α. για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µετά την παρέλευση ενός
(1) έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
β. για σταθµούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις α’ έως
γ’ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 8
του ν. 3468/2006, µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από
τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
γ. για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, µετά την παρέλευση τριών (3)
ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1..
3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποχρέωση της περίπτωσης
1 γεννάται µετά την παρέλευση δύο (2) ετών, οκτώ (8) ετών και
έξι (6) ετών από την έκδοση της άδειας παραγωγής, για τις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της περίπτωσης 2 αντίστοιχα, και σε κάθε
περίπτωση όχι πριν από την 1.1.2014, και λήγει µε την υποβολή
της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1.. Ειδικά για το έτος 2014 η καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγουµένου εδαφίου γίνεται
έως 30.6.2014.
4. Για τον υπολογισµό των ανωτέρω χρονικών περιόδων, ως
πρώτο ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερολογιακό έτος που
έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου
οφείλεται ολόκληρο και για το ηµερολογιακό έτος, εντός του
οποίου λαµβάνει χώρα η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των
περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1..
5. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση
ισχύος της άδειας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή
αιτήµατος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή
τµήµα αυτής και για σταθµό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται
µετά την παρέλευση ενός έτους από την ανωτέρω παύση ισχύος
της άδειας παραγωγής. Η ΡΑΕ τηρεί µητρώο των αδειών παραγωγής, που παύουν να ισχύουν κατά τα ανωτέρω, το οποίο
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αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της.
6. Το ύψος του ανωτέρω τέλους µπορεί να αναπροσαρµόζεται
µε ανώτατο όριο το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ ανά µεγαβάτ
(3.000 /MW) µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, που εκδίδεται εντός του προηγούµενου έτους από αυτό στο οποίο
αφορά η αναπροσαρµογή. Για την αναπροσαρµογή λαµβάνεται
υπόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς των αδειών παραγωγής
και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τους σταθµούς του
άρθρου 4 του ν. 3468/2006 για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής, µε στόχο η σχέση µεταξύ της ισχύος
των ανωτέρω σταθµών προς την αντίστοιχη επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος, που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, αφαιρούµενης της ισχύος των
λειτουργούντων σταθµών, να µην ξεπερνά το 3 προς 1. Με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, µετά από πρόταση του αρµόδιου διαχειριστή και γνώµη της ΡΑΕ, το τέλος
µπορεί να διαφοροποιείται: α) για συγκεκριµένες γεωγραφικές
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ή έχει προταθεί να χαρακτηριστούν κορεσµένες και β) για συγκεκριµένες τεχνολογίες.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να καθορισθεί ετήσιο τέλος και για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του
άρθρου 4 του ν. 3468/2006, ίδιου ύψους µε αυτό που προβλέπεται για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ιδίου
νόµου, όπως κάθε φορά θα ισχύει βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 6 και να ρυθµιστούν οι προϋποθέσεις καταβολής του
και οι συνέπειες από τη µη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζόµενων στην παρούσα υποπαράγραφο, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
8. Ειδικά για τις περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, το χρονικό διάστηµα για το οποίο υφίσταται κορεσµός εξαιρείται κατά τον υπολογισµό των χρονικών περιόδων των περιπτώσεων 2 και 3 και δεν
καταβάλλεται το τέλος της περίπτωσης 1 για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται ο κορεσµός. Κατ’ εξαίρεση από τα προβλεπόµενα στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο, η υποχρέωση της
περίπτωσης 1 υφίσταται για εκείνους τους σταθµούς ΑΠΕ ή
ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 που στην οικεία άδεια
παραγωγής προβλέπεται ότι θα συνδεθούν και θα εγχέουν ενέργεια σε σηµείο του δικτύου για το οποίο δεν υφίσταται κορεσµός.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3.: ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 2773/1999
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του ν. 4001/2011 προστίθεται περίπτωση ιθ’ ως ακολούθως:
«ιθ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωµών ως αντάλλαγµα για τις µονάδες παραγωγής που έχουν
κατανεµηθεί.»
2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προµηθευτές στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού
και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη
περίπτωση ιθ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον
ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το µεσοσταθµικό µεταβλητό κόστος των θερµικών συµβατικών σταθµών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο
σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής
χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά νησιών, κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, µε µεθοδολογία
που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ
1. Εγγυητικές επιστολές που προσκοµίστηκαν πριν από την
υπογραφή Συµβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς
επιστρέφονται µετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
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επενδυτή προς τον αρµόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει
στην υλοποίηση του σταθµού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις πώλησης και
σύνδεσης του σταθµού στο Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και
του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, ή το Σύστηµα. Ο
αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών του προηγουµένου εδαφίου.
2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου επενδυτή
προς τον αρµόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθµού, η οποία υποβάλλεται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί
στον αρµόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύµβασης Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού και αντιστοιχούν στο µέρος
των έργων σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι
σχετικές συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Σύστηµα ή το Δίκτυο συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο
των σταθµών του προηγούµενου εδαφίου.
3. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεµβρίου 2013 η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο συµπεριλαµβανοµένου
και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
4. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεµβρίου 2013 η σύναψη συµβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε τον Λειτουργό
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Από την αναστολή του
προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις
οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύµβασης πώλησης.
5. Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο προηγούµενων
παραγράφων µπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεµβρίου
2013 µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη της ΡΑΕ, εκτιµώντας την
πορεία του ελλείµµατος του ειδικού Λογαριασµού του άρθρου
40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
6. Από την αναστολή της περίπτωσης 3 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην κ.υ.α. «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/
2009).
7. Για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης β’ της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 δεν είναι δυνατή η τροποποίηση άδειας παραγωγής και προσφοράς σύνδεσης για αύξηση
ισχύος και δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης α’
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.
8. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των περιπτώσεων β’ και γ’
της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου
Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καθορίζεται:
α. Σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα µετά την 1η Ιανουαρίου του 2013, µε την εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθµών κατ’
επάγγελµα αγροτών, καθώς και φωτοβολταϊκών σταθµών που
βρίσκονται σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά.
β. Σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την 1η Ιουλίου του 2013.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5.: ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 καταργείται. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/
οικ.24839/25.11.2010 (Β’ 1901) εξακολουθούν να ισχύουν για τις
εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.
του παρόντος, µε την οποία καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω
εγγυητικών επιστολών εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της
υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β’ 1901).
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Μαΐου
2014.
2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαχειρίζεται όλες τις προσφορές σύνδεσης
που έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και
αφορούν σε σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο.
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1.
ισχύουν και για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν
χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4123/2013 (Α’ 43),
οι λέξεις «εντός απώτατου χρονικού διαστήµατος τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «έως την 30ή Ιουνίου 2013».
5. Η συµβατική διάρκεια των Συµβάσεων Σύνδεσης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 4123/2013 (Α’ 43) παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2013.
6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και
ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς της περίπτωσης α’
της ανωτέρω υποπαραγράφου, για τους οποίους η έναρξη της
δοκιµαστικής λειτουργίας ή η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους
λαµβάνει χώρα από το πέρας του χρονικού διαστήµατος των τεσσάρων µηνών της ανωτέρω περίπτωσης α’ και έως την 30ή Ιουνίου 2013, η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α
του ν. 3734/2009, όπως έχει διαµορφωθεί µε την απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µε αριθµό ΥΑΠΕ/Φ1/2301/οικ.16933/9.8.2012 (Β’ 2317), που αντιστοιχεί στο διάστηµα µεταξύ Αυγούστου 2012 και Ιανουαρίου
2013 και υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας ή η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους γίνεται πριν 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 το ν.
3094/2012.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ δύνανται µετά από αίτηση των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική αδυναµία για την καταβολή τους, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται σε δώδεκα (12)
ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
2. H υπαγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ γίνεται µόνο εφόσον οι ενδιαφερόµενοι
αποδεικνύουν ότι µπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της µηνιαίας δόσης και εφόσον προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία
που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης των οφειλών τους
τη δεδοµένη χρονική στιγµή περιλαµβανοµένων λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε το εισόδηµά τους, τα χρηµατικά διαθέσιµά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους.
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή. Τα παρασχεθέντα
στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη βιωσιµότητα του
διακανονισµού, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 8 της υποπαραγράφου αυτής, σύµφωνα
µε τις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:
αα) Για οφειλές από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ κρίνεται από τον οικείο φορέα
κοινωνικής ασφάλισης η αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, καθώς και η βιωσιµότητα του διακανονισµού.
ββ) Για οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ ο
οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκοµίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την
αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή
και τη βιωσιµότητα του διακανονισµού, µε δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο.
γγ) Για οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00)
ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον των ανωτέρω να προβεί
στη παροχή εγγυήσεων ή εµπράγµατων εξασφαλίσεων ίσης
αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτιµητή.
Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε την περίπτωση 7 της παρούσας υποπαραγράφου. Σε
κάθε περίπτωση ως ανεξάρτητοι τρίτοι εκτιµητές αναγνωρίζονται
οι ορκωτοί λογιστές και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος.
Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει όλες τις
υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, τη
συνολική περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη συµπεριλαµβανοµένης της παροχής επαρκών εγγυήσεων και εφόσον βεβαιώνεται αδυναµία άµεσης καταβολής της οφειλής χορηγείται η
διευκόλυνση της τµηµατικής καταβολής. Επίσης εξετάζονται και
τα αποτελέσµατα επί της αναµενόµενης ρευστότητας από την
ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισµούς
µε το Δηµόσιο ή µε ιδιωτικούς φορείς. Η εµπράγµατη εξασφάλιση επί της διαθέσιµης ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.
Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηµατικών διαθεσίµων η
οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθµιση και γίνεται άµεσα απαιτητή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθµιση είναι να
έχουν υποβληθεί οι εκ του νόµου προβλεπόµενες δηλώσεις
ασφάλισης για τα τελευταία πέντε (5) έτη. Εξαιρούνται και δεν
υπάγονται στη ρύθµιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που
έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για
φοροδιαφυγή.
3. Aρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην
παρούσα ρύθµιση είναι:
α) Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών
ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταµείων
προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην
περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑΕΤΑΜ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των
περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Οι πληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης
χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού. Η καταβολή της πρώτης
δόσης ή η εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούµενων εισφορών
γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου
αυτού µήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ.
Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση που αυτές
περατωθούν µετά την 20ή ηµέρα εκάστου µηνός, η ανωτέρω
προθεσµία παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του επόµενου µήνα
της διεκπεραίωσης του ελέγχου.
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Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη
ειδοποίηση του οφειλέτη.
5. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι αυτής:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του
α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήµερα και αναβάλλεται η
εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη
δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα
µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α’ 270).
6.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται
υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της επόµενης
δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής δεκαπέντε τοις
εκατό (15%).
β. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κατά τη
διάρκεια της ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φορολογικής ή
ασφαλιστικής οφειλής, έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της
οφειλής:
αα) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου
της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων,
γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα
από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,
δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης γγ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα
ρύθµιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επιτόκιο ίσο µε το
επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξηµένο
κατά 800 µονάδες βάσης (δηλαδή 8%).
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα
για την εφαρµογή της παρούσας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2.
ΡΥΘΜΙΣΗ «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, υπάγονται στη ρύθµιση «νέας αρχής»
και καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Κεφαλαιοποίησή τους, συµπεριλαµβανοµένων και των
πάσης φύσεως προσαυξήσεων µέχρι τις 31.12.2012 και καταβολή αυτών εφάπαξ ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην αίτηση, µε τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις
επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
Η µείωση είναι της τάξης του 25% στις προσαυξήσεις εάν το
χρέος εξοφληθεί µέχρι 30.6.2017, 30% εάν εξοφληθεί µέχρι
30.6.2016, 35% εάν εξοφληθεί µέχρι 30.6.2015, 40% εάν εξοφληθεί µέχρι 30.6.2014 και 50% εάν εξοφληθεί µέχρι 1.7.2013.
β) Οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι ενήµεροι ασφαλιστικά και
φορολογικά από την 1.1.2013 προκειµένου να δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.
2.α. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής πρέπει ο αιτών να αποδεικνύει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης.
Κατ’ εξαίρεση για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00)
ευρώ -εφόσον δηλώσουν αδυναµία εξόφλησης της οφειλής εφά-
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παξ ή έως 48 δόσεις- ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται βάσει
του εισοδήµατός τους, µε µέγιστο αριθµό δόσεων τις εκατό
(100) ή ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00 ευρώ.
β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναµία
πληρωµής των οφειλών τους σε συντοµότερο χρόνο, περιλαµβανοµένων λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε το εισόδηµά
τους, τα χρηµατικά διαθέσιµά τους, την ακίνητη περιουσία τους
και το σύνολο των οφειλών τους. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή
ή ανεπαρκή. Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη βιωσιµότητα του διακανονισµού, καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, βασιζόµενα στις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:
αα) Για οφειλές άνω των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων
(75.000,00) ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκοµίζει
βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιµητή περί της ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη
χρονική στιγµή, µε δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο.
ββ) Για οφειλές άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00)
ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον των ανωτέρω να προβεί
στη παροχή εγγυήσεων ή εµπράγµατων εξασφαλίσεων ίσης
αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτιµητή.
Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε την περίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου. Σε
κάθε περίπτωση, ως ανεξάρτητοι τρίτοι εκτιµητές αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος.
Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει όλες τις
υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, τη
συνολική περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη συµπεριλαµβανοµένης της παροχής επαρκών εγγυήσεων και εφόσον βεβαιώνεται αδυναµία άµεσης καταβολής της οφειλής χορηγείται η
διευκόλυνση της τµηµατικής καταβολής. Επίσης εξετάζονται και
τα αποτελέσµατα επί της αναµενόµενης ρευστότητας από την
ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισµούς
µε το Δηµόσιο ή µε ιδιωτικούς φορείς. Η εµπράγµατη εξασφάλιση επί της διαθέσιµης ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.
Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηµατικών διαθεσίµων η
οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθµιση και γίνεται άµεσα απαιτητή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθµιση είναι να
έχουν υποβληθεί οι εκ του νόµου προβλεπόµενες δηλώσεις
ασφάλισης για τα τελευταία πέντε (5) έτη. Εξαιρούνται και δεν
υπάγονται στη ρύθµιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που
έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για
φοροδιαφυγή.
γ. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή.
3. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη
ρύθµιση «νέας αρχής» είναι:
α) Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών
ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταµείων
προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην
περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑΕΤΑΜ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των
περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρµόδιες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε
χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης υπό τις
εξής προϋποθέσεις:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α) Η διάρκεια του διακανονισµού δεν µπορεί να εκτείνεται
πέραν της 30ής Ιουνίου 2017 και
β) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής.
Όσοι οφείλουν εισφορές από την 1.1.2013 και µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονται στην παρούσα
ρύθµιση εφόσον καταβάλλουν τις οφειλές αυτές πριν την ηµεροµηνία της ένταξής τους.
5. Η καταβολή της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφληση των
καθυστερούµενων εισφορών γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής
στη ρύθµιση του άρθρου αυτού µήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ.
Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση που αυτές
περατωθούν µετά την 20ή ηµέρα εκάστου µηνός, η ανωτέρω
προθεσµία παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του επόµενου µήνα
της διεκπεραίωσης του ελέγχου. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων
µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
6. Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
β) ληξιπρόθεσµα χρέη µέχρι την (συµπεριλαµβανοµένης και
την ) 31.12.2012 τα οποία έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθµίσεις που
είναι σε ισχύ και πληρώνονται οι δόσεις χωρίς καθυστέρηση, εάν
η παρούσα ρύθµιση έχει τον ίδιο ή µικρότερο αριθµό δόσεων και
δεν εκτείνεται πέραν της 30ής Ιουνίου 2017.
7. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι αυτής:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του
α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήµερα και αναβάλλεται η
εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη
δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα
µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2
του ν. 2556/1997 (Α’ 270).
8.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται
υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της επόµενης
δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής δεκαπέντε τοις
εκατό (15%).
β. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κατά τη
διάρκεια της ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φορολογικής ή
ασφαλιστικής οφειλής, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
αα) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου
της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων,
γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα
από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,
δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης ββ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη παρούσα
ρύθµιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επιτόκιο ίσο µε το
επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξηµένο
κατά 800 µονάδες βάσης (δηλαδή 8%).
δ. Οι πληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης
χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού.
ε. Μετάβαση από τη ρύθµιση της νέας αρχής στην πάγια ρύθµιση δεν επιτρέπεται.
9. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις
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διατάξεις της παρούσας και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών:
α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του
α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήµερα.
β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα
για την εφαρµογή της παρούσας.
11. Τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951 (Α’ 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (Α’
89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του
εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, µισθολογικών περιόδων
από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εµπροθέσµως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζεται για τη συνολική διάρκεια της ρύθµισης και που ισούται µε
το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, συν ένα περιθώριο 800 µονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισµένο σε ετήσια βάση και µε αναδροµική εφαρµογή από 1.1.2013.
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.
3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύµατος αίρεται µε την υπαγωγή του οφειλέτη σε
καθεστώς ρύθµισης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
Αποδιδόµενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που
είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθµισης.»
13. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του
α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης προηγούµενων διατάξεων και είναι συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα
χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής για την είσπραξη λογαριασµών
δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το
οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούµενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του
έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση τη
συνολική οφειλή του έργου.
14. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των υποπαραγράφων ΙΑ.1. και ΙΑ.2. καταργείται η δυνατότητα νέας υπαγωγής σε
κάθε υφιστάµενη ρύθµιση.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»
Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
δηµιουργείται το Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», µε το
οποίο - βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής, που προβλέπει η
5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β’ 449) - µε συνεχή ενηµέρωση και σε
πραγµατικό χρόνο µετρώνται οι ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό µισθωτό τοµέα της οικονοµίας και αποτυπώνονται κρίσιµα
στοιχεία της αγοράς εργασίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται τα στοιχεία της καταγραφής, που δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τη
δεκάτη ηµέρα του επόµενου της καταγραφής µήνα. Με όµοια
απόφαση δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της υποπαραγράφου αυτής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η διάταξη της παρ.16 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48)
ισχύει και για τους Υποδιοικητές των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
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ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. α. Στο άρθρο 14 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
που διατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του
π.δ. 100/2003 (Α’ 94) προς αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης στα σύνορα της χώρας ή για τη φύλαξη κέντρων
πρώτης υποδοχής ή εγκαταστάσεων όπου κρατούνται αλλοδαποί δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ηµέρες της
απόσπασής τους και για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µηνών συνολικά ανά ηµερολογιακό έτος.»
β. Η ισχύς της προηγούµενης υποπερίπτωσης αρχίζει από
1.4.2013.
2. Συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υποστήριξη-συντήρηση των εναερίων µέσων του Π.Σ., καθώς και
συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης µέσω µίσθωσης εναερίων µέσων αεροπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων
πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή συµβάσεις, συµφωνίες
και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης µε µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, οι οποίες
συνήφθησαν ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, για τις ανάγκες της προηγούµενης αντιπυρικής περιόδου και εντεύθεν, κατόπιν διεθνούς
διαγωνισµού µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών για την
αντιµετώπιση αναγκών πυροπροστασίας, εγκρίνονται, ισχύουν
και εφαρµόζονται και κατά την επικείµενη αντιπυρική περίοδο,
για την ταυτότητα των επιχειρησιακών αναγκών, βάσει των προσφορών που υπάρχουν και τυχόν αναπροσαρµογών αυτών, οι
οποίες εγκρίνονται, και καθίστανται αναπόσπαστο µέρος των
συµβάσεων, συµφωνιών και αποφάσεων αυτών. Οι κάθε είδους
δαπάνες εκτέλεσης των ως άνω συµβάσεων, συµφωνιών και αποφάσεων, όπως εγκρίνονται µε το προηγούµενο εδάφιο, πληρώνονται µε την έκδοση κατά τις κείµενες διατάξεις Χρηµατικών
Ενταλµάτων Προπληρωµής, βάσει αποφάσεων που εκδίδονται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος, καλύπτοντας και τυχόν νοµισµατικές διακυµάνσεις, χωρίς να απαιτείται πράξη άλλου διοικητικού οργάνου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς (Εθνικός Συντονιστής), ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή
είναι η διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέµηση
της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δηµόσιου τοµέα (πολιτικό,
κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η
αξιολόγηση της εφαρµογής της στρατηγικής αυτής, καθώς και
ο συντονισµός όλων των φορέων που εµπλέκονται στην εφαρµογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από: α) τη
Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
και β) το Συµβουλευτικό Σώµα.
2. Για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή επιλέγεται πρόσωπο
εγνωσµένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής που διορίζεται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού για πενταετή θητεία µε πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση. Απαλλαγή από τα καθήκοντά του επιτρέπεται για ανεπάρκεια άσκησης των καθηκόντων του για οποιονδήποτε λόγο ή για αδυναµία άσκησής τους λόγω νόσου, µε
απόφαση του Πρωθυπουργού. Αντί διορισµού επιτρέπεται η κάλυψη της θέσης µε ανάθεση καθηκόντων σε δηµόσιο υπάλληλο
ή λειτουργό, ο οποίος επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης
αυτής είτε αυτές της οργανικής του θέσης. Ανανέωση της θητείας του Εθνικού Συντονιστή επιτρέπεται µια µόνο φορά.
3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντονιστή ανα-
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στέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
4. Ο Εθνικός Συντονιστής λαµβάνει αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2. : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
1. Ο Εθνικός Συντονιστής:
α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της διαφθοράς. Στην κατάρτιση του ως άνω
σχεδίου, ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στον τοµέα της πρόληψης
του φαινοµένου της διαφθοράς.
β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή µε µέτρα και δράσεις κατά
Υπουργείο και φορέα.
γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις
της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.
δ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου, ελέγχει την τήρησή του και επεµβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται
αποκλίσεις.
ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς, αναλαµβάνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες προς το σκοπό αυτόν για τη διασφάλιση
της συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της εθνικής
στρατηγικής, εξαιρουµένου του συντονισµού των ελεγκτικών σωµάτων.
στ) Αξιολογεί την εφαρµογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσµάτων της και ενηµερώνει σχετικά τον
Πρωθυπουργό και τη Βουλή.
ζ) Ο Εθνικός Συντονιστής απολαµβάνει ανεξαρτησίας στην
άσκηση των καθηκόντων του.
2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής του προβαίνει ιδίως
στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Συνεργάζεται µε τους Υπουργούς οι οποίοι αµέσως ή εµµέσως εµπλέκονται και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης πολιτικής για τον εντοπισµό των εστιών
διαφθοράς την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς, και
την καλύτερη εφαρµογή του σχετικού σχεδίου, καθώς και το συντονισµό των διαφόρων εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρµόδιους
Υπουργούς νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις.
β) Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εµπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς και συντονίζει τη
δράση τους σε σχετικά θέµατα.
γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες
στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες
σχετικά µε υποθέσεις διαφθοράς και να απευθύνει προς αυτές
τις αναγκαίες για το συντονισµό του έργου τους συστάσεις.
δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονοµική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και να λαµβάνει
αντίγραφα βουλευµάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
ε) Συνεργάζεται µε τους διευθύνοντες στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθµών και ανταλλάσσει απόψεις
σχετικά µε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
στ) Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τους κινδύνους που συνεπάγεται το φαινόµενο
της διαφθοράς για το κοινωνικό σύνολο.
3. Η εθνική στρατηγική πρόληψης και καταπολέµησης της διαφθοράς διαµορφώνεται µε χρονικό ορίζοντα τριετίας και εξειδικεύεται σε βραχυπρόθεσµες δράσεις. Πριν από τη λήξη της
τριετίας διαµορφώνεται το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για
την επόµενη τριετία.
4. Ο Εθνικός Συντονιστής για το σχεδιασµό και την εξειδίκευση
της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς,
λαµβάνει υπόψη και το γενικό πλαίσιο που έχει αποτυπωθεί στον
Οδικό Χάρτη για τη καταπολέµηση της διαφθοράς και ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του µνηµονίου κατανόησης που
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έχει υπογραφεί από 4.10.2012, µεταξύ των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του εκπροσώπου της Οµάδας Δράσης για την Ελλάδα.
5. Ο Εθνικός Συντονιστής ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό και
τη Βουλή µε ετήσια έκθεση που υποβάλλεται το πρώτο δίµηνο
κάθε έτους και περιέχει αξιολόγηση της εφαρµογής της εθνικής
στρατηγικής και των αποτελεσµάτων της. Μπορεί επίσης να ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας οποτεδήποτε, εκτάκτως, αν ανακύψουν δυσλειτουργίες εφαρµογής
της εθνικής στρατηγικής ή συντονισµού, η αντιµετώπιση των
οποίων δεν καταστεί δυνατή στο πλαίσιο των κατά τα ανωτέρω
συνεργασιών και διαβουλεύσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3.: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:
1. Τον Εθνικό Συντονιστή
2. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών
3. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
5. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
6. Τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ
7. Τον Προϊστάµενο της Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονοµικών
8. Τον Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς
9. Τον προϊστάµενο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
10. Τον Συνήγορο του Πολίτη
11. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
12. Τον Διευθυντή της Οικονοµικής Αστυνοµίας.
Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής.
2. Κάθε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να συνοδεύεται και από ένα στέλεχος από καθέναν από τους κατά τα
ανωτέρω φορείς, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και παρακολουθεί
τα θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς, στα οποία εµπλέκεται
ο οικείος φορέας. Τα πρόσωπα που συνοδεύουν µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά το προηγούµενο εδάφιο, δεν µετέχουν στις συζητήσεις της.
3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να
προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων συναφών
υπηρεσιών ή φορέων ή εµπειρογνώµονες προκειµένου να συµµετάσχουν στις συζητήσεις των θεµάτων και να διατυπώσουν τη
γνώµη τους.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήµατα που
ορίζονται από τον ίδιο. Έκτακτη σύγκληση µπορεί να γίνεται σε
περίπτωση αντιµετώπισης κατεπείγοντος θέµατος.
5. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση
του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του
Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου του. Ειδικότερα
συµβάλλει µε συζητήσεις και προτάσεις στη διαµόρφωση και
αποτελεσµατική εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς και το συντονισµό των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών και Φορέων.
7. Ο Εθνικός Συντονιστής µπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει
ad hoc συνεδρίαση της Επιτροπής µε τη συµµετοχή ορισµένων
µόνο µελών της για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων
εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής και συντονισµού, που αφορούν τις Υπηρεσίες ή τους φορείς που εκπροσωπούν τα µέλη
αυτά.
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8. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:
α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα των Υπηρεσιών ή φορέων που
εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς.
β) Συµβάλλουν στο συντονισµό της δράσης και των πρακτικών
των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσωπούν στα θέµατα
που τους ζητείται από τον Εθνικό Συντονιστή ή που ανακύπτουν
από τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4.: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
1. Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζεται από Συµβουλευτικό Σώµα, ο αριθµός των µελών του
οποίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα. Μέλη του Συµβουλευτικού Σώµατος ορίζονται πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις και
εµπειρία στην καταπολέµηση της διαφθοράς ή στη λειτουργία
της Δηµόσιας Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστηµίων και ειδικοί επιστήµονες µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, δικαστικοί
λειτουργοί, πρόσωπα που διαθέτουν εµπειρία σε συναφή θέµατα
ή εκπρόσωποι ηµεδαπών ή αλλοδαπών φορέων που ασχολούνται
µε την καταπολέµηση της διαφθοράς.
2. Το Συµβουλευτικό Σώµα έχει ως αποστολή να συµβουλεύει
τον Εθνικό Συντονιστή και την Συντονιστική Επιτροπή επί θεµάτων που εισάγονται σε αυτό.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα µέλη του Συµβουλευτικού Σώµατος. Με όµοια απόφαση ορίζεται ένα από τα µέλη του
ως Πρόεδρος του Συµβουλευτικού Σώµατος.
4. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλευτικού Σώµατος
παρέχεται από προσωπικό της γραµµατείας του Εθνικού Συντονιστή.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή για
την Καταπολέµηση της Διαφθοράς συνιστώνται:
α. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, µε πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
β. Πέντε (5) θέσεις Διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ µε
βαθµούς Β’- ΣΤ’, µε τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία, καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας
και γνώση χειρισµού Η/Υ.
2. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτονται µε
απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση γίνεται
µε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό. Οι θέσεις των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να καλύπτονται και
µε µετάταξη µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε
απόφαση του Πρωθυπουργού.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, η οποία και υποστηρίζει διαχειριστικά τον Εθνικό Συντονιστή. Η διενέργεια των
αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Εθνικό Συντονιστή ως
κύριο διατάκτη.
2. Με απόφαση του Εθνικού Συντονιστή εγκρίνεται η µετακίνηση οποιουδήποτε µέλους της Συντονιστικής Επιτροπής για
εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2685/1999.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.1.
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1. Με σκοπό την άµεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο
µέτρο, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού καταρτίζει Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηµατοδοτούµενα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη
κοινωνικών αναγκών, µε απασχόληση των ανέργων απευθείας σε
Δήµους και περιφέρειες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως σε
σχολεία και νοσοκοµεία.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:
α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείµενο και η διάρκεια
του προγράµµατος,
β) οι δικαιούχοι φορείς,
γ) οι ωφελούµενοι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούµενων
µέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και η µοριοδότηση αυτών, τα οποία
ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής:
i) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
ii) ο αριθµός των ανήλικων τέκνων,
iii) η οικογενειακή κατάσταση,
iν) το οικογενειακό εισόδηµα,
ν) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια,
ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης
προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων,
εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ και κατάρτισης του
τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων,
στ) η υποχρεωτική πρόσληψη του προσωπικού των υποδειχθέντων ωφελουµένων από τον ΟΑΕΔ, σύµφωνα µε τον οριστικό
πίνακα κατάταξης,
ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράµµατος.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 428),
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιθ’ ως εξής:
«Το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε Δήµους Περιφέρειες
ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ».
3. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειµενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής για την
πρόσληψη των ωφελουµένων ανέργων και ελέγχει τη νοµιµότητα
αυτής. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια
βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του δικαιούχου φορέα.
4. Οι ωφελούµενοι απολύονται αυτοδικαίως µε τη λήξη του
προγράµµατος, χωρίς καµία αποζηµίωση και χωρίς να απαιτείται
η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.
5. Οι καθαρές αµοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερες
από 490,00 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών
και άνω και σε 17,1 ευρώ ηµερησίως και όχι πάνω από 427,00
ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόµενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούµενους.
6. Οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ –
ΕΤΕΑ.
7. Για την εφαρµογή και εκτέλεση των προγραµµάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι δικαιούχοι φορείς
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια, στον
τόπο παροχής εργασίας, των ωφελουµένων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µπορεί να προβλέπεται, ως µέτρο ανάσχεσης της ανεργίας, µείωση των εργοδοτικών
εισφορών που καταβάλλουν στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
τα οποία ασφαλίζουν µισθωτούς, επιχειρήσεις που διατηρούν τις
υφιστάµενες σε αυτές θέσεις εργασίας.
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Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων µε βάση τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες και τους διαθέσιµους πόρους σύµφωνα µε το
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικών Προσαρµογών
(ΜΠΔΣ) 2013 – 2016.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.2.
Το άρθρο 12 παράγραφος 3 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Οι εγκριτικές της συγχωνεύσεως Γενικές Συνελεύσεις
πρέπει να έχουν συντελεστεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4109/2013 (Α’ 16),
ακόµη και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί προθεσµιών και δηµοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37/63) και του
ν. 2166/1993 (Α’ 137). Η δε συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δυο µηνών (2) από την ολοκλήρωση των προαναφερόµενων Γενικών Συνελεύσεων.
β. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις ανατρέχουν στο χρόνο
έναρξης ισχύος του ν. 4109/2013.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.3.
Ως προς τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της προκήρυξης
1Γ/2008 που κυρώθηκε µε την αριθµ. 259/ 11.2.2010 απόφαση
του Γ’ Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 146), ως ηµεροµηνία διορισµού,
σε ότι αφορά αποκλειστικά τις µισθολογικές τους αποδοχές, λογίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οριστικών πινάκων του
ΑΣΕΠ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.4.
1. Μέχρι τις 31.12.2013, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις,
κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για την εφαρµογή της
παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, ως όµορες, ακόµα και
αν µεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές
της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεµβάλλεται δηµόσιο κτήµα,
εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν προς την Εταιρία Ακινήτων
Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), µέσω της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας, την µίσθωση του ανωτέρω τµήµατος δηµοσίου κτήµατος
που ορίζεται από τις προβολές, εντός προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη των µισθωτηρίων συµβολαίων, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τη διέπει. Σε
περίπτωση που δεν συναφθεί µισθωτήριο συµβόλαιο, λόγω µη
συνδροµής των προβλεπόµενων προϋποθέσεων, εφαρµόζονται
οι κείµενες διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων.
3. Οι αιτούντες, εντός δέκα ηµερών από τη σύναψη µίσθωσης
µε τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, επί ποινή ακυρότητας της µίσθωσης αιγιαλού και έναντι του οριστικού µισθώµατος που θα
προσδιοριστεί από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ποσό που θα αντιστοιχεί στο
πενήντα τοις εκατό (50%) του µισθώµατος που θα ορίζεται στην
ως άνω µίσθωση αιγιαλού. Η καταβολή πραγµατοποιείται µε κατάθεση του οφειλόµενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό της
ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίου κοινοποιείται άµεσα
στον οικείο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση µη σύναψης σύµβασης µίσθωσης µε την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. λόγω µη συνδροµής των προβλεπόµενων
προϋποθέσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων κτηµάτων.
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): 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 (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.35’ λύεται η συνεδρίαση για την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους!

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

