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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΒ’
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 22 Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 23 Μαΐου του 2013, το οποίο έχει ως
εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1426/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστου Δήµα προς
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Κορινθίας.
2. Η µε αριθµό 1429/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθήνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Χαρούλας Καφαντάρη προς τους
Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και την ετοιµότητα του κρατικού µηχανισµού.
3. Η µε αριθµό 1428/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών, σχετικά µε το
πρόγραµµα ΕΣΠΑ για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς της Χώρας.
4. Η µε αριθµό 1425/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου ΦΠΑ των έργων του ΕΣΠΑ του Δήµου
Φαιστού.
5. Η µε αριθµό 1433/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ.
Πολύβιου Ζησιµόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στα πολεµικά αεροσκάφη της Χώρας.
6. Η µε αριθµό 1431/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε τη γραπτή αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας του πτυχίου αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων.
7. Η µε αριθµό 1435/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Γκιόκα προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τα
προβλήµατα των εργαζοµένων µε σύµβαση στην καθαριότητα
των δηµόσιων σχολείων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1427/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Μαρίνου προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την πρακτική
άσκηση αποφοίτων των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)Εµποροπλοιάρχων.
2. Η µε αριθµό 1430/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε τη χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώµα.
3. Η µε αριθµό 1434/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των κατοίκων των
ακριτικών περιοχών της Ελληνοαλβανικής µεθορίου από αλλοδαπούς κακοποιούς.
4. Η µε αριθµό 1432/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την αδυναµία λειτουργίας του Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Λάρισας (ΕΑΚ) εξαιτίας του µειωµένου εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έτους 2013.
5. Η µε αριθµό 1436/20-5-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στους πληγέντες παραγωγούς φρούτων της
κεντρικής Μακεδονίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο ως διενεµήθη
και στο σύνολο;
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο ως διενεµήθη κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»,
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου εφαρµόζονται στην
ανάθεση και εκτέλεση µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και
2004/18/ΕΚ αντίστοιχα).
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται
στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.
3978/2011 (Α’ 137), στις συµβάσεις που εξαιρούνται από το νόµο
αυτόν, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις
συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων που συνάπτονται από τις
Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και
από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι
ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτηµάτων,
τον προγραµµατισµό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης,
ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
β) Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στoν οποίo λειτουργεί
το ΕΣΗΔΗΣ µε την ονοµασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και
µε λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και µε ηλεκτρονική
διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) Χρήστες: Οι οικονοµικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του

π.δ. 60/2007 (Α’ 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 59/2007 (Α’
63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δηµοσίου
τοµέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/
1995 (Α’ 247) που χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
δ) Ηλεκτρονικά δεδοµένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο στοιχείων
σε ηλεκτρονική µορφή, το οποίο αναπαριστά πληροφορία αποθηκευµένη σε κάθε µέσο, το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστικό-πληροφοριακό σύστηµα, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή
άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν µπορούν να αναγνωστούν άµεσα, όπως
και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον το εν λόγω περιεχόµενο δεν
επιφέρει έννοµες συνέπειες και δεν προορίζεται ούτε είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που µπορούν να έχουν έννοµες
συνέπειες.
ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗΔΗΣ: Το διαρθρωµένο σύνολο
δεδοµένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία µέσω του
ΕΣΗΔΗΣ. Η επεξεργασία περιλαµβάνει ιδίως την ευρετηρίαση,
διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του ν. 4013/2011 (Α’ 204).
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι Aναθέτουσες Aρχές υποχρεούνται, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 9, να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το
ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δηλαδή από την
υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση
των συµβάσεων αυτών µε προϋπολογισµό ανώτερου των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται σύµφωνα µε σχετικό Κανονισµό, ο οποίος θεσπίζεται µε το προεδρικό διάταγµα
του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 4
Αναθέτουσες Αρχές
1. Ορίζονται ως εθνικές Κεντρικές Αρχές Προµηθειών µε την
έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 και του άρθρου 17 του π.δ. 60/2007
και του άρθρου 2 παρ. 8 και του άρθρου 22 του π.δ. 59/2007, οι
οποίες διενεργούν διαγωνισµούς σε εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική
Διεύθυνση Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, β) η Επιτροπή Προµηθειών
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ' ύλην
αρµόδιου Υπουργού µπορούν να καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, καθώς και οι όροι για την οµαδοποίηση
και υπαγωγή δηµοσίων συµβάσεων σε Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων, τα οποία µπορούν να αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης και για την προµήθεια των οποίων µπορεί να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές και εργαλεία ηλεκτρονικών
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δηµοσίων συµβάσεων (συµφωνίες-πλαίσιο, δυναµικά συστήµατα
αγορών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικοί κατάλογοι,
κεντρικές αρχές προµηθειών) και κάθε σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος.
3. Οι Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι οποίες διέπονται από
ειδικές διατάξεις για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και
τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης κρατικών προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
2. Το Τµήµα της παραγράφου 1 µπορεί να λειτουργεί και ως
αρχή εγγραφής για την καταχώρηση χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ µε
την έννοια του άρθρου 20 του ν. 3448/2006, όπως ισχύει.
3. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού υπάγονται:
α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών.
β) Η παρακολούθηση, η ενηµέρωση, ο εµπλουτισµός, η συντήρηση και η διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ,
µέρος του οποίου αποτελεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΣ), κατά το άρθρο 11 του ν.
4013/2011 (Α’ 204).
γ) Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήµατος του ΕΣΗΔΗΣ.
δ) Η µέριµνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του
ΕΣΗΔΗΣ και ο συντονισµός µε τις αναθέτουσες αρχές και άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης, µε αντίστοιχα
συστήµατα κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ε) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 6
Λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ προϋποθέτει την εγγραφή και αυθεντικοποίηση των χρηστών. Η εγγραφή και αυθεντικοποίηση ηµεδαπών και αλλοδαπών χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται µε τη χρήση
προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και συµπληρωµατικά τις διατάξεις του άρθρου
31 του ν. 3979/ 2011, του π.δ. 150/2001 και του ΠΗΔ. (Πλαίσιο
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥΑΠ/Φ.40. 4/1/1989 - Β’ 1301).
β) Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, των εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων που αναφέρονται στα άρθρα
43 έως 48 και στο άρθρο 50 του π.δ. 60/2007, καθώς και των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 43 παράγραφοι 2, 3 και στα άρθρα 44, 45 του π.δ. 59/2007
διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 και 60/2007, του ν. 3979/2011 και
του ΠΗΔ.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/ 163/2012 του
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Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς
υποχρεωτικά πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες
αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους
µε τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης
αποδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των
φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µε ασφαλή κρυπτογραφηµένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης
χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης κατά το άρθρο 9 του παρόντος εγκύρως
χρονοσηµαίνονται ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία διακινούνται
στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον η χρονοσήµανση
παρέχεται δυνάµει σχετικών συµβάσεων που συνάπτονται µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αφενός και αφετέρου της
Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 20 του
ν.
3448/2006 (Α’ 57) ή άλλων φορέων, που ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία πιστοποιείται ότι δεν µπορεί να αποκατασταθεί
εντός των ορισµένων χρονικών ορίων, η Αναθέτουσα Αρχή που
διεξάγει µια διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να
µεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ώστε συνολικά ή µερικά να µπορεί να γίνει
χωρίς τη χρήση ΤΠΕ, µε αιτιολογηµένη απόφασή της. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβεβαίωσης
της αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενηµέρωσης των οικονοµικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή µε µερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της
πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης
της δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
39 και του Παραρτήµατος XXIV του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36
και του Παραρτήµατος X του π.δ. 60/ 2007, καθώς και του ν.
3979/2011 και του ΠΗΔ.
Άρθρο 6Α
1. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραµµένων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που συνδέεται διαλειτουργικά µε
το Μητρώο Εργοληπτών και Μελετητών, που τηρείται στη ΓΓΔΕ
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήµατος µε ήδη υπάρχοντα µητρώα
φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισµών
δηµοσίων συµβάσεων. Στο µητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι
µπορούν να είναι αξιολογητές, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εµπειρία στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές κατατάσσονται σε
κατηγορίες ανάλογα µε το επάγγελµα η/και την ειδικότητά τους
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και επιλέγονται ανάλογα µε τη φύση και το είδος του αντικειµένου του διαγωνισµού. Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών δεν εµφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα
απαρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε διαγωνισµού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση
µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείµενο του διαγωνισµού.
Η επιλογή των Αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή
Αξιολόγησης του Διαγωνισµού γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση
µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείµενο του διαγωνισµού.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγγελµατικοί και επιστηµονικοί
φορείς που συµµετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε
ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α. Τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή
και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΗΔ, τη
διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των
εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής,
αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου
και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία
προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 39 και του Παραρτήµατος ΧΧΙV του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36 και του Παραρτήµατος
Χ του π.δ. 60/ 2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ.
β. Τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ,
όπως ενδεικτικά της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και
πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και
διαχείρισης των συναπτόµενων δηµόσιων συµβάσεων, της τήρησης των ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων του ΕΣΗΔΗΣ στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΣ),
των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών
παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών
πληρωµών.
γ. Τους όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή, γνωστοποίηση, διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το
περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου παραλαβής και
τον υπολογισµό των προθεσµιών, τυχόν τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ. Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ µε τα πληροφοριακά συστήµατα του δηµόσιου τοµέα, όπως ενδεικτικά των ανα-

θετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα,
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών
εγγραφής και εντεταλµένων γραφείων, του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου, των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεικτικά των TED
και SIMAP.
ε. Τον καθορισµό και εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ. Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους
όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο,
την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σηµείο χωροθέτησης.
2. Η κατάρτιση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων,
που αφορούν τις συµβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του παρόντος και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα µέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα µέτρα οργανωτικής και
τεχνικής ασφάλειας ρυθµίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3979/2011.
Άρθρο 8
Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Μέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 9, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, δύνανται να
χρησιµοποιούν το σύνολο ή µέρος του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, όπου
συντρέχει περίπτωση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατόν να µετατίθεται χρονικά η εφαρµογή του ΠΗΔ για τις ανάγκες του
παρόντος για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία
από τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος, καθώς και ο χρόνος
έναρξης υποχρεωτικής εφαρµογής του συνόλου ή µέρους των
σχετικών διατάξεων του παρόντος νόµου σε όλες ή ορισµένες
κατηγορίες δηµοσίων συµβάσεων, για όλες ή για ορισµένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες ή σε µέρη των αποφάσεων ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
1. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 1 έως και 8 του παρόντος
νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο παρόν άρθρο.
2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική
Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του
ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2013.
3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν.
2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Απριλίου 2014.
4. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όσον
αφορά το σύνολο του Δηµόσιου Τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995, όπως ισχύει, αρ-
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χίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης, η εφαρµογή του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιουλίου
2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων,
καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας των νοµικών πράξεων, των
δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της
οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης (απλής ή κατά µετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης εταιρείας, όταν αυτή
πραγµατοποιείται από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται µε βάση την κύρια
δραστηριότητα και την κύρια επαγγελµατική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήµατα ή
τα πρακτορεία, η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και
την έδρα του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα.
Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε µία µόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Για τις
εταιρείες τα µέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο Επιµελητήριο, ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιµελητηρίων αυτών.»
2. Το άρθρο 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρισης
και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων,
αποσπασµάτων και πιστοποιητικών
1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων
των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούµενη καταβολή σχετικού
τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.
2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και
στοιχείων που εµφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά
περίπτωση, στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ.. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε
έχει ειδικό έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο «Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας».
3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 1.1.2015 και
έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
4. α) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασµάτων
που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουµένως στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο
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ειδικό τέλος.
β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε µεταβολή αυτής
στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχετικό τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο
της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. µε εξαίρεση
εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.
γ) Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα κατά προτεραιότητα
για τις ανάγκες του Εποπτικού Συµβουλίου και της Κεντρικής
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία και οι όροι είσπραξης και
απόδοσης των ανωτέρω τελών, που είναι ενιαία για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου
τους, καθώς επίσης και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των παραγράφων αυτών.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ρυθµίζεται το δικαίωµα
κάθε ενδιαφεροµένου να αποκτά, κατόπιν αίτησής του και καταβολής αντίστοιχου τέλους προς την Κ.Ε.Ε., δικαίωµα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. και
αυτοδύναµης ανάκλησης των αποθηκευµένων, σε αυτά, δεδοµένων.
7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω
τέλους, το οποίο αποτελεί πόρο της Κ.Ε.Ε., οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες ασκείται το δικαίωµα αυτό, κατά τρόπο συµβατό µε
τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδροµής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
3. Το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Δηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
1. α) Η εµπορική δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µε:
αα) Την καταχώριση, αρχική ή µεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα
νόµο, και
ββ) τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δηµοσιότητας.
γγ) Ειδικά ως προς τους υπόχρεους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2α του άρθρου 13, δεν θίγονται οι διατάξεις της ειδικής νοµοθεσίας οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δηµοσίευσης των καταχωρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση
της εµπορικής δηµοσιότητας προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13.
β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας». Σε ειδικό κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον τίτλο «Δελτίο Εµπορικής
Δηµοσιότητας» δηµοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών
και η Μερίδα.
γ) Οι δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που
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αφορούν στις κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό
υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας/
Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών». Σε ειδικό τµήµα του Τεύχους
αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης µορφής επικοινωνία της εταιρίας µε τους µετόχους της, οι ανακοινώσεις
σχετικά µε τους µετασχηµατισµούς των εταιριών (µετατροπή,
συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κ.λπ.) και γενικά οι πράξεις
για τις οποίες υπάρχει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υποχρέωση δηµοσιότητας.
δ) Πληροφορίες, στοιχεία και µεταβολές που προβλέπονται
από τον Πτωχευτικό Κώδικα δηµοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας/Τεύχος
Πτωχευτικού Κώδικα».
2. Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δηµοσιότητα
είναι τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπός τους.
3. α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 1 δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους
τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία
που έχουν δηµοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση, εφόσον οι τρίτοι
αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.
β) Σε περίπτωση ασυµφωνίας του κειµένου που δηµοσιεύτηκε,
µε το περιεχόµενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόµενο του κειµένου που δηµοσιεύτηκε. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δηµοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω
πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείµενο που έχει
καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ..
γ) Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για
τα οποία δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.»
4. Το άρθρο 17 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις
Με απόφαση της εκάστοτε αρµόδιας υπηρεσίας καταχώρησης
στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόµιµων
εκπροσώπων τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόµου
αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, πρόστιµο από 600 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα µε
τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Τα ανωτέρω πρόστιµα αποτελούν έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο
Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που
υπηρεσία καταχώρησης είναι Επιµελητήριο, τα ανωτέρω πρόστιµα αποτελούν κατά ποσοστό 50% έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος και
κατά ποσοστό 50% έσοδα της Κ.Ε.Ε.. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η διαδικασία
επιβολής και είσπραξης των προστίµων και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος
του προστίµου.»
5. Όπου στις διατάξεις των νόµων 3853/2010 (Α’ 90) και
3419/2005 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης
στους συνυπογράφοντες Υπουργούς προστίθεται ο Υπουργός

Τουρισµού.
6. Το Αυτοτελές Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται στο ν.
3419/2005 (Α' 297) καταργείται και η αρµοδιότητα για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτό ανατίθεται στους εισηγητές των Τµηµάτων Α’ και
Β’ της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως και στους εισηγητές της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατά
το λόγο αρµοδιότητας εκάστου για την άσκηση της εποπτείας
και του ελέγχου νοµιµότητας των καταχωριστέων στο Γ.Ε.ΜΗ.
πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86)
για τη µετατροπή εταιρειών
1. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4072/2012 (Α’86) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισµό, µπορεί δε να
είναι και µηδενικό. Οι εταίροι συµµετέχουν στην εταιρεία µε κεφαλαιακές, µε εξωκεφαλαιακές ή µε εγγυητικές εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως 79.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4072/
2012 καταργείται.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη µετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία
που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής µορφής. Από
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης µετατροπής και του
νέου καταστατικού, η µετατρεπόµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική µορφή. Η νοµική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο
όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς να επέρχεται
διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ
της µετατρεπόµενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
Αν η µετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία,
απαιτείται προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού
της µετατρεπόµενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή,
αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το
νόµο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται µε νέες εισφορές.
Η καταχώριση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3419/2005.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη µετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση
της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3419/2005.»
Άρθρο 12
Τροποποιήσεις του π.δ. 397/1988 (Α’ 185)
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 397/1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γενικού Εµπορικού Μητρώου».
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 397/1988
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αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γενικού Εµπορικού Μητρώου στο οποίο υπάγονται:
α) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
β) Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις κατά
τόπους αρµόδιες υπηρεσίες, που ασκούν εποπτεία επί των ανωνύµων εταιρειών για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για το
Γ.Ε.ΜΗ..
γ) Η µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη νοµοθετική αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του
Γ.Ε.ΜΗ..
δ) Η συνεργασία µε το Εποπτικό Συµβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. και
την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) ως διαχειριστή της Βάσης του Γ.Ε.ΜΗ..»
3. Η περίπτωση 9 της παρ. 2β του άρθρου 3 του π.δ. 397/1988
και η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 καταργούνται.
Άρθρο 13
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την παραχώρηση άδειας χρήσης σήµατος είναι έγγραφη. Είτε ο
δικαιούχος, µε δήλωσή του είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση
του δικαιούχου, ζητούν την καταχώριση της παραχώρησης στο
µητρώο σηµάτων.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση άρθρου 136
Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 136 του ν.
4072/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο,
το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δ) αν η κατάθεση γίνεται
από δικηγόρο, έγγραφη εξουσιοδότηση. Η υπογραφή του καταθέτη στην εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή, χωρίς θεώρηση
του γνησίου αυτής,».
Άρθρο 18
Τροποποίηση άρθρου 138

Το εδάφιο 6 της περίπτωσης Β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2647/1998 (Α’ 237) τροποποιείται ως εξής:
«Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών (άρθρο 69
µέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920). Σε περίπτωση που οι
εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν σε περιφερειακές ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, αρµόδια είναι εκείνη στην
οποία έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία.»

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 138 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν ολοκληρώνεται και µε πράξη της Υπηρεσίας τίθεται στο αρχείο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 (Α’ 86)
ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά το
άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, η δήλωση γίνεται δεκτή, κοινοποιείται η σχετική απόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού κατά περίπτωση, µε µέριµνα της
Υπηρεσίας Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση
δε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, ενώ παράλληλα δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) µέσα σε προθεσµία
ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατάθεσης.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 139 του ν.
4072/2012 τροποποιείται ως εξής:
«Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, κατά περίπτωση, µε µέριµνα της Υπηρεσίας Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση δε µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, ενώ παράλληλα
δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.»

Άρθρο 14
Τροποποίηση άρθρου 121
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 121 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, ονόµατα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί,
χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών φράσεων,
το σχήµα του προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα διαφηµιστικά συνθήµατα (slogans)».
Άρθρο 15
Τροποποίηση άρθρου 131
Η παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Όταν µεταβιβάζεται σήµα κατά το χρονικό διάστηµα που η
υπόθεση είναι εκκρεµής ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση άρθρου 132
Η παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή µη χρήσης
του εθνικού ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλάδα σήµατος για µέρος
ή το σύνολο των καλυπτόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για
το σύνολο ή τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας. Η συµφωνία για

Άρθρο 19
Τροποποίηση άρθρου 139

Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 140
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 140 του ν.
4072/2012 καταργείται.
Άρθρο 21
Τροποποίηση άρθρου 142
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4072/ 2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Επικυρωµένο αντίγραφο της ανακοπής, µε πράξη ορισµού
συζήτησης και κλήση σε αυτή, κοινοποιείται κατά περίπτωση
στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, µε δικαστικό επιµελητή,
δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων, µε επιµέλεια του ανακόπτοντος .»
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2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4072/ 2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Με επιµέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωµένο αντίγραφο των
πρόσθετων λόγων κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη
ή τον αντίκλητο αυτού, µε δικαστικό επιµελητή, πέντε (5) ηµέρες
πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση άρθρου 144
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η προσφυγή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται στην
Υπηρεσία Σηµάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή
Σηµάτων.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν.
4072/2012 καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«3. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον προσφεύγοντα για την εµπρόθεσµη λήψη της προσφυγής, τον αριθµό
πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει.»
4. Η παρ. 4. του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής µπορούν να υποβληθούν δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ. που
θα την εξετάσει.»
5. Στο άρθρο 144 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος
5 ως ακολούθως:
«5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρµόζεται η διαδικασία
του άρθρου 145.»

είναι διετής και ανανεώνεται άπαξ.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του ν.
4072/2012 καταργείται.
5. Στο άρθρο 145 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος
9 ως ακολούθως:
«9. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Η παρέµβαση ασκείται µε
έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σηµάτων και κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στους διαδίκους, µε δικαστικό επιµελητή, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.»
Άρθρο 24
Τροποποίηση άρθρου 146
Η παρ. 1 του άρθρου 146 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση άρθρου 147
Στην παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4072/2012 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Δικόγραφα που αφορούν πάσης φύσεως αµφισβήτηση καταχωρισµένου σήµατος εγγράφονται στο βιβλίο σηµάτων ή στο µητρώο µε επιµέλεια των διαδίκων.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση άρθρου 156
Η παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4072/2012 καταργείται.

Άρθρο 23
Τροποποίηση άρθρου 145
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4072/2012 προστίθεται
εδάφιο ως ακολούθως:
«Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων είναι αρµόδια για την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής κατά το άρθρο
144 του παρόντος νόµου, της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέµβασης, καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει µεταξύ της Υπηρεσίας Σηµάτων και των
καταθετών ή δικαιούχων σήµατος κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.»
2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν.
4072/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων λειτουργεί σε τριµελή τµήµατα, τα οποία συγκροτούνται από έναν πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίµηση
πτυχιούχο νοµικής ή κατηγορίας ΤΕ, µε προηγούµενη απασχόληση στον κλάδο των σηµάτων, καθώς και ένα τρίτο µέλος, υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 πλην της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο νοµικής. Με πράξη του προέδρου τους καθορίζονται οι εισηγητές στις υποθέσεις που εισάγονται προς
εξέταση στα τµήµατα της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των µελών της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων

Άρθρο 27
Τροποποίηση άρθρου 159
Ο τίτλος του άρθρου 159 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Παραίτηση από το δικαίωµα».
Άρθρο 28
Τροποποίηση άρθρου 160
Ο τίτλος του άρθρου 160 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Έκπτωση από το δικαίωµα».
Άρθρο 29
Τροποποίηση άρθρου 161
Ο τίτλος του άρθρου 161 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Ακυρότητα σήµατος».
Άρθρο 30
Τροποποίηση άρθρου 162
Το άρθρο 162 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω ακυρότητας υποβάλλεται µε έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Ση-
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µάτων από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και εξετάζεται
από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων.
2. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει αµέσως τον αιτούντα για
τη λήψη της αίτησης διαγραφής, τον αριθµό πρωτοκόλλου, που
δόθηκε σε αυτή και την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει.
3. Δεν νοµιµοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυρότητας
για τους λόγους του άρθρου 124 εκείνος, ο οποίος τους είχε
προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία µε τον δικαιούχο του σήµατος από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια.
4. Τα επιµελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή µέλη τους
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας µόνο
στις περιπτώσεις των άρθρων 123 και 160 παράγραφος 1 εδάφιο
γ’.
5. Για την εξέταση της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή
ακυρότητας εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.
6. Μετά από αίτηµα του δικαιούχου του σήµατος του οποίου
ζητείται η διαγραφή λόγω ακυρότητας, ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος που αιτείται τη διαγραφή οφείλει να αποδείξει
ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών που προηγήθηκαν της
ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης διαγραφής λόγω ακυρότητας, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωρισθεί
και τα οποία επικαλείται προς δικαιολόγηση της αίτησης διαγραφής ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση αυτού, εφόσον
κατά την ηµεροµηνία αυτή το προγενέστερο σήµα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισµένο. Αν δεν αποδειχθούν τα
ανωτέρω η αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας απορρίπτεται.
Αν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο των
προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για
τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης διαγραφής, θεωρείται
καταχωρισµένο µόνο γι’ αυτό το µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως προς τη διαδικασία υποβολής του αιτήµατος της απόδειξης χρήσης του προγενεστέρου σήµατος και τις προθεσµίες
που τάσσονται από τον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων εφαρµόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του άρθρου 143
του παρόντος νόµου. Αίτηση διαγραφής ένεκα κατάθεσης που
έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήµατος.»

β’, 40 ευρώ.»
2. Η περίπτωση ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 179 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων, παρεµβάσεων και
αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σηµάτων, 40 ευρώ.»
3. Στο άρθρο 179 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος
2 ως ακολούθως και η υφισταµένη παράγραφος 2 αναριθµείται
σε 3:
«2. Η µη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της προηγούµενης παραγράφου συνιστά λόγο απαραδέκτου.»

Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 177

1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4072/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού
Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και ένας εκπρόσωπος
της Διεύθυνσης Τιµών Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.»
2. Η παρ.6 του άρθρου 185 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Μέλος, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από 3 διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3, παύεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Σε κάθε περίπτωση τυγχάνει εφαρµογής η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το
νέο µέλος ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 185 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

Η παρ. 4 του άρθρου 177 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η προθεσµία προσφυγής των αλλοδαπών καταθετών ή δικαιούχων σηµάτων κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ΔΕΣ παρατείνεται κατά τριάντα (30) ηµέρες. Η
παράταση αυτή ισχύει και για τις προθεσµίες που τίθενται σε αυτούς, σύµφωνα µε τα άρθρα 138, 139, 143 παράγραφος 2 και
162 παράγραφος 8 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 32
Τροποποίηση άρθρου 179
1. Η περίπτωση ια’της παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4072/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Εγγραφή περιορισµών του δικαιώµατος κατ’ άρθρο 129,
εµπραγµάτων δικαιωµάτων κατ’ άρθρο 133 παράγραφος 1 και
εγγραφής δικογράφων κατ’ άρθρο 147 παράγραφος 1 εδάφιο

Άρθρο 33
Τροποποίηση άρθρου 182
1. Η παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ’, Η’
και Θ’ του Γ’ Μέρους του παρόντος νόµου, υποθέσεις ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και των Διοικητικών Δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου και για έξι (6) µήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακοπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου. Οι αποφάσεις των Δ.Ε.Σ. που
δηµοσιεύονται µετά την πάροδο των έξι (6) µηνών και απορρίπτουν ολικά ή εν µέρει δηλώσεις κατάθεσης σήµατος, κατά τη
συζήτηση των οποίων ο καταθέτης παρέστη και υποστήριξε µε
γραπτό υπόµνηµα την αποδοχή της δήλωσής του, δεν υπόκεινται
σε προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του παρόντος νόµου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν από την
έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ’, Η’ και Θ’ του Γ’ Μέρους του
παρόντος νόµου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του,
µόνο αν η διάρκεια που προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη
από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση άρθρου 185
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των
αρµόδιων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του
Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµονωµένοι
επιστήµονες - εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση της
ΕΕΣ.»
4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 185 καταργείται.
Άρθρο 35
Τροποποίηση άρθρου 186
1. Το εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 186 του ν. 4072/ 2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, γνωµοδοτεί
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων για το περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά:».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ µπορεί να
ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χηµείου του
Κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
είτε ιδιωτικών φορέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση άρθρου 187
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 187 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από γνώµη της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σήµατος, ανά κατηγορία
προϊόντων και υπηρεσιών.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση άρθρου 192
Η παρ.8 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για αόριστη
διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης του
να συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις χορήγησής του, όπως
κάθε φορά ισχύουν. Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του
Σήµατος διασφαλίζεται µε έκτακτους ελέγχους που διενεργεί ο
Φορέας απονοµής του Σήµατος. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’
έτος τέλος χρήσης, άλλως το δικαίωµά του αυτοδικαίως ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και
το ύψος του τέλους χρήσης.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση άρθρου 193
Η περίπτωση γ’ του άρθρου 193 του ν. 4072/2012 καταργείται και
οι περιπτώσεις δ’ έως στ’ αναριθµούνται σε γ’ έως ε’ αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 39
Αποµιµητικά προϊόντα
Το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α’202) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), τα κάθε είδους εµπορεύµατα, τα
οποία διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο και τα
οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνοµη παραποίηση
ή αποµίµηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της
κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας είτε αυτός που τα διαθέτει
δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως πειρατικό προϊόν ή προϊόν παράνοµης παραποίησης ή αποµίµησης νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των
εδαφίων α' και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού 1383/2003/ΕΚ.
2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων επιβάλλεται
από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α’ 145) ή από την Ελληνική Αστυνοµία, τη Δηµοτική Αστυνοµία, το ΣΔΟΕ ή/και το
Λιµενικό Σώµα. Για την εφαρµογή του παρόντος παρέχεται η
συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ. σύµφωνα µε τα άρθρα 159-162 του π.δ.
141/1991 (Α’58) ή του Λ.Σ. στο χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων
της παραγράφου 1 είτε υπαίθριου εµπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, περιλαµβανοµένων
και αυτοκινούµενων µέσων, είτε χώρων στεγασµένου εµπορίου,
συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαµβάνει τα
πλήρη στοιχεία του ελεγχόµενου, τον αριθµό του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και το Α.Φ.Μ.,
εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περιγραφή κατ’ είδος και δικαιούχο,
καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο
ή κύριο των εµπορευµάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να
λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταµένη κατά περίπτωση Αρχή.
4. Η καταστροφή των εµπορευµάτων γίνεται άµεσα και επί
τόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανοµένης της ρίψης
εντός απορριµµατοφόρου ή µε την καταστροφή της εµπορικής
αξίας του προϊόντος µε ανεξίτηλο χρωµατισµό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους,
µεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται
αµελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να
διατίθενται για ανακύκλωση.
5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το µόνο ελλείπον είναι
η κατοχή της άδειας ή των νοµίµων παραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν αυτό δεν µπορεί να πιστοποιηθεί
υπηρεσιακά κατά το χρόνο του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τριήµερη προθεσµία προσκόµισης των νοµίµων εγγράφων στην αρµόδια για την κατάσχεση Αρχή, τα δε κατασχεθέντα
προϊόντα τίθενται σε µεσεγγύηση του κατόχου και καταστρέφονται µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής.
6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τα ελεγκτικά όργανα της παραγράφου 2 έχουν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του
ΣΔΟΕ.
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7. Ειδικά για τα εµπορεύµατα που βρίσκονται σε στεγασµένους χώρους, για τα οποία υπάρχει υπόνοια παραβίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα οποία ο κύριος ή
κάτοχός τους αντιτίθεται εγγράφως, κατά την ώρα του ελέγχου,
στην άµεση καταστροφή τους, συσκευάζονται, σφραγίζονται και
κατάσχονται από την αρµόδια Αρχή στα χέρια του κατόχου
αυτών, ο οποίος ορίζεται µεσεγγυούχος.
Στη συνέχεια, ανεξαρτήτως υποβολής ή µη αντιρρήσεων, η
αρµόδια Αρχή συντάσσει πρωτόκολλο κατάσχεσης µε πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εµπορευµάτων κατ’ είδος και δικαιούχο, το οποίο επιδίδει στον κάτοχο, ενώ ταυτόχρονα
κοινοποιείται στον εκάστοτε πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου µαζί µε ληφθέν δείγµα των κατασχεθέντων εµπορευµάτων, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία της κοινοποίησης του πρωτοκόλλου να υποβάλει πόρισµα περί της παραβίασης ή µη των δικαιωµάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα δεν υποβληθεί εντός
της προαναφερόµενης προθεσµίας ή αποφαίνεται περί µη παραβίασης των δικαιωµάτων του δικαιούχου αίρεται η κατάσχεση.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα αποφαίνεται περί της
παραβίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κοινοποιείται
στον κάτοχο και, εφόσον αυτός δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός
τριών (3) ηµερών, τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα καταστρέφονται µε µέριµνα της αρµόδιας Αρχής µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Τα έξοδα καταστροφής αναλαµβάνονται από τον
εκάστοτε δικαιούχο και µόνο για τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα
που του αναλογούν σύµφωνα µε το πρωτόκολλο κατάσχεσης.
Σε περίπτωση υποβολής εγγράφων αντιρρήσεων από τον κάτοχο των εµπορευµάτων, η υπηρεσία αµελλητί γνωστοποιεί
τούτο στον δικαιούχο και του παρέχει προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να ασκήσει τα κατά νόµο δικαιώµατά του. Εάν µέχρι την
παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία το αποτέλεσµα της ενέργειας του σηµατούχου, αίρεται η
προσωρινή κατάσχεση.
8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος, σχεδίου ή υποδείγµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας, δικαιώµατος δηµιουργού νέας φυτικής
ποικιλίας, προστατευόµενης ονοµασίας προελεύσεως, προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης και, γενικότερα, οποιουδήποτε
από τα δικαιώµατα που αναγράφονται στην παράγραφο 1, ή β)
κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που αναφέρονται στο στοιχείο α’ ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτηµένος χρήστης.
Ως πληρεξούσιος ή αντίκλητος του δικαιούχου νοείται κάθε
πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως διοικητικός υπεύθυνος σύµφωνα
µε την Κοινοτική ή Εθνική αίτηση Τελωνειακής Παρέµβασης του
δικαιούχου, όπως αυτή έχει κατατεθεί κατά τον Κανονισµό
1383/2003/ΕΚ στις Αρµόδιες Αρχές.
9. Οι Τελωνειακές Αρχές δύναται να προβαίνουν σε δέσµευση
εµπορευµάτων τα οποία διακινούνται µε αυτοκινούµενα µέσα ή
διατίθενται στο υπαίθριο εµπόριο ή βρίσκονται εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασµένου εµπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι
συνιστούν εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης ή πειρατικά
και για τα οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται, η προβλεπόµενη
από τον Κανονισµό 1383/2003/ΕΚ, αίτηση παρέµβασης του δικαιούχου δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τη δέσµευση
των εµπορευµάτων, την κοινοποίηση της δέσµευσης αυτής στον
δικαιούχο των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εµπορευµάτων, την καταστροφή τους, τα
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έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσµευσή τους, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισµού 1383/2003/ΕΚ.
10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζονται ειδικότερα
θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 40
Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση
του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ)
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται συλλογικό όργανο µε την
ονοµασία Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ).
2. Σκοπός του ΣΥΚΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται
µε τις αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση φαινοµένων παράνοµου εµπορίου και ενδεικτικά διακίνησης στην αγορά κάθε είδους εµπορευµάτων, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση
των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, διακινούνται στην αγορά χωρίς τα νόµιµα παραστατικά, διατίθενται χωρίς την απαιτούµενη άδεια, συνιστούν παράνοµη
αποµίµηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νοµοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).
3. Η αρµοδιότητα του ΣΥΚΑΠ εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
4. Αρµοδιότητες του ΣΥΚΑΠ είναι:
α) Ο συντονισµός των ενεργειών των αρµοδίων αρχών για την
πάταξη του παραεµπορίου, ιδίως δε του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνείων, της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, της Δηµοτικής Αστυνοµίας
και των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Τα ανωτέρω δηµόσια όργανα
οφείλουν να συνεργάζονται µε το Κέντρο και να παρέχουν σε
αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.
β) Η οργάνωση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
γ) Η διαχείριση καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο.
δ) Η πραγµατοποίηση συσκέψεων συντονισµού µε εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και
τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως ενδεικτικά της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ).
5.Το ΣΥΚΑΠ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με όµοια απόφαση ορίζεται ως Εκτελεστικός Υπεύθυνος του
ΣΥΚΑΠ στέλεχος του δηµόσιου τοµέα, εν ενεργεία ή µη, µε επιχειρησιακή εµπειρία στην οργάνωση, το συντονισµό και την εκτέλεση ευρείας κλίµακας επιχειρήσεων ελέγχου. Με την ίδια
απόφαση δύναται να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις και εφόσον το επιλεγέν πρόσωπο δεν είναι στέλεχος εν ενεργεία του δηµόσιου τοµέα, µηνιαία αµοιβή του ίση,
κατ’ ανώτατο όριο, µε το 60% των εκάστοτε µηνιαίων αποδοχών
Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
6. Το ΣΥΚΑΠ αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου ως Πρόεδρο. Τον Πρό-
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εδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνει ο
Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ.
β) Τον Εκτελεστικό Υπεύθυνο.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Λιµενικού Σώµατος.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος.
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του
Υπουργείου Οικονοµικών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ).
θ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).
Τα µέλη του ΣΥΚΑΠ µε τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται, κατόπιν πρόσκλησης του εποπτεύοντος Υπουργού, για µεν
την περίπτωση γ’ από τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, για δε
τις περιπτώσεις δ’ έως και θ’ από τους αντίστοιχους φορείς.
7. Η θητεία των µελών του ΣΥΚΑΠ είναι διετής και δύναται να
ανανεωθεί για άλλη µια διετία. Το ΣΥΚΑΠ υποστηρίζεται γραµµατειακά και διοικητικά από τη Διεύθυνση Διοικητικού και οικονοµικά από τη Διεύθυνση Οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να
αυξάνεται ο αριθµός των µελών του ΣΥΚΑΠ και να συµµετέχουν
εκπρόσωποι και από άλλους φορείς του άρθρου 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του
ΣΥΚΑΠ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 41
Τροποποιήσεις του ν. 2231/1994 (Α’139)
Εθνικός Χρόνος
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994 προστίθενται περιπτώσεις ιη’, ιθ’, κ’ και κα’ ως ακολούθως:
«ιη. Ως «Ιχνηλασιµότητα» η αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων,
η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε αποτέλεσµα µέτρησης ή η τιµή
ενός προτύπου συνδέεται µε αναφορά σε ένα υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και καταλήγει στο τελικό, ύψιστο επίπεδο µέτρησης του πρωτεύοντος προτύπου.
ιθ. Ως «Εθνικός Χρόνος» το πρότυπο φυσικό µέγεθος του χρόνου, όπως αυτό παράγεται και τηρείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ως χρονική κλίµακα UTC ( ΕΙΜ ), η οποία
αποτελεί την τοπική αναπαράσταση του Διεθνούς Συντονισµένου
Χρόνου - UTC.
κ. Ως «Ώρα Ελλάδος» η απεικόνιση του Εθνικού Χρόνου µε
προσαύξηση δύο ακεραίων ωρών, σύµφωνα µε τη ζώνη ώρας
στην οποία υπάγεται η Ελλάδα. Σε περιόδους ισχύος της θερινής
ώρας, η Ώρα Ελλάδος είναι ο Εθνικός Χρόνος προσαυξηµένος
κατά τρεις ακέραιες ώρες, σύµφωνα και µε τις αντίστοιχες
υπουργικές αποφάσεις.
κα. Ως «Χρονική σήµανση» η σήµανση κάθε χρονικής αναφοράς, επικοινωνίας ή εµπορικής συναλλαγής που αναφέρεται

στην Ώρα Ελλάδος.»
2. Η περίπτωση ε’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε. Ανάπτυξη και διάδοση της επιστηµονικής και τεχνολογικής
γνώσης σε θέµατα µετρολογίας. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει σχετικούς κανονισµούς, κώδικες, κατευθυντήριες οδηγίες και έγγραφα κανόνων εφαρµογής».
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994 προστίθεται εδάφιο ιβ’ ως ακολούθως:
«ιβ. Πιστοποίηση χρήσης όρων «Εθνικός Χρόνος» και «Ώρα Ελλάδος», όπως και κάθε παράγωγου σχετικού µεγέθους ή ακόµα
και µεγέθους που εµπεριέχει την ίδια έννοια».
4. Το εδάφιο ζ’ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2231/ 1994 τροποποιείται ως εξής:
«ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων για κάθε φύσης
έλεγχο, πιστοποιητικό ή υπηρεσία που παρέχει το ΕΙΜ. Για το
λόγο αυτόν καταρτίζει «Κατάλογο Υπηρεσιών και Τελών Διακρίβωσης» που εγκρίνεται και επικαιροποιείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του
ΕΙΜ για την ενηµέρωση όλων».
5. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2231/1994
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης, που χορηγούνται για συγκεκριµένη συσκευή, διάταξη ή όργανο µέτρησης που υπόκειται σε
διακρίβωση».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Στην παραπάνω αίτηση επισυνάπτεται δήλωση του αιτούντος περί αποδοχής των τελών διακρίβωσης και των όρων συνεργασίας. Η λήψη του αιτούµενου πιστοποιητικού προϋποθέτει την
καταβολή των τελών διακρίβωσης.»
7. Στο άρθρο 6 του ν. 2231/1994 προστίθεται παράγραφος 5
ως ακολούθως:
«5. Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες χρονοχρέωσης σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποχρεούται να τηρεί, για το σύστηµα
χρονοχρέωσης που χρησιµοποιεί, ιχνηλασιµότητα στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Μετρολογίας.»
8. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.
2231/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
« Άρθρο 7
Τήρηση και Διαχείριση Πιστοποιητικών
1.Τα Πιστοποιητικά που χορηγεί το ΕΙΜ αριθµούνται και καταχωρούνται σε αντίστοιχα Μητρώα των Εργαστηρίων του ΕΙΜ και
τηρούνται µε εµπιστευτικότητα.Στους ενδιαφεροµένους χορηγούνται µόνο τα πρωτότυπα πιστοποιητικά διακρίβωσης. Τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από αυτοκόλλητη επισήµανση των
στοιχείων διακρίβωσης, η οποία τίθεται εµφανώς στο διακριβωµένο όργανο, συσκευή ή διάταξη.
2. Για την επανέκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού διακρίβωσης απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου
6.»
9. Το άρθρο 14 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε όποιον επιθέτει ή χρησιµοποιεί σε όργανα, προϊόντα ή
στα περικαλύµµατα τους ή στα κάθε είδους εµπορικά έγγραφα
που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα µέσα δηµοσιότητας και διαφήµισης, αντικείµενα που δεν έχουν διακριβωθεί ή
ελεγχθεί από το Ε.Ι.Μ. ή από διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας (Ε.ΣΥ.Δ.) εργαστήριο ή µε οποιονδήποτε τρόπο αντιποιείται αρµοδιότητες του Ε.Ι.Μ. ή αρµοδιότητες του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1
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παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 του παρόντος αντίστοιχα, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ποσού από 5.000,00 έως 30.000,00
ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της πράξης και το µέγεθος της
ζηµίας που προκαλείται. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο
µπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του παραπάνω ποσού.
2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου προϊσταµένου
οργάνου του Ε.Ι.Μ. ή του Ε.ΣΥ.Δ., αντίστοιχα, µετά από κλήση
σε ακρόαση του υπόχρεου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’45). Κάθε απόφαση που εκδίδεται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη και να γνωστοποιείται άµεσα στον ενδιαφερόµενο µε συστηµένη επιστολή ή / και τηλεοµοιοτυπία (fax).
3. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο ενδιαφερόµενος δύναται
να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης.»
10. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1975/1942
( Α’295) τροποποιείται ως εξής:
«α) την σπουδήν των ουρανίων σωµάτων και των πλανητών».
Άρθρο 42
Συστήµατα εισροών – εκροών
σε πρατήρια υγρών καυσίµων
Η παρ. 6 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν.
3784/2009 (Α’ 137) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των
διατάξεων του συστήµατος εισροών-εκροών, και ειδικότερα προβλέπονται σωρευτικά ή διαζευκτικά:
αα) επιβολή διοικητικού προστίµου από χίλια (1.000) ευρώ έως
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
αβ) αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών
καυσίµων,
αγ) οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου
υγρών καυσίµων.
β. Με όµοια απόφαση κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και καθορίζονται:
βα. η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προσφυγής εναντίον των πράξεων επιβολής τους,
ββ. το είδος της κύρωσης και τα όρια του προστίµου,
βγ. οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και η κατά περίπτωση
σύσταση µικτών κλιµακίων διενέργειας των ελέγχων για παραβάσεις των διατάξεων του συστήµατος εισροών-εκροών,
βδ. τα αρµόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και
την απόφανση επί της προσφυγής όργανα, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
γ. Ειδικά η µη εµπρόθεσµη τοποθέτηση του συστήµατος εισροών - εκροών επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του
πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά
όργανα κατηρτισµένη σύµβαση, µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήµατος εισροών εκροών. Η, σε κάθε περίπτωση, παρέλευση προθεσµίας πέντε
(5) µηνών από την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του συστήµατος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επισύρει πέραν
των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
πρατηρίου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ του παρόντος.
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δ. Το είδος της επιβαλλόµενης κύρωσης και το ύψος του προστίµου αποφασίζεται λαµβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως τη
βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από
αυτήν, το βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως υπότροπος νοείται
όποιος εντός τριών (3) ετών από την επίδοση της απόφασης ή
τη βεβαίωση επιβολής του προστίµου για παράβαση διατάξεων
του συστήµατος εισροών-εκροών τελεί εκ νέου την ίδια παράβαση. Στους καθ’ υποτροπή παραβάτες επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση διπλασιασµός του προστίµου και πέραν αυτού όποια
άλλη κύρωση ρητώς ορίζεται.
Τα ονόµατα των παραβατών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στο διαδίκτυο, µε την επιφύλαξη της κείµενης
νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο µόνο από ένα
προς τούτο αρµόδιο όργανο. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίµου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια.
Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται για
τις πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από
τις κείµενες διατάξεις, όπως του άρθρου 17 παρ. 6 του ν.
3054/2002 (Α’ 230). Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες
από τις ποινικές κυρώσεις.
ε. 1) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών τιµωρούνται όσοι:
ια) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση ότι το λογισµικό πληροί τις
απαιτήσεις της νοµοθεσίας.
ιβ) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση νέων εκδόσεων λογισµικού
στην αρµόδια αρχή.
ιγ) Παραποιούν τα δεδοµένα παρέµβασης που σηµαίνονται
από τον φορολογικό µηχανισµό ή δεν τα αποστέλλουν.
9. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ τιµωρούνται όσοι επεµβαίνουν χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιούν ή αλλοιώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή µέρη
(υλικά, κατασκευαστικά µεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων,
διεπαφών, λογισµικού κ.λπ.) ή αλλοιώνουν παραγόµενα στοιχεία
του συστήµατος, που φυλάσσονται ή/και αποστέλλονται στη
βάση δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς και όσοι διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ότι διακινούν/εµπορεύονται καύσιµο µέσω αντλιών ή δεξαµενών που
δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστηµένο σύστηµα εισροών εκροών.»»
Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005 (Α’ 68)
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3325/ 2005,
όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 229 παρ. 1 του ν.
4072/2012 (Α’ 86), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 και που λειτουργούν νόµιµα εντός
της Περιφέρειας Αττικής, µπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, µε τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση, για τον εκσυγχρονισµό και τη
λειτουργία των µονάδων µετά τον εκσυγχρονισµό, πρέπει να
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 19 και
20 του ν. 3982/2011.
2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεµβάσεις εκσυγχρονισµού
µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Στα επαγγελµατικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν µετά την
έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 (Α’ 33), επιτρέπεται:
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αα) η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού τους
εξοπλισµού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των
37 kW ή η θερµική ισχύς πέραν των 70 kW,
ββ) η αλλαγή ή συµπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή
άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές
που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας
σύµφωνα µε το άρθρο 17.
β) Στις βιοµηχανίες-βιοτεχνίες, αποθήκες και µηχανολογικές
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης, καθώς
και στις µονάδες χαµηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την
έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασµού τους µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού τους µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας.
Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση και επιτρέπεται από τη χρήση
γης της περιοχής.
Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέµενη δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας που προκύπτει
αθροιστικά µετά την συµπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι
επιµέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο
κατάταξης στο βαθµό όχλησης, λαµβάνεται αυτό που οδηγεί
στον υψηλότερο βαθµό όχλησης.
γ) Στις περιοχές όπου προβλέπεται από τις χρήσεις γης η λειτουργία µονάδων µέσης όχλησης, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός
τους εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισµού δεν υπερβαίνει το
20% της υφιστάµενης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται
από τον τελευταίο εκσυγχρονισµό.
Αλλαγή ή συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον
χρησιµοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή µικρότερης ισχύος µηχανολογικός εξοπλισµός και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης
της µονάδας και επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής.
δ) Στις µονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται µόνο η τεχνολογική αναβάθµιση του υφιστάµενου µηχανολογικού εξοπλισµού,
χωρίς καµία αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος.
ε) Οι πιο πάνω προβλεπόµενοι εκσυγχρονισµοί των µονάδων
επιτρέπεται να γίνονται µέσα στα όρια που δεν µεταβάλλουν το
βαθµό όχλησης της µονάδας, όπως αυτά καθορίζονται στην
κ.υ.α. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β’ 1048), όπως αυτή εκάστοτε
ισχύει.
3. Για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις µονάδες ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης, που είναι εγκατεστηµένες εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός σύµφωνα µε τους
ειδικότερους όρους καθορισµού του Υποδοχέα συµπεριλαµβανοµένου του ανώτατου επιτρεπόµενου βαθµού όχλησης.
Για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις µονάδες ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης, που είναι εγκατεστηµένες εντός Χώρων
Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές
όπου από ειδικότερες πολεοδοµικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιοµηχανιών), επεµβάσεις εκσυγχρονισµού µπορούν να πραγµατοποιηθούν ως εξής:
α) Στις µονάδες χαµηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού τους, µε
την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της
µονάδας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση.
Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέµενη δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας που προκύπτει
αθροιστικά µετά την συµπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι
επιµέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο
κατάταξης στο βαθµό όχλησης, λαµβάνεται αυτό που οδηγεί
στον υψηλότερο βαθµό όχλησης.
β) Στις µονάδες µέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση
ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού τους µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας.
Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή ή στη µέση όχληση.
Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται
για καθετοποίηση της µονάδας χωρίς να αλλάζει ο βαθµός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης αθροιστικά.
γ) Στις µονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισµού δεν υπερβαίνει το
20% της υφισταµένης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται
από τον τελευταίο εκσυγχρονισµό.»
2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 16 του ν. 3325/ 2005 καταργούνται.
3. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«Επαγγελµατικών εργαστηρίων, όπως και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης
που διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό του οποίου η κινητήρια
ισχύς δεν υπερβαίνει τα τριάντα επτά (37) KW ή η θερµική ισχύς
τα εβδοµήντα (70) KW. Η εγκατάσταση (ίδρυση) επαγγελµατικών εργαστηρίων των κατηγοριών Αγ, Ββ και C της 5905/Φ/
15839/ 12.7.1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’611) επιτρέπεται µόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., EM, EO, σε περιοχές
υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 και
σε περιοχές όπου από ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιοµηχανιών, επιτρέπεται η εγκατάσταση βιοµηχανιών – βιοτεχνιών και επαγγελµατικών
εργαστηρίων χαµηλής όχλησης, καθώς και µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3982/2011.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί νόµιµα, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, ώστε
να µπορούν να µετεγκαταθίστανται οπουδήποτε µέσα στα όρια
της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται να µετεγκατασταθούν
µέσα στα ίδια όρια αποκλειστικά µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Σε Χώρους Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ,
περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ.
23.2.1987, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδοµικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιοµηχανιών) και
σε Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου
41 του ν. 3982/2011, ανεξάρτητα από το µέγεθος της αρχικής κινητήριας ισχύος που διαθέτουν.
β) Σε υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του ν. 3325/ 2005 (Α’
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68) βιοµηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές
εκτός σχεδίου µε την προϋπόθεση ότι η µονάδα που µετεγκαθίσταται είναι χαµηλής ή µέσης όχλησης.
γ) Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πληµµυρών, σεισµού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, εφόσον η µετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά, βιοµηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του
ν. 3325/2005.»
Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Επαγγελµατικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονοµική µονάδα του προηγούµενου εδαφίου, η οποία πληροί σωρευτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει µηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 KW ή η θερµική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαµβάνεται η ισχύς η
οποία δεν σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία,
καθώς και η ισχύς µηχανολογικής εγκατάστασης προορισµένης
αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούµενη
δραστηριότητα.
β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικ. 3137/191/Φ.15/ 2012 (Β’1048) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
2. Η περίπτωση ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση
της παραγράφου 2 και έχουν εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ µεγαλύτερη των 10 kw».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 προστίθεται
περίπτωση ιγ’ ως εξής:
«ιγ) Οι µεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε
εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση µετακίνησης ή αλλαγής θέσης του µηχανολογικού εξοπλισµού εντός του χώρου της εγκατάστασης, ο φορέας
της δραστηριότητας µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας µέχρι την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας,
εφόσον, πριν τη µετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του εξοπλισµού
ενηµερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ηµερών από τη µετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του µηχανολογικού
εξοπλισµού προσκοµίσει νέο µηχανολογικό σχεδιάγραµµα και
υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού για τη µη µεταβολή της στατικής επάρκειας του κτιρίου.
Σε περίπτωση αφαίρεσης µηχανολογικού εξοπλισµού, ο φορέας της δραστηριότητας µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της
δραστηριότητας µέχρι την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας,
εφόσον, πριν την αφαίρεση ενηµερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ηµερών από την αφαίρεση προσκοµίσει
νέο µηχανολογικό σχεδιάγραµµα.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής :
«2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους που είναι αρµόδιος για
τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.
γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων
(Σ.Ε.Β.).
ζ) Έναν εκπρόσωπο της 'Ενωσης Περιφερειών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.).
ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιµελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη.
Αν η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά απόρριψης αιτήµατος έκδοσης άδειας εγκατάστασης της περίπτωσης 29 του
άρθρου 3 του π.δ. 78/2006 (Α’ 80), της Επιτροπής προεδρεύει
αντί του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ο Γενικός Γραµµατέας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου αντί του Νοµικού Συµβούλου που είναι αρµόδιος
για τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ο Νοµικός Σύµβουλος
που είναι αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αντί του Γενικού Διευθυντή Στήριξης της
Βιοµηχανίας ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Για όλα τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται αναπληρωτές. Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας αναπληρώνεται από τον Νοµικό
Σύµβουλο που είναι αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από τον Νοµικό Σύµβουλο που είναι αρµόδιος για τη
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Οι εν
λόγω Νοµικοί Σύµβουλοι αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους
Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.»
6. Η παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Το
νοµικό πρόσωπο που έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρίας του κ.ν.
2190/1920 (Α’ 37), το οποίο δύναται να διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ
στη διοίκηση και διαχείριση των ΕΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Μέρους.»
7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 47 του ν.
3982/2011 (Α’ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά που αναφέρονται στο
άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2 του νόµου αυτού θα υπολογίζονται
επί της τελικής συνολικής έκτασης, µετά την έγκριση της επέκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου.»
8. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με την απόφαση έγκρισης της σύµβασης µεταβίβασης της
διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις περιέρχονται υποχρεωτικά µε σύµβαση που περιβάλλεται τον τύπο συµβολαιογραφικού εγγράφου
άνευ ανταλλάγµατος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.»
9. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 3982/2011 προστίθεται περίπτωση ιβ’ ως εξής:
«ιβ) στις δαπάνες έργων εξωτερικών υποδοµών στην περί-
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πτωση που εκτελούνται από την ΕΑΝΕΠ».
10. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ αιτείται την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης του ΕΠ µαζί µε την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 47, η διαδικασία γνωµοδοτήσεων του Συµβουλίου
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένης Διοίκησης (ΣΧΟΠΑΔ) και του Δήµου διενεργείται και ολοκληρώνεται παράλληλα µε τη διαδικασία γνωµοδοτήσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, των Διευθύνσεων Χωροταξίας και ΕΑΡΘ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµοδίου Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου (όπου
απαιτείται). Οι γνωµοδοτήσεις αυτές αποστέλλονται στη Διεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας για τις περαιτέρω ενέργειες. Η τελική
εισήγηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς για την έγκριση της
πολεοδοµικής µελέτης µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47, γίνεται σε αυτήν την περίπτωση από τη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
11. Οι περιπτώσεις α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν.
3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας
κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης της
ιδιοκτησίας».
«δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα,
όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιµα, προβλήµατα µε τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όµβριων
ή ακαθάρτων υδάτων (λυµάτων), δικτύων οδοποιίας, και».
12. Στην αρχή της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3982/ 2011 που
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«3. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις επιτρέπεται κατά τη σχετική κείµενη νοµοθεσία να εκδίδονται
οικοδοµικές άδειες ή να δίνεται συνέχεια στην εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της ΕΑΝΕΠ
που αποστέλλεται στο αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο.»
13. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3982/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 1.3».
14. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δικαίωµα συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της
ΕΔΕΠ
έχουν οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ στους οποίους συµπεριλαµβάνεται και η ΕΑΝΕΠ εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης. Οι ιδιοκτήτες
γης στο ΕΠ συµµετέχουν στην ΕΔΕΠ κατ’ αναλογία της έκτασης
που διαθέτουν στο ΕΠ και µόνο για όσο διάστηµα είναι ιδιοκτήτες
αυτής. Η ΕΔΕΠ µπορεί να συσταθεί και από έναν µόνο ιδιοκτήτη,
αν αυτός είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης γης στο ΕΠ. Οι ιδιοκτήτες
γης στο ΕΠ που εκµισθώνουν εδαφική έκταση στο ΕΠ ή οικοδόµηµα, µπορούν να µεταβιβάζουν στον µισθωτή, για όσο διάστηµα
διαρκεί η µίσθωση, και το δικαίωµα συµµετοχής τους στην
ΕΔΕΠ.»
15. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η προθεσµία αποµάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης
των νοµίµως υφιστάµενων µεταποιητικών δραστηριοτήτων, η
οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2017,
παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Προκειµένου να ισχύσει το προηγούµενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λει-
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τουργούν µέχρι τότε µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους
και να έχουν εφοδιαστεί, έως την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε άδεια
µετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η µετεγκατάστασή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεµβρίου 2017. Μετά την ηµεροµηνία αυτή µε ευθύνη της
Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα µηχανήµατα εξακολουθούν να
υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Για τις επιχειρήσεις
που δεν θα έχουν εφοδιαστεί µε άδεια µετεγκατάστασης σε νέα
θέση έως την 31η Δεκεµβρίου 2016 επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας από 1ης Ιανουαρίου 2017 και σφράγιση των µηχανηµάτων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Διαδικασίες
διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για
το λόγο αυτόν βρίσκονται σε εκκρεµότητα, αναστέλλονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω εδάφια, µέχρι 1.1.2017 και 31.12.2017 αντίστοιχα. Ως «νόµιµα υφιστάµενες» νοούνται οι δραστηριότητες
οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες
των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον σε ισχύ, αλλά
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας εκτός
από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούµενα εδάφια
δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε
περιοχή, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12
του ν. 3481/2006 (Α’162).»
Άρθρο 45
Τροποποίηση του ν. 3614/2007 (Α’267)
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση µπορεί να ανακαλείται ολικά ή µερικά ή
να τροποποιείται η απόφαση ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. Επίσης µε όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι
όροι των δράσεων που αναλαµβάνονται, σύµφωνα µε την παραπάνω περίπτωση β’, όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο πραγµατοποίησης των επενδύσεων.»
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις για το ΕΣΥΠ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» και το διακριτικό
τίτλο Ε.Σ.Υ.Π. στην ελληνική γλώσσα και «National Quality Infrastructure System - NQIS» στην αγγλική γλώσσα, µε έδρα το Δήµο
Αθηναίων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν πρότασης
του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να µεταφέρεται η έδρα σε
άλλο Δήµο εντός της Περιφέρειας Αττικής. Το ως άνω Νοµικό
Πρόσωπο ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου
συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο
ιδρυόµενο Νοµικό Πρόσωπο εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές µονάδες µε διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», η «Εθνικό
Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.» και η «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε..»»
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου
µπορεί να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή,
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πέµπτο (5ο) µέλος στο Διοικητικό Συµβούλιο ορίζεται πρόσωπο
εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής εµπειρίας στα θεµατικά πεδία του ΕΣΥΠ.»
Άρθρο 47
Συµβάσεις επιστολικής αλληλογραφίας
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Συµβάσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) µε την
ανώνυµη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)»
για παροχή υπηρεσιών αποστολής επιστολικής αλληλογραφίας
και δεµάτων που έχουν λήξει ή λήγουν µέχρι τις 30.6.2013 παρατείνονται, υπό τους αυτούς όρους, µέχρι την ολοκλήρωση της
προβλεπόµενης από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α’ 44) διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή των νέων συµβάσεων,
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2013.
Άρθρο 48
Όργανο συµβιβασµού της Απόφασης 2009/750/ΕΕ
1. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Επιτροπή Συµβιβασµού, που αποτελείται από:
α) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του.
β) Τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων µε Συµβάσεις
Παραχώρησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Διευθυντή της Υπηρεσίας ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, µε τον αναπληρωτή του.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Έργων.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η θητεία του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέα
αυτής ορίζεται διετής.
3. Η Επιτροπή λειτουργεί ως όργανο συµβιβασµού για τη διευκόλυνση της µεσολάβησης µεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων
στην Ελλάδα και παρόχων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ), οι οποίοι έχουν συνάψει συµβάσεις ή βρίσκονται σε
διαπραγµατεύσεις σύναψης σύµβασης µε τους εν λόγω φορείς
χρέωσης διοδίων.
4. Η Επιτροπή παρεµβαίνει σε τυχόν διαφορά που αφορά συµβατικές σχέσεις ή διαπραγµατεύσεις µεταξύ παρόχων ΕΥΤ και
φορέων χρέωσης διοδίων µετά από αίτηµα ενός εξ αυτών. Η Επιτροπή για την άσκηση του έργου της δηλώνει εντός ενός (1)
µηνός από τη λήψη του αιτήµατος παρέµβασης, εάν έχει λάβει
όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη µεσολάβηση και διατυπώνει
την γνώµη της σχετικά µε τη διαφορά εντός έξι (6) µηνών από τη
λήψη του αιτήµατος παρέµβασης. Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως εάν
οι συµβατικοί όροι, που επιβάλλει ένας φορέας χρέωσης διοδίων
σε διαφορετικούς παρόχους ΕΥΤ δεν εισάγουν διακρίσεις και αντανακλούν δικαίως τις δαπάνες και τους κινδύνους των συµβαλλόµενων µερών.
5. Η Επιτροπή για την επιτέλεση του έργου της µεταξύ άλλων:
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α. συνεργάζεται µε τα όργανα συµβιβασµού των λοιπών κρατών - µελών και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε το έργο
τους, τις βασικές αρχές και τις πρακτικές τους,
β. εξουσιοδοτείται να ζητάει σχετικές πληροφορίες από τους
φορείς χρέωσης διοδίων, τους παρόχους ΕΥΤ και τρίτους που
δραστηριοποιούνται στην παροχή της ΕΥΤ εντός της χώρας, και
γ. δικαιούται να ζητάει κάθε πληροφορία ή έγγραφο και την
γνώµη των κατάλληλων προσώπων (υπαλλήλων ή άλλων), ειδικών επί των θεµάτων που ανακύπτουν, µε όποιο τρόπο κρίνεται
προσφορότερος κάθε φορά.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής
Συµβιβασµού, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α’ 57), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 94
Άδειες Οδήγησης - Κυρώσεις
Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
1. Για την οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και
αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας
άδειας οδήγησης. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης, η κλιµάκωση και η ισοδυναµία µεταξύ των κατηγοριών, καθώς και η χορήγηση, ανανέωση και η αµοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή
αυτών ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
2. Απαγορεύεται η οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων:
α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική
άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση
αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται προκειµένου να αποκτήσουν συγκεκριµένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε τα κατά νόµο προβλεπόµενα έγγραφα για το σκοπό αυτόν.
β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχηµάτων,
ακόµα και εάν κατέχουν την προβλεπόµενη στην προηγούµενη
περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης.
3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον έχουν συµπληρώσει
την ελάχιστη απαιτούµενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης:
α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.
β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία
έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και
δεν έχουν την κανονική διαµονή τους στην Ελλάδα.
γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συµφωνία, η οποία έχει κυρωθεί µε
νόµο και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική διαµονή τους στην Ελ-
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λάδα.
δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόµενα
σε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν κυρωθεί µε νόµο
και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική διαµονή τους στην Ελλάδα.
ε. Οι οδηγοί µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων
τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις
ελληνικές ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας, εφόσον
είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από
τις αρµόδιες υπηρεσίες τους.
στ. Τα µέλη διπλωµατικών αποστολών και προξενικών αρχών,
καθώς και τα µέλη Διεθνών Οργανισµών και Γραφείων Διεθνών
Οργανισµών στην Ελλάδα ως και τα µέλη των οικογενειών τους,
υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν,
και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση
Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν
ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το
δικαίωµα οδήγησης οχήµατος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσηµα µεταφρασµένης.
4. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί µοτοποδήλατο, µοτοσικλέτα, µηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη
άδεια οδήγησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1 του παρόντος
ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως
δώδεκα (12) µήνες, µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00)
ευρώ, καθώς και µε επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας
οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ηµέρες.
Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν
εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α’ 49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δηµοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α’82).
5. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό
ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο π.δ.74/2008 (Α’ 112), τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και µε αφαίρεση του εντύπου της
άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ηµέρες.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών
και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες
των διατάξεων του διατάγµατος αυτού, καθώς και η διαδικασία
επιβολής τους.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται:
α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά
τις άδειες οδήγησης.
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
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των εξεταστών υποψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και οι υποχρεώσεις των εξεταστών.
γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υποψήφιων
οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων µε την
καθιέρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων πριν από την εξέταση.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιούνται και
συµπληρώνονται τα Παραρτήµατα του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).»
2. Το άρθρο 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε µε το ν.2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 95
Ισχύς αδειών οδήγησης - Κυρώσεις
1. Η ισχύς των αδειών οδήγησης ορίζεται στο π.δ. 51/2012 (Α’
101).
2. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί µοτοποδήλατο, µοτοσικλέτα, µηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο ενώ η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης
έχει λήξει, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200)
ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο το έντυπο της άδειας οδήγησής του και αποστέλλεται στην
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που το χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της οποίας θα
δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.
Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν
εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν.3446/2006 (Α’49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δηµοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν.4070/2012 (Α’ 82).
3. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό
ή λεωφορείο ενώ έχει λήξει το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 74/2008
(Α’ 112), τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400)
ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο ή το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου, το έντυπο της άδειας οδήγησής του και αποστέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που τη χορήγησε ή σε αυτή,
στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.»
3. Το άρθρο 96 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α’ 57), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, καταργούνται.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της οδήγησης οδικού οχήµατος σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την κατά περίπτωση νόµιµη
άδεια οδήγησης, ως και το αναγκαίο, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας ή σε πρόσωπο του οποίου τα
στοιχεία αυτά έχουν αφαιρεθεί για οποιαδήποτε παράβαση. Στη
δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια
της αφαίρεσης των ως άνω στοιχείων.»
5. Το άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 100
Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός
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1. Ο οδηγός οδικού οχήµατος υποχρεούται, όταν οδηγεί, να
φέρει τη νόµιµη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του
οχήµατος, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη πληρωµής
των τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια
οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγού Οχηµάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων (ADR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συµφωνία ADR του ν.1741/1987 (Α’225) όπως ισχύει, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βεβαίωση
καλής λειτουργίας ταχογράφου, τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό αυτοκόλλητο σήµα, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο, βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα
µε την κατηγορία του οχήµατος από τις ειδικές διατάξεις.
2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο είκοσι (20) ευρώ για την
έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα.»
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
1. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.
51/2012 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Κατηγορία Β:
Αυτοκίνητα µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα µέχρι 3.500 kg και
σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για τη µεταφορά οκτώ (8), (το
πολύ) επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο,
του οποίου η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750
kg.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης
τύπου, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να συνδυάζονται µε οποιοδήποτε ρυµουλκούµενο, µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό τον όρο ότι η
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του συνδυασµού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg. Στην περίπτωση όµως που ο συνδυασµός
αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, απαιτείται, η οδήγησή του να γίνεται µόνον µετά από ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος V, ενώ το έντυπο της
άδειας οδήγησης φέρει στην κατηγορία Β τον κοινοτικό κωδικό
αριθµό 96.»
2. Το άρθρο 5 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες AM, Al, Α2, A, Bl, Β
και BE έχουν διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από την ηµέρα
της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριµένης κατηγορίας ή από την ηµέρα της
ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συµπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Οι άδειες
οδήγησης για τις κατηγορίες Cl, C1E, C, CE, Dl, DIE, D και DE
έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ηµέρα της επιτυχούς
εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς για τη χορήγηση της
συγκεκριµένης κατηγορίας ή από την ηµέρα της ανανέωσής της,
κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συµπλήρωσης της ηλικίας
των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Η διοικητική ισχύς των
αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συµπλήρωση
της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του
68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συµπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και µέχρι τη συµπλήρωση των 80
ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ηµέρα της
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επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ηµέρα της ανανέωσης
της κατηγορίας, κατά περίπτωση.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται
πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις
κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου
της άδειας. Μετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ηµέρα της
ανανέωσης της κατηγορίας.
2. Σε περίπτωση απώλειας ή αδυναµίας ανάγνωσης ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης του µικροεπεξεργαστή του εντύπου της
άδειας οδήγησης, ως χρόνος ισχύος λογίζεται αυτός, που έχει
εκτυπωθεί στο έντυπο της άδειας.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορεί να ορίζεται µικρότερος χρόνος ισχύος, για λόγους υγείας του κατόχου της
άδειας οδήγησης.
4. Η άδεια οδήγησης ή οι επιµέρους κατηγορίες της παύουν
αυτοδικαίως να ισχύουν εφόσον:
α. λήξει η χρονική ισχύς τους ή
β. ο ενδιαφερόµενος παύει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του
Παραρτήµατος III ή
γ. το έντυπο της άδειας οδήγησης έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των
στοιχείων της.
5. Κατηγορίες αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί, πριν
τις 19.1.2013, από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή τα
κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και η ισχύς τους, από την
ηµεροµηνία της αρχικής χορήγησης ή της τελευταίας ανανέωσης, είναι µεγαλύτερη αυτής των αντίστοιχων ελληνικών κατηγοριών αδειών οδήγησης, ανανεώνονται ή αντικαθίστανται, κατά
περίπτωση, µε την πάροδο διετίας από την ηµέρα που ο κάτοχος
της άδειας οδήγησης αποκτήσει την κανονική του διαµονή στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα περί ανανέωσης ή αντικατάστασης των αντίστοιχων κατηγοριών των ελληνικών αδειών
οδήγησης, που έχουν εκδοθεί πριν τις 19.1.2013.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραπάνω απαιτούµενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE
µειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες D και DE στα 21 έτη
µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς των κατηγοριών
αυτών. Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν
έχει συµπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η
έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιµέλειά του,
η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την ανταλλαγή, ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης
δεν υποχρεούται, από τη δηµοσίευση του παρόντος προεδρικού
διατάγµατος, να καταβάλει πάγια τέλη χαρτοσήµου και εισφορές
υπέρ τρίτων. Τα τέλη αυτά και οι εισφορές καταβάλλονται κατά
την ανανέωση της ελληνικής άδειας οδήγησης.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή του περιορισµού ή της αναστολής ισχύος ή της αφαίρεσης ή της ακύρωσης του δικαιώµατος οδήγησης, επιτρέπεται η ανταλλαγή της αλλοδαπής άδειας
σε ελληνική, εφόσον έχει την κανονική διαµονή του στην Ελλάδα,
προκειµένου να υλοποιηθούν οι περιορισµοί αυτοί.»
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6. Στο άρθρο 9 του π.δ. 51/2012 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο έχει
κανονική διαµονή στην Ελλάδα, αν έχει υποστεί στο έδαφος κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχνενστάιν τέτοια κύρωση, η οποία δεν του
επιτρέπει να πάρει άδεια οδήγησης στο κράτος αυτό.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 του διατάγµατος αυτού, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης
από 1 µέχρι 6 µήνες.»
8. Στο π.δ. 51/2012 προστίθεται άρθρο 21Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 21Α
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Αµοιβαία Συνδροµή
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι διαδικασίες για την εφαρµογή του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης µε σκοπό την εξασφάλιση της
εποπτείας και του ελέγχου κάθε κατηγορίας που χορηγείται, ανταλλάσσεται, αντικαθίσταται, ανανεώνεται ή αφαιρείται και καθορίζονται προϋποθέσεις ενηµέρωσης των αλλοδαπών Αρχών.»
9. Το τρίτο εδάφιο του εθνικού κωδικού αριθµού 114 της περίπτωσης 12 της παραγράφου 3 του Παραρτήµατος Ι, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφόσον, όµως, έχει τεθεί σε άδεια οδήγησης των παραπάνω
κατηγοριών, οι οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις 10 Σεπτεµβρίου
2008, εξακολουθεί να µεταφέρεται σε κάθε έντυπο αδείας του
Παραρτήµατος Ι του διατάγµατος αυτού, το οποίο έντυπο εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού εντύπου, για οποιονδήποτε
λόγο, µέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας αποκτήσει την υπηρεσία
των 12 µηνών οδήγησης οπότε και διαγράφεται ο συγκεκριµένος
κωδικός ή αποκτήσει Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.) αρχικής επιµόρφωσης.»
10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Παραρτήµατος
VI του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της δοκιµασίας και η απόσταση που διανύεται
πρέπει να είναι επαρκείς για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και
της συµπεριφοράς που καθορίζονται στο σηµείο 2 του παρόντος
παραρτήµατος.»
11. Οι παράγραφοι α’ και δ’ της περίπτωσης 2.2. της Ενότητας
Α’ «Ιατρική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών» του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήµατος III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι υπερέβησαν το 65ο έτος
της ηλικίας τους και πρόκειται να τους χορηγηθεί, για πρώτη
φορά, άδεια οδήγησης, καθώς και των οδηγών, οι οποίοι υπερέβησαν το 80ό έτος της ηλικίας τους και πρόκειται να ανανεώσουν
την άδεια οδήγησής τους.»
«δ) Των οδηγών που έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειας
οδήγησης εφόσον η προηγούµενη εξέτασή τους έγινε από Δ.Ι.Ε..
Εξαιρούνται οι οδηγοί που εξετάστηκαν από Δ.Ι.Ε. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης µετά το 65ο έτος της ηλικίας τους και
οι οδηγοί µε κινητικά προβλήµατα, οι οποίοι αντί της Δ.Ι.Ε., µπορούν να αξιολογούνται από Κρατικό Ίδρυµα, το οποίο ασχολείται
συστηµατικά µε το έργο αξιολόγησης ικανοτήτων οδήγησης Ατόµων µε Αναπηρίες, µε προβλήµατα κινητικότητας ή ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου προβλήµατα (όπως είναι το
Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α), ή το ισότιµο µε τη Δ.Ι.Ε. όργανο, το

οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν από τις οικείες
διατάξεις.»
12. Το Παράρτηµα V του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) αντικαθίσταται
ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης οδηγών για σύνολα οχηµάτων της κατηγορίας Β µε ρυµουλκούµενο µεγίστης επιτρεπόµενης µάζας που υπερβαίνει τα 750 kg, όταν ο συνδυασµός
αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι µικρότερος ή ίσος των
4.250 kg (τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 3).
1. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των οδηγών ορίζεται σε τουλάχιστον επτά (7) ώρες.
2. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδηγών.
Η εκπαίδευση των οδηγών καλύπτει τις γνώσεις, τις ικανότητες
και τη συµπεριφορά όπως περιγράφονται στο στοιχείο 2 του Παραρτήµατος II, καθώς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις του στοιχείου 7 του ίδιου Παραρτήµατος.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται:
- Στη δυναµική της κίνησης των οχηµάτων, στα κριτήρια ασφαλείας, στα έλκοντα οχήµατα και ρυµουλκούµενα (µηχανισµός
ζεύξης), στην ορθή φόρτωση και στον εξοπλισµό ασφαλείας.
Το πρακτικό µέρος της εκπαίδευσης περιλαµβάνει τις ακόλουθες δοκιµασίες: επιτάχυνση, επιβράδυνση, οπισθοπορεία, πέδηση, απόσταση ακινητοποίησης, αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας,
πέδηση/αποφυγή, ταλάντευση ρυµουλκούµενου, αποσύνδεση
ρυµουλκούµενου από το µηχανοκίνητο όχηµά του και επανασύνδεσή του, στάθµευση.
- Ο υποψήφιος πρέπει να εκτελεί το πρακτικό µέρος της εκπαίδευσης και να επιδεικνύει τις ικανότητες και τη συµπεριφορά
του στους δηµόσιους δρόµους.
- Τα σύνολα οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση εµπίπτουν στην κατηγορία της άδειας οδήγησης για την
οποία έχει υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόµενος.»
Άρθρο 51
Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3897 /2010
(Α’208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται ο Πρόεδρος και
τα µέλη του Ε.Σ.Ο.Α. µε τους αναπληρωτές τους.»
Άρθρο 52
Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδήγησης
και πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας
1. Για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης
µιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β’, καθώς και για
την επέκταση από την κατηγορία Β σε µια από τις κατηγορίες C
ή C1 ή D ή D1 καταβάλλεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ το
οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του
Κράτους. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του
δικαιώµατος οδήγησης.
2. Για τη χορήγηση, ή την ανανέωση, οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήµου και εισφορά υπέρ
τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
3. Για κάθε πρωτοβάθµια ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού
ή οδηγού, ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει αµοιβή στο γιατρό που
διενεργεί την εξέταση αυτή, ίση µε το ποσό που ισχύει κάθε
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φορά ως κατώτατο όριο αµοιβής των συµβεβληµένων µε το Δηµόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. Στους γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή κρατικών κέντρων υγείας της
παραγράφου 1.4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
4. Για την αντιµετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του έργου
της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για κάθε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιου οδηγού ή οδηγού εκτός της περίπτωσης απόκτησης Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), καθώς και για κάθε θεωρητική εξέταση, καταβάλλεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
Προκειµένου οδηγός να συµµετάσχει και σε εξετάσεις για τη
χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
αρχικής επιµόρφωσης, ανεξάρτητα της κατηγορίας οδήγησης
που είτε κατέχει είτε θα του χορηγηθεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση απόκτησης Π.Ε.Ι. (επιβατών ή εµπορευµάτων),
καθώς και για κάθε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού το ποσό των είκοσι (20) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
5. Για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης καταβάλλεται το ποσό των τριάντα (30) ευρώ το οποίο και
αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας
και το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο
του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
Το παραπάνω ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω µερικής (διάρρηξη) ή ολικής
κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πληµµύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρµόδιας Αρχής.
7. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1,
4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Το άρθρο 13 του π.δ. 51/2012 και η παράγραφος 1.5 του
Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 καταργούνται.
Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του π.δ. 74/2008 (Α’ 112)
1. Στο άρθρο 3 του π.δ. 74/2008 προστίθεται παράγραφος 3Α
ως εξής:
«Οποτεδήποτε οι οδηγοί των παραπάνω εξαιρέσεων επιθυµούν να αποκτήσουν Π.Ε.Ι., υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη
διαδικασία αρχικής επιµόρφωσης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από δύο υπαλλήλους
της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, και ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία
ΔΕ, εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου
ή ισότιµης σχολής, εκ των οποίων ο ένας, τουλάχιστον, τεχνικός.
Τα µέλη της επιτροπής µαζί µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Διευθυντή Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112) καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, ο Διευθυντής
Σπουδών της Σχολής / του Κέντρου Π.Ε.Ι. ο οποίος είναι ο αρµόδιος ως προς την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράµµατος περιοδικής κατάρτισης του φορέα του, υπογράφει τις
σχετικές βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης των ενδιαφεροµένων.»
Άρθρο 54
Τροποποίηση του π.δ. 208/2002 (Α’ 194)
Στο άρθρο 11 του π.δ. 208/2002 προστίθεται παράγραφος 4
που έχει ως εξής:
«4. Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος ρυµουλκούµενου µε ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα µικρότερη ή ίση
των 3500 kg και προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε εκπαιδευτικό
κατηγορίας ΒΕ, υπόκειται κάθε χρόνο σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση
καταλληλότητας µε την προϋπόθεση ότι για το έλκον όχηµα δοκιµασίας της κατηγορίας Β έχει χορηγηθεί καταλληλότητα ως εκπαιδευτικό από ΚΤΕΟ.»
Άρθρο 55
Θέµατα Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/1998
(Α’ 289) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές θα πρέπει να είναι µόνιµοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Δ’ και δωδεκαετή αναγνωρισµένη δηµόσια υπηρεσία ή Απόφοιτοι της ΕΣΔΔ µε
τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία µετά την αποφοίτησή τους, οι
οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική τους κατάρτιση,
την υπηρεσιακή τους επίδοση και το ήθος τους.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 177 του ν. 3669/ 2008 (Α’
116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή
και για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 56
Τροποποίηση του ν. 1955/1991 (Α’ 112)
Μετά την παρ. 8 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991 (Α’
112), προστίθενται νέες παράγραφοι ως ακολούθως:
«9. Στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη κηρυχθεί αναγκαστική
απαλλοτρίωση υπέρ ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. σε διαφορετικά ακίνητα και
ορισµένα από αυτά, για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί η κηρυχθείσα απαλλοτρίωση, καθίστανται αναγκαία για την εκτέλεση των
έργων που εµπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, είναι δυνατή
ως προς τα ακίνητα αυτά, η µεταβολή του προσώπου του υπέρ
ου η κηρυχθείσα απαλλοτρίωση, υπέρ της Εταιρείας και των σκοπών της. Η εν λόγω µεταβολή επέρχεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των Υπουργών που εποπτεύουν τα εµπλεκόµενα νοµικά πρόσωπα, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και µεταγράφεται µετά τη συντέλεση στα οικεία
βιβλία µεταγραφών.
10. Η Εταιρεία στην παραπάνω περίπτωση υπεισέρχεται στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ως προς τα ακίνητα αυτά, δικαιούµενη να παρεµβαίνει κυ-
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ρίως σε κάθε στάδιο δίκης που διεξάγεται για τη συγκεκριµένη
αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς έγγραφη προδικασία, µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.
11. Σε περίπτωση που κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω, η Εταιρεία
καταστεί το υπέρ ου η απαλλοτρίωση πρόσωπο, η συντέλεση της
απαλλοτρίωσης γίνεται µε δαπάνη της Εταιρείας και η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι συντελέσθηκε υπέρ αυτής.»
Άρθρο 57
Επιχορήγηση ENISA
Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του, ο Οργανισµός
δύναται να επιχορηγείται, για το έτος 2013 και εφεξής, µε πίστωση του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ορίζεται το ύψος της επιχορήγησης και η διαδικασία εκταµίευσης του σχετικού ποσού.
Οι πράξεις επιχορήγησης του Οργανισµού για την κάλυψη των
στεγαστικών του αναγκών κατά το τρέχον έτος ισχύουν από την
έκδοσή τους και εφεξής.
Άρθρο 58
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η θητεία των µελών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι το διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν µπορεί να
υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι (6) µήνες. Η Αρχή µπορεί
να συνεχίσει να λειτουργεί, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο, εάν
κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών και τα λοιπά
τακτικά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας.»
Η παρούσα παράγραφος ισχύει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4146/2013 (Α’ 90).
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα µέλη της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους.
Ο Πρόεδρος και τα τακτικά µέλη της Αρχής, είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε
αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άµισθου ή έµµισθου δηµόσιου
ή δικηγορικού λειτουργήµατός τους ή οποιασδήποτε άλλης
επαγγελµατικής δραστηριότητας. Τα µέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που κατέχουν οποιαδήποτε έµµισθη θέση
στο Δηµόσιο, απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης
τους.
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να
ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή
οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα µέλους της Αρχής.
Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της
ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος ή λειτουργήµατός τους
σε αναθέτουσες αρχές ή σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ή συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τα αναπληρωµατικά µέλη της
Αρχής η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. µε
καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Τα µέλη της Αρχής, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται, για πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους να παρέ-

χουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις
οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει
στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 43/2013 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΕΑΑΔΗΣΥ και την εκπλήρωση της αποστολής της, πιστώσεις, εγγράφονται στον ετήσιο
προϋπολογισµό της.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ.
123/2012 (Α’ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης κατανέµονται τέσσερις (4) από τις υφιστάµενες ή συνιστώµενες µε το παρόν θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ειδικοτήτων οικονοµολόγου ή νοµικού ή µηχανικού, ένας εκ των οποίων θα προΐσταται του Περιφερειακού Γραφείου. Η θέση του Προισταµένου του
Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί σε θέση
Προϊσταµένου Τµήµατος της Αρχής. Στο Περιφερειακό Γραφείο
Θεσσαλονίκης κατανέµεται και µία υφιστάµενη θέση µόνιµου
προσωπικού κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.»
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 123/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής, η επιλογή γίνεται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό
που υπηρετεί στην Αρχή κατά το χρόνο της επιλογής.»
6. Το εδάφιο έκτο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α’
137), στις συµβάσεις που εξαιρούνται από το νόµο αυτόν σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συµβάσεις
που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από την
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να
συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα ασφάλειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος σύµφωνα µε τα ανωτέρω.»
Άρθρο 59
Στην παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του ν. 2436/1996 (Α’ 192)
προστίθενται περιπτώσεις ι’ και ια’ ως εξής:
«ι. Δαπάνες για αποζηµίωση κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων που διενεργούν ελέγχους σε δείγµατα οργάνων µέτρησης
ή σε δείγµατα προϊόντων που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση
Μετρολογίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
ια. Αγορά δειγµάτων καυσίµων και άλλων προϊόντων για τη διενέργεια ποσοτικών ή µετρολογικών ελέγχων από τη Διεύθυνση
Μετρολογίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.»
Άρθρο 60
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010
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(Α’ 208), που έχει προστεθεί στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.δ.
511/1970 (Α’ 91), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση αυτής µε
την παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίµων, συνεργείων οχηµάτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς των
εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που υπάγονται στο ν.
2963/2001 (Α’ 268), καθώς και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και υφιστάµενες µονάδες τεµαχισµού και συµπίεσης ογκωδών αντικειµένων
και βιοµάζας, που χωροθετούνται εντός των αµαξοστασίων τους,
κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παραµένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί πέντε (5) έτη από την ισχύ του παρόντος,
εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.»
Άρθρο 61
1. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α’ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αντιµετώπιση των εκτάκτων εξόδων και των πάσης
φύσεως πρόσθετων δαπανών, που προκαλούνται από την πραγµατοποίηση οµαδικών επισκέψεων σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, µετά τη λήξη του προκαθορισµένου ωραρίου
λειτουργίας τους, προκαταβάλλεται στο Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), από τους οικείους διοργανωτές, ανταποδοτικό τέλος, η διαχείριση του οποίου, προς κάλυψη των σχετικών έκτακτων εξόδων και πρόσθετων δαπανών,
γίνεται από το ανωτέρω Ταµείο. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους του προηγούµενου εδαφίου, κατ’ αναλογία προς τα προκαλούµενα έκτακτα έξοδα και πρόσθετες δαπάνες για την εκτός
ωραρίου λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού. Με όµοια απόφαση µπορεί να γίνεται αναπροσαρµογή του ανταποδοτικού τέλους του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013 (Α' 16) αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του «Ταµείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που καταργείται µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µεταφέρεται στα εποπτευόµενα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, υπό την επωνυµία: «Εθνικό Θέατρο», «Εθνική Λυρική
Σκηνή», «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», «Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου» και «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών».
Η µεταφορά και κατανοµή του προσωπικού στα νοµικά πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατ’ αντιστοιχία προς τις λειτουργικές ανάγκες κάθε νοµικού προσώπου.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το ανωτέρω προσωπικό αποσπάται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων,
στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και,
συγχρόνως, διατίθεται προς κάλυψη των αναγκών των Επιστηµονικών Επιτροπών (Ε.Ε.) της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6
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του παρόντος άρθρου, όπου και παρέχει τις υπηρεσίες του.
Η απόσπαση και διάθεση του ίδιου προσωπικού λήγει ταυτόχρονα µε την κατάργηση των Επιστηµονικών Επιτροπών κατά την
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η µισθοδοσία του προσωπικού κατά τη διάρκεια της απόσπασης και διάθεσης βαρύνει τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
3. Η περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013
καταργείται. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου αυτής
αναριθµώνται σε περιπτώσεις α’ και β’.
4. Μετά το τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 13
του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α’ 302) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Ο Διευθυντής Δηµοτικού Ωδείου µπορεί να διευθύνει και τα
Παραρτήµατά του, ανεξαρτήτως αριθµού, εφόσον εδρεύουν
εντός των ορίων του ίδιου Δήµου».
5. Η παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2273/1994 (Α’ 223) αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Η διαχειριστική χρήση των Θεάτρων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου του
έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 1η
Σεπτεµβρίου 2012 λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2013, δηλαδή έχει
υπερδωδεκάµηνη διάρκεια.»
Άρθρο 62
1. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου περιέρχονται
άνευ ανταλλάγµατος στο Δηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα οι παρόδιες εκτάσεις του τµήµατος του οδικού διευρωπαϊκου δικτύου
«Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων» (ΠΑΘΕ) από τον
ανισόπεδο κόµβο Αξιού έως και τον Μεθοριακό Σταθµό Ευζώνων,
που µεταβιβάσθηκαν από το Δηµόσιο στην Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων Α.Ε.
µε το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε., δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 2938/2001 (Α’ 178), στις οποίες περιλαµβάνονται και τα
στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου.
β) Η ανωτέρω µεταβίβαση συντελείται από της µεταγραφής
του αποσπάσµατος της απογραφής που διενεργήθηκε, σύµφωνα
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόµου, κατά το
τµήµα της που περιέχει περιγραφή των δια του παρόντος µεταβιβαζόµενων ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Η µεταγραφή πραγµατοποιείται ατελώς από το Δηµόσιο το αργότερο
εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
γ) Οι µεταβιβάσεις και µεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
δ) Ως αξία για την αναδιαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου
της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µετά την ανωτέρω µεταβίβαση, λαµβάνεται η
αξία στην οποία τα µεταβιβαζόµενα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν, σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2938/2001.
2. Η επιβολή διοδίων τελών επί του τµήµατος του ΠΑΘΕ από
τον Α/Κ Αξιού έως τον Μεθοριακό Σταθµό Ευζώνων, κατά το διάστηµα έως την αξιοποίηση αυτού από το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε., γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το συγκεκριµένο ύψος και ο τρόπος είσπραξης των διοδίων, ο τρόπος
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διαχωρισµού των οχηµάτων σε κατηγορίες και οι θέσεις λειτουργίας των σταθµών διοδίων.
Άρθρο 63
Συµπλήρωση του άρθρου 30 της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων
(ν. 3669/2008)
Στο άρθρο 30 της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3669/2008, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Στις συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν, όπως κάθε φορά ισχύει.»
Άρθρο 64
Διαδικασία Διαιτησίας
Στο ν. 3614/2007 (Α’ 267) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Διαδικασία Διαιτησίας
1. Στις συγχρηµατοδοτούµενες Συµβάσεις Δηµοσίων Έργων
στις οποίες Κύριος του Έργου ή/και Φορέας Κατασκευής είναι
δηµόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005, στις οποίες ως διαδικασία
επίλυσης διαφορών προβλέπονται οι διατάξεις των άρθρων 76
και 77 του ν. 3669/ 2008 ή των άρθρων 12 και 13 του ν.
1418/1984, όλες οι διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ του Κυρίου
του Έργου ή/και του Φορέα Κατασκευής και του Αναδόχου από
την εφαρµογή ή ερµηνεία της σχετικής Σύµβασης Δηµοσίου
Έργου ή µε αφορµή αυτή, κάθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, από
τη θέση σε ισχύ της παρούσας και εφεξής, δύνανται, µε επιλογή
του Κυρίου του Έργου ή του Αναδόχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3, να επιλύονται µε τη διαδικασία Διαιτησίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος.
2. Στις Διακηρύξεις που θα προκηρυχθούν µετά τη θέση σε
ισχύ της παρούσας, σχετικώς µε συγχρηµατοδοτούµενες Συµβάσεις Δηµοσίων Έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση
των διαφορών η εφαρµογή, κατ’ επιλογή είτε των διατάξεων των
άρθρων 76 και 77 του ν. 3669/2008 είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου.
3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου
γίνεται µε έγγραφη δήλωση - πρόταση, κοινοποιούµενη πάντοτε
µε Δικαστικό Επιµελητή, στον αντισυµβαλλόµενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου. Υπουργό, επί της όποιας, αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών ο ως άνω
Υπουργός. Όλες οι ως άνω διαφορές, για την επίλυση των
οποίων τα συµβαλλόµενα Μέρη επέλεξαν κατά τα ανωτέρω την
προσφυγή στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου
θα επιλύονται σύµφωνα µε τις κατωτέρω διατάξεις.
Εφόσον τα συµβαλλόµενα Μέρη επιλέξουν εγγράφως, κατά
τα ανωτέρω, την προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας, η διαδικασία αυτή, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 5, θα
εφαρµόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες διαφορές που
τυχόν ανακύψουν εφεξής µεταξύ των συµβαλλόµενων Μερών.
4. Ο Ανάδοχος πριν προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας,
οφείλει να υποβάλλει Ένσταση. Η Ένσταση ασκείται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, αφότου ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης του αντισυµβαλλόµενου Μέρους, που προσβάλλει έννοµο συµφέρον του
και ασκείται µε επίδοση από τον Ανάδοχο σχετικού εγγράφου µε

δικαστικό επιµελητή προς το αντισυµβαλλόµενο Μέρος, όπως
εκπροσωπείται νοµίµως. Το αντισυµβαλλόµενο Μέρος υποχρεούται, εντός δύο (2) µηνών από την προς αυτό επίδοση της Ένστασης, να εκδώσει και κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή
προς τον Ανάδοχο τη σχετική απόφασή του. Σε περίπτωση που
η Ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς ή παρέλθει
άπρακτη η ως άνω προθεσµία, ο Ανάδοχος µπορεί να προσφύγει
στη διαδικασία της Διαιτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5. Η προθεσµία για την άσκηση Ένστασης και η προθεσµία για την έκδοση Απόφασης επί της Ένστασης,
αναστέλλουν την προθεσµία προσφυγής στη διαδικασία της Διαιτησίας. Η άσκηση Ένστασης ή η διεξαγωγή διαδικασίας Διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση των συµβατικών εργασιών
της σχετικής Σύµβασης Δηµοσίου Έργου. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει Ένσταση, για όσες διαφορές έχουν ήδη ανακύψει µέχρι την κατά τα ως άνω επιλογή της
διαδικασίας Διαιτησίας, για τις οποίες έχει ήδη απορριφθεί,
ρητώς ή σιωπηρώς, ένσταση του Αναδόχου, υποβληθείσα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 ή του άρθρου 12 του ν.
1418/1984.
5. Κάθε Μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση
µπορεί να προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης
προς αυτό της απόφασης του αντισυµβαλλόµενου Μέρους επί
της Ένστασης ή της απράκτου παρόδου της δίµηνης προθεσµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, µε την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της
διαφοράς σε Διαιτησία του που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος.
Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισµό Διαιτητή για λογαριασµό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο
της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Πρόεδρο του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα διεξάγει και τη σχετική
κλήρωση της παραγράφου 7.
6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει ένα Διαιτητή. Σε περίπτωση µη διορισµού Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση εντός οκτώ (8) ηµερών
από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος Διαιτητής θα ορίζεται για λογαριασµό του καθ’ ου από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της
Επικρατείας, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής
αίτησης του αιτούντος.
7. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας εντός τριών
(3) ηµερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της
αίτησης, ορίζει µε κλήρωση ως Επιδιαιτητή, Σύµβουλο Επικρατείας, περιλαµβανοµένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.
8. Η Διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα, στην ελληνική γλώσσα
και διέπεται από τις διατάξεις 867 έως 903 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας. Το Δικαστήριο εφαρµόζει τους όρους της παρούσας
και τις διατάξεις της κείµενης Ελληνικής Νοµοθεσίας. Η απόφαση λαµβάνεται υπό των Διαιτητών κατά πλειοψηφία. Το διαιτητικό Δικαστήριο δικαιούται, στο πλαίσιο εκκρεµούσας σε αυτό
διαφοράς, να διατάσσει τη διενέργεια σχετικής πραγµατογνωµοσύνης και να εκδίδει και αποφάσεις προσωρινής αναστολής.
9. Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τις δαπάνες της Διαιτησίας
και της πραγµατογνωµοσύνης, κατά περίπτωση και την κατανοµή
τους στα Μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντοµότερο δυνατό
και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία διορισµού του Επιδιαιτητή. Το διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των Μερών ή µε πρωτοβουλία
του, να παρατείνει την εν λόγω προθεσµία για σπουδαίο λόγο.
10. Η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα και είναι δεσµευτική και για τα δύο Μέρη, τα
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οποία ρητά αναλαµβάνουν την υποχρέωση άµεσης συµµόρφωσής τους προς αυτή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής αποφάσεως για τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 897 του Κ.Πολ.Δ.. Αν από την εκτέλεση
της διαιτητικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης της
οποίας η αποκατάσταση είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη µπορεί να διαταχθεί µετά από αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους ολική ή µερική αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή χωρίς εγγύηση αν η αγωγή ακυρώσεως είναι προδήλως
βάσιµη ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης του νικήσαντος διαδίκου.
11. Σε περίπτωση µη συµµετοχής κατά τη διαιτητική διαδικασία ή µη υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο της διαιτητικής απόφασης από Διαιτητή, αρκεί η µνεία του γεγονότος αυτού στην
απόφαση, η οποία υπογράφεται πάντοτε από τον Επιδιαιτητή.
12. Η προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας δεν αίρει τη δυνατότητα των Μερών να επιδιώξουν παραλλήλως τη συµβιβαστική
επίλυση της µεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι προσπάθειες
επίλυσης να έχουν ως αποτέλεσµα την αναστολή της εν λόγω
διαδικασίας ή των προθεσµιών της, εκτός ρητής αντίθετης έγγραφης συµφωνίας των Μερών.
13. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να εφαρµόζονται και για τις διαφορές, που έχουν ήδη ανακύψει µεταξύ των
Συµβαλλοµένων των ως άνω Συµβάσεων Δηµοσίων Έργων, από
την εφαρµογή ή ερµηνεία της σχετικής Σύµβασης Δηµόσιου
Έργου ή µε αφορµή αυτή, µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος
άρθρου, εφόσον για τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα
η επ’ ακροατηρίω συζήτηση της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής
του Αναδόχου ενώπιον Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν.
1418/1984.
β) Για όσες από τις ως άνω Συµβάσεις Δηµοσίου Έργου δεν
έχουν ανακύψει διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων Μερών
µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις διαφορές που τυχόν
ανακύψουν εφεξής, η επιλογή των Μερών της παραγράφου 3 για
την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έγγραφη δήλωση της πρώτης διαφοράς. Εφόσον για την πρώτη διαφορά,
που ανακύψει µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τα συµβαλλόµενα Μέρη επιλέξουν κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται µε τις διατάξεις
της παρούσας, η διαδικασία αυτή θα εφαρµόζεται πλέον και για
όλες τις υπόλοιπες ως άνω διαφορές µεταξύ των συµβαλλόµενων Μερών.
γ) Για όσες από τις ως άνω Συµβάσεις Δηµοσίου Έργου έχουν
ήδη ανακύψει διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων Μερών
µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τις εν λόγω ανακύψασες διαφορές, η επιλογή των Μερών για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή, στην ως άνω συµφωνία των συµβαλλόµενων Μερών για την επιλογή της προβλεπόµενης µε τις διατάξεις
της παρούσας διαδικασίας επίλυσης διαφορών, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής,
θα περιλαµβάνεται και σχετική δήλωση του Αναδόχου του Δηµόσιου Έργου, µε την οποία θα παραιτείται από κάθε τυχόν ήδη
ασκηθείσα εκ µέρους του ένσταση, αίτηση θεραπείας ή προσφυγή, καθώς και ότι θα προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε κάθε
απαιτούµενη προς τούτο ενέργεια ενώπιον του αρµόδιου Δικαστηρίου ή της αρµόδιας Αρχής».
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Άρθρο 65
Δευτερεύουσες θέσεις
εκποµπής ραδιοφωνικών σταθµών
1. Μέχρι την έκδοση από το Ε.Σ.Ρ. της προκήρυξης της παρ.
7 του άρθρου 8 του ν. 3592/2007 (Α’ 161), οι ραδιοφωνικοί σταθµοί που νοούνται ως νοµίµως λειτουργούντες, σύµφωνα µε την
περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007, δύνανται να χρησιµοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής,
πέραν των προβλεπόµενων στη σχετική άδεια ή στη βεβαίωση
που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 53 του ν. 2773/1999
(A’ 295) ή στην αίτηση για χορήγηση της βεβαίωσης ή σε κάθε
άλλο έγγραφο της Αρχής που χορήγησε τη βεβαίωση και στους
οικείους χάρτες συχνοτήτων, εφόσον λόγω γεωµορφολογικών ή
άλλων ιδιοµορφιών δεν είναι τεχνικώς εφικτή η βέλτιστη κάλυψη
της γεωγραφικής περιφέρειας την οποία καλύπτουν. Οι δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής επιτρέπεται να βρίσκονται και εκτός
του νοµού ο οποίος αναφέρεται στη βεβαίωση που εκδόθηκε
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 53 του ν. 2778/1999. Μετά την έκδοση της προκήρυξης του προηγούµενου εδαφίου, οι ανωτέρω
ραδιοφωνικοί σταθµοί εξακολουθούν να δύνανται να χρησιµοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής, εφόσον υποβάλουν
αίτηση συµµετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και
µέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών ή απορριπτικών αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ., σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3592/ 2007.
2. Η κατά τα ανωτέρω χρήση δευτερευουσών θέσεων εκποµπής επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία κάθε άλλου νοµίµως λειτουργούντος δικτύου ή
υπηρεσίας.
3. Για τη χορήγηση της έγκρισης της προηγούµενης παραγράφου ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ταυ Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αίτηση για τη χρήση συγκεκριµένων θέσεων εκποµπής,
συνοδευόµενη από τεχνική µελέτη, µε την οποία τεκµηριώνεται
η βέλτιστη κάλυψη της γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία εκπέµπουν και βεβαιώνεται ότι η χρήση τους δεν δηµιουργεί παρεµβολές στους διαύλους συχνοτήτων της E.P.T. Α.Ε., στις
επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάµεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, καθώς και σε κάθε άλλο νοµίµως λειτουργούντα
σταθµό δίκτυο ή υπηρεσία. Η τεχνική µελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: α) διάγραµµα ακτινοβολίας κεραιοσυστήµατος, β) ισχύ εκποµπής (eirp), γ) θεωρητική
πεδιοκάλυψη της δευτερεύουσας θέσης εκποµπής, βάσει κατάλληλου αναγνωρισµένου προτύπου, δ) λίστα µε τις ακριβείς συντεταγµένες (ΕΓΣΑ '87) των θέσεων εκποµπής.
4. Η ισχύς εκποµπής (eirp) από δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ισχύ της θέσης εκποµπής
από την οποία κάθε ραδιοφωνικός σταθµός εξέπεµπε ήδη σύµφωνα µε τη σχετική άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ή τη βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας και τους οικείους
χάρτες συχνοτήτων.
5. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της παραγράφου 1, οι οποίοι εκπέµπουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και
από άλλες θέσεις εκποµπής, πέραν των προβλεποµένων στη
σχετική άδεια ή στη σχετική βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας τους
και στους οικείους χάρτες συχνοτήτων, θεωρείται ότι εκπέµπουν
νοµίµως από τις συγκεκριµένες θέσεις εκποµπής, εφόσον εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου
υποβάλουν στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
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δροµείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 2 για συγκεκριµένες δευτερεύουσες
θέσεις εκποµπής που ήδη χρησιµοποιούν, συνοδευόµενη από τεχνική µελέτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν επιβάλλονται κυρώσεις για
τις ήδη εγκατεστηµένες δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής.
6. Σε περίπτωση µη χορήγησης της ανωτέρω έγκρισης, καθώς
και κάθε περίπτωση χρήσης δευτερευουσών θέσεων εκποµπής
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται οι
κατά νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις.
7. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 6 του ν.
2328/1995 (Α’159) µετά τη φράση «για πέντε (5) το πολύ ώρες
κάθε ηµέρας» προστίθεται η φράση «µε την προϋπόθεση ότι
κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται ανά µισή ώρα εκποµπής ο διακριτικός τίτλος του σταθµού, µε τον οποίο υπάρχει
δικτύωση, καθώς και η έναρξη, διάρκεια και λήξη του χρόνου δικτύωσης».
Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 100 της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων
(ν. 3669/2008)
1. Το σηµείο i της περίπτωσης ε’ της παρ. 8 του άρθρου 100
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων που κυρώθηκε µε το ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της
εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», µετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τµήµα
αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου
και των «ποσών που προορίζο νται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή από προσωρινή
οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και
δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισµό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει
φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν
αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές προσδιορίζονται από
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουµένων των βεβαιωµένων
από ορκωτό ελεγκτή εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από δηµόσιες
συµβάσεις έργων.».
2. Τα δεύτερο εδάφιο του σηµείου ii της περίπτωσης ε’ της
παρ.8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε µε το ν. 3669/2008,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δείκτες βιωσιµότητας για επιχειρήσεις που κατατάσσονται
στις τάξεις τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη πρέπει να είναι Ι.Κ.
/Σ.Υ. >0,6 και Κ.Ε. /Β.Υ.>0,8».
3. Η παρ. 9 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων που κυρώθηκε µε το ν.
3669/2008, αντικαθίσταται, ως εξής:
«9. Οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 99 του
παρόντος Κώδικα, ελέγχονται ετησίως µε την υποβαλλόµενη έκ-
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θεση δραστηριότητας και πρέπει να τηρούνται και κατά την τακτική και κατά την έκτακτη αναθεώρηση των επιχειρήσεων του
Μ.Ε.ΕΠ..
Ειδικά και µόνο για την πρώτη εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης και σε ό,τι αφορά στην υποβαλλόµενη έκθεση δραστηριότητας, δίνεται η δυνατότητα σε εργοληπτική επιχείρηση η οποία
δεν καλύπτει τα ελάχιστα όρια δεικτών βιωσιµότητας, να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία, εντός τεσσάρων (4) µηνών από
τη λήξη της υποχρέωσης υποβολής της, οικονοµικές καταστάσεις βεβαιωµένες από ορκωτό ελεγκτή από τις οποίες να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των δεικτών βιωσιµότητας.
Σε περίπτωση µη τήρησης των ελάχιστων ορίων των δεικτών
κατά τα ανωτέρω, ακολουθείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται
εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας.
Σε περίπτωση υποβιβασµού ή διαγραφής λόγω µη τήρησης
των ως άνω αναφεροµένων δεικτών, µετά την έκτακτη αναθεώρηση, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δύνανται να επανακαταταχθούν, κάνοντας χρήση του συντελεστή κατάταξης Γ’ της τάξης
πτυχίου που κατείχαν προ του υποβιβασµού ή διαγραφής τους,
υποβάλλοντας στην αρµόδια Υπηρεσία αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση µε τα στοιχεία των οικονοµικών τους καταστάσεων της
επόµενης οικονοµικής τους χρήσης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.»
4. Στο άρθρο 100 της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων, που κυρώθηκε µε το ν. 3669/2008, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Όπου στις διατάξεις περί Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά για
προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά θα
έχουν συνταχθεί στο τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο, πριν την
υποβολή της αίτησης.»
Άρθρο 67
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 (Α’ 8) προστίθεται
περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Για επενδυτικά σχέδια που αφορούν ανάπτυξη γενοσήµων
και βιοϊσοδυνάµων προϊόντων φαρµάκων, µορφών και συσκευών
χορήγησης φαρµάκων, ενισχυόµενες δαπάνες απoτελούν οι δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει σχετικά µε την προπαραγωγή,
συµβατότητα εκδόχων, αξιολόγηση µεθόδων ανάλυσης, σχετικά
µε την ανάδειξη της οµοιότητας µε το προϊόν αναφοράς, σταθερότητας και βιοϊσοδυναµίας και σχετικά µε πιστοποίηση, δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας,
δαπάνες πιστοποίησης και κατοχύρωσης δικαιωµάτων χρήσης,
καθώς και δαπάνες για τη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω της
αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και αδειών εκµετάλλευσης.»
Άρθρο 68
Η παρ. 6 του άρθρου 19 του v. 4146/2013 (A’90) αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. σε επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που δεν ανήκουν στους
υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθµούς, στα αντλησιοταµιευτικά συστήµατα ενέργειας και στις µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν µετά την
1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται µόνο φορολογικά κίνητρα».
Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ηµεροµηνία
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δηµοσίευσης του ν. 4146/2013.
Άρθρο 69
Η παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4146/2013 δεν εφαρµόζεται σε
περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν είτε για ανάγκες εκµετάλλευσης
λιγνιτικών κοιτασµάτων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή διάδοχο αυτής ή
κάθε συνδεδεµένο µε αυτήν πρόσωπο, στις περιοχές που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, είτε
για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν.
3937/2011.
Άρθρο 70
Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4146/2013 (Α’ 90), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3894/2010, όπως
ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του
άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α’146), καθώς και σε λοιπά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, νοούνται ως ιδιωτικά ακίνητα.
Φορέας πραγµατοποίησης της επένδυσης, κατά την έννοια
του παρόντος νόµου, δύναται να είναι και η Εκκλησία της Ελλάδος, ενεργούσα δια της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας
Οικονοµικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία της Κρήτης ή οι Μητροπόλεις
Δωδεκανήσου στα όρια της αρµοδιότητάς τους.»
Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε
επί µέρους διατάξεις του.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): 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.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
της πρότασης νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας».
Η πρόταση νόµου έχει κατατεθεί από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η πρόταση εµπίπτει στους
περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος. Θέλω να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε αυτήν τη διάταξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 73 δεν εισάγεται για συζήτηση
πρόταση νόµου, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του δηµοσίου ή
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί µισθός ή σύνταξη ή γενικότερο
όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
Πρέπει, επίσης, να σας πω ότι η πρακτική, την οποία ακολουθούµε όλα αυτά τα χρόνια, είναι να συζητούµε αυτές τις προτάσεις νόµου, χωρίς στο τέλος να προχωρούµε σε ψηφοφορία. Τις
εισάγουµε, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα και γιατί έτσι µας οδηγούν το δηµοκρατικό µας πολίτευµα και η δηµοκρατική µας ευαισθησία, προς συζήτηση στη Βουλή µε όλα τα κόµµατα, µε όλους
τους Βουλευτές αλλά και την Κυβέρνηση παρούσα, ώστε να πάρουν όλοι θέση στα σοβαρά ζητήµατα, στα οποία αναφέρονται
και επιχειρούν να ρυθµίσουν οι προτάσεις νόµου, όπως κάνει και
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η παρούσα πρόταση νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει ο εισηγητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πρόταση νόµου του ΚΚΕ εισάγει διατάξεις που στοχεύουν
στην ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση,
στην κατεύθυνση µετάθεσης του βάρους της κρίσης στους τραπεζικούς οµίλους, προβλέποντας τη δραστική µείωση των χρεών
των λαϊκών οικογενειών προς τις τράπεζες.
Η µεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται από
τραπεζικά δάνεια που δεν µπορεί να αποπληρώσει, οδηγώντας
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους,
φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους κυριολεκτικά σε απόγνωση.
Αυτή η εξέλιξη είναι απόρροια της κυβερνητικής πολιτικής που
ακολουθείται την τελευταία δεκαπενταετία, της επίθεσης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων που κλιµακώνεται µε εφαλτήριο την
κρίση και το υψηλό χρέος του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, που οδηγεί τα λαϊκά στρώµατα σε σχετική και απόλυτη εξαθλίωση.
Τι προβλέπει η πρόταση του ΚΚΕ που συζητούµε σήµερα;
Πρώτον, από την κάθε είδους οφειλή, από κάθε µορφής δάνειο
από τα πιστωτικά ιδρύµατα να διαγράφεται το σύνολο των κάθε
µορφής τόκων, κάθε ποσό από ανατοκισµό και κεφαλαιοποίηση
κάθε µορφής για οικογένειες µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
µέχρι 40.000 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε
παιδί.
Δεύτερον, από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών, όπως
αυτές διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των παραπάνω, να
διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το
ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά
δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά δάνεια και τις 20.000
ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες.
Τρίτον, οι οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά
ιδρύµατα, οι οποίες αποµένουν µετά τις παραπάνω διαγραφές,
παύουν να γεννούν τόκους για όσο διάστηµα διαρκεί η οικονοµική κρίση.
Τέταρτον, αναστέλλεται η πληρωµή για όσο διάστηµα διαρκεί
η οικονοµική κρίση των οφειλών, εφόσον αυτές αφορούν ανέργους.
Πέµπτον, οι οφειλές των ΕΒΕ προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι
οποίες αφορούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, όπως
αυτές διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή όλων των παραπάνω
διαγραφών, µειώνονται σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους, κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι
και για ύψος δανείων έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
Έκτον, αντιστοίχως, οι οφειλές των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες αφορούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, µειώνονται και
αυτές σε ποσοστό 30% και για ύψος δανείων έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύµατα άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε µικρούς
και µεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν
στην αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
Από την έναρξη ισχύος της πρότασης νόµου, παύει αυτοδίκαια
οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό µέτρο εκ µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί εδώ και αρκετούς µήνες. Τι
λένε, αλήθεια, για αυτήν την πρόταση; Τι θέση παίρνει η Κυβέρνηση, τα κόµµατα που τη συναποτελούν και τα άλλα κόµµατα,
όπως συζητήθηκε και στην επιτροπή; Στη συζήτηση στην επιτροπή –αλλά φαντάζοµαι και σήµερα εδώ- ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας ήταν αποκαλυπτικός, όπως και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι επενδύουµε -λέει- στην
ελαφρότητα ενός ανέξοδου λαϊκισµού και οχυρωνόµαστε πίσω
από τη µεταφυσική αντιπαλότητα µε τον καπιταλισµό.
Βέβαια, δεν περιµέναµε κάτι διαφορετικό. Η Νέα Δηµοκρατία
είναι ένα κόµµα που χωρίς περιστροφές στηρίζει τα µονοπώλια
και τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τους τραπεζίτες και παίρνει
καθαρή θέση, απορρίπτοντας την πρόταση νόµου, ώστε να µη
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θίξει τα κέρδη τους που προέρχονται από την όλο και µεγαλύτερη εκµετάλλευση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, από τη νόµιµη ληστεία, από την τοκογλυφία των
τραπεζιτών.
Μπαίνουµε στη λογική του πλειστηριασµού, στη λογική του
«δώσ’ τα όλα», λέει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας. Η λογική
του «πάρ’ τα όλα από τους εργαζοµένους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς αγρότες και δώσ’ τα όλα στους βιοµήχανους, στους ξενοδόχους, στους εφοπλιστές και, βέβαια, στους
τραπεζίτες» εφαρµόζεται από τη συγκυβέρνηση. Είναι η πολιτική
που εφαρµόζει η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, που
τη συναποτελούν. Είναι οι µεταρρυθµίσεις, οι αναδιαρθρώσεις όπως ονοµάζουν την κατάργηση όσων έχει κατακτήσει µε αγώνες το λαϊκό κίνηµα- οι ανατροπές σε βάρος του λαού για να
φορτώσουν το χρέος και τα ελλείµµατα των καπιταλιστών στην
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.
Δεν µπορεί να κρύβονται, βέβαια, οι ευθύνες ούτε του ΠΑΣΟΚ
ούτε της ΔΗΜΑΡ που συγκυβερνούν και απορρίπτουν την πρόταση του ΚΚΕ, αδιαφορώντας για τα βάσανα του λαού και πολλών από αυτών που απειλούνται µε κατασχέσεις και φυλακή.
Τι απορρίπτετε; Απορρίπτετε µια πρόταση νόµου που απαντά
στα προβλήµατα που δηµιούργησε ο καπιταλιστικός δρόµος
ανάπτυξης, τον οποίο υπηρετείτε πιστά όλα τα κόµµατα αυτής
της συγκυβέρνησης; Απορρίπτετε µια πρόταση που λύνει χιλιάδες προβλήµατα σε εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους,
φτωχούς αγρότες και µικρούς επαγγελµατίες;
Γνωρίζετε όλοι ότι στο πλάι των τραπεζών δρουν οι εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες πιέζουν αφόρητα. Εκβιάζουν για να πάρουν ό,τι µπορούν από τον άνεργο, από αυτόν που έκλεισε το
µαγαζί του, από αυτόν που εγκατέλειψε τη γη του, από αυτόν
που δεν µπορεί να επιβιώσει γιατί ο µισθός του κατρακύλησε µε
τις αποφάσεις σας σε τέτοια επίπεδα που αδυνατεί να δώσει οτιδήποτε.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, για να δικαιολογήσει τη
θέση της, προβάλλει το επιχείρηµα ότι το ΚΚΕ προτείνει οριζόντιο κούρεµα κάθε µορφής δανείων. Μάλιστα για να µπορέσει να
δικαιολογήσει αυτήν την αντιλαϊκή θέση, λέει ότι η πρόταση
απευθύνεται στους φοροφυγάδες, στους µπαταχτσήδες και
άλλα, βέβαια, επίθετα.
Το κεφάλαιο είναι που φοροδιαφεύγει, που αποµυζά την εργατική τάξη και απαιτεί ακόµη πιο µεγάλη εκµετάλλευση. Αυτοί
που δηµιουργούν τον πλούτο και στερούνται τα πάντα -τα παράσιτα τσεπώνουν τον πλούτο, τον ιδρώτα και το αίµα του λαούαυτοί άραγε για τη Νέα Δηµοκρατία είναι µπαταχτσήδες; Όχι.
Αυτοί για τη συγκυβέρνηση είναι οι σωτήρες της οικονοµίας.
Είναι υγιείς επιχειρηµατίες που προσφέρουν δουλειά, όπως λέει.
Ποιον υπηρετεί η άρνηση της αποδοχής της πρότασης νόµου
που κατέθεσε το ΚΚΕ; Υπηρετεί τους τραπεζικούς οµίλους, που
το µεγάλο µέρος των νέων δανείων που παίρνει η χώρα και καλείτε το λαό να κάνει θυσίες για να το πληρώσει πήγε για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ναι, η πρότασή µας λέει καθαρά. Να χάσουν οι τραπεζίτες.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το πόσο σήµερα δεν µπορούν να αποπληρώσουν δάνεια τα λαϊκά νοικοκυριά. Το 84% των
οικογενειών δυσκολεύεται, αδυνατεί να αποπληρώσει τα δάνεια.
Τι λύση αλήθεια προτείνει η Κυβέρνηση για αυτό; Ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας είπε στην επιτροπή ότι, ήδη, η Κυβέρνηση
συζητά σχέδιο µε την τρόικα για την τροποποίηση του νόµου για
τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µε στόχο τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που θα αφορά µισθωτούς, συνταξιούχους και όσους
έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε ενυπόθηκη απαίτηση, οι
οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 25.000 ευρώ,
προερχόµενο από µείωση του εισοδήµατός τους, κατά 35% από
1-1-2010. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα φέρει δική του πρόταση, η
ΔΗΜΑΡ το ίδιο.
Ένα είναι βέβαιο. Την όποια πρόταση θα τη διαπραγµατευτείτε
µε τους τραπεζίτες. Θα κάνετε κάποια πασαλείµµατα, θα απευθύνεται, βέβαια, σε κάποιες οµάδες, όµως η πλειοψηφία θα είναι
υπερχρεωµένη. Η πλειοψηφία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών
θα συνεχίσουν να είναι όµηροι των τραπεζών και των όποιων ατέλειωτων εκβιασµών καθώς και των όποιων συνεπειών των νόµων
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που έχετε ψηφίσει για να τους διασφαλίζουν. Όσοι µας ακούν ας
βγάλουν τα συµπεράσµατα από την πολιτική σας. Να κατανοήσουν ότι αυτή είναι που τους οδηγεί στην καταστροφή, στην απόγνωση. Η λύση για όλους αυτούς είναι να ακολουθήσουν το µόνο
δρόµο που είναι η οργάνωσή τους, η ανάπτυξη αγώνων για την
αναχαίτιση της επίθεσης, η συµπόρευση µε το ΚΚΕ για να απαλλαγούν οριστικά από τα δεσµά του βάρβαρου συστήµατος.
Η µόνη διέξοδος για το λαό είναι η κλιµάκωση της πάλης, η
ισχυροποίηση της λαϊκής συµµαχίας, ώστε να καταστεί ανίσχυρο
το πολιτικό σύστηµα του κεφαλαίου και να συγκρουστεί µε τις
στρατηγικές επιλογές, µε τη συµµετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αγωνιστεί για την πρόταση του ΚΚΕ για έξοδο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για µονοµερή διαγραφή του χρέους,
για κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, για λαϊκή εξουσία.
Αυτή είναι η µόνη ρεαλιστική και άµεσα εφαρµόσιµη λύση.
Το ΚΚΕ την πρόταση νόµου την καταθέτει πρώτα και κύρια
στην εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς
αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Τους καλούµε να οργανωθούν.
Κάθε άλλη αδρανή στάση ή αναµονή της δικής σας πρότασης
θα τους οδηγήσει ακόµη σε µεγαλύτερα βάσανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε, που ήσασταν και απολύτως ακριβής στo χρόνο
σας.
Παρακαλώ τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Δηµήτριο Σαµπαζιώτη να πάρει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι στις µέρες µας
ζούµε µια πρωτοφανή οικονοµική κρίση, η οποία έχει φέρει σε
δραµατική κατάσταση µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας. Μια
οικονοµική κρίση που τα αίτιά της εδράζονται περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο σε βαθιά κρίση αξιών και αρχών. Μια κρίση, την
οποία σήµερα καλείται το πολιτικό σύστηµα συνολικά να αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί.
Ερχόµαστε λοιπόν, σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
συζητήσουµε µια πρόταση νόµου του ΚΚΕ για τα µέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας. Όµως, πάνω σε ποια βάση συζητάµε;
Στο άρθρο 3, η πρόταση ζητά να διαγραφούν κάθε είδους
τόκοι από δάνεια. Στο άρθρο 4, ζητείται να διαγραφεί και κάθε
ποσό που αντιστοιχεί στο τυχόν πραγµατοποιηθέντα ανατοκισµό.
Στο άρθρο 5, ζητείται από το υπόλοιπο ποσό που θα µείνει να
διαγραφεί το 50% και στο άρθρο 6, ζητείται το εναποµείναν ποσό
να πάψει να γεννά τόκους.
Γι’ αυτό είπα, κύριε συνάδελφε, εισηγητή του ΚΚΕ, ότι µπαίνουµε στη λογική του πλειστηριασµού και στη λογική του «δώστα
όλα». Ζητάµε, δηλαδή, από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να
έχει διαθέσιµα χρήµατα να καλύπτει δάνεια, να καλύπτει το κόστος των επισφαλειών και της διαχείρισης, αλλά να µην λαµβάνει
τόκους. Κάτι τέτοιο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι και ανέφικτο και ανεδαφικό και καταστροφικό.
Φέρνετε µια πρόταση νόµου, η οποία µιλάει για ένα πραγµατικά οριζόντιο κούρεµα –και θα το τεκµηριώσω αυτό- στο σύνολο
της κάθε µορφής τόκων που έχουν γεννηθεί µετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας πρότασης σε δανειολήπτες στεγαστικών,
καταναλωτικών και άλλων δανείων. Είναι, όµως, κατανοητό σε
όλους ότι ένας τέτοιος νόµος που αφορά ένα τόσο µεγάλο
αριθµό νοικοκυριών και ταυτόχρονα επηρεάζει και το σύνολο των
συµπολιτών µας, πρέπει να είναι δουλεµένος µε περισσότερη
προσοχή και υπευθυνότητα και όχι απλά να αποτελεί έναν ευχάριστο λόγο που χαρίζει φόρους και δάνεια.
Το κράτος και η Κυβέρνηση πρέπει πραγµατικά να µεριµνούν
σε αυτούς που έχουν πραγµατική ανάγκη, διότι υπάρχει ανάγκη
σήµερα. Είναι πολλά νοικοκυριά βυθισµένα στην ανέχεια και στην
φτώχεια –και στην εξαθλίωση µπορώ να σας πω- εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Και αυτό το αναγνωρίζουµε όλοι. Αλλά, πέρα
από την έννοια που πρέπει να έχει η Κυβέρνηση στο να στηρίξει
αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει ταυτόχρονα να αποτρέπει
τους επίδοξους σφετεριστές της οικονοµικής ανέχειας από το
να απολαµβάνουν τα ευεργετήµατα ενός τέτοιου νόµου.
Ερωτώ, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι του ΚΚΕ, το εξής: Αν κάποιος δανειολήπτης είχε πάρει δάνειο πολύ πριν από την κρίση
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και χρόνια πριν είχε σταµατήσει να το εξυπηρετεί –επαναλαµβάνω, πολύ πριν από την κρίση από δικές του κακές εκτιµήσεις
και προβλέψεις- θα µπει στη ρύθµιση; Προφανώς και δεν πρέπει
να µπει. Και προφανώς δεν χρεώνω ότι είναι στις προθέσεις σας
να µπορέσει αυτός ο άνθρωπος να µπει. Αλλά, απλά, το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα έτσι όπως το καταθέσατε αφήνει το περιθώριο αυτός ο άνθρωπος να µπει.
Επίσης, αν είναι κάποιος µεγάλος δικηγόρος ή µεγαλογιατρός
ή ένας ιδιοκτήτης µπαρ ή εργολάβος που δηλώνει εισόδηµα
κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό αποδεικνύεται από
το εκκαθαριστικό της προηγούµενης χρονιάς, θα µπει και αυτός
στην οριζόντια υποχρεωτική για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
ρύθµιση; Βεβαίως και δεν πρέπει να µπει. Βεβαίως δεν πιστεύω
ότι θέλετε να µπει. Όµως, το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα αφήνει
τα περιθώρια να µπει.
Αυτό που λέω είναι –και το λέω γιατί θέλω να αναδείξω µια
πραγµατικότητα- πως αν σκεφτείτε ότι από τα επίσηµα στοιχεία
του Υπουργείου Οικονοµικών το 70% περίπου των ελευθέρων
επαγγελµατιών δηλώνουν εισόδηµα κάτω από 12.000 ευρώ –που
βεβαίως είναι κάτω από το όριο της φτώχειας- αν ο νόµος, που
έχετε προτείνει, εφαρµοστεί έτσι όπως τον έχετε φέρει για ψήφιση, ποιος θα συνεχίσει, κύριε συνάδελφε, να πληρώνει το δάνειό του, γνωρίζοντας ότι µπορεί στη συνέχεια να διεκδικήσει τη
διαγραφή του;
Αντιλαµβάνεστε ότι όλοι λίγο-πολύ οι επαγγελµατίες έχουν
προσφύγει σε δανεισµό. Κάποιοι δηλώνουν σωστά και πάνω από
τις 12.000. Έτσι, λοιπόν, δηµιουργούµε µε την ψήφιση αυτού του
νόµου ένα επιπλέον κίνητρο στο να φοροδιαφεύγουν και να µη
δηλώνουν τα πραγµατικά οικονοµικά τους στοιχεία, ώστε να έρθουν κάτω από το συγκεκριµένο όριο που προανέφερα, για να
µπορέσουν να απαλλαγούν και να γλιτώσουν το δάνειο, το οποίο
έχουν στην πλάτη τους. Ποιο πιστωτικό ίδρυµα θα τολµούσε
ποτέ στο µέλλον µετά από αυτήν την εξέλιξη να χορηγήσει νέα
δάνεια; Έχετε υπολογίσει, κύριοι συνάδελφοι του ΚΚΕ, το κόστος της διαγραφής των χρεών αυτής, συγκεκριµένα, της κατηγορίας των εικονικά υπερχρεωµένων δανειοληπτών που θα
δηµιουργηθούν;
Πώς θα διαχωρίσουµε, λοιπόν, αυτούς που έχουν πραγµατική
ανάγκη από τους καιροσκόπους; Γιατί βεβαίως, δεν µπορούµε
να τους βάλουµε όλους στον ίδιο κουβά. Έχετε κοστολογήσει;
Και µε ποια µέθοδο έχετε υπολογίσει τα χρήµατα που θα χρειαστούν; Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα; Πόσα δισεκατοµµύρια ευρώ θα χρησιµοποιήσουµε και πού θα βρούµε αυτό το
ποσό;
Με την πρόταση νόµου που έχετε καταθέσει µιλάµε για διαγραφή 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ µόνο για τα στεγαστικά δάνεια. Άλλα 45 δισεκατοµµύρια ευρώ, επίσης, είναι τα καταναλωτικά. Αν βάλουµε δε µέσα και τα επιχειρηµατικά δάνεια, φθάνουµε σε ένα κόστος 120 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Όλοι νοµίζω
πως αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το µεγάλο κόστος να το αντέξει σήµερα το τραπεζικό σύστηµα.
Για να µπορέσουµε να συντηρήσουµε µια κατάσταση, να διατηρήσουµε τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, να κρατήσουµε
αυτήν τη δυνατότητα να λειτουργήσει η οικονοµία µας µέσα, βεβαίως, από ένα τραπεζικό σύστηµα, γνωρίζετε ότι έχουµε καταβάλει µία µεγάλη προσπάθεια µέχρι σήµερα και αυτή η προσπάθεια είναι προσπάθεια µε θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Η εφαρµογή µιας τέτοιας πρότασης, δίχως τεκµηρίωση και δίχως οικονοµικό ρεαλισµό, θα καταστρέψει τις µέχρι σήµερα θυσίες που
έχει υποστεί ο ελληνικός λαός.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση πραγµατοποιεί
µια τεράστια προσπάθεια για να επιτύχει να αποκαταστήσει τη
φήµη της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα έχει εντείνει και
την προσπάθειά της για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε τις
προϋποθέσεις ανάκαµψης και επανεκκίνησης της οικονοµίας
µας.
Πριν από λίγο διάστηµα, σχεδόν ένα µήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε µια ρύθµιση «οµπρέλα» για τα νοικοκυριά
που επλήγησαν από την κρίση τα τελευταία χρόνια.
Η πρόταση αυτή βασίζεται σε τρεις άξονες, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Ο ένας είναι η ανάγκη ουσιαστικής παρέµβασης
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υπέρ των πολιτών που δεΝ δανείστηκαν αλόγιστα, ωστόσο είδαν
το εισόδηµά τους να µειώνεται σηµαντικά εξαιτίας της κρίσης
και έχουν αδυναµία να τα βγάλουν πέρα σε σχέση µε τις δόσεις
τους προς τις τράπεζες.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη της βιώσιµης λειτουργίας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και ο τρίτος άξονας είναι η
οφειλόµενη από την πολιτεία εξασφάλιση της αίσθησης δικαίου
προς εκείνους τους δανειολήπτες που µε πολύ κόπο και θυσίες,
παρά τους χαλεπούς καιρούς, εντούτοις εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις µε συνέπεια.
Γιατί εδώ κινδυνεύουµε κάθε φορά -και το έχουµε επαναλάβει
πολλές φορές στο παρελθόν- τους τίµιους και φορολογικά ευσυνείδητους πολίτες που εξοφλούν έγκαιρα και πληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους να τους παραπετάµε και κάθε φορά τον κάθε
λογής µπαταχτσή, ο οποίος αρνείται να πληρώσει κάτω από το
βάρος αν θέλετε και της εισπρακτικής ανάγκης που έχει το κράτος, µε αλλεπάλληλες ρυθµίσεις, µε απαλλαγές, µε χάρισµα πολλές φορές των τόκων, να του ζητούµε να υπηρετήσει τις υποχρεώσεις του.
Και ξέρετε ότι αυτό δηµιουργεί και µία αντιπαλότητα και έναν
αθέµιτο ανταγωνισµό, διότι όταν ένας επιχειρηµατίας είναι συνεπής και πληρώνει τους φόρους του, διαθέτει ένα κεφάλαιο γι’
αυτό. Ο άλλος, ο οποίος δεν πληρώνει τους φόρους του και περιµένει τις πολλές και αλλεπάλληλες ρυθµίσεις στο µέλλον, είναι
εκείνος, ο οποίος χρησιµοποιεί αυτά τα χρήµατα στη δουλειά του
και δηµιουργεί και αθέµιτο ανταγωνισµό απέναντι στον άλλον.
Το πρώτο, λοιπόν, συστατικό στοιχείο των ρυθµίσεων αυτών
αφορά τους ενήµερους δανειολήπτες. Η ρύθµιση αυτή αφορά
τα νοικοκυριά που τα τελευταία δύο χρόνια είδαν το εισόδηµά
τους να µειώνεται κατά 20%. Τα νοικοκυριά αυτά πρέπει να έχουν
καθαρό ετήσιο εισόδηµα έως 25.000 ευρώ, δηλαδή το µεικτό
είναι αρκετά παραπάνω. Και αυτό που προβλέπει είναι ότι οι ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλουν τα νοικοκυριά αυτά θα πρέπει
να είναι το πολύ µέχρι το 30% του ετήσιου εισοδήµατός τους. Η
ρύθµιση αυτή ισχύει για τέσσερα χρόνια. Προϋπόθεση είναι το
σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να µην ξεπερνά σε αντικειµενική αξία τις 350.000 ευρώ, το σύνολο των καταθέσεών τους να µην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανειακών τους υποχρεώσεων να µην ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Το πρόγραµµα αφορά σε ενυπόθηκα
και ληξιπρόθεσµα δάνεια κύριας κατοικίας η αντικειµενική αξίας
της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.
Για τα νοικοκυριά που έχουν ετήσιο καθαρό εισόδηµα µέχρι
15.000 ευρώ, δηλαδή τους πιο αδύναµους της ρύθµισης, ισχύουν
ακόµα πιο ευνοϊκές ρυθµίσεις. Το επιτόκιο της σύµβασης του δανείου περιορίζεται για τον υπολογισµό αυτής της τετραετούς περιόδου στο 1,5%. Για τους άνεργους υπάρχουν ακόµα πιο
ευνοϊκές ρυθµίσεις. Οι άνεργοι που έχουν µοναδικό εισόδηµα το
επίδοµα ανεργίας, έχουν, εντός της περιόδου χάριτος, εξάµηνη
απαλλαγή από την καταβολή τόσο της δόσης όσο και από τόκους και µετά το εξάµηνο, εάν συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, προφανώς και πάλι θα είναι µηδενική η
καταβολή διότι δεν υπάρχουν εισοδήµατα.
Δεύτερον, προχωρούµε σε εξορθολογισµό και επικαιροποίηση
του ν. 3869, του γνωστού «νόµου Κατσέλη», έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί η οµηρία και η αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση
µε αυτούς που υπάγονται στο συγκεκριµένο νόµο. Υπενθυµίζω
ότι στο νόµο αυτό υπάγονται όσοι έχουν αδυναµία πληρωµής.
Τρίτον, θα προχωρήσουµε σε προσαρµογή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ στα
δεδοµένα της εποχής, δηλαδή θα ληφθεί υπ’ όψιν η επίπτωση
της κρίσης στις επιχειρήσεις. Στόχος, κύριοι συνάδελφοι, είναι –
και θα πρέπει να είναι όλων µας- να µη χαθούν επιχειρήσεις και
φυσικά να µη χαθούν θέσεις εργασίας εξαιτίας ενός πλαισίου
που δεν αντανακλά πια την πραγµατικότητα. Θέλουµε, δηλαδή,
ένα πιο σύγχρονο και ρεαλιστικό πλαίσιο. Με τη ρύθµιση, λοιπόν,
αυτή η Κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατότητα για την ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Βεβαίως, θεωρώ ότι το µείγµα αυτό δεν αποτελεί µια λύση πανάκεια για το σύνολο των δανείων. Γνωρίζουµε τι κατάσταση
υπάρχει. Απλά, από τη µια µεριά υπάρχει αυτή η κατάσταση ανέχειας στους πολίτες και από την άλλη µεριά υπάρχει µια δηµο-
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σιονοµική κατάσταση της χώρας που αυτήν τη στιγµή αυτό επιτρέπει.
Βεβαίως, πρέπει µόνιµη έννοια στο µυαλό και στην προσπάθεια όλων µας να είναι, µε διαρκώς βελτιούµενα βήµατα και όσο
η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας συνεχίσει να βελτιώνεται
και το επιτρέπει κάθε φορά, να προστρέχουµε, να σκύβουµε
πραγµατικά µε σεβασµό και ευλάβεια πάνω στα προβλήµατα
αυτών των πολιτών που έχουν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση
και να τους βοηθάµε όσο µπορούµε πιο πολύ.
Αποτελεί, όµως, αυτό το πλαίσιο που τώρα εφαρµόζεται και
που σας περιέγραψα, µια ισχυρή συµβολή στην προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στο πιο
σκληρά δοκιµαζόµενο κοµµάτι των συµπολιτών µας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κρισιµότητα και τη σοβαρότητα της κατάστασης
στην οποία βρίσκεται το έθνος.
Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό πρέπει να είναι συνείδηση όλων µας. Κάθε απόπειρα λαϊκισµού και µικροκοµµατικής
εκµετάλλευσης της πραγµατικής ανάγκης και των προβληµάτων
των συνανθρώπων µας είναι κατακριτέα και δεν πρέπει να υπεισέλθει σε αυτό το µεγάλο κοµµάτι που βρίσκει ευαισθητοποιηµένους όλους τους συµπολίτες µας που, πραγµατικά, σήµερα
υποφέρουν.
Όσον αφορά σε αυτό, λοιπόν, που παρουσιάσατε σήµερα,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ, ως πρόταση, συµφωνούµε στη
βασική ιδέα. Ναι, αφορά τα λαϊκά νοικοκυριά που έχουν µεγάλο
πρόβληµα σήµερα, που υποφέρουν, που δεν µπορούν να ανταποκριθούν, που πραγµατικά οι εισπρακτικές εταιρείες και µέσω
των τραπεζών τούς δηµιουργούν προβλήµατα. Συµφωνούµε σε
αυτό.
Διαφωνούµε, όµως, ως προς τη δοµή του νοµοθετήµατος, το
οποίο για τους λόγους που σας περιέγραψα ανοίγει τον ασκό
του Αιόλου, ανοίγει πόρτες και παράθυρα και επιτρέπει σε όλους
αυτούς τους µυστήριους κάθε φορά µπαταχτσήδες να επωφεληθούν από τέτοιου είδους ρυθµίσεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το νοµοθέτηµα δεν έχει νοµική και ρεαλιστική οικονοµική τεκµηρίωση. Δεν ξεχωρίζει τον πολίτη που
πραγµατικά έχει περιέλθει σε δραµατική κατάσταση από αυτόν
που εικονικά σφετερίζεται παρόµοια θέση.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, διαφωνούµε και δεν
στηρίζουµε τη συγκεκριµένη πρόταση, γιατί θεωρούµε ότι µε τις
ρυθµίσεις που ήδη παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνεται
µια βέλτιστη, βιώσιµη και πάνω απ’ όλα δίκαιη λύση µε βάση –
επαναλαµβάνω- τα σηµερινά δηµοσιονοµικά δεδοµένα και όλες
τις δυνατότητες που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές οµάδες
που πραγµατικά βάλλονται.
Εδώ είµαστε. Θα γίνει µια πολύ ουσιαστική συζήτηση σήµερα.
Θα καταγραφούν τα ζητήµατα, τα οποία θα πρέπει να τα έχουµε
µόνιµα στο µυαλό µας και µε συνεργασία, αλληλεγγύη και κοινό
στόχο τον ελληνικό λαό που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση
και στην ανέχεια, µόνιµη προσπάθεια όλων µας πρέπει να είναι
η βοήθειά τους, ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Δεν περισσεύει κανένας σε αυτήν την προσπάθεια ανάκαµψης που
κάνει η χώρα µας και θα πρέπει ή όλοι µαζί να βγούµε µπροστά
και να πάµε πιο πέρα ή όλοι µαζί να πάµε κάτω και στο βυθό της
θάλασσας.
Δεν µπορεί κάποιοι να σωθούν και κάποιοι να πεθάνουν. Πρέπει όλοι µαζί να πάµε. Πρέπει να είναι κοινή συνείδηση αυτό. Νοµίζω ότι αυτήν την προσπάθεια πρέπει να την επωµιστούµε όλοι,
δίχως µεταξύ µας τριβές και εκστοµίσεις περί ανθρώπων που
είναι ευαίσθητοι και άλλων που δεν είναι ευαίσθητοι.
Όλοι είµαστε ευαίσθητοι. Όλοι κατανοούµε. Όλοι προερχόµαστε από όλες τις διαστρωµατώσεις της κοινωνίας και έχουµε
σαφή αντίληψη αυτού του πόνου και αυτής της δύσκολης κατάστασης, την οποία βιώνουν σήµερα τα ελληνικά νοικοκυριά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σαµπαζιώτη.
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
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της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας κατά
τη συζήτηση της πρότασης νόµου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πετράκο και ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Δηµήτριο Στρατούλη.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Μανιάτης ορίζει ως ειδικό αγορητή του
ΠΑΣΟΚ τον κ. Αθανάσιο Μωραΐτη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Μελάς ορίζει για την πρόταση νόµου
που συζητάµε ως ειδική αγορήτρια την κ. Ραχήλ Μακρή και ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Επαµεινώνδα Μαριά.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς ορίζει για τη συζήτηση της πρότασης νόµου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο και ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση.
Τέλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τον Βουλευτή κ.
Χρήστο Κατσώτη.
Παρακαλώ το λόγο να πάρει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι µνηµονιακές
πολιτικές έχουν οδηγήσει τη χώρα σε δραµατική µείωση του ΑΕΠ
που προσεγγίζει το 25%. Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας συνεχίζεται για έκτη χρονιά και η επίσηµη ανεργία οδεύει στο 30%.
Η µείωση των µισθών και των συντάξεων είναι η µεγαλύτερη σε
παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, καταγράφεται ο µεγαλύτερος
ρυθµός στο κλείσιµο των επιχειρήσεων, η µεγαλύτερη αθροιστικά µείωση των περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωµάτων και η µεγαλύτερη αύξηση σε έµµεσους φόρους.
Η περιουσία του µέσου Έλληνα έχει υποστεί δραµατικό
πλήγµα. Η αγοραστική δύναµη των λαϊκών στρωµάτων έχει µειωθεί τουλάχιστον κατά 50%. Ένας µισθωτός των 1.000 ευρώ
χρειαζόταν κατά µέσο όρο το 30% του µισθού του για να αγοράσει χίλια λίτρα πετρέλαιο στη δεκαετία του 2000. Από την αυγή
της νέας δεκαετίας µέχρι σήµερα απαιτείται το 100% του µισθού
του για την αγορά των χιλίων λίτρων πετρελαίου.
Όλα αυτά είναι τα αποτελέσµατα των µνηµονίων που ψηφίσατε, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, και γενικότερα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από
τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Επιβάλλεται, συνεπώς,
να ανακουφιστούν οι λαϊκές οικογένειες άµεσα. Επιβάλλεται να
ανακουφιστούν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Για το λόγο αυτό ψηφίζουµε επί της αρχής την πρόταση νόµου
του ΚΚΕ παρά τις όποιες παρατηρήσεις, επιφυλάξεις ή επιµέρους διαφωνίες έχουµε σε πλευρές του σκεπτικού της. Θεωρούµε πολύ συγγενική την πρόταση νόµου του ΚΚΕ µε τη δική
µας πρόταση που απορρίφθηκε πριν από µήνες από τη Βουλή,
πρόταση που δυστυχώς τότε απορρίφθηκε και από τους εισηγητές του ΚΚΕ µε το δικό τους βέβαια σκεπτικό, το οποίο φυσικά
δεν ταυτίζουµε µε το σκεπτικό µε το οποίο την απέρριψε η Κυβέρνηση.
Η Νέα Δηµοκρατία τότε είχε πει ότι θα έρθει άµεσα σχετικό
νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης και γι’ αυτόν το λόγο απέρριψε την
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Το µόνο που έφερε ήταν αυτό που αφορούσε τις τράπεζες. Είναι η τροπολογία µε την οποία έδωσε ασυλία στις διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες έδωσαν δάνεια στο
ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία. Τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, αυτά µόνο ανακούφισε. Δεν θα διωχθούν οι διοικήσεις των
τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που έδωσαν στα κόµµατά σας.
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Το ΠΑΣΟΚ είχε πει τότε ότι έχει δική του καλύτερη πρόταση,
την οποία θα φέρει πολύ σύντοµα στη Βουλή. Δεν φαντάζοµαι,
κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να εννοείτε την πρόταση ασυλίας
των διοικήσεων για τα θαλασσοδάνεια στο κόµµα το δικό σας και
της Νέας Δηµοκρατίας.
Τονίζω ότι ψηφίζουµε την σηµερινή πρόταση νόµου του ΚΚΕ
και ότι θα επαναφέρουµε την πρόταση νόµου, την οποία είχαµε
κάνει για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών και µάλιστα
βελτιωµένη.
Θα έχει διευρυνθεί και για τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες,
τις µικροεπιχειρήσεις και τους αγρότες. Θα έχει ακόµα πιο συγκεκριµένα εισοδηµατικά και κοινωνικά κριτήρια για να σας φύγει
και το τελευταίο επιχείρηµα ότι, ενδεχοµένως, µπορεί να ωφεληθεί ο ένας ή άλλος ασυνείδητος κακοπληρωτής. Άλλωστε, τα
κόµµατα της συγκυβέρνησης έχετε πολύ καλή γνώση του ποιος
είναι κακοπληρωτής ή όχι, οπότε σ’ αυτό το σηµείο θα είναι σηµαντική η συµβολή σας όπως θα ήταν και σήµερα, αν στηρίζατε
την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ. Σας λέµε: «Πάρτε την πρόταση» -για να µην κουραστείτε και πολύ- «…και κάντε κάποιες
διορθώσεις για τους κακοπληρωτές».
Θα επαναφέρουµε, λοιπόν, την πρότασή µας βελτιωµένη, γιατί
ξέρουµε ότι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν µέλη τους
άνεργα, υποαπασχολούµενους ή απασχολούµενους, που στην
καλύτερη περίπτωση, και δουλειά να έχουν, έχουν δεχθεί δραµατικό «κούρεµα» οι µισθοί τους. Έχουµε συνταξιούχους που
έχουν «κουρευτεί» οι συντάξεις τους. Έχουµε εργαζοµένους,
συνταξιούχους και µικροµεσαίους, που έχουν θιχθεί τα εισοδήµατά τους από τη µεγάλη φοροεπιδροµή που έχουν υποστεί.
Η δραµατική µείωση των συντάξεων ψηφίστηκε µε το ν.
3845/2010, το νόµο του πρώτου µνηµονίου, που ανέφερε ότι οι
δαπάνες για τις συντάξεις από το 12,5% του ΑΕΠ θα πρέπει να
πάνε στο 2,5% του ΑΕΠ µέχρι το 2060. Επίσης, όσον αφορά τους
µισθούς, µε τον ίδιο νόµο, το ν. 3845, ψηφίστηκε ότι οι µισθοί
πρέπει να προσεγγίσουν τους µισθούς των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, καταργήσατε και τα δώρα.
Στη συνέχεια, µε το γνωστό «νόµο Λοβέρδου», το ν. 3863, µε
το άρθρο 37, ψηφίστηκε ότι ο προϋπολογισµός δεσµεύεται µόνο
για τη στήριξη της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ.
Τέλος, µε το ν. 4052, το άρθρο 42, ψηφίστηκε και η µακάβρια
διάταξη για τις συντάξεις, που µπορεί να ονοµαστεί και ως
«ρήτρα θανάτου», µε την οποία ο συνταξιούχος, αν δηλώσει ότι
τη σύνταξή του µετά το θάνατό του δεν θα την πάρει η χήρα ή
τα παιδιά του, θα έχει µεγαλύτερο ποσό όσο ζει.
Δηλαδή φτάσαµε σ’ αυτήν την κατάσταση επειδή εκεί µας οδήγησαν οι µνηµονιακές πολιτικές, οι οποίες εφαρµόζονται. Αν συνεχιστούν, η ίδια η τρόικα τονίζει ότι θα χρειαστούν πρόσθετα
µέτρα ύψους 8 δισεκατοµµυρίων για το 2015 και το 2016. Αυτό
θα έχει ως αποτέλεσµα ακόµα µεγαλύτερη δυστυχία, ακόµα µεγαλύτερη εξαθλίωση, ακόµα µεγαλύτερη ανεργία και, κυρίως για
το θέµα που µιλάµε, ακόµα µεγαλύτερη αδυναµία των λαϊκών νοικοκυριών να αποπληρώσουν τα δάνειά τους στις τράπεζες.
Γι’ αυτό εµείς µιλάµε για ρύθµιση για τα λαϊκά νοικοκυριά. Για
τους λόγους που είπα, αδυνατούν τα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να εξυπηρετήσουν τις υψηλές δόσεις των δανείων, που
πήραν σε άλλες εποχές, για άλλους λόγους και σε άλλες συνθήκες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κατέθεσε την πρότασή
του γιατί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει ως τώρα,
δεν διευκολύνει τα λαϊκά και υπερχρεωµένα νοικοκυριά που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν κάνουν στους δανειολήπτες τις ρυθµίσεις
που προβλέπει ο νόµος ή τις κάνουν πάρα πολύ δύσκολα, µε µεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό που ίσχυε, µε νέες εµπράγµατες
ασφάλειες και υποθήκες, µε παράταση αποπληρωµής των δανείων τους στον αιώνα τον άπαντα, ώστε να χρωστούν και τα παιδιά τους.
Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, που προβλεπόταν σε πολύ
πρόσφατο νοµοθετικό πλαίσιο, δεν γίνεται µε την ευθύνη των
τραπεζών και αναγκάζονται οι δανειολήπτες να προσφεύγουν
στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους, σε µια πολυδάπανη
και πολύχρονη διαδικασία.
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Γι’ αυτό επείγει τώρα να γίνει η ρύθµιση: Με ολική διαγραφή
των χρεών γι’ αυτούς που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας
–είναι οι άνεργοι, τα άτοµα µε αναπηρία, οι άρρωστοι και οι υπερήλικες. Με µερική διαγραφή χρεών προς τις τράπεζες ανάλογα
µε τη µείωση των εισοδηµάτων που έχουν τα λαϊκά νοικοκυριά
και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες λόγω των µνηµονιακών πολιτικών, µε µηναία τραπεζική δόση που να µην ξεπερνάει το 30% του εισοδήµατός τους και το υπόλοιπο να
διαγράφεται και να επανεξετάζεται ανάλογα µε τα εισοδήµατα
που έχει ο οποιοσδήποτε τη χρονιά. Με µείωση των επιτοκίων ειδικά στις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια, που
είναι ιδιαίτερα ληστρικά. Με «πάγωµα» της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης από τις τράπεζες, όταν προσφεύγει σ’ αυτές ο δανειολήπτης και ζητάει εναγωνίως τη ρύθµιση των δανείων του. Με ριζική αλλαγή του «Τειρεσία» και, τέλος,
µε θέσπιση αναγκαστικών κανόνων, ώστε οι τράπεζες αναγκαστικά να δέχονται αυτές τις ρυθµίσεις και όχι να επαφίεται στην
καλή τους θέληση η λύση ή στο να πάει να βρει το δίκιο του ο
δανειολήπτης στο δικαστήριο.
Απαιτείται καταγγελία των επαχθών όρων των δανειακών συµβάσεων και η διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους των χρεών των
λαϊκών νοικοκυριών.
Εµείς, παρ’ όλο που θα ψηφίσουµε την πρόταση νόµου του
ΚΚΕ, επιµένουµε και στην πρόταση νόµου που είχαµε κάνει, την
οποία και θα επαναφέρουµε, όπως είπα, βελτιωµένη. Θεωρούµε
ότι τέτοιες προτάσεις νόµου για τη ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στις τράπεζες βοηθούν εκτός από τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά και την ανάπτυξη της χώρας, γιατί αυξάνουν το διαθέσιµο εισόδηµα των λαϊκών νοικοκυριών και την
αγοραστική τους δύναµη.
Τέτοιες προτάσεις αντιµετωπίζουν το κοινωνικό κραχ στο
οποίο βρισκόµαστε και βοηθούν ακόµη και τις ίδιες τις τράπεζες
εντέλει να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους, γιατί αν δεν γίνει
ρύθµιση δεν θα πάρουν ποτέ αυτά τα χρήµατα από τους δανειολήπτες.
Κυρίες και κύριοι, οι τράπεζες ενισχύθηκαν κεφαλαιακά µε 50
δισεκατοµµύρια από το υστέρηµα του ελληνικού λαού τελευταία.
Θα πρέπει επιτέλους να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα χρήµατα στον ελληνικό λαό, δηλαδή σε κάποιες από τις πιο ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού από αυτές που επλήγησαν περισσότερο
από την κρίση, πρέπει να µειώσουν το χρέος τους, να δώσουν
δυνατότητα για αποπληρωµή µε πιο σωστούς όρους, όπως ζητάει και η πρόταση νόµου του ΚΚΕ.
Τα όποια κροκοδείλια δάκρυα τρέχουν για τις τράπεζες αποτελούν ειρωνεία στο πρόσωπο των χιλιάδων πολιτών που έχουν
δανειστεί και αποτελούν κοροϊδία, γιατί έχετε δανειστεί επ’ ονόµατί τους και τους επιβάλατε µνηµόνια και νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οδηγώντας το λαό στην εξαθλίωση.
Γιατί τόση πρεµούρα να υπερασπιστείτε τις τράπεζες; Τις τράπεζες εσείς µε τα δάνειά σας δεν τις βάλατε µέσα, µε τα 250 εκατοµµύρια, 140 εκατοµµύρια το ΠΑΣΟΚ και 100 εκατοµµύρια η
Νέα Δηµοκρατία;
Το αστείο είναι ότι περνάτε ειδικές ρυθµίσεις, για να µην µπορούν οι τράπεζες, τις οποίες σήµερα υπερασπίζεστε, να κατάσχουν µέρος της κρατικής σας επιχορήγησης. Προσπαθείτε να
προστατεύσετε τις τράπεζες από τις ζηµιές που θα προκληθούν
από τους πολίτες που δεν έχουν στον ήλιο µοίρα αλλά δεν έχετε
κανένα πρόβληµα να τις φορτώνετε µε τα χρέη των πολιτικών
οργανισµών σας.
Με συγκινεί ειλικρινά και προσωπικά το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις τράπεζες, αν και δεν µου είναι κατανοητό. Όποιος
θέλει να προστατεύσει τις τράπεζες δεν δηµιουργεί ανεξόφλητα
χρέη, δεν περνά ρυθµίσεις µε τις οποίες η τράπεζα δεν µπορεί
να εισπράξει τα χρέη για το κόµµα του.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στα πυρόπληκτα δάνεια που δόθηκαν για την αποκατάσταση των ζηµιών από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του 2007 σε επιχειρήσεις, µικροεπιχειρήσεις στους
πυρόπληκτους Νοµούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας,
Λακωνίας και Εύβοιας.
Θα έπρεπε, όπως σας προτείνουν οι µικροεπιχειρηµατίες και
τα επιµελητήρια των πυρόπληκτων νοµών, να υπάρξει µία σειρά
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ρυθµίσεων, ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τα δάνεια και να µην οδηγηθούν σε κλείσιµο. Θα είναι µία
εξέλιξη που θα επιδεινώσει περαιτέρω την οικονοµική κρίση
στους νοµούς που είπα προηγουµένως και θα οδηγήσει πολλούς
εργαζόµενους στον εφιάλτη της ανεργίας.
Οι ρυθµίσεις που απαιτούνταν να υιοθετηθούν από την Κυβέρνηση, είναι η δυνατότητα µείωσης του κεφαλαίου του δανείου
στη λογική των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, η επιµήκυνση των
δανείων µε συνολική περίοδο αποπληρωµής δεκαπέντε χρόνια,
η περίοδος χάριτος ή η πληρωµή πρώτης δόσης στις 30-12-2013,
η παράταση για άλλα δύο χρόνια της περιόδου χάριτος, οι µη
καταβληθείσες δόσεις να προστεθούν αναλογικά στις υπόλοιπες
οφειλόµενες δόσεις µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση των τόκων, η
µείωση του επιτοκίου που θα είναι το ευρωπαϊκό διατραπεζικό
επιτόκιο. Στις ρυθµίσεις αυτές πρέπει να συµπεριληφθούν και τα
εγγυηµένα και τα µη εγγυηµένα από το ελληνικό δηµόσιο.
Εσείς τι κάνατε; Την περίφηµη νύχτα που καταργήσατε ακόµα
και την έννοια του κατώτερου µισθού, θεσµοθετώντας την απαράδεκτη τροπολογία την Κυριακή των Βαΐων, εκείνη τη νύχτα φέρατε και άλλη τροπολογία, η οποία σήµερα πλέον είναι η
παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 4151/2013 της Κυριακής
των Βαΐων.
Με αυτήν την τροπολογία, παραδίδετε στην κρίση των πιστωτικών ιδρυµάτων και στην αµφισβητούµενή τους διαφύλαξη την
όποια βιωσιµότητα των επιχειρήσεων αυτών αλλά και του συνόλου των συµφερόντων και των δικαιωµάτων του ελληνικού δηµοσίου ως εγγυητή. Παραδίδετε τη δυνατότητα εκµετάλλευσης
όλου του υπέγγυου και µη, επιχειρηµατικού και εξωεπιχειρηµατικού ενεργητικού των επιχειρήσεων και τη ρευστοποίησή τους
κατά το µεγαλύτερο δυνατό µέρος των ανέγγιχτων από το ελληνικό δηµόσιο απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων. Αφήνετε
τα πιστωτικά ιδρύµατα, απόλυτα, να προβαίνουν σε αναγκαστικές εκτελέσεις σε βάρος του συνόλου του υπέγγυου και µη, επιχειρηµατικού και εξωεπιχειρηµατικού ενεργητικού των επιχειρήσεων. Καταργείτε εκτός των ορίων της δικονοµίας εκκρεµείς
δίκες επικύρωσης συµφωνίας πιστωτών µεταξύ επιχειρήσεων και
του ελληνικού δηµοσίου ή εξυγίανσης, που συνάφθηκαν µεταξύ
των επιχειρήσεων και των πιστωτών τους, στο πλαίσιο των ευρισκόµενων σε δικαστική εκκρεµότητα διαδικασιών.
Πρέπει, λοιπόν, πέραν των άλλων να ακυρώσετε άµεσα και
αυτήν την απαράδεκτη τροπολογία που έχει µετατραπεί τώρα,
όπως προείπα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του συγκεκριµένου νόµου, του ν. 4151.
Κυρίες και κύριοι, για όλους αυτούς τους λόγους –και όχι
µόνο- επιβάλλεται ως αφετηρία για µία προοδευτική πορεία του
τόπου, η κατάργηση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών του
νόµων, η εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των τραπεζών, η επαναδιαπραγµάτευση των δανειακών συµβάσεων, η καταγγελία
των επαχθών όρων τους και η διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους. Και όλα αυτά –επαναλαµβάνω- ως προϋπόθεση και ως αφετηρία για µία προοδευτική πορεία του τόπου.
Προϋπόθεση για µία τέτοια πολιτική είναι µία κυβέρνηση της
Αριστεράς µε συµπαράταξη όλων των αριστερών και προοδευτικών δυνάµεων. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης
πρέπει να ανατραπεί και να τερµατιστεί άµεσα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πετράκο, και για την ορθή αξιοποίηση του χρόνου
σας. Δίνετε το παράδειγµα σε κάποιους παλαιότερους εξ ηµών
που δεν το κάνουµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο ακουµπά,
πράγµατι, ένα εκρηκτικό πρόβληµα. Όλοι µας γνωρίζουµε πάρα
πολύ καλά την κατάσταση που βιώνουν σήµερα οι ελληνικές οικογένειες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες στο σύνολό τους, οι πολίτες της χώρας.
Μπροστά µας, όντως υπάρχει µία εκρηκτική κοινωνική κατά-
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σταση µε υπερχρεωµένα νοικοκυριά στα όρια της ασφυξίας. Τα
δάνεια που είναι «κόκκινα» ή είναι στο κατώφλι για να γίνουν,
ανέρχονται στα 80 δισεκατοµµύρια αυτήν τη στιγµή σε σύνολο
227 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Σχεδόν το 35%, δηλαδή, των δανείων στη χώρα µας σήµερα βρίσκονται «στο κόκκινο».
Σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση, βεβαίως, φτάσαµε για
πάρα πολλούς λόγους. Όντως είχαµε µία δραµατική µείωση εισοδηµάτων. Δεν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε ότι έχουµε και µία παθογένεια που έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Χωρίς να ξεφύγουµε και να έχουµε παραδείγµατα άλλων τραπεζικών συστηµάτων που εκτέθηκαν σε µεγάλες επισφάλειες, στην Ελλάδα είχαµε
την τελευταία δεκαετία υπερδανεισµό, ο οποίος οδήγησε σε µία
επικίνδυνη «φούσκα», η οποία σήµερα έχει σπάσει.
Αυτή είναι µία οδυνηρή πραγµατικότητα. Και εδώ πιστεύω ότι
πρέπει οι πάντες, όλοι µας, το κάθε κόµµα ξεχωριστά, να είµαστε
ξεκάθαροι σε αυτά τα οποία προτείνουµε και σε αυτά τα οποία
λέµε.
Μερίδιο ευθύνης, αναµφίβολα, έχουν αυτοί οι οποίοι δανείστηκαν. Μεγάλο µερίδιο ευθύνης, όµως, έχουν και αυτοί οι οποίοι
δάνεισαν µε το γνωστό τρόπο σε όλους σε µία εποχή «παχιών
αγελάδων», όπου οι κανόνες καταστρατηγήθηκαν και τα δάνεια
έβγαιναν µε ένα τηλεφώνηµα µέσα σε µισή ώρα. Αυτή ήταν η
πραγµατικότητα της χώρας µας για πάνω από δύο δεκαετίες.
Κατά συνέπεια, σήµερα δεν µπορεί το τραπεζικό σύστηµα να
στέκει ως άµοιρο ευθυνών και να µην αντιλαµβάνεται σε αυτήν
τη δύσκολη για τη χώρα συγκυρία την κοινωνική ευθύνη που έχει
γι’ αυτό το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, που σήµερα έχει χτυπήσει τις πόρτες όλων των Ελλήνων συµπολιτών µας.
Εδώ και έναν, περίπου, χρόνο έχει ανοίξει αυτή η µεγάλη κουβέντα για ένα σχέδιο ανακούφισης των δανειοληπτών.
Μέχρι σήµερα υπήρξαν τέσσερις, περίπου, προτάσεις: Αυτή
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, την οποία συζητούµε σήµερα, η δική µας
πρόταση, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία κατατέθηκε ολοκληρωµένη, µε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ρυθµίσεων. Είχαµε,
όµως, και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο ρυθµίσεων, στις 16 Απριλίου.
Πιστεύω ότι και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι προτάσεις του ΚΚΕ, είχαν ενδιαφέροντα στοιχεία αλλά δεν εντάσσονταν σε µία ολοκληρωµένη και ρεαλιστική αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατέθεσε µία ρεαλιστική αλλά
και ουσιαστική πρόταση νόµου, η οποία, όπως πολλές φορές
είχα πει, µπορεί να είναι η βάση µίας γενναίας λύσης η οποία αφ’
ενός θα δώσει διέξοδο στους πολίτες και αφ’ ετέρου δεν θα
βάλει σε περιπέτεια την ασφάλεια του τραπεζικού συστήµατος,
ειδικά αυτήν την πολύ κρίσιµη περίοδο γι’ αυτό.
Θα θυµίσω ότι τα τρία τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ άνοιξε το
θέµα και επιχείρησε να δώσει λύσεις σε αυτό το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, πάρα πολλές φορές. Από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ, οι δράσεις αλλά και οι πρωτοβουλίες, ήταν συγκεκριµένες. Θυµίζω το ν. 3869/2010, το πάγωµα των πλειστηριασµών για
την πρώτη κατοικία αλλά και το πλαίσιο για τη ρύθµιση των
χρεών των δηµοσίων υπαλλήλων µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το Υπουργείο ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόµο. Παρουσίασε -µε µία µεγάλη καθυστέρηση- πριν λίγο διάστηµα ένα πλαίσιο προτάσεων, το οποίο είχε κάποια θετικά στοιχεία. Σε καµµία
περίπτωση, όµως, δεν είναι η µεγάλη λύση που περιµένουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στη χώρα µας.
Έµειναν εκτός τα καταναλωτικά δάνεια, οι κάρτες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αλλά και ο ακατάσχετος λογαριασµός που
εµείς προτείναµε. Η ουσία είναι ότι σήµερα κλείνει στη χώρα µας
ένας χρόνος συζητήσεων, προτάσεων, δηµοσιευµάτων, ανακοινώσεων, παρεµβάσεων, χωρίς όµως ακόµα να έχει εφαρµοστεί
στην πράξη ούτε µία γραµµή από αυτές τις ρυθµίσεις.
Ο κόσµος έχει βαρεθεί να διαβάζει πρωτοσέλιδα δηµοσιεύµατα αυτόν τον χρόνο, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Μάλιστα, τις τελευταίες µέρες είχαµε και νέα δηµοσιεύµατα ότι υπάρχει και
δεύτερο πακέτο ρυθµίσεων, για το οποίο θα θέλαµε βεβαίως σήµερα –και έχετε την ευκαιρία αυτή- να µας ενηµερώσετε και επισήµως, αν, πράγµατι, ισχύει κάτι τέτοιο.
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Αν αυτό όντως ισχύει, είναι ευκαιρία να υπάρξουν οι βελτιώσεις για τις οποίες έχουµε µιλήσει και θα επισηµάνω στη συνέχεια, αναφερόµενος παράλληλα και στην πρόταση του ΚΚΕ.
Όπως και να έχει, υπάρχει µία δραµατική ανάγκη να προχωρήσετε πολύ γρήγορα στην ψήφιση και εφαρµογή συγκεκριµένων
ρυθµίσεων γι’ αυτό το τόσο σηµαντικό πρόβληµα.
Όσον αφορά, λοιπόν, στο παρόν νοµοσχέδιο, η εκτίµησή µας
είναι ότι θέτει κάποια ζητήµατα που έχουν, πράγµατι, ενδιαφέρον
αλλά δεν απαντούν µε ρεαλισµό στη σηµερινή συγκυρία. Θα
έλεγα, λοιπόν, ότι έχει ενδιαφέρον το πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου το οποίο προτείνεται. Και εδώ πιστεύω ότι τίθεται ένα
σοβαρό θέµα που έχει να κάνει µε το ποιους πλήττει η κρίση και
ποιες κατηγορίες εισοδηµάτων έχει ακουµπήσει.
Εµείς σ’ αυτό έχουµε µία εντελώς διαφορετική εκτίµηση, κυρίως γιατί πιστεύουµε ότι η δραµατική µείωση εισοδηµάτων
ακούµπησε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των πολιτών. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει µία ιδιαίτερη και στοχευµένη πρόνοια για
τις ευπαθείς οµάδες.
Έχουµε όµως την εκτίµηση ότι απαιτείται επί της αρχής µία
οριζόντια ρύθµιση η οποία θα εξορθολογήσει ξανά τις σχέσεις
δανειοληπτών και πιστωτικών ιδρυµάτων, γιατί εδώ έχουµε ένα
µείζον πρόβληµα, ότι η µείωση των εισοδηµάτων δεν έχει αντίστοιχη µείωση και στο επίπεδο δόσεων.
Έχουµε πάρα πολλά παραδείγµατα, όπου το µισό και πλέον
εισόδηµα µιας οικογένειας το βλέπουµε σήµερα να κατευθύνεται
στη δόση του δανείου που έχει. Αναφέροµαι, βεβαίως, στη θετική
περίπτωση που σ’ ένα ελληνικό νοικοκυριό υπάρχει εισόδηµα,
δηλαδή ένας από τους δύο δουλεύει, παράγει. Δεν είναι όµως
όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Αυτό δεν είναι βιώσιµο, αγαπητοί συνάδελφοι, σε καµµία περίπτωση.
Εµείς στην πρότασή µας λέµε κάτι πάρα πολύ απλό, κύριε
Υπουργέ, ότι το σύνολο των δόσεων δεν µπορεί να ξεπερνά το
30% του συνολικού εισοδήµατος. Πιστεύουµε ότι δηµιουργεί και
συνθήκες πιστωτικής εξυγίανσης και βεβαίως απαντά στο µεγάλο ζητούµενο ανακούφισης των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Πιστεύω ότι αυτό το αντιλαµβάνονται και οι ίδιες οι τράπεζες,
ότι δεν µπορεί να έχουµε περαιτέρω γιγάντωση των κόκκινων δανείων και των επισφαλειών στη χώρα µας. Είναι µία βόµβα που
θα σκάσει και θα σκάσει πρώτα απ’ όλα στα χέρια των τραπεζών.
Προσέξτε όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα
πρέπει να δουν την προσπάθεια ανακούφισης ως µία ευκαιρία
να δέσουν χειρότερα και να επιβαρύνουν περισσότερο τον δανειολήπτη. Το αναφέρω αυτό, γιατί βλέπουµε µία τέτοια διάθεση
σήµερα από πολλά πιστωτικά ιδρύµατα και υπάρχουν πάρα
πολλά παραδείγµατα που στις προηγούµενες συνεδριάσεις της
Ολοµέλειας, αλλά και στην επιτροπή, µε αφορµή άλλες προτάσεις συζητήσαµε.
Θέλω να αναφέρω -και δεν πρέπει να ξεχνάµε και θα πρέπει
να το αξιολογήσουµε και να δούµε όλοι- ότι οι τράπεζες µέχρι
σήµερα έχουν προχωρήσει από µόνες τους σε πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες αναδιαρθρώσεις δανείων και καρτών. Εδώ από
πάρα πολλές καταγγελίες δανειοληπτών και καταναλωτικών οργανώσεων βλέπουµε ότι το παιχνίδι που παίζεται, δεν παίζεται µε
καθαρούς όρους.
Τα επιτόκια της αναδιάρθρωσης, τα οποία βλέπουµε να προτείνουν οι τράπεζες, είναι επαχθή, ενώ ζητούνται και εξασφαλίσεις ακόµα και για πάρα πολύ µικρά ποσά και αυτό είναι κάτι που
το κάνουν οι τράπεζες συνέχεια. Εκτιµώ ότι σε αυτό το σηµείο
θα πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραµµές που θα πρέπει να προστατεύουν τον δανειολήπτη. Ο στόχος είναι η διευκόλυνση και
όχι να δηµιουργήσουµε µία νέα γενιά δυσβάστακτων δανείων
στη χώρα µας και εγκλωβισµένων συµπολιτών µας.
Πιστεύω ότι σε αυτό το σηµείο έχει ιδιαίτερη σηµασία η πρόταση που έχουµε κάνει εµείς, η οποία είναι πολύ συγκεκριµένη
και µελετηµένη.
Εµείς λέµε ότι το ανώτατο επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλέτες κατά το χρονικό διάστηµα αποπληρωµής
τους, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου επιµήκυνσης, δεν
µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ προσαυξηµένου κατά 2%.
Βέβαια, µια τέτοια ρύθµιση δεν µπορεί να υπονοµεύεται από
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πρακτικές των πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες έχουν ως στόχο
να αποτρέψουν τους δανειολήπτες να υπαχθούν σε αυτή, γιατί
είναι κάτι το οποίο βλέπουµε το τελευταίο διάστηµα.
Γι’ αυτό, στην πρότασή µας προβλέπουµε ότι θα απαγορεύεται
στα πιστωτικά ιδρύµατα να προβαίνουν σε προσηµειώσεις της
ακίνητης περιουσίας, να απαιτούν νέες εµπράγµατες ασφάλειες
ή να επιβάλλουν προσαυξήσεις και επιπρόσθετα έξοδα στους
δανειολήπτες.
Ένα ακόµη σηµαντικό θέµα που θέτουµε, είναι η ρύθµιση για
τα υπερβολικά επαχθή επιτόκια που εφαρµόζουν οι τράπεζες σήµερα στα καταναλωτικά δάνεια, προβλέποντας ότι τα επιτόκια
αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 9%. Και γνωρίζουµε όλοι
µας το µεγάλο «πάρτι» το οποίο έγινε µε τα καταναλωτικά δάνεια
και τις κάρτες από την πλευρά των τραπεζών. Γνωρίζουµε τα τεράστια κέρδη των τραπεζών και πόσο «έπαιξαν» στις πλάτες των
πολιτών, επενδύοντας σε αυτήν τη χωρίς κανόνες ιστορία των
καταναλωτικών δανείων και των καρτών.
Στην πρόταση του ΚΚΕ µπαίνει και το θέµα των προβλέψεων
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Εµείς συµφωνούµε. Έχουµε πει ότι πρέπει να ενταχθούν και στο νοµοσχέδιο, το οποίο θα
έρθει στη Βουλή από την Κυβέρνηση, πρόνοιες για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελµατική εµπορική δραστηριότητα. Η
αλήθεια, όµως, είναι ότι χρειάζεται προσοχή στο θέµα των επαγγελµατικών δανείων. Δεν είναι ένα θέµα απλό.
Χρειαζόµαστε µία στοχευµένη παρέµβαση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να αφήσουµε εκτός αυτής της ρύθµισης τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ, να αγνοούµε σήµερα τη δραµατική
κατάσταση στην οποία έχουν έρθει οι έµποροι, οι µικροεπαγγελµατίες, οι βιοτέχνες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάθε µέρα δίνουν ένα πάρα πολύ µεγάλο αγώνα για να κρατήσουν όρθιες
αυτές τις µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στα χέρια
τους.
Ένα ακόµη σηµείο που έχει ιδιαίτερη σηµασία και το οποίο δεν
µπορούµε να αγνοήσουµε, είναι το θέµα του ακατάσχετου λογαριασµού. Πρέπει να πάµε –και αυτή είναι η πρότασή µας- σε θέσπιση του ακατάσχετου λογαριασµού µέχρι του ποσού των 1.500
ευρώ για ατοµικό τραπεζικό λογαριασµό και 2.000 ευρώ για
κοινό τραπεζικό λογαριασµό.
Θα πει κάποιος «Μα γιατί σε όλες τις συνεδριάσεις και σε όλες
τις κουβέντες επιµένετε σε αυτήν την πρόταση;». Είναι πάρα
πολύ απλό. Τι διασφαλίζει αυτή η πρόταση; Αυτή η πρόταση διασφαλίζει το 81,5% των καταθέσεων των Ελλήνων συµπολιτών
µας στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είναι κάτω των 2.000
ευρώ.
Κλείνω, επισηµαίνοντας ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.
Έχουµε χάσει αρκετό χρόνο. Οι ρυθµίσεις αυτές κρίνουν τον
προγραµµατισµό και το µέλλον χιλιάδων οικογενειών και επαγγελµατιών που δεν πρέπει σε αυτήν τη φάση να απογοητεύσουµε. Εµείς αναµένουµε την τελική πρόταση από το Υπουργείο,
ευελπιστώντας ότι θα έχουµε ενσωµάτωση των προτάσεων που
έχουµε κάνει κι έχουµε καταθέσει επανειληµµένα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μωραΐτη.
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 ένα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Παραλίας Αυλίδας Ευβοίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ την ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
την κ. Μακρή Ραχήλ, να πάρει το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι Ανεξάρτητοι
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Έλληνες, θέτοντας το πλαίσιο του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες, έχουµε υπογραµµίσει στη συζήτηση της συγκεκριµένης πρότασης νόµου στην αρµόδια
επιτροπή τα ακόλουθα:
Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει συνάψει συµβάσεις µε το τραπεζικό σύστηµα και στις περισσότερες περιπτώσεις οι όροι αποπληρωµής
των δανείων αυτών είτε είναι καταναλωτικά είτε είναι στεγαστικά,
δύναται να κριθούν ως επαχθείς.
Στη δεκαετία 1999-2009, κορυφώθηκε ο αριθµός σύναψης δανείων µεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, που σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούσαν ούτε καν τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση αυτών των δανειακών ποσών. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι η οργανωµένη πολιτεία πρέπει να αφήσει τους δανειολήπτες στην τύχη τους και να τους οδηγήσει στην οικονοµική αλλά
και κοινωνική ανέχεια. Αντίθετα µε τη µέριµνα που όφειλε το κράτος να επιδείξει προς τους δανειολήπτες, η Κυβέρνηση µερίµνησε µόνο για την εφαρµογή µέτρων λιτότητας. Αποτέλεσµα
αυτών ήταν η µείωση του οικογενειακού εισοδήµατος ή και ο µηδενισµός του εξαιτίας των απολύσεων και της γενικότερης αποδόµησης του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων.
Τα νοικοκυριά δεν µπορούν να ανταποκριθούν πλέον στις υποχρεώσεις τους, µε επακόλουθο τη δηµιουργία ενός φαινοµένου
κοινωνικής παθογένειας, καθώς η ανέχεια κυρίευσε τον κοινωνικό ιστό, η ανεργία δηµιούργησε συνθήκες απελπισίας και οι καταχρηστικοί όροι των τραπεζών οδήγησαν εκατοντάδες συµπολίτες µας να χάσουν τις περιουσίες τους.
Λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στο εισόδηµα αλλά και
στα οικονοµικά δεδοµένα των πολιτών, είναι απαραίτητο να αλλάξουν τόσο οι όροι όσο και οι συνθήκες αποπληρωµής των
οφειλών. Οι µισθοί και οι συντάξεις και τα έσοδα των ελεύθερων
επαγγελµατιών δεν είναι τα ίδια µε αυτά του 2008, του 2006 αλλά
και του 2004. Έχουν περικοπεί τροµερά και η αγοραστική δύναµη έχει ελαττωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αναγκαία περικοπή των δόσεων αλλά και τη
διαγραφή των χρεών σε περιπτώσεις όπου έχουν οδηγηθεί οι ελληνικές οικογένειες σε αδιέξοδο.
Με την ίδια λογική που το ελληνικό κράτος προχώρησε στην
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σε πολλαπλή οικονοµική
τους στήριξη και σε άλλες ευεργετικές διατάξεις, µε τον ίδιο
τρόπο ακριβώς η πολιτεία οφείλει να συµβάλει στην οµαλοποίηση της οικονοµικής ζωής, προβαίνοντας σε ουσιαστικές ενέργειες ανακούφισης των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, αφού µόνο
µε αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργήσει ευνοϊκότερο κλίµα στην
αγορά, θα αυξηθεί η αγοραστική ικανότητα των πολιτών και θα
αλλάξει προς το καλύτερο η κατάσταση της εσωτερικής οικονοµίας, που σήµερα έχει καταρρεύσει.
Όταν σηµειώνεται κούρεµα του δηµοσίου χρέους και συνεχιζόµενη στήριξη των τραπεζιτών, είναι ανεπίτρεπτη η επίδειξη
αδιαφορίας προς τους ιδιώτες δανειολήπτες. Είναι ανήθικο η πολιτεία να συµπεριφέρεται µε δύο µέτρα αλλά και δύο σταθµά και
πάντα, φυσικά, υπέρ των δυνατών και κατά των αδυνάτων. Διότι
είτε πρόκειται για τράπεζα είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
το κράτος και η δικαιοσύνη πρέπει να συµπεριφέρονται µε ισονοµία και ισοπολιτεία.
Η παρούσα πρόταση νόµου απαντά αποσπασµατικά στο πρόβληµα φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, αποτελεί ένα πρώτο βήµα που φυσικά χρήζει βελτιώσεων και συνέχισης.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουµε ότι παράλληλα µε τη στήριξη που οφείλει το κράτος να δείξει προς τα νοικοκυριά, επιβάλλεται να δείξει αντίστοιχη µέριµνα και για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας και απασχολούν µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού της χώρας.
Επίσης, κάποια στιγµή η συγκυβέρνηση θα πρέπει να αφήσει
τα λόγια και να ασχοληθεί σοβαρά, υπεύθυνα αλλά και ουσιαστικά µε την ανάπτυξη. Το µόνο που έχουµε ακούσει είναι ευχές.
Περιµένετε την ανάπτυξη να πέσει σαν πέπλο αλλά αυτό που πέφτει στα κεφάλια της τρόικας εσωτερικού είναι η ψυχρή πραγµατικότητα της ανεργίας και της ύφεσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι επικοινωνιολόγοι σας, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν µπορούν
να διαστρεβλώσουν άλλο την πραγµατικότητα. Η ανακολουθία
λόγων και έργων δεν πείθει πια κανέναν. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε ότι στη φιέστα των οµιλιών του τότε αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργού στο Ζάππειο, η
οποία είχε εξελιχθεί σε πολλές συνέχειες, απορριπτόταν η εσωτερική υποτίµηση ως µέτρο επανεκκίνησης της οικονοµικής µεγέθυνσης. Ωστόσο, µε την πολιτική της λιτότητας και της
λανθασµένης δηµοσιονοµικής συστολής, ουσιαστικά στοχεύετε
σε αυτό το οποίο είχατε απορρίψει.
Για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα, εσωτερική υποτίµηση σε
συνθήκες ανοιχτής αγοράς και χωρίς έλεγχο της νοµισµατικής
πολιτικής δεν γίνεται. Η ίδια η αξιολόγηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σηµειώνει ότι το 2011 η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία παρέµεινε αµετάβλητη, παρά τη
µικρή πτώση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος κατά
2,5%.
Φυσικά, ακόµη και αυτό το όφελος του 2,5%, σχεδόν µηδενίστηκε από την ανατίµηση του ευρώ το πρώτο εξάµηνο του ίδιου
έτους.
Είναι καιρός να πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η πολιτική σας όχι µόνο δεν φέρνει την ανάπτυξη αλλά στοχεύει στην
ανακούφιση των φοβικών συνδρόµων του πληθωρισµού της Γερµανίας. Είναι καιρός να παραδεχθείτε ότι οι θυσίες των Ελλήνων
εξανεµίζονται, καθώς µια ανατίµηση του ευρώ µπορεί να εξαλείψει εντελώς τη µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος.
Σε όλα αυτά, βέβαια, δεν απαντάτε, όπως δεν απαντήσατε και
στο ζήτηµα του υπολογισµού του δηµοσιονοµικού πολλαπλασιαστή. Αυτό που κάνετε είναι να ταξιδεύετε, ακολουθώντας τα βήµατα του εξαφανισµένου από την Ελλάδα στο Κοινοβούλιο
Γεωργίου Παπανδρέου.
Ποια είναι τα αποτελέσµατα που είχε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κατάρ; Πόσες επενδύσεις έγιναν; Τελικά, το µόνο
που ήρθε στην Ελλάδα ήταν ο λογαριασµός του ταξιδιού των κυβερνητικών και των ηµετέρων σας κοµµατικών φίλων, τους οποίους βαφτίζετε επιχειρηµατίες.
Στο τελευταίο ταξίδι σας στην Κίνα, βέβαια, πρέπει να παραδεχτούµε ότι είχατε αποτελέσµατα. Αυξήσατε τις ελληνικές επενδύσεις στην Κίνα. Συγχαρητήρια, αλλά είχατε πάει για το αντίθετο.
Διαβάζουµε στον ηλεκτρονικό Τύπο τα κατορθώµατά σας µε
τις επενδύσεις των Ελλήνων εφοπλιστών στη ναυπήγηση πλοίων
σε κινεζικά ναυπηγεία να ανέρχονται στα 17 δισεκατοµµύρια δολάρια για την τελευταία οκταετία. Η Ελλάδα είναι αδιαµφισβήτητα ένας από τους σηµαντικότερους ξένους επενδυτές για την
Κίνα, παρέχοντας, µάλιστα, θέσεις απασχόλησης στη χειµαζόµενη από την κρίση στις ναυλαγορές και τις χαµηλές τιµές κινεζική ναυπηγική βιοµηχανία. Οι επενδύσεις αυτές, ασφαλώς και
είναι πολλαπλάσιες αυτών που έχει πραγµατοποιήσει η Κίνα στην
Ελλάδα.
Εάν ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε φορά που πηγαίνει στο
εξωτερικό µεριµνά για επενδύσεις προς τις χώρες που τον υποδέχονται, καλύτερα να παραµείνει εντός των συνόρων, µήπως
και βρει τον χρόνο να έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Φυσικά και εντός της χώρας δεν είστε λιγότερο επικίνδυνοι για
το δηµόσιο συµφέρον. Η πολιτική των κοµµάτων της συγκυβέρνησης ήταν αυτή η οποία κατέστρεψε την ελληνική ναυπηγική
βιοµηχανία. Η πολιτική σας πλήττει τους δανειολήπτες και ευρύτερα την ελληνική οικογένεια.
Κλείνοντας, θα θέλαµε να µάθουµε γιατί ακυρώθηκε το ταξίδι
του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες. Φοβόσασταν
µήπως πραγµατοποιήσετε κι εκεί επενδύσεις ή δεν σας δέχθηκε
τελικά ο Αµερικανός Πρόεδρος;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μακρή.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, µετά και τη χθεσινή συνεδρίαση
που είχαµε στο γραφείο του κυρίου Προέδρου, και επειδή το
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θέρος, δυστυχώς, θα µας αναγκάσει όλους να αντιµετωπίζουµε
την εµφάνισή µας διαφορετικά, δίχως να αναφέροµαι σε κανέναν
συγκεκριµένα, να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι µας παρακολουθούν όλοι. Η εµφάνισή µας δεν είναι αυτό που σίγουρα
χαρακτηρίζει την πολιτική µας εµφάνιση ή τη δηµοκρατική µας
συµπεριφορά. Καλό όµως είναι, να συνοδεύεται το καλοκαίρι και
µε µια άλλου είδους εµφάνιση.
Ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ.
Ηλίας Παναγιώταρος έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω να αναφέροµαι κι εγώ στα µέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας, θα ήθελα να σχολιάσω για µια ακόµη
φορά τα εξής: Κάθε φορά το ΠΑΣΟΚ µας µιλάει για τις ωραίες
προτάσεις τις οποίες έχει για την ανακούφιση της ελληνικής οικογένειας, για θέσεις, για νόµους που έχει φέρει και θα φέρει.
Πάντοτε, όµως, ξεχνάει ότι αυτό είναι η βασική αιτία, η βασική
πηγή όλων των δεινών αυτού του τόπου. Και δεν χρειάζεται να
επαναλάβουµε τα όσα έχουµε αναφέρει για το σάπιο πολιτικό
κατεστηµένο, για όλους αυτούς τους Υπουργούς τους διεφθαρµένους, οι οποίοι συνέχιζαν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα
να κατακλέβουν τον ελληνικό λαό προς ίδιον όφελος.
Όσον αφορά τα µέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας,
σαφώς και όποιος ακούει για µέτρα ανακούφισης θα πρέπει να
προσυπογράφει οποιεσδήποτε ενέργειες γίνονται, ασχέτως
ποιος τις προτείνει ή ποιος εν προκειµένω φέρνει την πρόταση
νόµου –για την οποία, µάλιστα, δεν υπάρχει και θέµα αν θα ψηφιστεί ή όχι σήµερα- και ασχέτως αν έχει λάθη, παραλείψεις, ατέλειες.
Η βασική αιτία για την οποία υπάρχουν πάµπολλα προβλήµατα
στο µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού πληθυσµού, στις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, είναι τα πάσης φύσεως δάνεια, τα
οποία είχαν πάρει από τις τράπεζες. Σαφώς και χρειάζεται ένα
πολύ γενναίο «κούρεµα», αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε οικογένεια και για την οποία δεν
είναι υπεύθυνος ο υπόχρεος. Δεν είναι υπόχρεος ο πατέρας της
οικογένειας που είχε πάρει κάποια δάνεια στο παρελθόν, γιατί,
πρώτον, αυτά τα δάνεια του τα έδινε η τράπεζα µετά από έλεγχο
και, δεύτερον, ήταν δάνεια που µπορούσε να αποπληρώσει µε
το µισθό ή τη σύνταξη που έπαιρνε εκείνη τη δεδοµένη στιγµή.
Οπότε, αναλόγως των τεραστίων µειώσεων οι οποίες έχουν γίνει,
θα έπρεπε αυτοµάτως να έχουν γίνει και ανάλογες µειώσεις στα
δάνεια.
Το ίδιο ισχύει και για τα στεγαστικά δάνεια. Κατ’ αρχάς, θα
έπρεπε να υπάρξει ένα «κούρεµα», το οποίο να έρθει σε ισορροπία µε τις τρέχουσες τιµές που έχουν τα ακίνητα, για τα οποία οι
οικογένειες είχαν πάρει δάνεια πριν από µερικά χρόνια. Αυτά, βέβαια, ήταν υπερβολικά φουσκωµένα αναλογικά µ’ αυτές τις τιµές
αλλά εκείνη την περίοδο της ψεύτικης ευµάρειας κανείς δεν σκεφτόταν τις παρενέργειες και κυρίως οι τράπεζες, που όφειλαν
να ενηµερώνουν τους πελάτες για το τι µπορεί να γίνει στο µέλλον, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο.
Δευτερευόντως, θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον «κουρέµατα» στα δάνεια, κυρίως στα στεγαστικά –αλλά και στα καταναλωτικά δάνεια- αναλόγως των τιµών, στις οποίες τα διάφορα
αρπακτικά «distressed funds» αγοράζουν αυτά τα δάνεια από τις
τράπεζες, δηλαδή στο 20% και 30% της ονοµαστικής αξίας του
δανείου. Μία τράπεζα µπορεί και πουλά ένα δάνειο, για παράδειγµα, 100.000 ευρώ και το δίνει 20.000 ευρώ σε ένα «distressed
fund», το οποίο µετά θα αρπάξει την περιουσία του υπόχρεου για
ολόκληρο το ποσό αλλά και για τους τόκους. Θα µπορούσε
απευθείας να υπάρξει µία ανακούφιση, αν έλεγαν στους δανειολήπτες να το εξοφλήσουν στην πολύ χαµηλή τιµή που µπορούν
και το πουλούν αλλού.
Θα έπρεπε να έχουν γίνει νόµοι του κράτους όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίες δικαιώνουν δανειολήπτες
και όχι µεµονωµένα κάθε φορά ο κάθε δανειολήπτης να προσπαθεί να βρει ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό για να έχει µία νοµική
υποστήριξη, προκειµένου να αντιµετωπίσει αυτό το νοµικό κυκεώνα. Στο τέλος, βέβαια, σίγουρα θα δικαιωθεί, αφού έχουν
υπάρξει πολλές δικαστικές αποφάσεις που όλους αυτούς τους
δικαιώνουν. Το κράτος µε νόµο θα έπρεπε να προβαίνει σε όλες
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τις νοµικές ενέργειες σε περιπτώσεις παραβίασης του νόµου από
τις τράπεζες και τους δανειστές.
Επίσης, θα πρέπει άµεσα να διορθωθεί αυτή η τεράστια αδικία
που έχει προκύψει µε τους µικροοµολογιούχους. Είναι περίπου
δεκαπέντε χιλιάδες οι οικογένειες οι οποίες στήριζαν το ελληνικό
κράτος µε τα οµόλογα ελληνικού δηµοσίου «µε την εγγύηση του
ελληνικού δηµοσίου» όπως τα διαφήµιζαν δεκαετίες τώρα. Και
αυτοί οι νοικοκυραίοι ξαφνικά µέσα σε µία µέρα καταστράφηκαν
ολοκληρωτικά. Μαζί µ’ αυτούς καταστράφηκαν και οι οικογένειές
τους και µία σειρά άλλων ανθρώπων που εµπλέκονταν µ’ αυτούς.
Το ίδιο θα έπρεπε να έχει κάνει το κράτος, για να βοηθήσει και
τους εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές στην «ΑΣΠΙΔΑ» του κ. Ψωµιάδη, που ενώ όλοι γνωρίζουµε ότι έχουν δίκιο, ενώ υπάρχουν
εγγυήσεις από το κράτος, κανείς δεν µπορεί να βρει το δίκιο του.
Αυτοί είναι κατεστραµµένοι οικονοµικά και προσπαθούν να πάρουν πίσω κάποια από τα λεφτά τους µέσα από τιτάνιους δικαστικούς αγώνες, οι οποίοι θα διαρκέσουν πολλά χρόνια και
ενδεχοµένως πολλοί απ’ αυτούς δεν θα ζουν, όταν θα τελεσιδικήσουν αυτές οι αποφάσεις.
Σχετικά µε τον όρο «λαϊκή οικογένεια», θα έλεγα ότι δεν θα
έπρεπε έτσι γενικά κι αόριστα να λέµε «λαϊκή οικογένεια». Για
µας στη Χρυσή Αυγή, υπάρχει η λαϊκή οικογένεια αλλά η ελληνική λαϊκή οικογένεια και όχι η οποιαδήποτε λαϊκή οικογένεια.
Πρώτο και καλύτερο το Κοµµουνιστικό Κόµµα έχει βάλει στο
ίδιο τσουβάλι τους Έλληνες, τους νοικοκυραίους, µε τους πάσης
φύσεως λαθροµετανάστες. Απλώς και µόνο, επειδή θέλει να πάρει ενδεχοµένως κάποιες ψήφους στο µέλλον, αν το φέρει έτσι
η κατάσταση, τους βάζει στο ίδιο τσουβάλι.
Και για του λόγου το αληθές, καταθέτουµε ξανά µια ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, η οποία είναι γραµµένη σε δέκα γλώσσες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το καλύτερο µέτρο, η µεγαλύτερη ανακούφιση για την ελληνική λαϊκή οικογένεια είναι η ανάπτυξη. Είναι ωραίο από τη µία
να λέµε να τους «κουρέψουµε» και να χαρίσουµε τα άδικα χρέη
τους, αλλά από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει και µια λογική
απάντηση. Ειδάλλως, όλα αυτά θα καταλήξουν στην καταστροφή.
Η ανάπτυξη, όπως την ορίζει η Κυβέρνηση, δεν είναι ανάπτυξη,
δεδοµένου ότι οι φόροι, τα χαράτσια, τα ξεπουλήµατα, οι απολύσεις και η τεράστια ακρίβεια δεν µπορούν να φέρουν ανάπτυξη. Με τη συνεχή ψήφιση µνηµονίων δεν µπορεί να έρθει
ανάπτυξη. Με την επιβολή φόρων σε βασικά είδη για τη διαβίωση
των Ελλήνων πολιτών, όπως στα τρόφιµα, στην εστίαση, στο πετρέλαιο θέρµανσης και αλλού, δεν µπορεί να έρθει ανάπτυξη και
αυτό το απέδειξαν και τα νούµερα. Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση
επιµένει στο να µην κάνει διορθωτικές κινήσεις, πολύ απλά γιατί
έτσι τους διατάσσει η τρόικα.
Με την επικείµενη φορολόγηση µέχρι και των αγροτεµαχίων,
µέχρι και του οτιδήποτε στεγασµένου θα υπάρχει σε ένα χωράφι
και ενός κοτετσιού µε λαµαρίνες ή µε πλίθρες και εν τέλει των
πάντων, δεν έρχεται ανάπτυξη.
Με το να µένουν ατιµώρητοι όλοι όσοι εµπλέκονται στο µεγαλύτερο πλιάτσικο που έχει υπάρξει ποτέ όχι µόνο στην ελληνική
ιστορία, αλλά ενδεχοµένως και στην παγκόσµια –αφού µιλάµε γι’
αυτό της ελληνικής δηµόσιας περιουσίας- δεν έρχεται ανάπτυξη.
Επίσης, πλιάτσικο είναι και όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν
τολµούν να ψελλίσουν λέξη. Αντιθέτως, τώρα που το πράγµα είχε
φτάσει στο απροχώρητο, έκαναν κάποιες κινήσεις εντυπωσιασµού –γιατί περί αυτού πρόκειται- να µην αναζητήσουν το κατοχικό δάνειο, ένα πραγµατικό δάνειο το οποίο είναι καταγεγραµµένο στην Τράπεζα της Ελλάδος και για το οποίο θα µπορούσε κάλλιστα να γίνει µια απλή εγγραφή του στον προϋπολογισµό του κράτους. Να δείτε τι θα γινόταν µετά.
Χωρίς προστασία των ελληνικών εταιρειών από τις τριτοκοσµικές ξένες εταιρείες που µε τα προϊόντα τους έχουν εισβάλλει
στην πατρίδα µας και χωρίς προστασία των Ελλήνων εργαζοµένων από τους πάσης φύσεως λαθροµετανάστες, δεν µπορεί να
υπάρχει ανάπτυξη.
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Ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς εσείς, της συγκυβέρνησης, να δώσετε το καλό παράδειγµα της διαχείρισης των οικονοµικών σας –τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων,
δυστυχώς, είναι σε τραγική κατάσταση- στα κόµµατά σας τα
οποία είναι στην κυριολεξία χρεοκοπηµένα και κάποια εκ των
οποίων έχουν καταντήσει απο-κόµµατα και µάλλον σύντοµα δεν
θα είναι τίποτα και θα αλλάξουν απλώς ένα ΑΦΜ και θα λένε: δεν
ξέρουµε εµείς, βρείτε τα µε τους προηγούµενους. Ας δίνατε το
καλό παράδειγµα τόσα χρόνια, γιατί δεν µπορείτε να το δώσετε
και ίσως να είχατε κάποιες ελπίδες.
Το ίδιο ισχύει και για το ΚΚΕ, που δεν δέχεται και κανέναν
έλεγχο στα οικονοµικά του. Και αυτό σε αντίθεση µε τη Χρυσή
Αυγή που την εποµένη των εκλογών δεχθήκαµε επίσκεψη από
ορκωτούς λογιστές και εκτενέστατο και λεπτοµερέστατο έλεγχο
των οικονοµικών µας και τα βρήκαν πεντακάθαρα. Και αυτό το
λέω για να σταµατήσει η πιπίλα των µυστικών χρηµατοδοτών µας
και πάει λέγοντας.
Έχετε βάλει σε χρυσοπληρωµένες θέσεις-κλειδιά αποτυχηµένους τραπεζίτες και στελέχη, αυτούς που κατάφεραν τόσα χρόνια και µας έβαλαν τεχνηέντως στην ΟΝΕ και στο µνηµόνιο,
αυτούς που ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι των διαφόρων σκανδάλων, όπως αυτό του Χρηµατιστηρίου, όπου χάθηκαν τρισεκατοµµύρια ευρώ, αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για τα τοξικά οµόλογα
όπου πάλι χάθηκαν εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ, αυτούς
που ήταν υπεύθυνοι και διέλυσαν όλα τα ταµεία, στα οποία ο ελληνικός λαός, οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες έδιναν από το µηνιαίο υστέρηµά τους, ώστε να µπορέσουν κάποια στιγµή να
έχουν περίθαλψη και σύνταξη και τώρα δεν έχουν απολύτως τίποτα.
Μέτρα ανακούφισης δεν µπορούν να υπάρξουν χωρίς υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και χωρίς επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονοµίας µε πραγµατικές επενδύσεις και όχι µε τον
τραγέλαφο του ταξιδίου της Κίνας, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε µε µια κουστωδία Υπουργών και µερικές δεκάδες
επιχειρηµατιών, πολλοί εκ των οποίων έπαιρναν επιδοτήσεις από
το ελληνικό κράτος, έκλειναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα
και τις άνοιγαν στην Τουρκία, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία και
αλλού ή πολύ απλά έπεφταν έξω, γιατί τα λεφτά τα έβαζαν στην
τσέπη. Όλοι αυτοί, λοιπόν, τώρα πήγαν ως επενδυτές στην Κίνα,
χωρίς κανείς να έχει καταλάβει αν το έκαναν για να φέρουν ή για
να κάνουν επενδύσεις εκεί.
Παρουσιάσατε ως τεράστια επένδυση και ανάπτυξη τα deals
που έγιναν για την αγοραπωλησία εκατόν σαράντα τόσων
πλοίων, αλλά σε ναυπηγεία της Κίνας και όχι του Σκαραµαγκά,
της Ελευσίνας, του Νεωρίου, της Σύρου και αλλού.
Αυτήν τη στιγµή είναι στην ουσία κλειστά, χρεοκοπηµένα και
οι εργαζόµενοι σε αυτά είναι απλήρωτοι για µήνες.
Η ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία µας πεθαίνει. Δεν καταφέρατε να πείσετε ούτε έναν εφοπλιστή να κατασκευάσει ένα
πλοίο στην Ελλάδα και όχι στην Κίνα. Και η καραµέλα του φθηνού µεροκάµατου στην Κίνα δεν ισχύει, γιατί την ίδια ώρα κατασκευάζονται δεκάδες πλοία στην Ιαπωνία, όπου τα µεροκάµατα
των ναυτεργατών εκεί είναι πολύ µεγαλύτερα από αυτά των Ελλήνων.
Μέτρα ανακούφισης δεν είναι η επιλεκτική και συνεχής χρηµατοδότηση των διαφόρων δεκανικιών του σάπιου κατεστηµένου, των µεγαλοεργολάβων, του κ. Μπόµπολα και λοιπών -όλοι
τους, για να µην ξεχνιόµαστε, αριστεροτάτων καταβολών- όπως
και της αριστερής προελεύσεως µεγαλοεπιχειρηµατιών, που έγιναν µεγάλοι µε αριστερά κεφάλαια. Ναι, υπάρχουν και τέτοια,
όπως ο κ. Κόκκαλης, που καταλαµβάνει αρκετό χώρο στα αρχεία
της Στάζι και που µέσω των εταιρειών του πλουτίζει σε βάρος
του ελληνικού λαού και του ελληνικού δηµοσίου, κάνοντας µπίζνες αποκλειστικά και µόνο µε συµβάσεις µε το δηµόσιο.
Και να µην ξεχνιόµαστε: Πριν από λίγα χρόνια κάπου στο
Γράµµο σε ένα βουνό ήταν δίπλα-δίπλα η κ. Παπαρήγα µε τον
υιό Κόκκαλη για την προτοµή του παππού Κόκκαλη. Και υπήρχε
µία πολύ µεγάλη οικειότητα. Δεν ξέρω πού οφειλόταν. Ενδεχοµένως στο γεγονός ότι το παιδί της κ. Παπαρήγα σπούδαζε στο
ίδιο σχολείο µε τον υιό Κόκκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν έχει παιδί η Παπαρήγα. Μην λέτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανακρίβειες.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ανακρίβειες, εντάξει. Σας είχε πει ο
κ. Ηλιόπουλος τις ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι ανακρίβεια
ότι ο πατέρας του κ. Κόκκαλη ήταν αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και ότι ήταν στους Κορυσχάδες Υπουργός Υγείας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν πειράζει, πονάει. Μην ξύνεστε
στη γκλίτσα του τσοπάνη. Θα σας φέρουµε πολλά στοιχεία για
το Αµερικάνικο Κολλέγιο, που είναι µισογεµάτο από στελέχη του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Για τον υιό Κόκκαλη είπαµε. Για τις σχέσεις του και την οικειότητα µε την κ. Παπαρήγα είπαµε.
Μέτρα ανακούφισης µε φυτευτούς Υπουργούς Οικονοµικών,
που έχουν παρελάσει και έχουν πάρει -µε ερωτηµατικό- οδηγίες
από διάφορες λέσχες –Μπίλντερµπεργκ και αλλού- και που -τι
σύµπτωση!- και αυτοί προέρχονται από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Στουρνάρας ήταν και στην ΚΝΕ Λονδίνου, όταν σπούδαζε σε ένα πανάκριβο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου.
Το ΚΚΕ από την άλλη, παρ’ ό,τι προτείνει µέτρα µε ωραίους
τίτλους, σίγουρα δεν µπορεί να φέρει κανενός είδους ανάπτυξη.
Πρώτοι εσείς εφαρµόσατε τις µνηµονιακές πολιτικές στις εταιρείες σας - στην Τυποεκδοτική, στο Ριζοσπάστη και στον «902»µειώνοντας τα µεροκάµατα και απολύοντας κόσµο. Η Τυποεκδοτική ήταν πολύ προνοµιούχος εταιρεία, γιατί ήσασταν από τους
δύο, οι οποίοι τύπωναν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα για τον
ΟΠΑΠ. Τεράστιες ποσότητες χαρτιού. Τώρα, πώς γίνεται να
έχετε τεράστια δουλειά και να πέφτετε έξω; Μάλλον κάποιο πρόβληµα υπάρχει.
Ανάπτυξη µε ένα συνδικαλιστικό κίνηµα αποτυχηµένο και προσκυνηµένο δεν µπορεί να υπάρξει µε τίποτα. Το βλέπουµε. Στην
τελευταία συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ δεν πήγε ούτε
ένας.
Και µία απάντηση: Τα µαντρόσκυλα του συστήµατος είστε
εσείς. Και το έχετε αποδείξει περίτρανα και στις µεγαλειώδεις
συγκεντρώσεις που γινόντουσαν στο Σύνταγµα, όπου έρχονταν
εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες, χωρίς κοµµατικές σηµαίες. Και
εσείς, µε τις κοµµατικές σας σηµαίες κάνατε γραµµές και περιφρουρούσατε τη Βουλή, αυτή που εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες
την είχαν στο µάτι µαζί µε αυτούς που ήταν µέσα και την εκπροσωπούσαν.
Κάντε, σύντροφοι, µία λαϊκή επανάσταση, όπως λέτε, για να
διαλύσετε την αστική δηµοκρατία. Αλλά ούτε αυτό έχετε πρόθεση να κάνετε από ό,τι φαίνεται, γιατί µάλλον ούτε αυτό ξέρετε
να κάνετε. Και εσείς και οι εχθροί σας, οι καπιταλιστές, είστε οι
δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος. Γι’ αυτό και δεν σας ακολουθεί
κανείς. Στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, στην
πρώην Κοκκινιά και αλλού, η Χρυσή Αυγή επελαύνει. Είναι ίσως
η πρώτη πολιτική δύναµη. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε αυτές
τις γειτονιές, γιατί οι λαϊκές οικογένειες, όπως τις λέτε εσείς,
έχουν καταλάβει πολύ καλά ποιο τίµηµα είναι αυτό που µπορεί
πραγµατικά να φέρει ανακούφιση στις τσέπες τους και στο γενικότερο τρόπο ζωής τους.
Κύριοι σύντροφοι, το απόστηµα έχει σπάσει. Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω. Και για να µην ξεχνιόµαστε, καταθέτω στα Πρακτικά
τη σηµερινή πολύ ωραία φωτογραφία της Άνγκελα Μέρκελ, που
είναι στην Πολιτοφυλακή της Ανατολικής Γερµανίας. Κοµµουνίστρια και αυτή. Να τη χαίρεστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Ηλίας Παναγιώταρος, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ την ειδική
αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα ΞηροτύρηΑικατερινάρη να πάρει το λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ευτυχώς δεν ανήκε και η Μέρκελ στους ναζιστές εκείνης της
εποχής.
Η πρόταση νόµου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που
συζητάµε σήµερα, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή της αι-
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τιολογικής έκθεσης, στοχεύει στην ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση, προβλέποντας τη δραστική µείωση και τη µετάθεση των χρεών των λαϊκών οικογενειών προς
τις τράπεζες.
Είναι γεγονός ότι παρ’ όλο που έγινε το βήµα σταθεροποίησης
της οικονοµίας στη χώρα, η δηµοσιονοµική προσαρµογή που
προηγήθηκε ήταν τόσο βίαιη, µε εµπροσθοβαρή επώδυνα µέτρα
που επέφερε στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό πολλά
προβλήµατα.
Πράγµατι, η κοινωνία δοκιµάζεται και η συνοχή της αργεί πολύ
να αποκατασταθεί. Χρειάζεται γι’ αυτό συνεχής προσπάθεια,
σταθερότητα στόχων, ευρύτερη κινητοποίηση, για να δώσουµε
σήµερα τη µάχη της συντεταγµένης κοινωνικής προσαρµογής.
Η πρόταση νόµου σε αυτήν την κατεύθυνση βοηθάει σηµαντικά.
Για την κοινωνική προσαρµογή στη Δηµοκρατική Αριστερά
έχουµε ως κύρια κατεύθυνση και προσπαθούµε να δηµιουργηθεί,
ένα πραγµατικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για το σύνολο των
πολιτών, µε έµφαση βέβαια στις ευπαθείς οµάδες, που η κατάστασή τους επιδεινώθηκε λόγω της κρίσης, µε διαβίωση κάτω
από το όριο της πτώχειας. Επίσης, έχουµε ως κύρια κατεύθυνση
την προστασία για τους συνταξιούχους και τους άνεργους, τα
νοικοκυριά και τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, καθώς και των µικρών επιχειρήσεων, που η συνέχεια της λειτουργίας τους αποτελεί τη µόνη πηγή εσόδων για τους µικρούς επιχειρηµατίες και
τις οικογένειές τους.
Το δίχτυ κοινωνικής προστασίας και ελάφρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισµού είναι για εµάς ένα ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας. Κανείς άνεργος χωρίς πρόσβαση στο σύστηµα
υγείας, κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση στη σίτιση. Τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες να διαβιώνουν µέσα στον κοινωνικό ιστό της
χώρας. Έκτακτα και εκτεταµένα µέτρα, άµεσης εφαρµογής για
τους άνεργους.
Όλα τα παραπάνω συνιστούν το περίγραµµα των µέτρων για
τις ευπαθείς οµάδες, για τη συντεταγµένη κοινωνική προσαρµογή, για τα οποία η Δηµοκρατική Αριστερά πιέζει µε τη συµµετοχή της στην τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Ειδικότερα, τα θέµατα που αναδεικνύουµε στη συνολική µας
πρόταση για το κοινωνικό σύνολο είναι: Δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και ελάφρυνσης των βαρών των οικογενειών. Πιλοτική
εφαρµογή για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα µέσα στο 2013
και πλήρη εφαρµογή το 2014. Υποστήριξη των ανέργων µε έκτακτα και εκτεταµένα µέτρα. Αντιµετώπιση της κατάστασης στο σύστηµα υγείας και των ανασφάλιστων. Διακανονισµοί φορολογικών υποχρεώσεων µε διακανονισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε πολύ αυξηµένο αριθµό δανείων, πράγµα που έγινε µε
πρόσφατο νοµοσχέδιο. Η Δηµοκρατική Αριστερά προτείνει, το
µέτρο της κατάσχεσης να µην εφαρµόζεται προς το παρόν σε
πρόσωπα που οφείλουν λιγότερο από 50.000 ευρώ. Μείωση έως
κι απαλλαγή των επιβαρύνσεων από δάνεια των υπερχρεωµένων
νοικοκυριών.
Οι δανειακές ρυθµίσεις για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά –κι
εµείς εδώ βάζουµε και τις µικρές επιχειρήσεις- θα πρέπει να ακολουθήσουν τον εξής σχεδιασµό: Αναστολή των πλειστηριασµών
κατοικιών, µε προσωπική οικογενειακή διαβίωση, τουλάχιστον
για ακόµη τρία χρόνια. Το σύνολο της τελικής ρυθµιζόµενης
δόσης να µην υπερβαίνει το 25% των συνολικών αιτήσεων ή µηνιαίων εισοδηµάτων των πολιτών ή των νοικοκυριών. Προσαρµογή όλων των χορηγητικών επιτοκίων µε βάση τα επιτόκια της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αποτελεί και την κύρια
πηγή άντλησης ρευστότητας των τραπεζών.
Σχετικά µε τους άνεργους, όσους διαβιώνουν αποδεδειγµένα
κάτω από το όριο της φτώχειας κι όσους έχουν αναπηρία πάνω
από το 67%, θα πρέπει πράγµατι να τύχουν περιόδου χάριτος,
δηλαδή χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων, αλλά και να διερευνηθεί η πιθανότητα κουρέµατος, ακόµη και διαγραφής των δανειακών οφειλών.
Συνδυασµός των ακόλουθων παραµέτρων, ανάλογα µε την περίοδο χάριτος, µε ή χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων. Χρονική
επέκταση της διάρκειας των δανείων, µείωση –όπως είπα- των
χορηγικών επιτοκίων, επέκταση των ευνοϊκών ρυθµίσεων και σε
µικρούς εµπόρους ή ατοµικές επιχειρήσεις. Ειδικές ρυθµίσεις
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για τα νοικοκυριά, για τα οποία δεν υπάρχει κανένας εργαζόµενος. Υπό προϋποθέσεις ευνοϊκές ρυθµίσεις και στα καταναλωτικά δάνεια, χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Στις ρυθµίσεις των δανείων θα πρέπει να µην υπάρχει ο όρος
«πριν το 2010 συµβάσεις δανείων», γιατί θα αποκλειστούν αρκετές χιλιάδες δανειολήπτες µε πραγµατικά προβλήµατα.
Οι τράπεζες πρέπει να εγκύψουν στο πρόβληµα και δεν µπορεί
να το αποφεύγουν. Θα πρέπει να εγκύψουν και θα πρέπει να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους µε τις πραγµατικές δυνατότητες
και κυρίως, µε τις µεγάλες ανάγκες των πολιτών, που έχουν πληγεί από την κρίση, µε βάση και τα στοιχεία βέβαια που διαθέτουν
–και διαθέτουν αρκετά- για κάθε νοικοκυριό και για κάθε πελάτη
τους που βρίσκεται σε δυσκολία. Γιατί και οι τράπεζες µε τον ελληνικό λαό και µε τη λαϊκή οικογένεια ζουν κατά κύριο λόγο και
έτσι πρέπει. Εκεί δίνονται οι προτεραιότητες, ούτως ώστε να διαµορφωθεί µία δίκαιη και βιώσιµη πρόταση αποπληρωµής των
τραπεζικών δανείων.
Θα έλθω στα άρθρα της πρότασης νόµου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
Στο άρθρο 1, τα προβλεπόµενα µέτρα αφορούν τη λαϊκή οικογένεια µε ετήσιο εισόδηµα µέχρι 40.000 ευρώ προσαυξηµένο
κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι σωστός ο προσδιορισµός
που γίνεται µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια, στα οποία προβλέπεται και η προσαύξηση λόγω παιδιών.
Εµείς, σχετικά µε τον εισοδηµατικό προσδιορισµό, για να µπορέσει να είναι εφικτή και αυτή η πρόταση προτείνουµε το ύψος
του οικογενειακού εισοδήµατος να είναι 30.000 ευρώ και να εξετάζεται, επίσης µαζί µε αυτό και η περιουσιακή κατάσταση των
δανειοληπτών. Γιατί εδώ υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα, που ίσως
αυτό να είναι µία παράλειψη στη δική σας πρόταση.
Με το άρθρο 2 δίνεται ο ορισµός της έννοιας της οφειλής
προς τις τράπεζες. Πρόκειται για οφειλές από κάθε µορφής δάνειο και από πιστωτικές κάρτες. Αυτό είναι µία ευρεία διατύπωση.
Δεν προσδιορίζετε, λόγου χάριν εάν συµπεριλαµβάνονται στις
οφειλές και τα επαγγελµατικά δάνεια, ενώ πιο κάτω κάνετε λόγο
γι’ αυτά ότι είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψιν.
Στο άρθρο 3 διαγράφονται κάθε είδους τόκοι από την οφειλή
των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες. Για τη διάταξη αυτή
έχουµε επιφυλάξεις. Θεωρούµε ότι οι τόκοι υπερηµερίας δεν
πρέπει να διαγράφονται για όλες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι
υπάρχουν περιπτώσεις υπερχρέωσης που δεν οφείλονται στην
κρίση. Η υπερχρέωση θα πρέπει να συνοδεύεται σε κάθε περίπτωση µε κάποιο λόγο, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι από τις
προβλεπόµενες ρυθµίσεις θα ευνοηθούν αυτοί που έχουν πραγµατικά ανάγκη και όχι να τύχουν ευνοϊκών ρυθµίσεων οι γνωστοί
φοροφυγάδες, που έχουν ταλαιπωρήσει και ταλαιπωρούν µόνιµα
την οικονοµία µας.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι από το συνολικό ποσό των οφειλών των λαϊκών οικογενειών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, µετά
την αφαίρεση των τόκων του προηγουµένου άρθρου, διαγράφεται κάθε ποσόν που αντιστοιχεί σε τυχόν πραγµατοποιηθέντα
ανατοκισµό και στην τυχόν πραγµατοποιηθείσα κεφαλαιοποίηση
κάθε µορφής τόκων. Είναι σωστή η εν λόγω διάταξη, δεδοµένου
ότι ο ανατοκισµός και ανακεφαλαιοποίηση κάθε µορφής τόκου,
έχουν κριθεί και από τα δικαστήρια ως παράνοµες ενέργειες των
πιστωτικών ιδρυµάτων.
Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες, όπως αυτές διαµορφώνονται µε τη
διαγραφή των τόκων, του ανατοκισµού και της κεφαλαιοποίησης
της κάθε µορφής τόκων, διαγράφεται ποσοστό ύψους 50%.
Δεν είναι εύκολο σήµερα σε αυτήν την κρίση να γενικεύσουµε
αυτό το µέτρο. Εµείς προτείνουµε οποιαδήποτε διαγραφή χρεών
θα πρέπει να γίνεται σε αυτούς που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και που περιήλθαν τα τελευταία χρόνια και όπως αυτό
αποδεικνύεται µε στοιχεία. Θα πρέπει να εξετάσουµε τις διαγραφές χρεών για τους άνεργους, για να µην υπάρξει κανένας κίνδυνος να ευνοηθούν από µία τέτοια ρύθµιση αυτοί που έπαιρναν
και ξαναέπαιρναν δάνεια. Να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε πόρους για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, για την αύξηση της
χρονικής διάρκειας και την αύξηση των επιδοµάτων των ανέργων.
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Στο άρθρο 6 ορίζεται η αποµένουσα µετά από τη διαγραφή
των τόκων ανατοκισµού κ.λπ. διαδικασία για την αποπληρωµή
του χρέους. Η προτεινόµενη ρύθµιση προϋποθέτει βέβαια ότι θα
γίνουν δεκτές οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων. Γενικά,
είναι σωστό το «πάγωµα» των οφειλών και η αναστολή των πληρωµών, εφόσον οφείλονται πράγµατι στην οικονοµική κρίση.
Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι δεκτή η µέριµνα για τους
ανέργους, αλλά πρέπει βέβαια όλα αυτά να ελέγχονται κάθε
φορά. Υπάρχει, βέβαια, ένα κενό σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, τις καταθέσεις των οφειλετών και γι’ αυτά θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά.
Στο άρθρο 7 εντάσσονται στην προτεινόµενη ρύθµιση οι οφειλές των επαγγελµατιών προς τις τράπεζες. Στο παραπάνω
άρθρο εντάσσονται θέµατα διευκόλυνσης των αγροτών. Αυτά
είναι θέµατα τα οποία, τουλάχιστον για τις µικρές επιχειρήσεις,
τις ατοµικές, τα έχουµε πει πολλές φορές και στη συζήτησή µας
µε τον Υπουργό -ο οποίος δεν είναι εδώ- για τη διαµόρφωση
αυτού του περιβόητου νοµοσχεδίου, που αργεί να έλθει για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Πρέπει οι ρυθµίσεις αυτές να λάβουν
υπόψη τους τα δάνεια των µικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων µικροεπαγγελµατιών. Ακούµε ένα επιχείρηµα, το οποίο
ακούγαµε και στο φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο τελικά δουλεύει ως φαύλος κύκλος, δηλαδή ότι δεν έχουµε φορολογική εικόνα αυτών των πολιτών και τελικά, µη έχοντας αυτήν την εικόνα,
επιβαρύναµε υπέρµετρα και µε το φορολογικό νοµοσχέδιο τις
µικρές ατοµικές επιχειρήσεις που τελικά φορολογούνται από το
µηδέν, ενώ οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι φορολογούνται από
25.000 ευρώ και πάνω.
Εποµένως µπορεί να υπάρχει η εκτεταµένη φοροδιαφυγή,
αλλά υπάρχει και η µεγάλη ανάγκη γι’ αυτούς που έχουν συµµορφωθεί και εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
και παράλληλα έχουν τεράστιες ανάγκες να µπορέσουν να τύχουν και αυτοί ανάλογων ρυθµίσεων για τα δάνεια, για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Γιατί τα δάνεια για να σώσεις µία
ατοµική επιχείρηση είναι ίσως πολύ πιο σηµαντικά από το να σώσεις το σπίτι σου. Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να εξετάσουµε
αυτήν την κατάσταση και να δούµε πώς θα αποτυπωθεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη στο νοµοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο
Ανάπτυξης.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι έχουµε εξετάσει την πρόταση του Υπουργείου όπως έχει γίνει γνωστή και την έχει εκθέσει
µερικές φορές ο Υφυπουργός στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Υπάρχουν προβλήµατα σ’ αυτήν την πρόταση. Υπάρχουν προβλήµατα…
Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός εξακολουθεί να µην είναι εδώ.
Δεν µπορώ να καταλάβω. Τι έκτακτη ανάγκη υπάρχει; Η τρόικα
τον κάλεσε; Δεν ξέρω τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ζήτησε την άδεια να
πάει έξω, γνωρίζοντας ότι η πάντα ευγενική σας παρουσία καταλαβαίνει το λόγο για τον οποίο βρίσκεται έξω. Δεν έφυγε για...
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ναι, αλλά θέτουµε
ορισµένα θέµατα τώρα εδώ. Τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καταγράφεται αυτό
και θα απαντήσει.
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κάποτε πρέπει να
µας τα πει.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι στην πρόταση η οποία ακούγεται
από το Υπουργείο και η οποία αργεί πάρα πολύ να έλθει, ως σχέδιο νόµου υπάρχουν προβλήµατα ως προς το ότι δεν αντιµετωπίζονται οι µικρές επιχειρήσεις, οι επιχειρηµατίες και οι άνεργοι
στο βαθµό που θα θέλαµε εµείς. Από την άλλη πλευρά υπάρχει
το πρόβληµα ότι η επιµήκυνση και η ελάττωση του επιτοκίου για
ένα χρονικό διάστηµα δεν επιφέρει οριστική λύση, διότι µετατίθενται όλα αυτά και το χρέος όντως διογκώνεται στο επόµενο
διάστηµα.
Εποµένως πρέπει να βρεθούν ενδιάµεσες προτάσεις. Εµείς
έχουµε καταθέσει µια σειρά από προτάσεις –σας είπα το περίγραµµά τους- και θα συνεχίσουµε αυτήν την προσπάθεια.
Ειδικότερα, µεταξύ των άλλων, θα αναφέρω ότι θέλουµε η
αποπληρωµή ενός µέρους αυτού του δανείου να µεταφερθεί σε
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µεταγενέστερο χρόνο και το τµήµα που θα µείνει, θα είναι ανάλογα µε τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη και µε ανισοβαρείς δόσεις και βέβαια, µε µείωση των επιτοκίων, έτσι ώστε να
µπορεί ο κάθε οφειλέτης να αποπληρώσει αυτό το τµήµα του δανείου. Το υπόλοιπο, χωρίς προσαυξήσεις, θα µεταφερθεί αργότερα, ούτως ώστε ο δανειολήπτης να µπορεί να ανταπεξέλθει και
να έχει τότε τις δυνατότητες να αποπληρώσει το δάνειό του.
Είναι προφανές ότι δεν ψηφίζουµε την πρόταση αλλά, κύριοι
συνάδελφοι, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος θεωρούµε
ότι πολλά στοιχεία της πρότασής σας είναι πολύ θετικά και ότι η
συµβολή της είναι πολύ σηµαντική σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε όλοι, για το πράγµατι µεγάλο πρόβληµα των
υποχρεωµένων νοικοκυριών, της υπερχρεωµένης λαϊκής οικογένειας είτε είναι Έλληνες είτε είναι οικογένειες µεταναστών που
εργάζονται στον τόπο µας, όπως χιλιάδες Ελληνικές οικογένειες
µεταναστών υπάρχουν σε άλλες χώρες και τυγχάνουν των ευνοϊκών αυτών ρυθµίσεων στις άλλες χώρες.
Κύριε Υφυπουργέ, πρέπει στις προτάσεις σας να συµπεριλάβετε στοιχεία και ανάγκες που διατυπώσαµε όλα τα κόµµατα για
τα θέµατα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών κατά τις συζητήσεις
που έγιναν και στη Βουλή των δύο προτάσεων που κατατέθηκαν
και να βιαστείτε για την κατάθεση του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, η κ. Ξηροτύρη κατέθεσε ορισµένες προτάσεις
κατά τη διάρκεια της δικαιολογηµένης απουσίας σας. Παρακαλώ
να ανατρέξετε στα Πρακτικά για να τις δείτε και όταν πάρετε το
λόγο, αν έχετε την καλοσύνη και εφόσον εσείς το κρίνεται σκόπιµο, απαντήστε.
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 δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµεθα στον κατάλογο µε τους συναδέλφους Βουλευτές
που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Ηλίας
Βλαχογιάννης ευγενώς απεδέχθη να προηγηθεί ο κ. Εµµανουήλ
Γλέζος.
Κύριε Γλέζο, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι εγώ τελείωσα
το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Ποταµουδίων Καβάλας που εσείς οι Αριστεροί ξέρετε τι ήταν τα Ποταµούδια.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε.
Από την αρχή δηλώνω ότι υπερψηφίζω την πρόταση νόµου του
ΚΚΕ και θα ήθελα να τονίσω, περισσότερο από όλα, το ηθικό
µέρος. Θεωρώ, δηλαδή, σαν να βρισκόµαστε στην εποχή όπου
ο Κρέοντας εµπόδιζε την Αντιγόνη να θάψει τον νεκρό αδελφό
της. Κατά τον ίδιο τρόπο έρχεστε εσείς και τα θύµατα από όλη
αυτήν την κρίση -που είναι οι λαϊκές οικογένειες- ζητάτε όχι να
τα θάψατε, αλλά να τα βοηθήσετε και σηκώνονται όλες οι φωνές
εναντίον σας λέγοντας «όχι» και «γιατί, γιατί, γιατί» κ.λπ.. Ήθελα
ακριβώς να τονίσω αυτήν την ηθική πλευρά του θέµατος, την
οποία θεωρώ πάντοτε πάνω από τα έµπρακτα στοιχεία και στο
περιεχόµενο που συµφωνώ απολύτως.
Ξεκινάω από τη βάση, την οποία έχω τονίσει επανειληµµένα
και δεν θα διστάζω να λέω: Την κρίση δεν την προκάλεσε ο ελληνικός λαός! Την κρίση δεν τη δηµιούργησε ο ελληνικός λαός!
Την κρίση δεν την τροφοδοτεί ο ελληνικός λαός! Γιατί πρέπει τα
σπασµένα να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός; Θα παρακαλούσα
καθένα συνάδελφο να µου απαντήσει επιτέλους –και από την Κυβέρνηση- σε αυτό το ερώτηµα. Γιατί δηλαδή πρέπει την κρίση να
την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτήν την απάντηση θέλω, την
αναζητώ από την αρχή που βρέθηκα σε αυτά τα έδρανα, θα τη
ζητάω συνέχεια µέχρι που θα µπορώ να µιλώ.
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Κατ’ αρχήν, ο Μένανδρος 2.300 χρόνια πριν είχε πει: «Τα δάνεια τους ελευθέρους, δούλους ποιεί». Γιατί να το ξεχνάµε αυτό;
Εµείς, για να λύσουµε την κρίση του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, η Κυβέρνηση, το κράτος καταφεύγει σε δάνεια.
Γιατί να ξεχνάει αυτό που είπε ο Μένανδρος; Γιατί να ξεχνάει
αυτό που ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη, έχει δηλώσει; «Ουδέν γαρ
ανθρώποισιν οίον άργυρος κακόν νόµισµ’ έβλαστε». Τίποτα
στους ανθρώπους όπως το κακό νόµισµα, δεν υπάρχει που να
τον βλάπτει.
Γιατί αυτά να τα ξεχνάµε; Επιµένω να ζητώ απάντηση, όχι για
να ικανοποιηθώ, αλλά για να δοθεί επιτέλους µια λύση στο θέµα.
Ακολουθείται ο δρόµος των δανείων. Γιατί πρέπει να την πληρώσει ο λαός; Ας πούµε ότι είναι σωστός ο δρόµος του δανείου.
Γιατί πρέπει να την πληρώσει ο λαός; Γιατί πρέπει να αφαιρούµε
από τα δικαιώµατα του;
Για να έρθω στο συγκεκριµένο θέµα, θα ήθελα να πω ότι ο Σόλωνας σε µια παρόµοια κατάσταση, όταν τον κάλεσαν οι Αθηναίοι να φτιάξει τους νόµους, για να απελευθερώσει τους
ελεύθερους Αθηναίους, που είχαν γίνει δούλοι εξαιτίας των δανείων, εφάρµοσε τη Σεισάχθεια. Γιατί να µην επιµένουµε και
εµείς εδώ στη Σεισάχθεια; Επεκτείνω το αίτηµά σας. Να καταργηθούν τα χρέη των λαϊκών οικογενειών ολοσχερώς. Να καταργηθούν.
Δεν δέχεστε τη Σεισάχθεια; Αρνείστε την ιστορία αυτού του
τόπου; Την αρνείστε; Γιατί δεν προχωρείτε σε µια αναστολή των
κατασχέσεων; Προχωρώ. Γιατί δεν προβαίνετε σε µια αναστολή
των χρεών; Προχωρώ. Γιατί δεν προβαίνετε σε µια αναστολή των
χρεών χωρίς πληρωµή των τόκων. Τίποτα απ’ όλα αυτά. Τα αγνοείτε όλα. Τα αγνοείτε όλα και προβαίνετε σε επίθεση εναντίον
των λαϊκών οικογενειών.
Από την άλλη µεριά, έρχεστε εδώ –αγάλλονται οι καιροί, οι
Θεοί και οι πάντες- και µας λέτε γιατί αρνείστε το ξεπούληµα της
ελληνικής γης στους Κινέζους. Εµπόριο µε τους Κινέζους θέλουµε, ναι. Εµπόριο, ναι. Ξεπούληµα ελληνικής γης, όχι. Αυτή
είναι η διαφορά µας. Εµπόριο, ναι. Ξεπούληµα ελληνικής γης,
όχι.
Θέλω απάντηση συγκεκριµένη. Με ποιο δικαίωµα δεσµεύεστε
ως Κυβέρνηση εδώ, ενώ δεν έχετε καν την Πλειοψηφία. Το ξεχνάµε. Το έχει πει ο Αισχύλος: «Με τους νεοχµοίς νόµους, µε
τους νέους νόµους ο Δίας διαφεντεύει». Έτσι του κάπνισε του
Δία. Να διαφεντεύει. Θέλετε και εσείς να διαφεντεύετε. Με ποιο
δικαίωµα, ενώ δεν έχετε την Πλειοψηφία; Δεν έχετε την Πλειοψηφία για τους νόµους που ψηφίζονται εδώ.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος την έχει την Πλειοψηφία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Πώς περνάνε;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Με το δώρο των πενήντα εδρών. Γι’ αυτό
περνάνε. Με τις πενήντα έδρες. Με το µπόνους περνάνε. Με το
δώρο. Όχι µε τη βούληση του ελληνικού λαού. Όχι µε τη βούληση του ελληνικού λαού. Με το µπόνους περνάνε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Το διεκδικήσατε. Γίνετε κόµµα
επιτέλους για να το διεκδικήσετε και στις εκλογές.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Λέω και ένα άλλο θέµα. Έχετε δικαίωµα
να αποφασίζετε µε το µπόνους, µε την παρανοµία δηλαδή, να
ψηφίζετε για τέσσερα χρόνια. Δεν έχετε δικαίωµα από εκεί και
πέρα. Με ποιο δικαίωµα –προσέξτε το αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι- δεσµεύουµε το µέλλον των γενεών µας; Πάνω από τέσσερα
χρόνια δεν έχετε δικαίωµα. Εσείς µε ποιο δικαίωµα κάνετε τις δεσµεύσεις;
Αγαπητοί φίλοι, θέλω να είµαι πάντοτε στην ώρα µου και τονίζω ξανά ότι υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο. Χρειάζεται επέκταση.
Ζητάω, επίσης, από αυτούς που είναι Υπουργοί, επιτέλους να
αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ιστορία αυτού του
τόπου, απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στις νέες γενιές.
Δεν έχετε το δικαίωµα να δεσµεύετε το µέλλον των παιδιών µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Γλέζο.
Θα ήθελα να πω ότι, ιδιαίτερα εσείς, ο κ. Κακλαµάνης, ο κ. Πολύδωρας, οι εκ των παλαιοτέρων Βουλευτών, κάνοντας σωστή
χρήση του χρόνου –ως λέει ο Κανονισµός- δίνετε και το παρά-
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δειγµα σε όλους τους νέους.
Παρακαλώ το λόγο να πάρει ο συνάδελφος Βουλευτής, κ.
Ηλίας Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά
είναι µία καλή ευκαιρία σήµερα, µε την κατάθεση της πρότασης
νόµου από πλευράς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, να
συζητήσουµε το φλέγον ζήτηµα της υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών, µια πραγµατικότητα που όλοι την αποδεχόµαστε, ένα τεράστιο πρόβληµα για την ελληνική κοινωνία και όλες
οι πτέρυγες και όλα τα κόµµατα προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις, µέσα στα δεδοµένα οικονοµικά πλαίσια
που υπάρχουν στη χώρα µας.
Θα ξεκινήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από κάποιες
σταθερές, ότι δηλαδή σε µία ελεύθερη οικονοµία, ο τραπεζικός
πυλώνας, το τραπεζικό σύστηµα είναι εκ των ων ουκ άνευ για να
λειτουργήσει η ελεύθερη οικονοµία. Ο ισχυρός τραπεζικός τοµέας είναι προϋπόθεση οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. Εποµένως, µε τράπεζες που δεν µπορούν να σταθούν στα πόδια
τους –και προσπαθούµε να βοηθήσουµε όλοι να σταθούν στα
πόδια τους- δεν µπορούµε να κάνουµε την πολιτική την οποία
όλοι θα θέλαµε να κάνουµε.
Όταν εφαρµόστηκε η Σεισάχθεια από τον Σόλωνα, πριν από
περίπου 2.500 χρόνια, ήταν άλλες οι εποχές και άλλα τα δεδοµένα. Και προφανώς, όλες οι περιπτώσεις των υπερχρεωµένων
νοικοκυριών, δεν είναι ίδιες.
Όλοι λένε σ’ αυτήν την Αίθουσα, τα λαϊκά στρώµατα, οι φτωχοί, να µην πληρώσουν. Έχουµε καταλήξει ποιοι είναι οι φτωχοί;
Είναι αυτοί που δηλώνουν φτωχοί; Γιατί εµείς ξέρουµε χιλιάδες
µικροσυνταξιούχους που έχουν εισόδηµα µεγαλύτερο από χιλιάδες εµπόρους, από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες. Ποιοι
είναι οι φτωχοί στην προκειµένη περίπτωση; Είναι ασφαλές κριτήριο το δηλωθέν εισόδηµα; Το αποδέχονται όλες οι πτέρυγες
αυτό, ότι το εισόδηµα που δηλώνει κάποιος είναι ειλικρινές; Αν
το αποδεχθούµε αυτό, ξεκινάµε από µία άλλη βάση. Αν δεν το
αποδεχθούµε, πάλι πρέπει να ξεκινήσουµε από µία άλλη αφετηρία.
Το έχουµε πει το παράδειγµα στις φοιτητικές εστίες, που τα
παιδιά των δηµοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων δεν µπορούν να πάνε, γιατί θεωρούνται υψηλόµισθοι και πάνε όλα τα
άλλα παιδιά, των άλλων κατηγοριών συµπολιτών µας. Άρα, ποια
δάνεια θα θεωρήσουµε ότι δεν µπορούν να πληρωθούν και από
ποιες κατηγορίες συµπολιτών µας;
Χρειάζεται πολλή µελέτη, χρειάζεται να το προσεγγίσουµε µε
ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία και κυρίως να µην δώσουµε βάση
µόνο σε αυτό που δηλώνει κάποιος, αλλά να δούµε και κάποιες
άλλες αντικειµενικές περιπτώσεις, που µπορούν να προσδιορίσουν το εισόδηµα κάποιου είτε µε τεκµαρτό τρόπο είτε µε κάποιες άλλες σταθερές που θα αναζητήσει το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εµπορίου.
Σίγουρα, όµως, πρέπει να έρθει η ρύθµιση. Απ’ ό,τι θα µας πει
ο κύριος Υπουργός, τελειώνουν οι συζητήσεις µε τους πιστωτές
µας και είναι θέµα ολίγων ηµερών να κατατεθεί το σχέδιο νόµου
στη Βουλή των Ελλήνων. Θα έχουµε, εποµένως, την ευκαιρία να
συζητήσουµε λεπτοµερώς κάθε µία από τις περιπτώσεις που
χρήζουν πραγµατικά βοήθειας, έτσι ώστε αυτοί που έχουν πραγµατικά ανάγκη να βοηθηθούν. Από την άλλη, όµως, πρέπει να
προσέξουµε να µην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα, γιατί
είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη µιας ελεύθερης οικονοµίας, όπως είναι η δική µας.
Είπε προηγουµένως ο σεβαστός Πρόεδρος κ. Γλέζος, ότι δεν
έχουµε την Πλειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε και στο λαό έχουµε την
Πλειοψηφία και στη Βουλή. Τα τρία κόµµατα που συγκροτούν και
στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση, έχουν για πρώτη φορά και στο
λαό την Πλειοψηφία.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Δεν την έχουν.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τουλάχιστον εσείς δεν θα έπρεπε
αυτό να το επικαλείστε, γιατί είδαµε να κυβερνάται η χώρα µε
πολύ χαµηλότερα ποσοστά και δεν είχαν εγερθεί τέτοια θέµατα.
Εξάλλου, απ’ ό,τι γνωρίζω, µέχρι τώρα το κόµµα σας και ο
αξιότιµος Αρχηγός σας, δεν έχει θέσει θέµα κατάργησης του
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µπόνους των πενήντα εδρών ή το θέτει τώρα; Να ξέρουµε, το
κόµµα σας θέλει να καταργηθεί το µπόνους των πενήντα εδρών;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Βεβαίως. Το λέµε καθαρά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Άρον-άρον γίνονται.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να το δούµε. Όχι στα λόγια, αλλά
στην πράξη. Καταθέστε πρόταση νόµου να την συζητήσουµε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Θα την καταθέσουµε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί απ’ ό,τι είδαµε τα ποσοστά σας
δεν βαίνουν αυξανόµενα, µάλλον µειούµενα βαίνουν και γι’ αυτό
σας πιάνει µια πρεµούρα προφανώς ενόψει της εκλογικής αναµέτρησης που θα έρθει στην ώρα της.
Εµείς αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε υπ’ όψιν µας τις εκλογές.
Δεν έχει ανάγκη ο τόπος από εκλογές. Ο τόπος έχει ανάγκη από
πολιτική σταθερότητα, έχει ανάγκη από σταθερή κυβέρνηση,
έχει ανάγκη από λύσεις που πρέπει να δώσουµε στον ελληνικό
λαό.
Να είστε σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι θα τις δώσουµε. Να
είστε σίγουρος και εσείς και οι κύριοι συνάδελφοι, που αγωνιάτε,
ότι µόλις ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τότε
θα µπορέσουµε να µιλήσουµε σε άλλη βάση. Θα ξέρουµε πλέον
ότι υπάρχουν συστηµικές τράπεζες. Θα ξέρουµε τις δυνατότητες
που έχουν να δανειοδοτήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά και τις δυνατότητες που έχει η πολιτεία να προβεί σε
µια τέτοια ρύθµιση, που και το τραπεζικό σύστηµα θα µπορέσει
να λειτουργήσει, αλλά κυρίως θα µπορέσουµε να ελαφρύνουµε
αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη και όχι τους µπαταχτσήδες.
Ξέρετε ότι δεν δανείζονται µόνο αυτοί που έχουν ανάγκη, δανειζόντουσαν και αυτοί που ήθελαν να πάνε διακοπές ή να πάρουν πολυτελή αυτοκίνητα. Δεν θα υπαγάγουµε όλες αυτές τις
κατηγορίες σε µια περίπτωση. Δεν είναι ίδιες. Θα πρέπει η Βουλή
να τις αναζητήσει πραγµατικά µε γνώµονα το κοινό συµφέρον
και τη δυνατότητα που προσφέρει η οικονοµία µας και το τραπεζικό σύστηµα στη δεδοµένη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Η ευαισθησία που δείχνει η µια πτέρυγα προφανώς δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει η ίδια ευαισθησία από την άλλη πτέρυγα.
Όλοι προερχόµαστε από τα λαϊκά στρώµατα. Όλοι έχουµε την
ίδια αγωνία για την επιβίωση των νοικοκυριών. Όλοι έχουµε την
ίδια αγωνία για την πορεία της χώρας.
Είναι βέβαιο, όµως, ότι όσο πετυχαίνει η Κυβέρνηση τόσο οι
επιθέσεις εναντίον της Κυβέρνησης θα οξύνονται. Αυτό σηµαίνει
ότι πάµε καλά. Έχουµε περιθώριο να πάµε ακόµα καλύτερα, να
τρέξουµε µε πιο µεγάλες ταχύτητες.
Να είστε σίγουροι, όµως, ότι αυτή η Κυβέρνηση θα µείνει στην
ιστορία ως µία κυβέρνηση που πέτυχε σηµαντικά πράγµατα µέσα
στη µεγαλύτερη κρίση των τελευταίων πενήντα ετών και τότε
όταν θα έρθει η ώρα να κριθούµε, σεβαστέ Πρόεδρε, είµαστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός θα µας κρίνει µε σωστά κριτήρια και
είµαστε βέβαιοι ότι θα δώσει πάλι την εµπιστοσύνη του σε εµάς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βλαχογιάννη.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Είναι γεγονός ότι σε πολλά πράγµατα συµφωνούµε όλοι εδώ µέσα. Δυστυχώς, όµως, τα πράγµατα και ο
χρόνος δείχνουν ότι δεν µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε για
να µπορέσουµε να δώσουµε λύσεις.
Δεν µπορεί να αµφιβάλει κανείς ότι τα πέντε τελευταία χρόνια
η µεγάλη κρίση που µαστίζει τη χώρα µας δηµιούργησε πρόβληµα και στα νοικοκυριά, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Πολύ
περισσότερο, όµως, θα τονίσω ότι οι τράπεζες δεν είναι άµοιρες
ευθυνών για το µεγάλο πρόβληµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί
στα ελληνικά νοικοκυριά. Εφήρµοσαν µια επιθετική πολιτική δίνοντας χρήµατα σε όποιον τα ζητούσε χωρίς να υπάρχουν οι
προϋποθέσεις, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν σήµερα να τα πάρουν πίσω.
Η Κυβέρνηση, όµως, δεν κάνει πίσω. Δεν ξέρω ακριβώς µε
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ποιον τρόπο -θεωρώ ότι θα είναι απλή η διαδικασία- αλλά οι τράπεζες στην παρούσα φάση θα µπορούσαν, τουλάχιστον, να ελαφρύνουν τους οφειλέτες µε την επιµήκυνση της αποπληρωµής
των δανείων, µε την µείωση των επιτοκίων και µια σειρά άλλων
τέτοιων παρεµβάσεων που τουλάχιστον, νοικοκυριά ή επιχειρήσεις που θέλουν να πληρώσουν να µπορούν να έχουν αυτήν τη
δυνατότητα. Δυστυχώς, δεν γίνεται ούτε αυτό το απλό, κύριε
Υπουργέ.
Υπήρχε ο ν.3869/2010, µε πάρα πολλές αδυναµίες στην εφαρµογή του. Παρ’ ότι, πέρασαν κάποια χρόνια δόθηκε η λύση σε
ορισµένους που ανέτρεξαν στην εφαρµογή του συγκεκριµένου
νόµου. Δυστυχώς, όµως, χρειάζονται να γίνουν πολλές αλλαγές,
τις οποίες είχατε υποσχεθεί από τον Οκτώβρη -αν θυµάµαι καλάπου έγινε η συζήτηση µε την πρόταση νόµου που είχε καταθέσει
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τις συζητήσαµε πάλι, τώρα τελευταία, στις 2 Απριλίου στην
επιτροπή, αλλά και σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο. Δυστυχώς
όµως, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, το οποίο θα συζητηθεί άµεσα
από πλευράς της Κυβέρνησης. Αν το έχετε, µπορείτε σήµερα να
το καταθέσετε.
Θεωρώ ότι στην προσπάθεια αυτή, δεν πρέπει να κοροϊδεύουµε τον κόσµο. Είναι γεγονός ότι η πρόταση νόµου, όπως
έχει κατατεθεί από πλευράς του ΚΚΕ, δεν µπορεί να εφαρµοστεί,
γιατί ξέρουµε πολύ καλά εδώ, ειδικότερα από τη χρονιά που πέρασε, αλλά και από αυτήν που τρέχουµε, µε την ψήφιση του προϋπολογισµού, ότι τα χρήµατα αυτά δεν µπορούν να βρεθούν από
τον ελληνικό κορβανά, προκειµένου να γίνουν αυτές οι περικοπές.
Διότι ελήφθησαν σκληρά µέτρα για 80 εκατοµµύρια και 100
εκατοµµύρια, προκειµένου να εξασφαλιστούν έσοδα, αφού κόπηκαν τα προνοιακά επιδόµατα ακόµα και από τους νεφροπαθείς, µε αποτέλεσµα αυτά τα µεγάλα νούµερα τα οποία προκύπτουν από την πρόταση που έχει κατατεθεί από πλευράς του
ΚΚΕ και συζητείται σήµερα, να µην µπορούν να βρεθούν. Θεωρώ
ότι η Κυβέρνηση αδυνατεί να αντιµετωπίσει τα απλά αυτά ζητήµατα.
Οι τραπεζίτες, όπως είπα, κοιτάνε µόνο τις τράπεζες και το
µέλλον το δικό τους. Δεν ξέρω πότε τελειώνει η περιβόητη ανακεφαλαιοποίηση, που τουλάχιστον στηρίχθηκε από αυτήν την Κυβέρνηση, για να πάρει ανάσα η αγορά.
Αν πράγµατι δεν λύσουµε τα απλά ζητήµατα της καθηµερινότητας, θα έλεγα σήµερα και του τραπεζικού συστήµατος, δεν
µπορούµε να µιλάµε για τόσο µεγάλες περικοπές.
Πρέπει να δεσµευτείτε, κύριε Υπουργέ, άµεσα να έρθει το νοµοσχέδιο, αυτό το οποίο λέτε ότι είναι έτοιµο, προς συζήτηση,
προκειµένου να βρεθεί λύση και να ελαφρυνθούν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, γιατί είναι µεγάλος ο αριθµός τους, και πιστεύω ότι µόνον έτσι θα µπορέσουµε τουλάχιστον, να δώσουµε ανάσα στην αγορά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κασσή.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µία γενική και αυτονόητη δήλωση
που απευθύνεται σε κάθε κακόπιστο εκτός Κοινοβουλίου που θα
σπεύσει να ταυτίσει το κίνηµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε
άλλες, ξένες προς εµάς, φωνές ή πολιτικές δυνάµεις, κάθε φορά
που θα συµφωνήσουµε µε αυτές σε κάτι το προφανές.
Αναφέροµαι ειδικά στα φερέφωνα της συγκυβέρνησης όταν η
άλλη πρόταση που βρίσκει διαφορετικούς υποστηρικτές είναι
επωφελής για την κοινωνία µας και για την Ελλάδα.
Μία τέτοια πρόταση είναι και η σηµερινή, γι’ αυτό και τη στηρίζουµε. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι ταυτιζόµαστε µε το ΚΚΕ,
όπως αρέσκεται να λέει ο κ. Μουρούτης της Νέας Δηµοκρατίας.
Η άβυσσος που µας χωρίζει από το σταλινισµό είναι τεράστια και
αγεφύρωτη.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε ένα πατριωτικό κίνηµα, που
βάζει πάνω απ’ όλα την Ελλάδα. Πιστεύουµε στον πατριωτισµό,
όχι στο διεθνισµό. Πιστεύουµε στην κοινωνική ενότητα, όχι στην
ταξική πάλη. Πιστεύουµε στη δηµοκρατία, όχι στον µονοκοµµα-
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τικό ολοκληρωτισµό. Ακριβώς επειδή αφετηρία µας είναι η κοινωνική ενότητα, ακούµε όλες τις απόψεις. Δεν αποµονώνουµε
και δεν διαχωρίζουµε τους πολίτες. Δεχόµαστε µία πρόταση ως
σωστή ή λανθασµένη, αποκλειστικά στη βάση της κοινωνικής της
ωφέλειας. Επικεντρώνουµε την προσοχή µας πάντοτε στο συγκεκριµένο. Δεν ισοπεδώνουµε, δεν σπεύδουµε να χρωµατίσουµε
τους πολιτικούς µας αντιπάλους σαν εχθρούς, όπως πράττει η
Νέα Δηµοκρατία. Δεν θα γενικεύσουµε ποτέ, αποκαλώντας κόµµατα της Αριστεράς «τροµοκράτες» ή «νοσταλγούς των γκούλαγκ», όπως έκανε χθες το Γραφείο Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας.
Ο διχαστικός αυτός λόγος πολύ απλά είναι ξένος και άγνωστος στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Απέχουµε δε εξίσου τόσο
από κηρύγµατα µίσους όσο και από ανέξοδους λαϊκισµούς.
Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία θα κατέτασσα τη ρύθµιση
του άρθρου 7 αποκλειστικά για τις οφειλές των φτωχών αγροτών. Εκτός αν πρόκειται για λάθος του ΚΚΕ που συνέταξε την
πρόταση νόµου, ποιος είναι άραγε ο λόγος να αφήνουµε απ’ έξω
από τις ρυθµίσεις δανείων τους µικροµεσαίους αγρότες; Για
εµάς δεν υπάρχει κανένας λόγος εξαίρεσης των µικροµεσαίων
γεωργών, κτηνοτρόφων ή ψαράδων.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούν πως η υπερχρέωση των
αγροτών είναι πρόβληµα που επηρεάζει συνολικά την ελληνική
ύπαιθρο. Δεν είναι µια θηλιά που σφίγγει µόνο το λαιµό των φτωχών. Πνίγει πλέον κάθε παραγωγική κοινωνική οµάδα. Γι’ αυτό
ξεκαθαρίζουµε και πάλι πως το δικό µας πρίσµα δεν είναι ταξικό.
Η µατιά των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι βαθιά κοινωνική. Αποτελεί µια ενοποιητική θεώρηση της κοινωνίας και βρίσκεται έτη
φωτός µακριά από παραµορφωτικούς φακούς διαφόρων ιδεολογιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από την ιστορία που διδάσκει, υπάρχει και το παρόν που απαιτεί. Ζητά δράση για την
αντιµετώπιση την ανθρωπιστικής καταστροφής που πλήττει την
ελληνική κοινωνία. Και τέτοια δράση, κύριε Υπουργέ, δεν θα
δούµε όσο χαϊδεύετε το χέρι των τραπεζιτών και συνεχίζετε να
παρέχετε δεκανίκια µε δανεικά του δηµοσίου στους ιδιώτες τραπεζίτες που παραπαίουν, όσο ρίχνετε εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ στη µαύρη τρύπα της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών. Πέρασαν χρόνια και ακόµα να δούµε την περίφηµη
παροχή ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Η µόνη ρευστότητα που βλέπουµε είναι αυτή που δίνουν οι ιδιωτικές τράπεζες σε διαπλεκόµενα Μέσα ενηµέρωσης. Εκεί όντως δίνετε
οικονοµική στήριξη. Αρκεί να δει κάποιος τα πρωτοσέλιδα των
συστηµικών κυριακάτικων εφηµερίδων που καταλαµβάνονται
κατά το ήµισυ από πανοµοιότυπες διαφηµίσεις του κ. Σάλλα. «Και
γιατί όχι;» θα αναρωτηθεί κάποιος. Η Τράπεζα Πειραιώς µόλις
προχθές ανακοίνωσε κέρδη ύψους 3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για το πρώτο τρίµηνο του 2013. Εποµένως, λεφτά υπάρχουν και
για τεράστιες, φαινοµενικά ανώφελες, επικοινωνιακές καµπάνιες.
Πώς όµως, προέκυψαν αυτά τα απίστευτα κέρδη εν µέσω κρίσης για τον κ. Σάλλα; Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς παραδέχθηκε ότι αυτά τα κέρδη προέρχονται από την
πρόσφατη εξαγορά των παραρτηµάτων κυπριακών τραπεζών
στην Ελλάδα. Αυτή και µόνον η παραδοχή δείχνει το εύρος των
διαπλεκοµένων που τροφοδοτούνται διαρκώς µε δηµόσιο χρήµα,
απλώς για να παράγει κέρδη για τους διαπλεκόµενους τραπεζίτες και τα συνεργαζόµενα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, ας µην κοροϊδευόµαστε. Δεν σας ενδιαφέρει καµµία Σεισάχθεια για τους
Έλληνες δανειολήπτες. Περιµένουµε εδώ και καιρό από τη συγκυβέρνηση να φέρει δύο σχετικά νοµοσχέδια στη Βουλή, αλλά
ακόµα αγνοείται η τύχη τους. Το ένα αφορά στις ρυθµίσεις των
πρώην πλέον ενήµερων δανείων και το άλλο στα «κατακόκκινα»
δάνεια. Δεν φαίνεται όµως να πιέζεστε ιδιαίτερα να τα καταθέσετε. Αντίθετα, το µόνο που σας απασχολεί είναι να συνεχίσετε
να δίνετε αφειδώς χρήµατα στους τραπεζίτες φίλους σας, τους
οποίους πραγµατικά αγωνίζεστε να διασώσετε µε νύχια και µε
δόντια. Έτσι, ο ελληνικός λαός, δίχως να το έχει επιλέξει, βιώνει
πλέον µόνιµα µια τραγική και ακραία καθηµερινότητα που του
στερεί το δικαίωµα στην εργασία, στην αξιοπρεπή διαβίωση και
τελικά στην επιβίωση.
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Τα λουκέτα, όµως, που συνεχίζουν να µπαίνουν καθηµερινά σε
καταστήµατα και επιχειρήσεις απ’ ό,τι φαίνεται δεν απασχολούν
τη συγκυβέρνηση. Υποχρέωσή σας είναι, λέτε, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µέχρι τις αρχές Ιουνίου και όχι η ψήφιση
ρυθµίσεων για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και
τους αγρότες. Αυτή είναι η ουσία της ανελέητης µνηµονιακής
πολιτικής σας. Δεν θέλετε να µπει ούτε καν πλαφόν στη µηνιαία
δόση δανείου, έτσι ώστε να µην υπερβαίνει το 30% του εισοδήµατος του δανειολήπτη. Έχετε ξεκάθαρα πλέον ταυτίσει τη
µοίρα σας µε αυτήν των τραπεζών, φέρνοντας τη συγκυβέρνηση
αντιµέτωπη µε την κοινωνία.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, στεκόµαστε στην αντίπερα
όχθη από την τραπεζοκρατία. Την ώρα που επιδεινώνεται δραµατικά η δεινότητα των πολιτών να εξυπηρετούν το δανεισµό
τους εξαιτίας των φοροεισπρακτικών µέτρων, της µείωσης των
εισοδηµάτων και φυσικά της αύξησης της ανεργίας που έφερε
το µνηµόνιο, εσείς δεν είναι δυνατόν να ενδιαφέρεστε για την
κερδοφορία των τραπεζών. Για παράδειγµα, δεν βρίσκουµε κανέναν απολύτως λόγο πανηγυρισµών για τα 3,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ κερδών της Τράπεζας Πειραιώς µέσα σε τρεις µήνες, γιατί
αυτά τα κέρδη δεν αφορούν την κοινωνία, αλλά αφορούν αποκλειστικά τους τραπεζίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ένας λόγος παραπάνω σας δίνεται σήµερα για να σταµατήσετε επιτέλους τα αλλεπάλληλα φορολογικά δώρα και ενισχύσεις στον κ. Σάλλα. Οφείλετε έστω και τώρα να υποχρεώσετε τις
προνοµιούχες ελληνικές τράπεζες να στηρίξουν όλους εκείνους
τους Έλληνες που προσπαθούν απελπισµένα να αποπληρώσουν
δυσβάσταχτα χρέη.
Γι’ αυτό και µόνο, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε την παρούσα πρόταση νόµου, γιατί το κίνηµά µας στέκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας και όχι
των κρατικοδίαιτων τραπεζιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Χρυσοβελώνη.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Κατάργηση των διατάξεων περί της απορρύθµισης του δικαίου της καταγγελίας της
σχέσης εργασίας».
Επίσης, οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κύριοι Ανδρέας Λοβέρδος
και Χρήστος Αηδόνης κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με τη συγκεκριµένη πρόταση νόµου που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας επιδιώκει να παρέµβει στην κατεύθυνση
λήψης µέτρων ανακούφισης των υπερχρεωµένων στις τράπεζες
λαϊκών νοικοκυριών, αφ’ ενός διότι θεωρούµε πως αποτελεί λύση
ανάσας τους, αφ’ ετέρου διότι αποδεικνύει για άλλη µια φορά
πως το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όπως για όλα τα λαϊκά
προβλήµατα, παρεµβαίνει και δρα για λύσεις τώρα, αποστοµώνοντας αστικά επιτελεία και όσους ψευδολογούν πως δεν έχει
προτάσεις κι ότι τα παραπέµπει όλα στον σοσιαλισµό.
Την υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών από τραπεζικά δάνεια, οι αστοί και τα κόµµατα που τους στηρίζουν, όπως και οι
κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν από την
κρίση ή τα τελευταία χρόνια ως µονοκοµµατικές κυβερνήσεις,
αλλά και η σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση, τη χρησιµοποιούν
ως επιχείρηµα για να κατηγορήσουν τους ανθρώπους του µόχθου για υπερκατανάλωση µε δανεικά, όταν η εξέλιξη αυτή είναι
απόρροια της επίθεσης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, µε
αποτέλεσµα το ολοένα και µειούµενο λαϊκό εισόδηµα, που και
στην περίοδο πριν από την κρίση δεν επαρκούσε για την κάλυψη
των αναγκών και που κλιµακώνεται τώρα λόγω της κρίσης και
της αντιµετώπισής της σε όφελος του κεφαλαίου, οδηγώντας τα
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λαϊκά στρώµατα στην εξαθλίωση.
Σ’ αυτόν το λάκκο των λεόντων έριξαν και τους εκατοντάδες
χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους -φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους- που για να διατηρήσουν τη µικροϊδιοκτησία τους και
να ζήσουν, τους εξανάγκαζαν στον τραπεζικό δανεισµό σε συνθήκες οξύτατου ανταγωνισµού µε τα µονοπώλια.
Η αδυναµία αποπληρωµής των δανείων από τα λαϊκά νοικοκυριά οφείλεται στη δραστική συρρίκνωση των εισοδηµάτων τους
-µισθοί, συντάξεις- ως αποτέλεσµα της κρίσης, της ανεργίας, της
τεράστιας αύξησης της φορολογίας και της φοροληστείας. Το
αποτέλεσµα είναι τα πλατιά λαϊκά στρώµατα να οδηγούνται σε
τραγικά αδιέξοδα και ειδικά αυτά που αναγκάστηκαν να δανειστούν από τις τράπεζες για να αποκτήσουν σπίτι ή για να υπάρξουν ως αυτοαπασχολούµενοι ή για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες τους µέσω καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών
κλπ.
Μπροστά, δε, στα νέα δεσµά που επιβάλλουν στο λαό µας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, µε την πλήρη στήριξη και
της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, προέβαλαν και προβάλλουν,
όπως και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας
πριν, τον ισχυρισµό ότι ο λαός µας ζει πάνω από τις δυνατότητές
του, ότι ζει µε δανεικά και άλλα, προσπαθώντας να ενοχοποιήσουν τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα, και µέσω της
ενοχοποίησης να κάµψουν το φρόνηµά τους, να τους υποτάξουν
στην εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Πίσω απ’ αυτόν τον κάλπικο και κατασκευασµένο ισχυρισµό
θέλουν να κρύψουν το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του
λαού µας επιβίωνε και επιβιώνει χωρίς να καλύπτει βασικές ανάγκες της. Οι εργαζόµενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι µικροί αυτοαπασχολούµενοι και επαγγελµατίες έπαιρναν και παίρνουν ένα µόλις
µικρό µέρος από τον πλούτο που παράγουν, σε αντίθεση µε µια
µικρή µειοψηφία που σφετερίζεται όλον αυτόν τον κοινωνικό
πλούτο που παράγεται.
Τα δανεικά που έπαιρνε το κράτος τα έδινε στους µεγαλοεπιχειρηµατίες για επενδύσεις. Αυτοί ζουν µε δανεικά, που σε συνδυασµό µε τις φοροαπαλλαγές τους δηµιούργησαν το κρατικό
χρέος. Δεν περιµένει κανείς από τους απολογητές του συστήµατος να πουν την αλήθεια. Δεν µπορούν να πουν στους εργαζόµενους ότι η ιστορία του τραπεζικού δανεισµού και των πλοκαµιών που έχει απλώσει είναι απόρροια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και των σχέσεων υποταγής των εργαζοµένων
στο κεφάλαιο.
Δεν λένε ότι η ευθύνη βρίσκεται αποκλειστικά στο αέναο κυνήγι του επιχειρηµατικού κέρδους και βέβαια θα εξακολουθήσουν να προβάλλουν το δανεισµό ως φάρµακο δια πάσαν νόσον.
Δάνεια για το δηµοσιονοµικό, δάνεια για τις επιχειρήσεις, δάνεια για την πληρωµή δανείων και µαζί δάνεια για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τις σπουδές, τις διακοπές, δάνειο και για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας.
Άραγε, ζουν πάνω από τις ανάγκες τους και επιβαρύνουν το
κράτος και την κοινωνία οι πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, οι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι των 300, 400 και 500
ευρώ, οι χιλιάδες ανασφάλιστοι εργάτες, Έλληνες και µετανάστες, οι εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, που, ενώ παράγουν και
τρέφουν την κοινωνία, οδηγούνται στο ξεκλήρισµα ή µήπως τα
τρία και πλέον εκατοµµύρια πληθυσµού που ζει κάτω από το
όριο της φτώχειας; Μήπως όλοι αυτοί ανήκουν στην τάξη των
βιοµήχανων, των τραπεζιτών, των µεγαλοεπιχειρηµατιών; Πώς
γίνεται ο λαός να ζει πάνω από τις δυνατότητές του, όπως προπαγανδίζεται, και κάποιοι να εξάγουν δισεκατοµµύρια όπου γης;
Τα ίδια τα επίσηµα στοιχεία επιβεβαιώνουν σε ποιον κατευθύνεται ο πλούτος που παράγεται στη χώρα µας. Για παράδειγµα,
από το 2000 έως το 2008 που σηµειωτέον ήταν µια δεκαετία µε
τη µεγαλύτερη κερδοφορία για τις επιχειρήσεις στη σύγχρονη
ιστορία µας, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 100%, διπλασιάστηκε από τα 120 δισεκατοµµύρια στα 239 δισεκατοµµύρια. Την
ίδια περίοδο οι εργαζόµενοι όχι µόνο δεν πήραν αναλογικά από
την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά επί της ουσίας το ήδη µικρό µερίδιό
τους, µειώθηκε ακόµη περισσότερο σε σχέση µε τον πλούτο που
παρήχθη από τους ίδιους και συνεχίζεται να παράγεται και σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και επειδή εκτίµησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας ότι ζούµε, λέει, πάνω από τις
δυνατότητες της κερδοφορίας που αντέχει η χώρα, φρόντιζαν
να προικοδοτήσουν -και συνεχίζουν βεβαίως και σήµερα ως τρικοµµατική Κυβέρνηση- µε δισεκατοµµύρια ευρώ τις τράπεζες,
όπως και τους µεγαλοκατασκευαστές. Δεν δίστασαν να τους
προικοδοτήσουν ακόµα και µε εγγυήσεις και δάνεια του δηµοσίου, για να φτιάξουν µε χρήµατα του ελληνικού λαού δρόµους,
γέφυρες, αεροδρόµια, τα οποία παρέδωσαν στους ίδιους προς
εκµετάλλευση.
Δεν σας ενοχλεί ο δανεισµός, η υπέρβαση των δυνατοτήτων
και των αντοχών της οικονοµίας όταν πρόκειται να δοθούν προίκα
στα µονοπώλια. Αντιθέτως, βγάζετε σπυράκια, όταν ακούτε για
αυξήσεις µισθών και συντάξεων, για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού, για µέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας
που, ήδη, έχει χρεοκοπήσει. Τέτοια µέτρα διατυπώνουµε στην
πρόταση νόµου: τη διαγραφή του 50% του εναποµένοντος ποσού
του δανείου µετά τη διαγραφή τόκων, ανατοκισµού των τόκων και
ανακεφαλαιοποίησης κάθε µορφής τόκων, την αναστολή πληρωµής του υπολοίπου ποσού σε περίπτωση που αφορά ανέργους,
τη µείωση σε 30% σε επαγγελµατικά δάνεια των ΕΒΕ αλλά και
των οφειλών των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων, τα
άτοκα καλλιεργητικά δάνεια, την παύση κάθε µορφής πράξης
αναγκαστικής εκτέλεσης από την πλευρά των τραπεζιτών. Και
βέβαια, ούτε καν να ακούσετε δεν θέλετε ότι το οικονοµικό
βάρος της υπερχρέωσης των λαϊκών νοικοκυριών θα πρέπει,
όπως προτείνουµε, να το επωµισθούν οι τράπεζες και τα µονοπώλια, που τόσα χρόνια αποµύζησαν και αποµυζούν και συνεχίζουν να αποµυζούν τον πλούτο του λαού µας.
Η Κυβέρνηση, βεβαίως, απορρίπτει την πρόταση ως µη ρεαλιστική. Μα, φυσικά δεν είναι ρεαλιστική για τους τραπεζικούς οµίλους και τα µονοπώλια, γι’ αυτούς που µε την πολιτική σας
στηρίζατε και στηρίζετε.
Και δεν είναι θέµα ευαισθησίας αλλά ταξικής τοποθέτησης και
ταξικής πολιτικής επιλογής της παρούσας Κυβέρνησης αλλά και
όσων τάσσονται υπέρ της κερδοφορίας των τραπεζών και των
µονοπωλίων. Αυτόν τον δρόµο ανάπτυξης στηρίζετε βυθίζοντας
ακόµα περισσότερο τα λαϊκά στρώµατα στην εξαθλίωση και το
κάνετε συνειδητά.
Εµείς καλούµε την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα, τους
φτωχούς αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους µικρούς επαγγελµατοβιοτέχνες να κλιµακώσουν τον αγώνα τους. Εµείς τους καταθέτουµε την πρότασή µας και τους καλούµε να διεκδικήσουν
τώρα άµεσα µέτρα ανακούφισης. Όσο πιο γρήγορα απορρίψουν
την πολιτική που υπηρετεί την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των µονοπωλίων, τόσο γρηγορότερα θα βάλουν τέλος
στην εκµετάλλευσή τους και τη ληστεία που υφίστανται, ανοίγοντας το δρόµο για µια ανάπτυξη που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες θέτοντας παράλληλα στο περιθώριο τις δηλητηριώδεις και
φασιστικές αντιλήψεις τύπου Χρυσής Αυγής.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εισαγωγικά, θα ήθελα µε την ευκαιρία να αποτίσω φόρο τιµής
στη σηµερινή επέτειο της ανταρσίας του αντιτορπιλικού
«ΒΕΛΟΣ», το οποίο σαράντα χρόνια πριν έδινε το στίγµα του πώς
µπορεί κανείς να ανθίσταται.
Συµµετείχα χθες στην εκδήλωση που έγινε κάτω στο λιµάνι.
Ακούστηκαν κάποιες οµιλίες οι οποίες είχαν υψοποιό πνεύµα για
το πώς µπορούµε να ξαναδηµιουργήσουµε, να ξαναγεννήσουµε
εκείνα τα γενναία συναισθήµατα που θα µας φέρουν, πραγµατικά, έτοιµους να πολεµήσουµε για το καλύτερο αύριο.
Με αυτήν την αναφορά θέλω να εξηγήσω ότι η αλήθεια συνήθως κρύβεται στις µικρές οικογενειακές ιστορίες και στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, είτε λέγονται κτηνοτρόφοι είτε λέγονται
µικροί επαγγελµατίες είτε λέγονται µικροί έµποροι είτε λέγονται
απλώς νοικοκυριά.
Εδώ και ένα χρόνο τώρα, κύριε Υπουργέ, έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ µία
πρόταση νόµου η οποία δεν σας άρεσε, φέρνει τώρα το ΚΚΕ, δεν
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σας αρέσει. Περιµένουµε όλοι εµείς, αλλά πολύ περισσότερο
από εµάς οι µικρές εκείνες οικογενειακές δυνάµεις να ανασάνουν και εσείς επιµένετε να τους αγνοείτε, προφανώς επειδή µέριµνά σας είναι οι τράπεζες, οι τραπεζίτες, µην τύχει και πληγούν
τώρα που τους δίνετε χρήµατα για ανακεφαλαιοποίηση. Στην
Ισπανία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χρεώθηκαν οι
ίδιες οι τράπεζες τα χρήµατα που πήραν. Εδώ τα χρεώνεται ο
ελληνικός λαός. Αυτή είναι ακόµα µία πολύστροφη διαφορά για
την οποία θα διαφωνούµε εσαεί.
Συνέπεσε αυτές τις µέρες να έχω πάρει στα χέρια µου τις
τρεις δικογραφίες οι οποίες απασχολούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μία εξ αυτών, για την οποία θέλω
σταχυολογώντας να κάνω λόγο, είναι η δικογραφία της «ΑΓΝΟ».
Είναι αυτή η εταιρεία η οποία περίπου το 1993-1995 πριµοδοτήθηκε, επιδοτήθηκε και χρηµατοδοτήθηκε µε περίπου 12 δισεκατοµµύρια δραχµές, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, µε
τρόπο µη νόµιµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε, µετά από
καταγγελίες για το τι συµβαίνει στην Ελλάδα, επέβαλε τα επίχειρα, αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση και η υπόθεση εκκρεµεί.
Σε πρώτο στάδιο έχει χαθεί και περιµένουµε τις εξελίξεις.
Αυτή είναι, όµως, η απόδειξη για το πώς υπηρετηθήκατε και
υπηρετήσατε το τραπεζικό σύστηµα, πώς ευνοηθήκατε και ευνοήσατε, πώς λεηλατήθηκαν το βιός, ο πλούτος και ο κόπος, ο
µόχθος του µέσου Έλληνα. Έτσι έφτασε η Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδος στο σηµείο που είναι, για την οποία σήµερα λέγεται
ότι στη «good bank» πέρασαν µόνο τα δάνεια των κοµµάτων ενώ
τα υπόλοιπα δάνεια είναι «bad bank». Ο ελληνικός λαός είναι
«bad bank»! «Good bank» είναι µόνο τα δάνεια των δύο κοµµάτων! Θα τα βρούµε µπροστά µας. Αυτά είναι, λοιπόν, τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά σήµερα, τα οποία επιζητούν µια λύση, µια
ανάσα.
Με το ΚΚΕ, φυσικά, µε χωρίζουν πάρα πολύ µεγάλες διαφορές
σε ιδεολογικό και σε ρεαλιστικό επίπεδο. Δεν µπορώ, όµως,
παρά να σας απονείµω τα εύσηµα για τον τρόπο µε τον οποίο
χειρίζεστε την υπόθεση, για την έµπνευση που είχατε να φέρετε
αυτό το νοµοσχέδιο και για την πρωτοβουλία σας, για ακόµη µια
φορά, να εισάγετε εδώ τον προβληµατισµό σας, τη διάθεση να
εργαστούµε όλοι από κοινού, µε πνεύµα οµόνοιας και να φέρουµε µία πρόταση λύσης.
Αν διαφωνείτε, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, φέρτε
µια τροπολογία και πείτε δεν συµφωνώ. Τις τροπολογίες τις φέρνετε νύχτα. Μαζί τις παρακολουθούµε τις τροπολογίες που φέρνετε για το Α, για το Β και τις φέρνετε νύχτα. Λέτε: «Τι θέλετε, να
ευνοήσουµε τους µπαταχτσήδες;» Υπάρχουν και µπαταχτσήδες
οι οποίοι προσποιούνται ότι δεν έχουν να πληρώσουν. Υπάρχουν
µεγαλογιατροί, µεγαλοδικηγόροι, µεγαλοεφοπλιστές, οι οποίοι
προσποιούνται. Αυτοί είναι το 3%, το 5%, το 8%, το 10%; Φέρτε
µία τροπολογία να δούµε πώς το σκέφτεστε κι εσείς, αλλά ξεκινήστε. Κάντε κάτι. Γι’ αυτό το 3%, το 5%, το 8% αφήνετε το 90%
του µικροέµπορου να χειµάζεται, να απελπίζεται, να βρίσκεται
σε απόγνωση, να πηδάει από τα παράθυρα και ακόµα περιµένουµε από εσάς το πότε θα ευδοκήσετε να φέρετε µία λύση.
Προφανώς, δεν έχετε «µυρουδιά», δεν έχετε «άρωµα» του τι
συµβαίνει στην κοινωνία. Προφανώς, δεν έχετε αντιληφθεί ποιο
είναι το µέγεθος της απόγνωσης του να είναι το ψυγείο άδειο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Από πού είµαστε εµείς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, δεν έχετε
καµµία συναίσθηση για τον ηλεκτρισµό που περνάνε στις σχέσεις
τους οι οικογένειες και φτάνουν σε διαζύγια, γιατί σήµερα η ανέχεια είναι εκείνη που έχει επικρατήσει.
Εσείς, φυσικά, µιλάτε µε αυτό που αποκαλέσατε «success
story». Τώρα όλοι θα πρέπει να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε τι θα
πει «success story». Πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός στην Κίνα για
να κάνει µία «success story».
Αφήστε, λοιπόν, αυτές τις ιστορίες. Δείτε το πραγµατικό πρόβληµα, δείτε τον πυρήνα, δείτε εκεί όπου πραγµατικά πρέπει να
εστιάσουµε όλοι µαζί και θα τον βρούµε το δρόµο. Σας το έχω
πει επανειληµµένα, από τούτο το Βήµα, ότι είµαστε έτοιµοι να
προσφέρουµε στις καλές ιδέες και σήµερα θα ψηφίσουµε µε
χαρά αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνει το ΚΚΕ και ας µας χωρίζει άβυσσος στα ιδεολογικά.
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Επιτέλους, όµως, πρέπει να σταµατήσουµε µε τα ιδεολογικά
και να δούµε το ρεαλισµό. Τα υπόλοιπα θα τα βρούµε όταν θα
περάσει η κρίση, όταν θα περάσει όλη αυτή η καταιγίδα που περνάει µέσα από τα σαλόνια των σπιτιών µας και µέσα από τις καρδιές των παιδιών µας.
Με αυτά θέλω να κλείσω την εισήγησή µου. Θα την κλείσω µε
πέντε κουβέντες που τις άκουσα χθες από τον Αντιναύαρχο
Γκορτζή στην οµιλία που έκανε για τοαντιτορπιλικό «ΒΕΛΟΣ».
Μιλούσε για τον πολιτισµό της θαλάσσιας κοινωνίας. Ζήτησα το
λόγο του µάλιστα και µου είπε, «στον δίνω, αλλά µην κάνεις κοµµατική χρήση». Καµµία κοµµατική χρήση δεν κάνω. Κάνω εθνική
χρήση.
Έλεγε ο Αντιναύαρχος, λοιπόν, χθες ότι τρεις χιλιάδες χρόνια
η Ελλάδα ζει και βασιλεύει στις θάλασσες, τα περισσότερα από
αυτά όµως, στη στεριά υποδουλωµένη. Όλοι ξέρουµε το γιατί.
Λέει, λοιπόν, ότι ο καπετάνιος είναι ο απόλυτος άρχοντας του
πλοίου. Είναι, όµως, υποχρεωµένος να εξασφαλίζει το ευ ζην και
τα δικαιώµατα και του τελευταίου στην ιεραρχία, αλλιώς η τύχη
του θα είναι ίδια µε τον τελευταίο στην ιεραρχία. Πρέπει να εµπιστεύεται ο καπετάνιος το πλήρωµα. Πρέπει να κερδίζει µε το
προσωπικό του παράδειγµα, το σεβασµό, την αναγνώριση, την
εµπιστοσύνη, την αδιαµφισβήτητη πίστη τελικά.
Το πλοίο-κοινωνία δεν µπορεί να κυβερνηθεί από ηγετικές οµάδες. Είναι αδιανόητο κάποιος να πάει να βάλει βόµβα στο µηχανοστάσιο, γιατί φυσικά θα βουλιάξει µε όλο το πλοίο. Δεν µπορεί
να καταλάβει το δεξί κατάστρωµα ή την εθνική οδό γιατί έτσι
γουστάρει ή γιατί έτσι νοµίζει ότι µπορεί να γίνει. Δεν µπορεί να
κατεβάσει τους διακόπτες, διότι υπάρχει το πλοίο-κοινωνία. Εάν
δεν λειτουργήσει ως κοινωνία, κινδυνεύει να χαθεί αύτανδρο όλο
το πλοίο.
Τα εφόδια στο πλοίο, νερό, τρόφιµα, είναι συγκεκριµένα και
ανήκουν σε όλους τους πολίτες ισοµερώς. Δεν τα νέµονται λίγοι.
Ελπίζω να ενστερνιστείτε αυτά τα υπέροχα λόγια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γιοβανόπουλε.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι εργατικές, λαϊκές οικογένειες βιώνουν χρόνια τώρα τα βάρβαρα µέτρα των κυβερνήσεων, είτε αυτοδύναµων είτε συνεργασίας του κεφαλαίου. Ακολουθούν πολιτικές που µεταφέρουν τις
καταστροφικές συνέπειες της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης
στις πλάτες της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωµάτων, των αυτοαπασχολούµενων, των φτωχών αγροτών, της νεολαίας. Και όλα αυτά, για να βγει από την κρίση µε όσο το δυνατόν
λιγότερες απώλειες το κεφάλαιο.
Γίνεται επίθεση στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια µε συνεχή επέκταση της εµπορευµατοποίησής τους. Έχουµε τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, την επιβολή φοροληστείας στα
λαϊκά νοικοκυριά. Από αυτήν τη βάρβαρη, ολοµέτωπη επίθεση
δεν θα µπορούσε να λείπει η φτωχή αγροτιά, η οποία βρίσκεται
σε τραγική κατάσταση. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι φτωχοί
ψαράδες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Είναι σε πλήρη κατάρρευση και οδηγούνται σε βίαιο ξεκλήρισµα.
Η ασυδοσία των πολυεθνικών, των µεσαζόντων, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, σε συνδυασµό µε την καπιταλιστική οικονοµική
κρίση σαρώνει ό,τι έχει αποµείνει από τον πρωτογενή τοµέα και
κάνει απαγορευτική κάθε καλλιέργεια. Η διάλυση της Αγροτικής
Τράπεζας έχει αρνητικές συνέπειες, αφού σχεδόν το 70% της
γης, των υποδοµών, των αγροτών και των συνεταιρισµών είναι
υποθηκευµένο στην πρώην ΑΤΕ.
Αυτό το λησταρχείο αφού για χρόνια ξεζούµισε τη φτωχοµεσαία αγροτιά, στη συνέχεια τζογάρισε το µόχθο, τον ιδρώτα της
στο Χρηµατιστήριο και σήµερα δεν δίνει ούτε 1 ευρώ για εφόδια.
Ξεπουλήσατε την Αγροτική Τράπεζα και µαζί ξεπουλήσατε και
τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που είχε στην κατοχή της, δώρο
στους µεγάλους επιχειρηµατίες.
Αφού καταχρεώσατε τη φτωχή αγροτιά µε τα ληστρικά επιτόκια, τώρα κλείνετε και τις κάνουλες της χρηµατοδότησης. Αυτό
δεν το κάνει µόνο το τραπεζικό σύστηµα, το κάνουν και οι πολυε-
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θνικές. Αφού για χρόνια λήστεψαν τους αγρότες, πουλώντας πανάκριβα τα αγροτικά εφόδια -σπόρους λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, καύσιµα, αγροτικό ρεύµα- τώρα καταργούν κάθε δυνατότητα πίστωσης, δεδοµένου ότι θεωρούν πως η φτωχοµεσαία
αγροτιά έχει χρεοκοπήσει και ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν τα χρέη τους αφού δεν θα έχουν εισόδηµα.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της αντιαγροτικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναποφασίζουν και εφαρµόζουν οι
ελληνικές κυβερνήσεις και στηρίζουν και τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου. Αυτή η πολιτική αφήνει χιλιάδες στρέµµατα ακαλλιέργητα ή όποια καλλιεργούνται έχουν περιορισµένη λίπανση
και φυτοπροστασία και ως εκ τούτου µειωµένη παραγωγή.
Όσον αφορά την αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή, χιλιάδες φτωχοί αγρότες θα προτιµήσουν να πάρουν την
αποσυνδεµένη ενίσχυση αντί να καλλιεργήσουν τα χωράφια
τους, διότι δεν θα µπορούν, δεν θα έχουν την οικονοµική δυνατότητα.
Κατά τη γνώµη µας, αυτή είναι µια συνειδητή πολιτική που στοχεύει στο να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια
και να κυριαρχήσει στη συνέχεια η µεγάλη αγροτική εκµετάλλευση. Όλα αυτά γίνονται σε µια χώρα µε διατροφική εξάρτηση,
µε ελλειµµατικό αγροτικό ισοζύγιο, αν και η χώρα διαθέτει ευνοϊκές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες, για ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής υπέρ του λαού, η οποία θα διασφάλιζε
καλά, φθηνά και σε επάρκεια ντόπια τρόφιµα για τις διατροφικές
λαϊκές ανάγκες και θα αξιοποιούσε αυτές τις παραγωγικές δυνατότητες µέσα, όµως, από τον κεντρικό σχεδιασµό που προτείνει το ΚΚΕ.
Μπροστά σε αυτήν την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, η συγκυβέρνηση, για να δείξει ότι
τάχα δεν είναι αδιάφορη, λέει ότι θα φέρει ρύθµιση για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Αν θα το κάνετε, θα το κάνετε προκειµένου να διαχειριστείτε την κρίση προς όφελος του κεφαλαίου.
Ειδικά σε ότι αφορά τις ρυθµίσεις για τα τραπεζικά χρέη, αυτό
που προτείνετε, διευκολύνει τις τράπεζες για να εισπράξουν ό,τι
προλάβουν πριν οι λαϊκές οικογένειες οδηγηθούν στην πλήρη
χρεοκοπία. Γι’ αυτό αφορά µόνο όσους έχουν δάνεια µε υποθήκες, όπως είναι η φτωχή αγροτιά, που, όπως ανέφερα, έχει υποθηκευµένο σχεδόν το 70% της γης και των υποδοµών.
Τώρα έρχεται και η φορολόγηση κάθε σπιθαµής γης. Το ετοιµάζετε και αυτό. Η φτωχή αγροτιά θα πληρώνει χαράτσια για την
υποθηκευµένη γη που ενδεχοµένως αύριο το πρωί να χάσει.
Γι’ αυτό εµείς θεωρούµε ότι η πρόταση του ΚΚΕ είναι και ρεαλιστική και επίκαιρη για τα λαϊκά νοικοκυριά. Διότι, κύριοι, τα
όποια δάνεια ελήφθησαν στο παρελθόν, ελήφθησαν για τις λαϊκές ανάγκες. Διότι και στον καιρό της ανάπτυξης για την πλουτοκρατία, δεν µπορούσαν να επιβιώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά.
Αυτά τα δάνεια, τα οποία δόθηκαν, ήταν για να θησαυρίζουν οι
τραπεζίτες µέσα από τους τόκους και ειδικά για τους αγρότες
µέσα από τους τόκους υπερηµερίας. Αυτά τα δάνεια τα δίνατε
για να έχετε µελλοντικά στο χέρι τα όποια λαϊκά εισοδήµατα
υπήρχαν.
Αν ενδιαφέρεστε, κύριοι της συγκυβέρνησης, για τα λαϊκά νοικοκυριά, ιδού η Ρόδος! Υπερψηφίστε την πρόταση νόµου του
ΚΚΕ που συζητάµε σήµερα, που απαντά στα λαϊκά προβλήµατα,
στις ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών, που δίνει µια πραγµατική
ανάσα για το σήµερα και όχι για τη Δευτέρα Παρουσία. Η δική
σας πολιτική οδηγεί τις λαϊκές οικογένειες στην κατάσταση που
είναι σήµερα, στην καταστροφή, στην κόλαση της φτώχειας και
της ανεργίας.
Βέβαια, η κ. Χρυσοβελώνη στην πρόταση νόµου του ΚΚΕ δεν
είπε για τα χρέη των αγροτών. Είναι ξεκάθαρο: Οι οφειλές των
φτωχών αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά
ιδρύµατα, οι οποίες αφορούν την επαγγελµατική δραστηριότητα,
προτείνουµε να µειωθούν σε ποσοστό 30% και για ύψος δανείου
µέχρι 300.000 ευρώ.
Επίσης, µε ευθύνη του κράτους, να διασφαλιστεί η παροχή, η
χορήγηση καλλιεργητικών δανείων από τα πιστωτικά ιδρύµατα,
άτοκα, για τους µικρούς παραγωγούς.
Εδώ ειπώθηκε ότι τάχα το ΚΚΕ ενδιαφέρεται για τους µπαταχτσήδες. Όχι, κύριοι! Εµείς ενδιαφερόµαστε για τους ανθρώ-
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πους του µόχθου -και γι’ αυτούς είναι η πρόταση µας- για τους
αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους φτωχούς ψαράδες και για να
τους δοθούν όλα αυτά τα δάνεια.
Για να δοθούν όλα αυτά τα δάνεια, είχαµε προτείνει και στο
παρελθόν ειδικά για τους αγρότες, εάν πληρώνουν το διπλάσιο
του αρχικού δανείου, να µη χρωστούν 1 ευρώ, γιατί όλο το προηγούµενο διάστηµα πραγµατικά τους καταλήστευσε η Αγροτική
Τράπεζα.
Είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ότι ή θα σωθούµε
όλοι ή θα χαθούµε όλοι. Δηλαδή, τι µας είπε; Ότι θα σωθούν οι
τραπεζίτες, οι βιοµήχανοι, οι εφοπλιστές µαζί µε τους φτωχούς
αγρότες, τους εργάτες, τους ναυτεργάτες. Όχι, κύριοι της συγκυβέρνησης! Αυτούς που προσπαθείτε να σώσετε, για τους οποίους πραγµατικά µοχθείτε, είναι οι τραπεζίτες, οι βιοµήχανοι, δεν
είναι οι άνθρωποι του µόχθου. Αυτούς τους καταδικάζετε στη
φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Γι’ αυτό το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας προτείνει στα
φτωχά λαϊκά στρώµατα να βγάλουν συµπεράσµατα, να δουν σήµερα ποιος είναι ο πραγµατικός αντίπαλος, να συγκροτήσουν την
πλατιά λαϊκή συµµαχία που θα έχει στόχο τη σύγκρουση, τη ρήξη
για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων των κοµµάτων του κεφαλαίου,
την πάλη για µια άλλη πολιτική που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μωραΐτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος
των αγορητών.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα την πρόταση
νόµου του ΚΚΕ στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου. Προ µερικών
εβδοµάδων τη συζητήσαµε στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.
Εκεί υπήρξε ανταλλαγή επιχειρηµάτων, αντίλογος στα όσα ισχυρίζονται οι αγορητές αυτού του κόµµατος, µια πολιτική αντιπαράθεση από την οποία θεωρώ ότι όλοι βγάλαµε τα συµπεράσµατά µας. Σήµερα η πρόταση που παρουσιάζεται στην Ολοµέλεια, είναι ακριβώς η ίδια µε εκείνη της επιτροπής. Είναι σαν να
µην προέκυψε κανένα νέο στοιχείο από τη συζήτηση που έγινε.
Η συγκεκριµένη πρόταση είναι βέβαιο ότι δεν συνεισφέρει σε
καµµία περίπτωση στην επίλυση του προβλήµατος και εµφανώς
αυτή είναι η πρόθεση των συντακτών της, οι οποίοι κατακεραυνώνουν σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται, το σύστηµα της ελεύθερης οικονοµίας υπέρ κρατικιστικών µοντέλων, που κατέπεσαν
θορυβωδώς και µάλιστα µετά από λαϊκές εξεγέρσεις. Πώς είναι
λοιπόν δυνατόν να χαρακτηρίζουν ψευδεπίγραφα την πρότασή
τους, ως ανακούφιση των υπερχρεωµένων λαϊκών νοικοκυριών,
όταν στην πραγµατικότητα ζητούν την άµεση κατάρρευση του
τραπεζικού συστήµατος της χώρας, ενώ γνωρίζουν ότι υγιής οικονοµία µε άρρωστο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν υπάρχει
στις δηµοκρατίες;
Θεωρώ ότι η πρόταση αναδεικνύει µε ενάργεια τις βαθιές ιδεολογικές µας διαφορές. Εµείς εργαζόµαστε υπό εντελώς αντίξοες συνθήκες, για να διαφυλάξουµε την κοινωνική συνοχή και
αλληλεγγύη, ενώ η πρόταση που συζητούµε σήµερα εξαντλείται
σε ανεφάρµοστες προτάσεις.
Ολόκληρη η πρόταση νόµου διαπνέεται από µια συνειδητή άρνηση πραγµατισµού. Στο άρθρο 3 η πρόταση ζητεί να διαγραφούν κάθε είδους τόκοι από τα δάνεια. Στο άρθρο 4 ζητεί να
διαγραφεί και κάθε ποσό που αντιστοιχεί στον τυχόν πραγµατοποιηθέντα ανατοκισµό και στην τυχόν πραγµατοποιηθείσα κεφαλαιοποίηση κάθε µορφής τόκου. Στο επόµενο άρθρο ζητείται
από το υπόλοιπο ποσό που θα µείνει, να διαγραφεί το 50%. Γιατί
άραγε 50% και όχι 40% ή 60%;
Για να µη µείνει καµµία αµφιβολία για τις προθέσεις των προτεινόντων, στο άρθρο 6 ζητείται το εναποµείναν ποσό να πάψει
να γεννά οποιουσδήποτε τόκους, δηλαδή σύµφωνα µε την αντί-
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ληψη των συντακτών της συζητούµενης πρότασης, οι τράπεζες
είναι υποχρεωµένες να έχουν διαθέσιµα χρήµατα για δάνεια, να
καλύπτουν το κόστος των επισφαλειών και τη διαχείριση του τραπεζικού συστήµατος, αλλά να µη λαµβάνουν τόκους. Αυτό προτείνετε; Ή προτείνετε την τελική και οριστική κατάργηση της
τράπεζας ως έννοιας; Εάν µπαίνουµε σε τέτοια συζήτηση, ας µας
απαντήσετε και σ’ αυτά τα ερωτήµατα. Το πρόβληµα είναι ότι η
παρούσα συγκυρία είναι τόσο κρίσιµη για τον τόπο και τους πολίτες, που τέτοιες συζητήσεις δεν είναι απλά πολυτέλεια, είναι
ουτοπικές.
Ο περιορισµός που θέτει η συζητούµενη πρόταση για ετήσια
εισοδήµατα της τάξεως των 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για
κάθε παιδί, αφορά µε βάση τα στοιχεία της Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, στο 90% των φορολογουµένων. Με δεδοµένο ότι, όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια στη χώρα, µόνο
αυτά ανέρχονται στα 80 δισεκατοµµύρια και ότι κατά µέσο όρο
έχουν ύψος 70.000 ευρώ ανά δανειολήπτη, πολύ κάτω από το
όριο των 200.000 ευρώ που θέτετε, ουσιαστικά η πρόταση που
συζητούµε, ζητά διαγραφή 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ µόνο από
τα στεγαστικά δάνεια.
Και όπως σας είπε κι ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, εάν
σε αυτά προσθέσετε τα επαγγελµατικά, τα καταναλωτικά και τα
λοιπά δάνεια, φτάνουµε σε δυσθεώρητα ύψη.
Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς στοιχειωδώς οικονοµικά, για να καταλάβει ότι αυτή η πρόταση δεν µπορεί να έχει
πεδίο εφαρµογής. Εκτός αν µας υποδείξετε µε ποιον τρόπο και
από ποια πηγή θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα.
Το ανέφερα στη συζήτηση στην επιτροπή και απάντηση δεν
έλαβα. Γι’ αυτό το θέτω και πάλι στη συζήτηση στην Ολοµέλεια,
µήπως και κάποιος από τους προτείνοντες Βουλευτές µπει στον
κόπο να µου απαντήσει.
Το ίδιο ερώτηµα είχα απευθύνει -και το επαναλαµβάνω- κι όταν
είχαµε συζητήσει τη σχετική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν αθροίσετε την αξία των ελληνικών τραπεζών στο Χρηµατιστήριο σήµερα, θα δείτε ότι µε ένα ποσό της τάξεως του ενός
περίπου δισεκατοµµυρίου αποκτά κάποιος το συνολικό έλεγχο
του τραπεζικού συστήµατος της χώρας. Γιατί δεν εµφανίζεται να
το κάνει, αφού είναι τόσο εύκολα και ιδανικά τα πράγµατα, αφού
παράγει υπερκέρδη και χαρίζει και η Κυβέρνηση όλα αυτά στο
τραπεζικό σύστηµα;
Πραγµατικά, θα είχε –πιστεύω- πολύ ενδιαφέρον για τους πολίτες να µας πείτε πώς προσεγγίζετε αυτό το θέµα.
Και δεν είναι τυχαίο ξέρετε -και κυρίως απευθύνοµαι τώρα
στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ- το ότι σ’ αυτές τις συζητήσεις -το είχα
επισηµάνει και στη συζήτηση του δικού σας σχεδίου νόµου- δεν
συµµετέχουν οι υπεύθυνοι των οικονοµικών του κόµµατός σας.
Και ξέρετε τι δηλώνει αυτό; Ή ότι έχουν επίγνωση της ελαφρότητας της πρότασης µε την οποία προσεγγίζετε το θέµα και δεν
θέλουν να εκτεθούν ή συµβαίνει κάτι άλλο που είναι χειρότερο,
έχετε µοιράσει ρόλους. Κάποιοι κάνετε τους φίλους του λαού και
κάποιοι άλλοι κάνουν τους φίλους των τραπεζών, γιατί άλλα πάνε
και λένε αλλού. Αποφασίστε τι από τα δύο συµβαίνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν είναι εδώ ο κ. Στουρνάρας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Η Κυβέρνηση εκπροσωπείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κύριε Πετράκο, σας παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, µην απαντάτε, παρακαλώ. Συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Η πρόταση
είναι ξεκάθαρο ότι έχει εξόφθαλµες αδικίες και κενά. Τοποθετήθηκαν αρκετοί οµιλητές. Δεν θα το επαναλάβω.
Δεν απαντάτε όµως σε βασικά ερωτήµατα. Θα ελεγχθεί η περιουσιακή κατάσταση ενός δανειολήπτη προτού διαγραφεί
µέρος του χρέους του; Θα συνυπολογιστεί αν µιλούµε για αγορά
πρώτης ή πέµπτης κατοικίας; Ανέχεστε την άνευ όρων αδικία
εναντίον όσων δανειοληπτών πασχίζουν και παρά την κρίση καταφέρνουν να εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις;
Είναι πάνω από 80% τα εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια σήµερα στη χώρα. Τι θα πούµε σ’ αυτούς, οι οποίοι στερούνται, δα-
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νείζονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, για να έχουν µία
συνέπεια στις υποχρεώσεις τους;
Ποιο πιστωτικό ίδρυµα θα τολµούσε ποτέ στο µέλλον να χορηγήσει νέα δάνεια και πού θα έφτανε το κόστος αυτών των δανείων για να καλυφθεί το ρίσκο µιας µελλοντικής διαγραφής;
Δώστε απαντήσεις, εάν θέλετε να αποφύγετε την κριτική ότι η
πρότασή σας δεν χαρακτηρίζεται από πραγµατισµό και αντικειµενικότητα.
Είναι αλήθεια ότι το τραπεζικό σύστηµα φέρει τις δικές του ευθύνες στη δηµιουργία του προβλήµατος που συζητούµε. Είναι
αλήθεια ότι στη διάρκεια των προηγούµενων ετών έγιναν πολλές
αλόγιστες κινήσεις από την πλευρά του τραπεζικού συστήµατος.
Σε πολλές περιπτώσεις χάθηκε το µέτρο και χορηγήθηκαν δάνεια
µε ιδιαίτερα χαλαρά κριτήρια. Θα πρέπει όµως να είµαστε πολύ
ειλικρινείς και έντιµοι. Σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη σε άλλες χώρες, στη χώρα µας η κρίση δεν προκλήθηκε από τις τράπεζες.
Προκλήθηκε από την αδυναµία του κράτους να διαχειριστεί αποτελεσµατικά το χρέος του και να αποπληρώσει µε συνέπεια τα
οµόλογα που είχε εκδώσει.
Στον αντίποδα λοιπόν τέτοιων προτάσεων, όπως αυτή που συζητούµε σήµερα, κινείται η δική µας προσπάθεια. Είναι γνωστό
ότι έχουµε ολοκληρώσει µακρές συζητήσεις µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, όπως είναι οι ενώσεις καταναλωτών, οι εκπρόσωποι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και µε
τους πιστωτές µας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αποτέλεσµα αυτής της ουσιαστικής διαβούλευσης είναι η διαµόρφωση µιας πρότασης, που πραγµατικά δεν λέµε ότι συνιστά
ολική λύση του προβλήµατος, λέµε, όµως, ότι στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων που έχουµε σήµερα, δίνει µια πραγµατική ανάσα
σε όσους από τους συµπολίτες µας αντιµετωπίζουν µε πιο οξύ
τρόπο το πρόβληµα της εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Και το ότι δεν µπορέσαµε να έχουµε ολοκληρώσει µέχρι σήµερα την προσπάθειά µας, δείχνει ακριβώς και το µέγεθος της
δυσκολίας που έχει το πρόβληµα, γιατί πολλές φορές από πολλές πλευρές στη Βουλή, έχει αναπτυχθεί η κριτική ότι η Κυβέρνηση κοροϊδεύει ή πάει µε πασαλείµµατα να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα, αλλά από την άλλη πλευρά, η Κυβέρνηση δέχεται την
κριτική ότι κάνει πολύ γενναιόδωρη πολιτική στο θέµα του σχεδίου που έχει προτείνει για την αντιµετώπιση των δανειοληπτών.
Και ακούσαµε από τον Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων που
µίλησε προ ολίγου, να λέει, γιατί δεν κάνουµε ό,τι έγινε στην
Ισπανία, που το χρέος εκεί της ανακεφαλαιοποίησης των ισπανικών τραπεζών είναι χρέος των τραπεζών. Δεν µας είπε όµως,
γιατί στην Ισπανία στο πρώτο τρίµηνο του 2013 έχουν ήδη γίνει
σαράντα δύο χιλιάδες κατασχέσεις ακινήτων Ισπανών δανειοληπτών, ενώ στην Ελλάδα δεν έχουµε τέτοια προβλήµατα; Άρα, αν
θέλουµε να είµαστε πρώτα από όλα έντιµοι µε το ακροατήριο
όλων, θα πρέπει να λέµε αλήθειες και όχι µισές, γιατί η µισή αλήθεια καµιά φορά είναι χειρότερη από το ψέµα.
Η πρόταση της Κυβέρνησης βασίζεται σε τρεις άξονες: Ο ένας
είναι η ανάγκη ουσιαστικής παρέµβασης υπέρ των πολιτών, που
αντικειµενικά δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, µε τις ειδικές ρυθµίσεις που εξαγγείλαµε, καθώς και µε αναµόρφωση του καθεστώτος του «Τειρεσία»
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη βιώσιµης λειτουργίας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς όπως είπα και νωρίτερα,
η υγιής οικονοµία προϋποθέτει υγιές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
και ο τρίτος άξονας είναι η οφειλόµενη από την πολιτεία αίσθηση
δικαίου, προς εκείνους τους δανειολήπτες που µε πολύ κόπο και
θυσίες εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Μπορώ να σας πω ότι µέχρι τα µέσα Ιουνίου ή εν πάση περιπτώσει, όχι µετά τις 20 Ιουνίου, θα έχει ολοκληρωθεί η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Αποµένει µόνο µια τυπικού
χαρακτήρα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
ώστε να µπορέσουµε το σχέδιο που έχει παρουσιαστεί, να κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.
Κλείνω λέγοντας το εξής: Ο κ. Γλέζος ζήτησε από την Κυβέρνηση και τους Υπουργούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κύριε
Γλέζο, µε πολύ σεβασµό θέλω να σας πω ότι η Κυβέρνηση και οι
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πολιτικές δυνάµεις που τη στηρίζουν, έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους έναντι και του έθνους και της ιστορίας, εργαζόµενοι για
τη σωτηρία της πατρίδας. Εργαζόµενοι για τη δηµιουργία εθνικού πλούτου, ώστε να απεξαρτηθούµε από τον δανεισµό, γιατί
πράγµατι ο δανεισµός γεννάει δουλείες. Και ο ελληνικός λαός
µε τις πολύ σκληρές θυσίες στις οποίες έχει υποβληθεί, δείχνει
ότι και καταλαβαίνει και κατανοεί και συµπαρίσταται. Δεν µας είπατε όµως, τι είδους ευθύνες, έναντι της ιστορίας, αναλαµβάνει
η Αντιπολίτευση, µε τη µόνιµη άρνηση και καταστροφολογία που
κηρύσσει. Επενδύετε πολιτικά, ως Αντιπολίτευση, στην κατάρρευση της χώρας και γι’ αυτό στο δικαστήριο της ιστορίας, εκεί
που κριτές είναι οι νεκροί και οι αγέννητοι, σας περιµένει το εδώλιο του κατηγορουµένου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Η κ. Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δηµοκρατία έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου µια µικρή εισαγωγή. Ο συνάδελφος ο κ. Γιοβανόπουλος νωρίτερα, µας υπενθύµισε την επέτειο των σαράντα χρόνων από την ανταρσία του
αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ», µε κυβερνήτη τον αείµνηστο ναύαρχο
Νίκο Παππά.
Θέλω να πω δύο λόγια και εγώ γι’ αυτό. Ήταν µια ανταρσία
που όχι µόνο ταρακούνησε τη δικτατορία, αλλά και χάρισε στο
Πολεµικό Ναυτικό µας και στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάµεων
µας, µια ακόµη λαµπρή σελίδα στην ιστορία τους υπέρ του
έθνους και της ελευθερίας του, υπέρ της δηµοκρατίας. Μια εξέγερση που αφαίρεσε από τους δικτάτορες το δικαίωµα να υποστηρίζουν, εντός και εκτός συνόρων, ότι έχουν τις Ένοπλες
Δυνάµεις στο πλευρό τους και απόλυτα καθυποταγµένες. Και µια
εξέγερση που πρέπει όλοι να τιµούµε, αναγνωρίζοντας πως η πατρίδα οφείλει πολλά στους άντρες και τις γυναίκες των Ενόπλων
Δυνάµεων, από τους οποίους έχει στερήσει πολλά, βίαια και
άδικα και οφείλει να τους αποκαταστήσει.
Σήµερα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιµούµε και µια
ακόµη σηµαντική επέτειο της σύγχρονης ιστορίας µας. Είναι η
επέτειος της άνανδρης δολοφονίας του Βουλευτή, γιατρού, Βαλκανιονίκη και αγωνιστή της ειρήνης, του Γρηγόρη Λαµπράκη.
Είναι µισός αιώνας από τότε. Είναι και αυτή µια επέτειος που
πρέπει να µας παραδειγµατίσει. Η δολοφονία, το έγκληµα στη
Θεσσαλονίκη έγινε στο πλαίσιο ενός γενικότερου συνωµοτικού
σχεδίου, που στόχο δεν είχε να πλήξει µόνο την τότε κυβέρνηση,
αλλά στόχο είχε να πλήξει την ίδια τη δηµοκρατία. Το παρακράτος που δηµιουργήθηκε τότε και λειτουργούσε εντός και εκτός
των τειχών, οδήγησε τελικά στην πτώση της κυβέρνησης, που
δήθεν ήθελε να εξυπηρετήσει.
Η δηµοσιογραφική έρευνα εκείνης της εποχής, το δηµοσιογραφικό τρίκυκλο, όπως ονοµάστηκε, δηλαδή οι δηµοσιογράφοι
Βούλτεψης, Μπέρτσος και Ρωµαίος αποκάλυψαν ότι τελικά το
τρίκυκλο ήταν της χούντας. Οι τελευταίες λέξεις του Γρηγόρη
Λαµπράκη, λίγο πριν χτυπηθεί από τον Κοτζαµάνη και τον Εµµανουηλίδη ήταν: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί». Με τον τρόπο αυτό
τάχθηκε –τασσόταν πάντοτε ο Γρηγόρης Λαµπράκης- κατά του
εθνικού διχασµού που οδηγεί σε µεγάλα δεινά. Σήµερα ακριβώς
µισό αιώνα µετά, ο διχαστικός λόγος έχει αρχίσει να κυριαρχεί
ξανά. Και επειδή ποτέ ο διχασµός δεν έχει φέρει παρά µόνο δεινά
στην πατρίδα µας, πρέπει όλα αυτά να τα συνυπολογίσουµε και
να τα λάβουµε υπ’ όψιν µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της προτάσεως νόµου. Δεν
υπάρχει άνθρωπος σε αυτήν τη χώρα που να µην επιθυµεί την
αντιµετώπιση του κολοσσιαίου αυτού προβλήµατος, που είναι η
υπερχρέωση των Ελλήνων, των ελληνικών νοικοκυριών, που στα
χρόνια της τεχνητής ευηµερίας συνήψαν πάσης λογής δάνεια.
Οι τράπεζες τα διαφήµιζαν και οι πολίτες τα έπαιρναν, τα αγόραζαν ωσάν να ήταν δωρεάν.
Χρόνια προειδοποιούµε γι’ αυτά. Χρόνια λέµε ότι σε λίγο θα
ανήκουµε στις τράπεζες. Δεν ήταν µόνο τα στεγαστικά δάνεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήταν και τα καταναλωτικά δάνεια, οι πιστωτικές κάρτες, τα Πορτοδάνεια, τα διακοποδάνεια. Φταίει ο λαός; Προφανώς όχι. γιατί
για κάθε απόφαση του λαού πρώτα φταίνε οι πολιτικές του ηγεσίες και στην περίπτωση που συζητούµε, οι ηγεσίες των τραπεζών.
Όταν ξέσπασε το 2008 η διεθνής τραπεζική κρίση, ένα ανώτατο τραπεζικό στέλεχος στις Ηνωµένες Πολιτείες είχε πει
«υπήρξε περίοδος που και ουρακοτάγκος να πέρναγε έξω από
την τράπεζα, θα τον δανείζαµε». Ως αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής, βρισκόµαστε σήµερα ενώπιον µιας ιδιότυπης κρίσης χρέους, της κρίσης χρέους των νοικοκυριών έναντι των τραπεζών,
που αποτελεί τµήµα της γενικότερης κρίσης χρέους που βιώνουµε.
Αυτό το πρόβληµα πρόκειται να λύσει, µε τον τρόπο που µπορεί η Κυβέρνηση, µε σχέδιο νόµου που έχει αναγγελθεί. Αρκετά
σηµεία του έχουν γίνει γνωστά. Θα το φέρει τώρα που σταθεροποιείται η οικονοµία και το ίδιο το τραπεζικό σύστηµα διά της περίφηµης ανακεφαλαιοποίησής του. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα τα
πετυχαίναµε αυτά εκτός προγράµµατος, εκτός τρόικας, ίσως και
εκτός Ευρωζώνης, σε καθεστώς δηλαδή, άτακτης χρεοκοπίας
και µε χρεοκοπηµένες τράπεζες. Οπότε δεν θα µιλούσαµε πια
καν για ελάφρυνση χρεών, αλλά θα µιλούσαµε για απώλεια όλων
των αποταµιεύσεων.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να πω το εξής: Κύριε Γλέζο, είπατε
ότι δεν υπάρχει Πλειοψηφία µέσα στη Βουλή και ότι είναι παρανοµία το µπόνους. Το είπε και ο συνάδελφός µου πριν ο Ηλίας
Βλαχογιάννης. Ο εκλογικός νόµος έχει ψηφιστεί από Βουλευτές.
Ισχύει. Αν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα –ώστε να µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι τα πράγµατα µπορούν να είναι πιο απλοποιηµέναπρέπει και το δικό σας κόµµα από τώρα να πει –σε περίπτωση
που έρθει πρώτο- αν θα αποδεχθεί το µπόνους των πενήντα
εδρών, για µπορέσει να σχηµατίσει κάποια κυβέρνηση µε κάποιους συµµάχους, τους οποίους θα αναζητήσει.
Ως προς την απορία που σας άκουσα να διατυπώνετε, σε
σχέση µε το αν την κρίση τη δηµιούργησε ή όχι ο λαός. Προφανώς, αλλά ο λαός δεν είναι κάτι άσχετο, ασύνδετο από τις πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. Ψηφίζει, επιλέγει αντιπροσώπους
του, επιλέγει τους συνδικαλιστές του, τους Βουλευτές του. Επιλέγει κόµµατα και επιλέγει πρόσωπα µέσα στα κόµµατα. Υπάρχουν οι λανθασµένες επιλογές –το δέχοµαι- µε βάση την
παραπληροφόρηση, µε βάση το πελατειακό σύστηµα, µε οτιδήποτε µας οδήγησε εδώ που µας οδήγησε. Μέσα σε αυτό είναι
όλοι. Είναι και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Δηµιούργησαν µια χιονοστιβάδα, που µας οδήγησε σήµερα σε µια πρωτοφανή και
άθλια κατάσταση. Δεν υπάρχει αµφιβολία γι’ αυτό.
Το πρόβληµά µας βέβαια ήταν ότι οι τράπεζες είχαν ένα φοβερό συστηµικό πρόβληµα. Έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Εάν δεν ανακεφαλαιοποιούνταν δεν θα διασφαλίζονταν και οι θέσεις εργασίας µέσα στις ίδιες τις τράπεζες.
Ξέρετε ότι πρόσφατα υπήρξε συµφωνία µεταξύ της ΟΤΟΕ, της
Ένωσης Τραπεζοϋπαλλήλων και των τραπεζών, για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας στις τράπεζες για δυόµισι χρόνια. Και εκεί υπήρχαν κέρδη και ζηµιές και για τις δυο πλευρές.
Επίσης άκουσα άκριτες επιθέσεις κατά τραπεζών και ονοµαστικά κατά προσώπων. Δεν έχω καµµία σχέση, δεν έχω υπερασπιστεί ποτέ κάτι, αλλά η Τράπεζα Πειραιώς, εναντίον της οποίας
εκτοξεύτηκαν όλα αυτά, είναι και η τράπεζα η οποία πήρε τα υποκαταστήµατα των δύο υπό κατάρρευση κυπριακών τραπεζών.
Τότε λέγαµε: Αµάν, τι θα γίνει, διότι εδώ έχουµε υποκαταστήµατα
της Λαϊκής και της Κύπρου, όπου Έλληνες έχουν τις καταθέσεις
τους και ασφαλιστικά ταµεία δίνουν τις συντάξεις µέσω αυτών
των τραπεζών, τράπεζες οι οποίες υπόσχονταν επιτόκια 5,5%,
σας θυµίζω, και γι’ αυτόν το λόγο πήγαν ακόµη και ασφαλιστικά
ταµεία. Το έχω ξαναπεί νοµίζω απ’ αυτό το Βήµα, εµένα προσωπικά, µου τηλεφώνησαν συνταξιούχοι και µου είπαν «πες στην
Κυβέρνηση για κάνα δυο µήνες, µέχρι να δούµε τι θα γίνει, να µη
µας βάλει καθόλου τις συντάξεις».
Άρα λοιπόν, δεν είναι όλα τα πράγµατα άσπρο-µαύρο. Και η
ίδια η Τράπεζα Πειραιώς προχθές, ανακοίνωσε ότι παραχωρεί
πέντε χιλιάδες στρέµµατα γης σε όλη τη χώρα, σε νέους κάτω
των τριάντα πέντε ετών, για να πάνε να τα καλλιεργήσουν. Πράγ-
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µατι οι κυπριακές τράπεζες ήταν πολύ προβληµατικές. Χθες,
προχθές, στην ερευνητική επιτροπή της Κύπρου έγινε γνωστό
πως ακριβώς τη στιγµή που το κυπριακό κράτος, δηλαδή οι Κύπριοι φορολογούµενοι διέσωζαν τις τράπεζές τους από την καταστροφή, αυτές οι ίδιες τράπεζες έδιναν χαριστικά δάνεια εδώ
και εκεί, µεταξύ των οποίων και σε έξι, επτά µονές στην Ελλάδα.
Άρα λοιπόν, υπήρχε πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα στο κυπριακό τραπεζικό σύστηµα, που αν δεν βρισκόταν µια λύση για
την Ελλάδα, για τα υποκαταστήµατα, θα κατέρρεαν τα πάντα, θα
χάνονταν οι αποταµιεύσεις των Ελλήνων.
Επίσης να µην ξεχνάτε ότι στην Ισλανδία, στις πρόσφατες
εκλογές, ο λαός ο οποίος δεν ευθύνεται τελικά για τίποτε, απ’
ό,τι φαίνεται, απ’ ό,τι λέµε, αλλά τελικά ο καθένας έχει µια ευθύνη εφόσον βρίσκεται και λειτουργεί ως πολίτης σε µια χώρα,
έδωσε τη νίκη στα κόµµατα τα οποία δηµιούργησαν τις τραπεζικές φούσκες και αφού τις δηµιούργησαν και κατέρρευσε η Ισλανδία, τώρα τάσσονται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.λπ..
Ούτε είναι αλήθεια αυτό το οποίο ακούστηκε ότι, όταν χωρίστηκε η Αγροτική Τράπεζα κατά κάποιον τρόπο επλήγησαν κάποιοι. Αντιθέτως, στην καλή τράπεζα πήγαν τα εξυπηρετούµενα
δάνεια και γι’ αυτό και τα δάνεια των κοµµάτων και στην κακή λεγόµενη τράπεζα πήγαν αυτά τα οποία δεν ήταν εξυπηρετούµενα,
ακριβώς για να µην περάσει σε ιδιώτες η αγροτική γη. Εάν είχαν
πάει και τα δάνεια των κοµµάτων στην κακή τράπεζα, θα φωνάζαµε όλοι µαζί ότι κάνουµε χαριστικές πράξεις υπέρ των κοµµάτων.
Επειδή λοιπόν και οι τράπεζες, πέρα απ’ όλα όσα συµβαίνουν,
σας λέω ότι εγώ ήµουν εκείνη η οποία είπε ότι δάνειζαν ακόµη
και ουρακοτάγκους, κατέβαλαν τελικά –και αυτό δεν το λέµε- στο
δηµόσιο τα 555 εκατοµµύρια ευρώ για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, που αρνούνταν µέχρι τότε και τώρα η Κυβέρνηση αυτή
τους υποχρέωσε να το κάνουν.
Τέλος άκουσα εδώ και κάποια ειρωνικά σχόλια, σχετικά µε την
αναβολή του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες. Δεν θεωρώ ότι είναι δυνατόν Έλληνες Βουλευτές να επιχαίρουν, δηλαδή να µιλούν µε τέτοια χαιρεκακία -ακόµη και αν
δεν πρόκειται για ακύρωση, όπως ακούστηκε, αλλά πρόκειται για
απλή αναβολή- και να λένε ότι δεν γίνεται αποδεκτός ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Τι σηµαίνει
αυτό δηλαδή; Αφήνετε να εννοηθεί ότι δεν έχει την έγκριση των
Ηνωµένων Πολιτειών η Κυβέρνηση κι αυτό, ας πούµε, είναι κάτι
για το οποίο επιχαίρει κανείς; Τότε οι ηγέτες των άλλων κοµµάτων που ταξιδεύουν στις Ηνωµένες Πολιτείες και τώρα τελευταία, ο Αρχηγός του προσώπου, που µε τόση ευχαρίστηση
ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε το ταξίδι του Προέδρου της Κυβέρνησης, πράγµα το οποίο δεν έχει σχέση βέβαια, µε ακύρωση, τι
είναι; Εκείνοι έχουν την έγκριση της Αµερικής δηλαδή και τους
δέχονται και δεν δέχονται τη νόµιµη Κυβέρνηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω, λέγοντας τούτο:
Επειδή ακούγεται πολύ διχαστικός λόγος -και µε βάση άλλα επεισόδια µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα- σαράντα χρόνια µετά την ανταρσία του αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ», πενήντα χρόνια µετά τη
δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη, το µεγάλο ζητούµενο σε
αυτήν τη χώρα παραµένει η ανάγκη για εθνική οµόνοια, για να
αντιµετωπίσουµε µαζί όλες τις απειλές τόσο κατά του λαϊκού εισοδήµατος όσο και κατά της δηµοκρατίας.
Και τέλος, επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, σήµερα στις 19.00
στην Παλαιά Βουλή, η Παναρκαδική διοργανώνει εκδήλωση µνήµης για τον Γρηγόρη Λαµπράκη, που όλοι ξέρουµε ότι καταγόταν
από την Κερασίτσα της Αρκαδίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Βούλτεψη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑΕνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα σχόλιο. Σαν σήµερα, 22 του Μάη, πριν από πενήντα χρόνια, έπεσε, γιατί δολοφονήθηκε από το παρακράτος, η µεγάλη βελανιδιά της ειρήνης
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και των αγώνων της Αριστεράς, ο Βουλευτής της ΕΔΑ, ο Γρηγόρης Λαµπράκης, που σήµερα τιµάµε για άλλη µια φορά τη µνήµη
του. Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο την
τιµάµε για άλλη µια φορά, δίνοντας όρκο τιµής στον ελληνικό
λαό να συνεχίσουµε και να εντείνουµε τους αγώνες µας ενάντια
στην προσπάθεια που γίνεται στις µέρες µας, σε νέες, εντελώς
ιδιαίτερες συνθήκες, να αναβιώσει ένα νέο παρακράτος. Και βέβαια δίνουµε όρκο τιµής ότι θα συνεχίσουµε τους αγώνες, για να
επαναφέρουµε τις δηµοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις του
λαού µας, οι οποίες σφαγιάστηκαν, κατεδαφίστηκαν, στραπατσαρίστηκαν από τις πολιτικές των µνηµονίων.
Επίσης θέλω να αποτίσω φόρο τιµής στους αγωνιστές του αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ» που ήταν µια κορυφαία προσπάθεια στον
αντιδικτατορικό αγώνα του λαού µας, παρ’ότι λείπει ο φυσικός
του ηγέτης, ο ναύαρχος Παππάς, που πριν από λίγο καιρό άφησε
τα εγκόσµια.
Επιπλέον θέλω να πω ότι εδώ, πρέπει να βγαίνουν διδάγµατα
και για τις σηµερινές πολιτικές δυνάµεις, για όλες, κυρίως όµως
για τη συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, ότι έγιναν πολύ µεγάλοι αγώνες και θυσίες, για να περάσει η χώρα µας στη δηµοκρατία. Γι’ αυτό δεν πρέπει να επιτρέπονται αντιδηµοκρατικές και αυταρχικές πρακτικές, όπως οι
πρόσφατες επιστρατεύσεις των απεργών εκπαιδευτικών, οι
οποίες θυµίζουν πρακτικές χούντας.
Ένα τρίτο σχόλιο θα ήθελα να κάνω, επειδή ερωτηθήκαµε
πολύ επιµόνως από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που
αφορά αυτό που είπε ο ιστορικός µας ηγέτης, ο Μανώλης ο Γλέζος, ότι ψηφίζει αυτή η Βουλή, χωρίς να έχει δικαίωµα, γιατί είναι
µια κάλπικη Πλειοψηφία, που προήλθε από ένα µπόνους πενήντα
εδρών που δίνεται στο πρώτο κόµµα. Καθόσον µας αφορά, γνωρίζετε καλά ότι και στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο
καταθέσαµε πρόταση για απλή αναλογική και σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο θα καταθέσουµε πρόταση για απλή και
ανόθευτη αναλογική. Και εφόσον µε την ψήφο και τους αγώνες
του ελληνικού λαού συµµετέχουµε, παίζουµε ρόλο σε µία κυβέρνηση αριστερή, αντι-µνηµονιακή, προοδευτική, θα είναι ένα από
τα πρώτα νοµοσχέδια που θα φέρουµε για ψήφιση στη Βουλή.
Αυτά είναι ζητήµατα αρχών και εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, εµείς στην Αριστερά, µε αυτά τα πράγµατα δεν
παίζουµε. Και δεν λέµε άλλα πριν τις εκλογές, ότι θα αναδιαπραγµατευθούµε τα µνηµόνια και άλλα κάνουµε µετά τις εκλογές, όπως έκαναν τα τρία κόµµατα που ψηφίζουν την κυβέρνηση
ψηφίζοντας και υπογράφοντας τρίτο µνηµόνιο της καταστροφής.
Το τέταρτο σχόλιό µου σχετίζεται µε αυτό που είπε ο κύριος
Υπουργός, ότι δεν είναι εδώ τα οικονοµικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
και είναι άλλοι Βουλευτές του να υπερασπίσουν την πρόταση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας. Κατ’ αρχάς, εµείς εδώ,
όταν κάνουµε αντιπαράθεση -και το έχουµε αποδείξει συνολικά
από την Αριστερά και ειδικά από τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο- κάνουµε αντιπαράθεση µε πολιτική επιχειρήµατα. Δεν
κάνουµε αντιπαράθεση ούτε µε κουτσοµπολιά ούτε µε παραπολιτικά, διότι εδώ είναι η Βουλή των Ελλήνων ούτε κοµµωτήριο
είναι ούτε πεζούλα κάποιας παλιάς γειτονιάς είναι ούτε τίποτε
άλλο.
Με αυτήν την έννοια θα απαντήσουµε πολιτικά ότι, όπως ο
Υπουργός εκπροσωπεί την Κυβέρνηση, έτσι και εµείς εκπροσωπούµε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπαράθεση επί παραπολιτικών και κουτσοµπολιών ούτε δεχόµαστε
ούτε κάνουµε ούτε απευθυνόµαστε µε τέτοια επιχειρήµατα σε
άλλα κόµµατα. Είναι πολύ χαµηλού επιπέδου. Απαξιούµε να
απαντήσουµε σε αυτά.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι µε τα λαϊκά
στρώµατα και µε τις προτάσεις νόµου που καταθέτουν το ΚΚΕ ή
ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι είναι µε τις τράπεζες.
Κύριε Υπουργέ, όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ είµαστε µε τα λαϊκά αιτήµατα και τις λαϊκές ανάγκες. Έχουµε πει ότι εµείς, όσον αφορά
τις τράπεζες, που πήραν 50 δισεκατοµµύρια ουσιαστικά από τον
ελληνικό λαό –γιατί δηµόσιο χρέος γίνεται αυτό στη χώρα και θα
το πληρώσουµε εµείς, τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας- θα τις
εθνικοποιήσουµε, θα τις κοινωνικοποιήσουµε και θα τους αλλάξουµε προσανατολισµό. Αντί να υπηρετούν τα κέρδη των τραπε-
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ζιτών που τις χρεοκόπησαν µε τους υπέρογκους µισθούς που
αναφέρθηκαν από συναδέλφους, των 400 χιλιάδων ευρώ το
χρόνο, των golden boys και των ηγετικών, διοικητικών στελεχών
αυτών των τραπεζών, εµείς θα τους αλλάξουµε προσανατολισµό,
για να λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας, να λειτουργούν
προς όφελος της ανάπτυξης, να δίνουν δάνεια στεγαστικά, να
δίνουν δάνεια, για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις –κυρίως οι µικροµεσαίες- να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό θα γίνει και θα
είναι «ντάλα µεσηµέρι», εφόσον µε την ψήφο και τους αγώνες
του λαού βρισκόµαστε στην κυβέρνηση.
Αντίθετα –ένα επιπλέον σχόλιο θέλω να κάνω, κύριε Υπουργέαυτό που µας θύµισε τράπεζες και τραπεζίτες, ήταν η δική σας
επιχειρηµατολογία και Βουλευτών της κυβερνητικής Πλειοψηφίας «να µη θίξουµε τις τράπεζες, µη χάσουν οι τράπεζες κάτι
απ’ όσα εξοικονοµούν, σε βάρος του ελληνικού λαού, µε τα ληστρικά επιτόκια», κ.λπ..
Ειλικρινά, ακούγοντάς σας, κύριε Υπουργέ, νόµιζα ότι δεν βρίσκοµαι στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά σε µια γενική συνέλευση
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, που κοιτούν πώς θα προστατεύσουν τα συµφέροντα των τραπεζιτών.
Επίσης άκουσα επιχειρήµατα κατά της πρότασης νόµου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όπως: «Κοιτάξτε να δείτε,
η πρόταση που κάνετε κι εσείς και που είχε κάνει πριν έξι µήνες
ο ΣΥΡΙΖΑ, εξυπηρετεί τους µπαταχτσήδες, τους κακοπληρωτές,
τους φοροφυγάδες κ.λπ.».
Μα είναι δυνατόν να κουνάτε, κύριε Υπουργέ και κύριοι της
κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, το δάχτυλο στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, στο ΣΥΡΙΖΑ -Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και να
µας λέτε ότι µε προτάσεις που κάνουµε για την ανακούφιση των
λαϊκών νοικοκυριών των υπερχρεωµένων στις τράπεζες, ότι εξυπηρετούµε αυτούς τους κακοπληρωτές, τους µπαταχτσήδες και
τους φοροφυγάδες;
Εσείς δεν είστε Κυβέρνηση της χώρας; Δεν έχετε ελεγκτικούς
µηχανισµούς να εντοπίσετε τους φοροφυγάδες; Δυόµισι χρόνια
τώρα βράζετε, ξαναβράζετε και µαγειρεύετε και ξαναµαγειρεύετετη λίστα Λαγκάρντ και ούτε 1 ευρώ δεν έχει εισπραχθεί από το
ελληνικό δηµόσιο. Δεν έχει εισπραχθεί ούτε 1 ευρώ απ’ όσους
είναι στις λίστες. Και δεν είναι µόνο η λίστα Λαγκάρντ, αλλά εκατόν πενήντα περίπου λίστες µε ονόµατα που έβγαλαν χρήµατα
στο εξωτερικό από τη χώρα µας, την περίοδο που ο ελληνικός
λαός υπέφερε και θυσιαζόταν για τα συµφέροντα των τοκογλύφων πιστωτών της χώρας. Είναι δυνατόν να κάνετε κριτική στην
Αριστερά ότι εξυπηρετεί αυτά τα στρώµατα;
Άκουσα τις οµιλίες σας πολύ προσεκτικά. Είπατε «µα εσείς του
ΚΚΕ ή εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από έξι µήνες, κάνατε τέτοιες προτάσεις για τα λαϊκά νοικοκυριά και δεν σκέφτεστε και δεν υπολογίζετε τι συνέπειες θα έχουν στις τράπεζες, στην οικονοµία;».
Δεν καταλάβαµε. Εσείς όταν ψηφίζατε και εφαρµόζατε τα τρία
µνηµόνια της καταστροφής και τις δανειακές συµβάσεις της
ντροπής, σκεφτήκατε ποτέ το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους,
που φτάσαµε σήµερα, τα τρία εκατοµµύρια φτωχούς, τα παιδιά
που λιποθυµούν στα σχολειά, γιατί υποσιτίζονται, τους γέρους,
που επειδή κατεδαφίσατε τις συντάξεις, ψάχνουν για φαγητό
στους κάδους των σκουπιδιών, τις τριακόσιες χιλιάδες ελληνόπουλα, που έφυγαν -και φεύγουν- τα τρία χρόνια του µνηµονίου
στο εξωτερικό, για αναζήτηση δουλειάς; Δεν µπορείτε εσείς να
µην τα υπολογίσατε αυτά τα πράγµατα, τη δυστυχία, τη φτώχεια,
την ανεργία, την εξαθλίωση, την απελπισία που προκάλεσαν στον
ελληνικό λαό οι µνηµονιακές σας πολιτικές και να κουνάτε το δάχτυλο στα κόµµατα της Αριστεράς.
Για να µπω στην ουσία, εµείς ψηφίζουµε την πρόταση νόµου
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος -το είπαν ο Θανάσης Πετράκος
και ο Μανώλης Γλέζος- παρ’ ότι έχουµε σε κάποιες επιµέρους
διατάξεις άλλες απόψεις ενδεχοµένως ή διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρόταση νόµου, όµως, είναι συγγενική πρόταση µε
αυτήν που καταθέσαµε εµείς πριν έξι µήνες, είναι πρόταση που
ανακουφίζει τα λαϊκά νοικοκυριά.
Θεωρούµε ότι κακώς οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας πριν από έξι µήνες, δεν ψήφισαν αντίστοιχη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Σίγουρα δεν το
έκαναν µε το σκεπτικό που το έκαναν τα κόµµατα της συγκυβέρ-
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νησης. Με όποιο όµως σκεπτικό κι αν το έκαναν, δεν ήταν σωστή
επιλογή.
Επίσης δεν θεωρούµε σωστή επιλογή το ότι στην αιτιολογική
έκθεση δεν αναφέρεται τίποτα περί µνηµονίου. Όχι ότι δεν λαµβάνονταν µέτρα πριν. Βεβαίως λαµβάνονταν µέτρα εξαθλίωσης
του λαού. Το µνηµόνιο όµως, ήταν µια πολύ µεγάλη τοµή, που
γύρισε τον ελληνικό λαό και τις κατακτήσεις του διακόσια χρόνια
πίσω. Αξίζει να αναφέρεται αυτή η τοµή και η ανάγκη ανατροπής
της, κυρίως, όµως η ανάγκη κοινής δράσης της Αριστεράς γι’
αυτόν το σκοπό.
Όταν καταψηφίσατε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σήµερα που καταψηφίζετε την πρόταση νόµου του ΚΚΕ, η κυβερνητική Πλειοψηφία έλεγε «έχουν τούτες ή τις άλλες αδυναµίες»,
«µπορούν να δηµιουργήσουν τούτο ή το άλλο πρόβληµα». Κυρίως όµως, λέγατε «θα φέρουµε πρόταση της κυβέρνησης για
ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στις τράπεζες».
Πού είναι, κύριε Υπουργέ, η πρόταση της Κυβέρνησης; Δέκα
µήνες την ψήνετε. Την ψήνετε από τη µια µεριά, τη γυρίζετε από
την άλλη µεριά, την κουβεντιάζετε µε την τρόικα, την κουβεντιάζετε µε τους τραπεζίτες. Γιατί δεν φέρνετε επιτέλους, κύριε
Υπουργέ, όποια ρύθµιση είναι, έστω και στο ελάχιστο, που να
ανακουφίζει τα λαϊκά νοικοκυριά; Από το πολύ ψήσιµο εµείς εκτιµάµε ότι στο τέλος αυτό που θα έρθει, θα είναι καµένο δεν θα
εξυπηρετεί τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά τους τοκογλύφους πιστωτές και τις τράπεζες.
Επίσης ήθελα να διευκρινίσω ότι εµείς θα επαναφέρουµε την
πρόταση νόµου µας. Να µην ανησυχείτε γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ.
Θα τη φέρουµε ακόµα πιο βελτιωµένη και διευρυµένη. Επειδή
αφορούσε φυσικά πρόσωπα η πρώτη πρόταση νόµου, τώρα θα
αφορά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικές και τις υπόλοιπες µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Θα είναι κοστολογηµένη, για να µην έχετε να λέτε επιχειρήµατα «πού θα βρούµε τα
λεφτά», παρ’ ότι σας το είχαµε αναλύσει πάρα πολύ καλά, όταν
είχαµε κάνει την πρόταση νόµου µας και σας είχαµε πει µε ακρίβεια πόσο θα στοιχίσει και από πού θα τα βρούµε. Θα είναι ακόµη
περισσότερο κοστολογηµένη, για να σας στερήσουµε και αυτά
τα επιχειρήµατα. Και βεβαίως θα είναι µε ακόµα πιο εξειδικευµένα κριτήρια οικονοµικά και δείκτες, παρ’ ότι κι εκείνη τα είχε.
Ρωτούσατε σήµερα το ΚΚΕ ή ρωτούσατε εµάς: «Μα ποια είναι
τα όρια της φτώχειας;». Τα επίσηµα όρια της φτώχειας, κύριε
Υπουργέ, δεν τα καθορίζει κάθε χρόνο η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, πόσο είναι για ένα άτοµο, πόσο είναι για την οικογένεια;
Στις ρυθµίσεις της σεισάχθειας και της διαγραφής του χρέους,
µε βάση αυτά, εµείς κάνουµε τις προτάσεις µας.
Ένα άλλο επιχείρηµα: «Μα, καλά, γιατί πιέζετε τόσο πολύ,
αφού υπάρχουν ήδη ρυθµίσεις για τα δάνεια των τραπεζών;
Μπορούν οι δανειολήπτες να πάνε στις τράπεζες να κάνουν ρυθµίσεις. Μπορούν να πάνε να κάνουν εξωδικαστικό συµβιβασµό.
Μπορούν να πάνε στα δικαστήρια µε βάση παλαιότερους νόµους
του 2010». Τίποτα δεν µπορούν να κάνουν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά από αυτά τα οποία υπήρχαν και γι’ αυτό πρέπει να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο. Και δεν µπορούν να κάνουν τίποτα,
γιατί οι τράπεζες δεν κάνουν ρυθµίσεις ή αν κάνουν ρυθµίσεις,
ζητούν µεγαλύτερα επιτόκια, µεγαλύτερες υποθήκες σπιτιών και
άλλων ακινήτων ή παρατείνουν µέχρι και ενενήντα εννιά χρόνια
τα δάνεια, για να πληρώνουν και τα τρισέγγονά µας. Ούτε εξωδικαστικούς συµβιβασµούς κάνουν οι τράπεζες. Αν πάει ένα
υπερχρεωµένο νοικοκυριό που δεν τα βρίσκει µε τις τράπεζες,
στα δικαστήρια, επειδή ο νόµος αυτός του 2010 προβλέπει ειρηνοδικεία, η δικάσιµη που θα πάρει σήµερα, 22 του Μάη που σας
µιλάω, θα είναι ή για το 2018 ή για το 2019. Ζήσε Μάη µου, να
φας τριφύλλι! Γι’ αυτό λοιπόν, πρέπει να αλλάξει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι σε όλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Σε πάρα πολλά όµως, κύριε Οικονόµου, και το γνωρίζετε και το γνωρίζουν και πολλοί Βουλευτές σας που είναι δικηγόροι και νοµικοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να τελειώνω, εµείς την πρόταση την κάνουµε, γιατί αδυνατούν τα λαϊκά νοικοκυριά σήµερα -εµείς στηρίζουµε την πρόταση
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νόµου του ΚΚΕ και είχαµε κάνει και δική µας- να αποπληρώσουν
δάνεια που πήραν σε άλλες εποχές, µε άλλες συνθήκες. Ούτε
ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους είχαµε πριν το 2009 ούτε κοµµένους µισθούς και συντάξεις µέχρι και 50% είχαµε. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τα κάνουµε. Και αυτή η κατάσταση δεν δηµιουργήθηκε γιατί «έριξε κεραυνούς ο Δίας από τον Όλυµπο». Αυτή η
κατάσταση δηµιουργήθηκε, γιατί εφαρµόζονται αυτές οι µνηµονιακές πολιτικές, που µειώνουν τα λαϊκά εισοδήµατα.
Και είπε ο κύριος Υπουργός: «Κύριοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κάνετε προτάσεις γι’ αυτούς που δεν
µπορούν να πληρώσουν, αλλά είναι και κάποιοι που το πληρώνουν και είναι το 80%». Τους ρωτήσατε, κύριε Υπουργέ, µε ποιες
συνθήκες πληρώνουν; Πόσο ψωµί της οικογένειάς τους στερούνται, για να είναι εντάξει απέναντι στις τράπεζες; Τι ψυχολογικά
προβλήµατα τούς δηµιουργούνται, αν αύριο που ξηµερώνει,
έχουν να δώσουν τη δόση στην τράπεζα, το χαράτσι, το λογαριασµό της ΔΕΗ; Έχετε υπ’ όψιν ότι όλη αυτή η κατάσταση,
ακόµη και µε αυτούς που είναι συνεπείς, έχει οδηγήσει ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού λαού σε ψυχοπάθειες και σχεδόν το
50%, από ό,τι λένε οι επίσηµες µελέτες, να παίρνει ψυχοφάρµακα
και οικογένειες ολόκληρες να διαλύονται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω µε το εξής: Για
όλους αυτούς τους λόγους επείγει το να ψηφιστεί και σήµερα η
πρόταση νόµου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος αλλά και η δικιά
µας η παλιά και αυτή που επαναφέρουµε. Και µας κάνει εντύπωση γιατί δεν δέχεστε αυτό που έλεγε η πρόταση νόµου και
που είπε ο Μανώλης ο Γλέζος πριν, τη σεισάχθεια για όσους είναι
κάτω από τα όρια της φτώχειας, δηλαδή την ολική διαγραφή των
χρεών όσων είναι αποδεδειγµένα µε τις φορολογικές τους δηλώσεις αυτά τα τρία χρόνια του µνηµονίου κάτω από τα όρια της
φτώχειας, για τους ανάπηρους, για τους άρρωστους, για τους
υπερήλικες που δεν είναι αναστρέψιµη η κατάστασή τους;
Γιατί δεν δέχεστε αυτό το οποίο προτείνεται και από τη δική
µας πρόταση νόµου για να υπάρχει µερική διαγραφή των χρεών
στους υπόλοιπους, που δεν είναι φτωχοί, ανάλογη µε το πόσο
µειώθηκε το εισόδηµά τους τα τρία χρόνια του µνηµονίου;
Γιατί δεν δέχεστε κάθε χρόνο να µην πληρώνει κανείς, σε
αυτήν τη συγκυρία, πάνω από το 30% του εισοδήµατός του ετησίως για δάνεια σε τράπεζες και το υπόλοιπο να µη µεταφέρεται
σε ενενήντα εννιά χρόνια αλλά να διαγράφεται; Και υπάρχει µία
σειρά από άλλες ρυθµίσεις, τις οποίες παρουσίασε και είχε πρόταση νόµου ο κ. Πετράκος.
Εµείς αδυνατούµε, πραγµατικά, να καταλάβουµε. Καταλαβαίνουµε ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε συµφέροντα. Εµείς, όµως,
όπως είπα, θα επαναφέρουµε την πρόταση νόµου. Δεν πειράζει
που απορρίπτονται τέτοιες προτάσεις νόµου. Πειράζει, όµως,
πάρα πολύ τα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί υποφέρουν και δεν τα βγάζουν πέρα. Αλλά αυτές οι προτάσεις νόµου, που καταθέτουµε
στη Βουλή και που απορρίπτει η µνηµονιακή σας πλειοψηφία,
είναι δέσµευση για εµάς ότι, αν θα είµαστε, αν θα συµµετέχουµε
σε µία κυβέρνηση αριστερή, αντιµνηµονιακή, προοδευτική, θα
είναι τα πρώτα νοµοσχέδια που θα καταθέσουµε στη Βουλή και
οι πρώτοι νόµοι προς όφελος του λαού και των κοινωνικών αναγκών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Στρατούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι ότι η έννοια του µάρτυρα
αποτυπώνεται στο πρόσωπο και στις πράξεις του Γρηγόρη Λαµπράκη. Ήταν ένα µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, ένας αγωνιστής της δηµοκρατίας, που µας δείχνει το δρόµο ότι η
δηµοκρατία δεν είναι ποτέ δεδοµένη. Χρειάζεται πάντα αγώνας
για να τη διευρύνουµε και ταυτόχρονα να δηµιουργούµε όλες τις
προϋποθέσεις της δηµοκρατικής νοµιµότητας, έτσι ώστε η εξουσία να λειτουργεί κάτω από κανόνες και συνταγµατική νοµιµό-
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τητα.
Θα έλεγα, κυρία Πρόεδρε, ότι για το θέµα του θανάτου και της
δράσης του Γρηγόρη Λαµπράκη, για τις ιδέες του και τους αγώνες του, που ήταν πανανθρώπινοι και οικουµενικοί, όπως είναι η
δηµοκρατία και η ειρήνη, πρέπει το ελληνικό Κοινοβούλιο να
κάνει κάποια περισσότερα πράγµατα απ’ ό,τι έχει κάνει µέχρι
στιγµής. Δεν είµαι ο ειδικότερος να προτείνω ποιες δράσεις και
πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει το ελληνικό Κοινοβούλιο. Νοµίζω,
όµως, ότι πρέπει πια, πενήντα και εξήντα χρόνια µετά το γεγονός
του θανάτου του, να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να τιµηθεί
όχι απλώς το πρόσωπο και η µνήµη του Γρηγόρη Λαµπράκη αλλά
κυρίως οι αγώνες και οι ιδέες του.
Είχα την τιµή να γνωρίσω και να συναντηθώ πολλές φορές µε
το ναύαρχο Νίκο Παππά, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε µέσα του φλογερό πάθος.
Ήταν ένας φλογερός πατριώτης αλλά ταυτόχρονα πιστός στη
νοµιµότητα και στη δηµοκρατία. Θέλω, λοιπόν, κι εγώ να τιµήσω
σήµερα τη µνήµη του, µε αφορµή την επέτειο του «ΒΕΛΟΥΣ».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση νόµου του ΚΚΕ και
των άλλων κοµµάτων είναι αξιέπαινη ως πρωτοβουλία, γιατί µας
δίνει την ευκαιρία να συζητήσουµε εδώ, στην Αίθουσα, µία σειρά
από ιδέες και προτάσεις όλων των κοµµάτων, όλων των πτερύγων, γύρω από ένα κρίσιµο ζήτηµα, όπως είναι η κρίση, οι συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικογένεια, στην απασχόληση και
γενικότερα στην οικονοµία του κάθε νοικοκυριού.
Υπάρχουν, όµως, δύο βασικές, κατά τη γνώµη µου, αδυναµίες:
Θα έλεγα ότι η µία είναι οικονοµική αδυναµία, δηλαδή δεν υπάρχει µία στοιχειώδης κοστολόγηση όλων αυτών που προτείνονται.
Αυτό οφείλουµε πια να το κάνουµε από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι απέναντι στους πολίτες για το τι προτείνουµε και αυτό που προτείνουµε, τι κοστίζει και ποιοι θα το
πληρώσουν. Ο γενικός αφορισµός «θα το πληρώσουν οι τραπεζίτες» αντιλαµβάνεστε ότι δεν έχει καµµία αξία.
Υπάρχει, όµως, κατά τη γνώµη µου, µία µεγαλύτερη αδυναµία.
Υπάρχει µία πολιτική αδυναµία. Και η πολιτική αδυναµία έγκειται
στο γεγονός ότι προτείνουµε µία οριζόντια ρύθµιση. Και οι οριζόντιες ρυθµίσεις είναι συνήθως άδικες και ευνοούν κάποιους,
οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε το ζητούµενο αντικείµενο
της πρότασης νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και µία ώρα αναστοχασµού
εδώ, µε αφορµή την πρόταση του ΚΚΕ, ότι ως χώρα οδηγηθήκαµε σε απαξίωση της εργασίας, της παραγωγής των παραδοσιακών ανθρώπινων αξιών. Και µέσα από τον υπερδανεισµό,
κρατικό και ιδιωτικό, οδηγηθήκαµε σ’ αυτό που λέµε «παρασιτικός καταναλωτισµός», µε αφορµή το άνοιγµα των συνόρων, το
άνοιγµα των αγορών, την εύκολη πρόσβαση στο δανεισµό.
Ωστόσο, η παγκοσµιοποίηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία νέα πραγµατικότητα ενός ανοιχτού κόσµου, ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, όπου
υπάρχει ένα περιβάλλον, στο οποίο µπορούν να κινούνται ελεύθερα οι άνθρωποι, οι υπηρεσίες, τα προϊόντα, αλλά το κριτήριο,
είτε το θέλουµε είτε όχι, είναι η ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι
που χάθηκε όλα αυτά τα χρόνια του παρασιτικού καταναλωτισµού.
Υπάρχει και ένα άλλο, επίσης, θα έλεγα, πολιτικό και ιδεολογικό ζήτηµα, το οποίο πρέπει να αναφέρουµε εδώ. Υπάρχει η έννοια του κοινωνικού κράτους, η οποία έχει µετατραπεί στα
χρόνια µας σε κράτος παροχών σε διάφορες κοινωνικές οµάδες.
Σκεφθείτε, αν κάνουµε µια µικρή καταγραφή, πόσες χιλιάδες
ειδικές ρυθµίσεις, επιδόµατα, επιδοτήσεις υπάρχουν σε κάθε κοινωνική οµάδα, σε κάθε οµάδα υπαλλήλων, προκειµένου να ενισχυθεί το εισόδηµά τους όλα αυτά τα χρόνια, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθούν τεράστιες αδικίες. Υπάρχουν υπάλληλοι, οι
οποίοι τα τελευταία χρόνια προ της κρίσης έπαιρναν 900-1.000
ευρώ και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που έπαιρναν 4.000 ευρώ µέσα
από αυτήν τη λογική, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τεράστιες κοινωνικές αδικίες. Αποτέλεσµα ήταν, επίσης, η κατασπατάληση πόρων χωρίς αποτελέσµατα στην καταπολέµηση της
φτώχειας.
Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο να σας πω τα στοιχεία, πόσα
λεφτά διατέθηκαν στην Ελλάδα, πολύ περισσότερα από το µέσο
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όρο της Ευρώπης, τα τελευταία χρόνια, που, δυστυχώς, δεν µείωσαν το ποσοστό φτώχειας στη χώρα, γιατί δεν ήταν αποτελεσµατική η κοινωνική πολιτική, γιατί είχε αυτόν ακριβώς τον
οριζόντιο χαρακτήρα και δεν ήταν στοχευµένες οι πολιτικές, µε
αποτέλεσµα να διευρύνονται οι ανισότητες, να µεγαλώνει η φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονταν οι πόροι.
Επίσης, είχαµε µια τεράστια σπατάλη από τη λεγόµενη επιδοµατική πολιτική, η οποία τελικώς οδήγησε σε τεράστιες στρεβλώσεις. Δείτε το ζήτηµα των αγροτών όπου δόθηκαν δισεκατοµµύρια, τα οποία πήγαν όλα στην κατανάλωση, χωρίς να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης του αγροτικού τοµέα και
να τον καταστήσουν ανταγωνιστικότερο και εξωστρεφή.
Επίσης, όσον αφορά την πολιτική των επιδοτήσεων, µπορώ να
σας πω το παράδειγµα των νησιών. Ο ΦΠΑ στα νησιά είναι 35%
µικρότερος σε όλα τα προϊόντα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πιο ακριβά τρόφιµα, δεν υπάρχουν πιο
ακριβά καύσιµα από τα νησιά, δυστυχώς. Αυτό το ευεργέτηµα,
αυτήν την επιδότηση την καρπούνται λίγοι -µα ελάχιστοι- και
µέσα στην Αίθουσα αυτήν πολλοί από εµάς υποστηρίζουν ακόµη
αυτήν τη λογική.
Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε την κοινωνική πολιτική µε ένα
κράτος παροχών µε οριζόντιες παροχές. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε επιταγές. Δεν γίνεται κοινωνικό κράτος µε επιταγές
και επιδοτήσεις αλλά µε υποδοµές, µε γνώση, µε εργαλεία, µε
εφόδια για τους ανθρώπους. Ας µιλήσουµε πια για το κράτος δικαίου και όχι το κράτος παροχών, που σηµαίνει ίση µεταχείριση
όλων των πολιτών.
Το πιο κρίσιµο ζήτηµα τον τελευταίο καιρό είναι η ίση φορολογική µεταχείριση, θα έλεγα αναλογική φορολογική µεταχείριση ανάλογα µε τα εισοδήµατα του καθενός, ίσες ευκαιρίες για
όλους, ότι το κάθε παιδί που γεννιέται ξεκινά από την ίδια αφετηρία µε όλα τα παιδιά του κόσµου, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική οµάδα ανήκει, που σηµαίνει αυτό παραπέρα ότι στο κάθε
παιδί δίνεται η δυνατότητα της γνώσης, της µόρφωσης, των εφοδίων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας µε τη δική του προσπάθεια
µπορεί να προχωρήσει.
Υπάρχει το ζήτηµα το τεράστιο, που είναι πραγµατικό, οικονοµικό αλλά και αξιακό –µεγάλη ανθρώπινη αξία- που είναι η εργασία, που την ονοµάσαµε απασχόληση και η οποία χάθηκε ως αξία
ανθρώπινη.
Τέλος, βεβαίως, είναι το ζήτηµα της στήριξης των αδυνάτων
µε τη µέγιστη δυνατή αξιοπρέπεια. Στους ανθρώπους που δεν
µπορούν να εργαστούν είτε για σωµατικούς είτε για ψυχικούς,
πνευµατικούς λόγους χρειάζεται στήριξη µε αξιοπρέπεια ως
απαίτηση από την πολιτεία. Αυτό είναι το νέο κράτος δικαίου.
Αυτό είναι το νέο κράτος πρόνοιας, αν θέλετε και όχι το κράτος
παροχών που δηµιούργησε τόσες µεγάλες αδικίες.
Είναι προφανές ότι από ορισµένες πλευρές τίθενται ζητήµατα
σε σχέση µε το µνηµόνιο. Άκουσα να µιλούν για την κατάργηση
των µνηµονίων, την εθνικοποίηση των τραπεζών. Η κατάργηση
των µνηµονίων θα γίνει σε λίγο. Είναι θέµα µηνών πια. Επίσης, η
έξοδος της χώρας στις αγορές είναι θέµα µηνών. Ναι, είναι θέµα
µηνών.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα είναι το
εξής: Όταν τελειώσουν όλα αυτά, θα είµαστε η ίδια Ελλάδα; Δεν
θα παλέψουµε για µια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, η οποία
θα καταργήσει όλες εκείνες τις πολιτικές, οι οποίες οδήγησαν
στις σηµερινές κοινωνικές αδικίες και τα χάσµατα; Αυτό είναι το
κρίσιµο ερώτηµα και σε αυτό καλείται καθένας από εµάς εδώ να
πάρει θέση.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των συγκεκριµένων διατάξεων που
προτάθηκαν, το ΠΑΣΟΚ έκανε µία πολύ συγκεκριµένη πρόταση
διά του συναδέλφου µου κ. Μωραΐτη, ο οποίος πολύ σωστά είπε
ότι πραγµατικά σε αυτές τις αναδιαρθρώσεις που γίνονται µε ευθύνη των τραπεζών υπάρχουν περιπτώσεις –και είναι οι περισσότερες- που ουσιαστικά είναι επαχθείς σε βάρος των καταναλωτών. Γι’ αυτό απαιτείται µία ρύθµιση η οποία θα βάζει κάποια
όρια. Νοµίζω ότι θα περιµένουµε και την πρόταση της Κυβέρνησης, για να συζητήσουµε πάνω σε αυτά.
Τι λέει, λοιπόν, η πρόταση του κ. Μωραΐτη, του ΠΑΣΟΚ, που
κατατέθηκε προηγουµένως; Λέει ότι πρώτα-πρώτα δεν µπορεί
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να δίνει µια οικογένεια πάνω από το 30% του εισοδήµατός της
για απόδοση δανείων. Το δεύτερο αφορά το επιτόκιο, που δεν
µπορεί να είναι πάνω από το 2% σε σχέση µε το κάθε φορά οριζόµενο επιτόκιο της ΕΚΤ. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά
δάνεια, όπου εκεί υπήρξε πραγµατικά ένα πάρτι και µια αυθαιρεσία από την πλευρά των τραπεζών για πολλά χρόνια, λέει ότι
δεν µπορεί να υπερβαίνει έστω τον κοινοτικό µέσο όρο. Εδώ είναι
διπλάσιος περίπου από τον κοινοτικό µέσο όρο στα καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, η πρόταση να ενταχθούν τα δάνεια των επαγγελµατιών είναι σωστή πρόταση, αλλά εδώ χρειάζεται πολύ µεγάλη
προσοχή, διότι αυτό πρέπει να συνδεθεί και µε τη φορολογική
τους δυνατότητα και µε την εισοδηµατική τους δυνατότητα, έτσι
ώστε ό,τι γίνει –επαναλαµβάνω- να είναι δίκαιο και να µην αδικεί
κυρίως αυτούς που είναι νοµοταγείς, αυτούς που προσπαθούν
κάθε φορά να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να µην είµαστε κοινωνικά άδικοι µέσα από τις νοµοθετικές παρεµβάσεις
που κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χρυσοχοΐδη.
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 µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 3ο Δηµοτικό Σχολείου Αλιβερίου
Ευβοίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µας
επί της προτάσεως νόµου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, θα αναφερθώ και εγώ, πρώτον, στην αντίσταση, την αντιδικτατορική πάλη του «ΒΕΛΟΥΣ» του Νίκου Παππά, όλου του
πληρώµατος και θα ήθελα να επισηµάνω ότι ήταν µία πράξη νόµιµη, µία πράξη στο πλαίσιο του καταλυθέντος Συντάγµατος και
ειδικότερα του άρθρου 114.
Εποµένως να κάνω µία παρατήρηση ότι δεν πρόκειται για ανταρσία αλλά για νόµιµη πράξη. Ανταρσία θα ήταν, εάν ήταν κάτι
το οποίο είναι παράνοµο. Είναι νόµιµη αντιδικτατορική πράξη.
Την τιµούµε την επέτειο αυτή, γιατί στέλνει το µήνυµα ότι το τότε
άρθρο 114 και το 120 του ισχύοντος Συντάγµατος είναι σήµερα
επίκαιρα όσο ποτέ και συνδυάζεται, επίσης, µε τον αγώνα που
έκανε ο αγωνιστής της δηµοκρατίας, της ειρήνης και της Αριστεράς, Βουλευτής, ο Γρηγόρης Λαµπράκης, που δολοφονήθηκε
άνανδρα από το παρακράτος.
Τα αναφέρω αυτά για να θυµηθούµε πάλι ότι σ’ αυτήν εδώ τη
χώρα υπήρχε και λειτουργούσε παρακράτος, ότι οι πολιτικές ευθύνες για το ότι λειτουργούσε αυτό το παρακράτος ήταν συγκεκριµένες και για να ξαναβγάλουµε τα συµπεράσµατά µας, ότι
δηλαδή ο αγώνας για τη δηµοκρατία είναι αγώνας, που έχει
σχέση µε το χτύπηµα του παρακράτους και κάθε είδους παρακρατικών δράσεων.
Σε σχέση τώρα µε την πρόταση νόµου, να πούµε ότι ισχύουν
και εδώ οι παρατηρήσεις, που έχουµε κάνει, ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 73 παράγραφος 3 του Συντάγµατος δεν τίθεται καν σε
ψηφοφορία. Το ίδιο το Σύνταγµα επί της ουσίας έχει αφαιρέσει
τη δυνατότητα από τη Βουλή και εν προκειµένω από την Αντιπολίτευση -η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα- να προωθεί προτάσεις νόµων, τις οποίες να θέτει επί της ουσίας σε ψηφοφορία.
Συζητήσαµε, λοιπόν, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, και του ΣΥΡΙΖΑ και δικές µας και του ΚΚΕ τώρα, όπως και άλλων κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης ή της Συµπολίτευσης, πολλές φορές, που και
αυτές δεν έχουν µπει στη διαδικασία την κυβερνητική, αλλά του
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άρθρου 73 παράγραφος 3, οι οποίες όµως επιτρέπεται να τεθούν σε ψηφοφορία.
Εποµένως, πρώτον, εµείς στηρίζουµε, θα ψηφίζαµε, εάν έµπαινε σε ψηφοφορία. Επί της αρχής αυτό θα ήθελα να σηµειώσω.
Δεύτερον, θεωρούµε σηµαντική την πρωτοβουλία αυτήν του
ΚΚΕ. Την εντάσσουµε συνολικά σε µία δράση των δυνάµεων του
αντιµνηµονιακού – δηµοκρατικού τόξου, που θέλουν να θέσουν
ζητήµατα σηµαντικά απέναντι στη λαίλαπα και την επιδροµή του
µνηµονίου. Παρ’ ότι βέβαια δεν αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση από την πλευρά των συναδέλφων του ΚΚΕ το µνηµόνιο, επί
της ουσίας υπάρχει σοβαρότατο ζήτηµα που έχει σχέση µε το
µνηµόνιο και την επιθετική πολιτική και τη φτωχοποίηση του
λαού. Τα µέτρα ανακούφισης συνδέονται µε την αναγκαιότητα
αντιµετώπισης αυτής της κατάστασης.
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω την παρατήρηση ότι ο ίδιος ο νεοφιλελευθερισµός και η παγκοσµιοποίηση επί της ουσίας οδήγησαν από τη δεκαετία του 1980 σε µία στρατηγική του σύγχρονου
καπιταλισµού που ήταν η µείωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων, προκειµένου να πετύχουν µείωση του κόστους εργασίας
και αυξηµένα υπερκέρδη. Αυτή όµως η στρατηγική οδηγούσε
στην εξής αντίφαση: Όσο στο σύγχρονο δυτικό κόσµο θα
υπήρχε µείωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων, αυτό θα δηµιουργούσε συνακόλουθα µείωση της ζήτησης, µείωση της κατανάλωσης, άρα θα οδηγούσε σε ύφεση.
Για να αντιµετωπιστεί αυτό –το υποδηλώνει έµµεσα η πρόταση
νόµου του ΚΚΕ- αξιοποιήθηκε το πλαστικό χρήµα, αξιοποιήθηκαν
τα τραπεζικά δάνεια, ούτως ώστε το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα των εργαζοµένων να µη µειωθεί, ασχέτως εάν οι πραγµατικές τους αµοιβές ήταν µειωµένες και ένα µεγάλο µέρος του
εισοδήµατος αυτού ήταν πλέον ο δανεισµός. Όλα αυτά τα ποσά
έπεφταν στην αγορά, υπήρχε κίνηση, υπήρχε ζήτηση, κρατήθηκε
σε αυξηµένα επίπεδα η λειτουργία του συστήµατος, αλλά αυτό
έχει –όπως ξέρετε- κάποια όρια. Η «φούσκα» του πιστωτικού συστήµατος όταν µεγάλωσε, έσκασε και είχαµε την κρίση του 2008,
έχοντας και ενδιάµεσες άλλες κρίσεις.
Το πρόβληµα, κατά την άποψή µας, ήταν η άνιση κατανοµή
του παραγόµενου πλούτου και που εκφράστηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση του 2008 ως τραπεζική κρίση και όχι η ίδια η
τραπεζική κρίση. Η τραπεζική κρίση ήταν αποτέλεσµα της ανισότητας ενός συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου αυτοί που παράγουν τον πλούτο δεν έχουν και τη δυνατότητα να τον
απολαύσουν. Είχαµε την τραπεζοκρατία, είχαµε τις οικονοµικές
ολιγαρχίες, οι οποίες έπαιρναν το µεγαλύτερο µέρος του παραγόµενου πλούτου. Αυτά για να έχουµε µία εικόνα για το πώς ξεκίνησαν τα προβλήµατα.
Να έρθουµε στην Ελλάδα και να παρατηρήσουµε ότι το ιδιωτικό χρέος, µε βάση στοιχεία του ίδιου του ΔΝΤ, το 2010 λίγο
πριν την έναρξη του µνηµονίου είναι ως εξής: Το ιδιωτικό χρέος
το 2004 ήταν 55.000.000.000 ευρώ, το 2005 ήταν 70.000.000.000
ευρώ, το 2006 ήταν 90.000.000.000 ευρώ, το 2007 ήταν
121.000.000.000 ευρώ, το 2008 ήταν 135.000.000.000 ευρώ, το
2009 ήταν 140.000.000.000 ευρώ. Αυτό είναι το ιδιωτικό χρέος
στη διαδικασία λειτουργίας της ίδιας της ΟΝΕ, της Ευρωζώνης
που αυξάνεται συνεχώς.
Από αυτό το χρέος τα νοικοκυριά είχαν το εξής ιδιωτικό χρέος:
Το 2004 ήταν 52,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2009 ήταν 118,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή µέσα σε µία πενταετία τα νοικοκυριά δανείστηκαν 65,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία 44,9
δισεκατοµµύρια ευρώ πήγαν στα στεγαστικά δάνεια και 19,3 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν καταναλωτικά δάνεια. Αυτά τα ποσά
των καταναλωτικών δανείων χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο
για την αγορά καταναλωτικών και βιοµηχανικών προϊόντων του
σκληρού πυρήνα της ίδιας της Ευρωζώνης.
Από στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί και έχω παρουσιάσει και
στο βιβλίο µου «Το µνηµόνιο της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόµος», προκύπτει ότι ένα τεράστιο ποσό αυτών των καταναλωτικών δανείων πήγαν σε τελική ανάλυση και στην αγορά αυτοκινήτων.
Να υπολογίσετε ότι το 2004 είχαµε 280.000 νέα αυτοκίνητα.
Το επόµενο έτος ήταν 269.000, το επόµενο 267.000 και έπειτα
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279.000 νέα αυτοκίνητα. Το 2008 ήταν 267.000 νέα αυτοκίνητα.
Όλα αυτά ήταν ποσά που είχαν βγει από τον δανεισµό των ελληνικών νοικοκυριών και είχαν µεταφερθεί στις βιοµηχανίες πλέον
του Βορρά και κυρίως της Γερµανίας. Αντίστοιχα γινόταν και µε
το δηµόσιο χρέος.
Υποτίθεται ότι στην Ευρωζώνη κάνει έλεγχο η Κοµισιόν. Δεν
έβλεπε αυτόν τον υπερδανεισµό; Δεν είχε υποχρέωση να θέσει
θέµα ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους όρους του Μάαστριχτ;
Και φτάνουµε στην εκπληκτική δήλωση του κ. Γιούνκερ, ο
οποίος στην εφηµερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» στις 9-10-2010 είπε το εξής:
«Οι Ευρωπαίοι γνώριζαν ότι κάποια µέρα η Ελλάδα θα πρέπει να
αντιµετωπίσει τη δηµοσιονοµική κρίση που την έπληξε στις
αρχές του χρόνου. Ήταν φανερό ότι κάποια µέρα η Ελλάδα θα
έπρεπε να αντιµετωπίσει αυτού του είδους το πρόβληµα και
ήξερα –λέει ο Γιούνκερ- ότι το πρόβληµα αυτό θα έφτανε, γιατί
συζητούσαµε οι Γερµανοί, οι Γάλλοι, ο Πρόεδρος Ζαν Κλοντ
Τρισέ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η επιτροπή και εγώ και
για αυτές τις προοπτικές, που δεν ήταν τότε γνωστές, αυτό που
αποκαλούσαµε ελληνική κρίση». Τα ήξεραν όλα, τα κουβέντιαζαν. Γιατί δεν έπαιρναν µέτρα;
Και συνεχίζει: «Ήξερα ακόµη ότι η Γαλλία και η Γερµανία κέρδιζαν τεράστια ποσά από τις εξαγωγές τους προς την Ελλάδα,
αλλά εγώ δεν θα µπορούσα να πω δηµόσια αυτά που γνώριζα»,
δηλαδή καραµπινάτο επονείδιστο χρέος, υπερχρέωση µιας
χώρας, συµπαιγνία της ντόπιας ολιγαρχίας και του πολιτικού συστήµατος, συµπαιγνία των δανειστών, αξιοποίηση αυτών των
χρηµάτων όχι υπέρ του λαού, του τόπου και του έθνους, αλλά
για να κερδίζουν οι βιοµηχανίες. Αυτό είναι το επονείδιστο χρέος
που δηµιουργήθηκε και στο ιδιωτικό και στο δηµόσιο πεδίο. Γι’
αυτό µιλάµε για διαγραφή του επονείδιστου χρέους.
Τον Μάρτιο του 2010, µε σηµερινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», το χρέος ήταν 310,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Τον Μάρτιο του 2013 πόσο νοµίζετε ότι είναι το χρέος της
χώρας; Είναι 309,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή µειώθηκε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ σε τρία χρόνια.
Τι µεσολάβησε όµως; Πρώτον, µέτρα της τάξης των 49 δισεκατοµµυρίων ευρώ εις βάρος του ελληνικού λαού, µείωση 25%
του ΑΕΠ, δανειοδότηση του ελληνικού κράτους από την τρόικα
205 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι τώρα. Οι τράπεζες έχουν πάρει
µέχρι τώρα 130 δισεκατοµµύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το σύστηµα «ELA», εγγυήσεις από το ελληνικό
κράτος 230 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και για να ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, οι υποχρεώσεις της χώρας µέχρι το 2020 είναι 82 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να πληρωθούν.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό είναι το θαύµα. Αυτό είναι
το «success story» το οποίο λένε!
Έχουµε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ύψους 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ξεχνούν, όµως, µερικοί µία λεπτοµέρεια: Στα
50 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν υπολογιστεί 16 δισεκατοµµύρια
ευρώ επισφάλειες, δηλαδή υπολογίστηκε το ποσό γιατί υπάρχουν «κόκκινα» δάνεια ύψους 16 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Άρα αυτά τα «κόκκινα» δάνεια ύψους 16 δισεκατοµµυρίων
ευρώ θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτά δεν πρέπει να εκπέσουν ως σεισάχθεια υπέρ των ίδιων των πολιτών και αυτών που
έχουν ανάγκη; Να, λοιπόν, το κόστος πώς βγαίνει. Και βγαίνει
από εκεί. Γι’ αυτό, όµως, πρέπει να πάρετε την άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να το κάνετε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δίνει την άδεια κι όχι µόνο δεν την δίνει, αλλά
εισέπραξε χθες 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ οµόλογο το οποίο το
αγόρασε µε έκπτωση 40% και κερδίζει σε ένα βράδυ πάνω από
2 δισεκατοµµύρια ευρώ ο κ. Τρισέ και η παρέα του. Για να πληρωθεί αυτό, το πρώτο κοµµάτι της διπλής δόσης, τα 4,2 δισεκατοµµύρια πήγαν εκεί. Τα χθεσινά οµόλογα που βγάλατε και είναι
1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ πήγαν κι εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Χρεωνόµαστε, δηλαδή, για να πληρώσουµε τα δανεικά και
µετά λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήµατα για να υπάρξει αντιµετώπιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών που αυτήν τη στιγµή στενάζουν σε όλη την Ελλάδα. Και έχουν οργανωθεί στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυµνο, στα Χανιά, σε
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όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα, διότι έχουν κυριολεκτικά καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί οι συνταξιούχοι. Έχουν καταστραφεί οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Όταν όλοι αυτοί πήραν δάνεια δεν υπολόγιζαν ότι θα έχουµε
την τεράστια µείωση και την επίθεση στους µισθούς, στις συντάξεις και επίσης δεν υπολόγιζαν ότι δεν θα λειτουργεί η οικονοµία και ότι θα έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους και
τετρακόσιες χιλιάδες µαγαζιά που έκλεισαν.
Υπάρχει ευθύνη του µνηµονίου και αυτή την πολιτική ευθύνη
θα την αναλάβετε. Διότι το µνηµόνιο, συνάδελφοι, δεν τελειώνει,
όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, µεθαύριο. Οι υπογραφές που έχετε
βάλει είναι ότι οι δανειακές συµβάσεις και τα µνηµόνια θα πάνε
µέχρι το 2043. Μέχρι τότε θα εφαρµόζονται οι µνηµονιακές πολιτικές.
Εποµένως είναι αναγκαίο να υπάρξουν σηµαντικότατες ρυθµίσεις, όπως αυτές που προτείνουν οι συνάδελφοι του ΚΚΕ, όπως
αυτές που πρότεινε παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτές που αναλύσαµε εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και πρέπει, κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπ’ όψιν ότι το πακέτο πρέπει να είναι συνολικό.
Πρέπει, δηλαδή, να αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει το πακέτο να έχει και τις οφειλές
προς το δηµόσιο, γιατί κι εκεί πρέπει να γίνουν ρυθµίσεις, προς
τα ασφαλιστικά ταµεία, για να µπορέσει να ανακουφιστεί ο χειµαζόµενος ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Υποστηρίζουµε, λοιπόν, την πρόταση η οποία ήρθε για συζήτηση. Θέλουµε να υπάρξουν άµεσες πρωτοβουλίες. Χρεώνουµε
πολιτικά την αποτυχία, την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, σ’
εσάς, στην Κυβέρνησή σας, στην τρικοµµατική διακυβέρνηση
του µνηµονίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Μαριά.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πώς λέγεται άραγε ο αξιωµατικός που παραδίδει όπλα του Ελληνικού Στρατού σε ξένα χέρια; Ήρωας; Το ακούσαµε κι αυτό.
Τι κρίµα για εµάς, τι καλά για την Αριστερά που δεν είναι στη
ζωή ο Μπάµπαλης, ο Μάλλιος, ο Παναγούλης και κάποιοι άλλοι
που είχαν στα χέρια τους τα αρχεία του ΕΑΤ-ΕΣΑ. Τότε θα βλέπαµε την ηρωικότητα της Αριστεράς. Κάποια στιγµή θα βγουν
στην επιφάνεια. Νέοι καιροί, νέα ήθη.
Όσο για την αναφορά της κ. Βούλτεψη στη υπόθεση Λαµπράκη, τα είπε όλα, αλλά ξέχασε το πιο σηµαντικό να µας πει:
ποιος κυβερνούσε εκείνη την εποχή, ποιο ήταν το κόµµα και
ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι Καραµανλήδες το 1961, άλλοι Καραµανλήδες το 1974 και άλλοι το
2006 ή 2007.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το είπα αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Μάλιστα.
Στη Βουλή µιλούν διάφοροι οµιλητές και αναφέρονται σ’ εµάς
και λένε «η Χρυσή Αυγή, το εγκληµατικό µόρφωµα».
Ας δούµε, λοιπόν, τι είναι µόρφωµα. Είναι µία ένωση ετερόκλητων στοιχείων σε έναν συµπαγή οργανισµό. Ποια είναι, λοιπόν, τα µορφώµατα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα; Ποιοι έχουν
ετερόκλητες ιδεολογικές γραµµές και συνιστώσες στον πυρήνα
τους; Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι; Είµαστε εµείς, µε την άτεγκτη
ιδεολογική µας κατεύθυνση; Είναι η Χρυσή Αυγή, µε την ενιαία
στάση των Βουλευτών πολιτικά και ιδεολογικά; Άλλωστε, είµαστε
το µόνο κίνηµα που προέρχεται από το λαό πραγµατικά, µε συγκεκριµένη κινηµατική δοµή και ατσάλινη πειθαρχία.
Τέλος πάντων, βλέπουµε θετικά κάθε πρόταση για την ελάφρυνση των παθών του λαού µας. Η πρόταση νόµου, όµως, του
ΚΚΕ είναι ασαφής, γενικευµένη και αόριστη. Και εµείς θα µπορούσαµε να πούµε, όπως λέτε, 1.600 ευρώ ο κατώτατος µισθός.
Εµείς θα µπορούσαµε να πούµε και 5.000 ευρώ, το µεροκάµατο
να είναι τρία κατοστάρικα. Γίνεται κάτι έτσι;
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Κατ’ αρχάς, δεν γίνεται διαχωρισµός µε σαφή και λεπτοµερή
κριτήρια για το ποιος θα υπαχθεί στη ρύθµιση. Οι ρυθµίσεις δεν
τυγχάνουν σωστής επεξεργασίας για να είναι οι δράσεις στοχευµένες, οι ρυθµίσεις πιο αποτελεσµατικές και οι ανάγκες των νοικοκυριών πλήρως καλυπτόµενες. Οι Έλληνες αγρότες, οι
µικροσυνταξιούχοι, οι πολύτεκνοι, οι άνεργοι, αυτοί µας ενδιαφέρουν εµάς, σε αντίθεση µε αυτούς που κινούν τα νήµατα της
χώρας σήµερα και είναι στην εξουσία και σε αντίθεση µε εσάς,
βέβαια, που θέλετε να φορτώσετε στη χώρα και τις στρατιές των
λαθροµεταναστών.
Ας δούµε, όµως, το οικονοµικό έγκληµα που συνετελέσθη τα
τελευταία χρόνια σε αυτήν τη χώρα. Το τραπεζικό σύστηµα σε
κάθε χώρα λογικά είναι ενταγµένο σε µία γενική εθνική πολιτική
που στόχο έχει να κατανέµει τους εθνικούς πόρους µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να διατηρούνται οι υπάρχουσες δραστηριότητες και
από την άλλη, να αναπτύσσονται καινούργιες. Μέσα από αυτές
τις δραστηριότητες θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα
προχωρήσει η ανάπτυξη και η λειτουργία της κοινωνίας, µε την
προϋπόθεση, όµως, να ελέγχεται η λειτουργία του συστήµατος
και να υπάρχει ο εθνικός προσανατολισµός που αναφέραµε.
Όταν το τραπεζικό σύστηµα αφήνεται ελεύθερο, είναι θέµα
χρόνου να περιοριστεί µόνο στην τοκογλυφία, για να έχει γρήγορη και εύκολη κερδοφορία. Άλλωστε, είναι προτιµότερο για
µία τράπεζα να δώσει σε έναν αφελή ένα καταναλωτικό δάνειο
των 5.000 ευρώ και να του πάρει το σπίτι του που έχει πενταπλάσια και δεκαπλάσια αξία, από µία επένδυση µακροπρόθεσµη που
ίσως θα της αποφέρει κέρδος.
Έστησαν, λοιπόν, τα µικροδάνεια-παγίδες και περίµεναν στη
γωνία αυτούς που θα την πατήσουν. Μοίρασαν εορτοδάνεια, διακοποδάνεια και περίµεναν τη λεηλασία των αφελών. Δεν επένδυσαν ούτε 1 ευρώ στην ανάπτυξη. Στόχος τους ήταν τα έτοιµα.
Μετατράπηκαν σε συµµορίες τοκογλύφων. Έγιναν µάστιγα για
την πατρίδα µας. Παραβιάζοντας θεµελιώδη συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών άσκησαν µία επιθετική πολιτική στην πώληση των προϊόντων τους, τηλεφωνώντας καθηµερινά σε ανθρώπους που γνώριζαν ότι είχαν µεν περιουσίες αλλά προβληµατική
απασχόληση.
Την ίδια επιθετικότητα έχουν και σήµερα για άλλους, όµως,
λόγους. Τώρα πλέον απειλούν για να πάρουν πίσω τα χρήµατα.
Κόποι γενεών χάθηκαν για γελοία και άχρηστα δάνεια. Όταν συντελέστηκε το µεγαλύτερο τοκογλυφικό έγκληµα των τραπεζών
στο Χρηµατιστήριο, ο ελληνικός λαός έχασε περίπου τριάντα τρισεκατοµµύρια. Χάθηκαν περιουσίες, οι κόποι ενός ολόκληρου
λαού έγιναν λεία µιας ολιγοµελούς οµάδας. Οι τράπεζες τότε µε
τη συµπεριφορά τους κατέστρεψαν κάθε µελλοντική προοπτική
ανάπτυξης. Ιδιωτικά κοµποδέµατα που θα µπορούσαν να επενδυθούν στην ανάπτυξη, άλλαξαν χέρια εν µέσω µιας νυκτός στο
Χρηµατιστήριο.
Πώς ήξεραν, όµως, ποιον να πλευρίσουν οι τράπεζες; Ποιος
ήταν ο χαφιές τους; Ποιος ήταν ο καταδότης τους; Το ρόλο αυτό
τον έπαιξε το µέγιστο δηµιούργηµά τους, ο «Τειρεσίας». Οι ελληνικές τράπεζες λεηλάτησαν το λαό µε τα δικά του χρήµατα.
Από την ίδρυσή τους διέθεσαν περισσότερα χρήµατα για τα «λαδώµατα» και τη διαφθορά κρατικών αξιωµατούχων, παρά για την
ίδια τους τη λειτουργία.
Μπήκαν, λοιπόν, κάποια στιγµή και στο Χρηµατιστήριο πάλι µε
δικά µας χρήµατα και έστησαν το δίκτυό τους. Έφθασαν τότε,
λοιπόν, στο ζενίθ των κερδών τους. Οι πολιτικοί τους προστάτες
τους διέθεσαν τα χρήµατα των ασφαλιστικών ταµείων που θα
απέδιδαν στους κατόχους τους κάποια γελοία απόδοση και
στους τραπεζίτες ουσιαστικά χρυσάφι. Έτσι έγιναν όλοι οι τραπεζίτες, µε κοµµατική κάλυψη και µε διαφθορά.
Περιµένετε, λοιπόν, κύριοι της Αριστεράς, οι εγκληµατίες
αυτοί να συνδράµουν τον πονεµένο Έλληνα; Περιµένετε να δώσουν χείρα βοηθείας στο δοκιµαζόµενο λαό οι τοκογλύφοι και οι
άνωθεν πάτρωνές τους;
Εµείς λέµε ξεκάθαρα, άµεση εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος, εθνικοποίηση των τραπεζικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει
κεφαλαιακή ενίσχυση µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Είναι απαράδεκτο τα χρήµατα που λαµβάνουν οι τραπεζίτες
απ’ την τρόικα να µετατρέπονται σε δηµόσιο χρέος, χωρίς το
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κράτος να λαµβάνει ως αντίτιµο την πλειοψηφία των µετοχών
τους.
Όλα τα κλοπιµαία να επιστρέψουν στο λαό. Απαιτούµε να
ελεγχθούν οι ιδιωτικές τράπεζες για την είσοδό τους στο Χρηµατιστήριο. Να ελεγχθούν για τους πόρους που τους επέτρεψαν
να λειτουργήσουν. Να κατασχεθούν οι περιουσίες τους και να
αποδοθούν εκεί από όπου αφαιρέθηκαν, από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Ποιοι θέλουν, λοιπόν, να µας σώσουν σήµερα; Ποιος κόπτεται
για το καλό του ελληνικού λαού; Το ΠΑΣΟΚ! Το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωµένη πρόταση για την ανακούφιση! Τι είναι το ΠΑΣΟΚ, βαζελίνη; Δεν καταλάβαµε. Μήπως έχετε διαταραχή διπολικής
προσωπικότητας, όπως ο Αντρέας; Ο Αυγερινός τα έγραφε, δεν
είναι δικά µου αυτά. Δεν το έχετε ξεπεράσει ακόµα;
Τι να πρωτοθυµηθούµε και από το ΠΑΣΟΚ; Την υπερχρέωση
της χώρας; Τα έχω ξαναπεί στον κ. Κακλαµάνη εδώ. Τις δηµόσιες
δαπάνες, τον πληθωρισµό, την υποτίµηση, το σκάνδαλο του καλαµποκιού; Το σκάνδαλο του 1,5 δισεκατοµµυρίου εις βάρος της
ΕΤΒΑ, το σκάνδαλο της Αγροτικής Ασφαλιστικής Εταιρείας, το
σκάνδαλο πλαστογραφίας στο Υπουργικό Συµβούλιο, την ΠΡΟΜΕΤ, την ΑΓΡΕΞ, τον Χρήστου, τον Πόπωτα, την ΠΥΡΚΑΛ, τον
Μαυράκη, την ΚΥΔΕΠ, τον Μιχάλη Σταµατελάτο, το σκάνδαλο
της ΕΒΟ, την αποβιοµηχάνιση της χώρας; Το ότι ιδεώδες του
Έλληνα έγινε ο διορισµός στο δηµόσιο; Την καταλήστευση των
κρατικών και κοινοτικών πόρων από τις συµµορίες διεφθαρµένης
διαπλοκής που έδρασαν ανενόχλητες και µε την πλήρη ανοχή
των χρυσών σοσιαλιστικών εξουσιών; Την αγορά των προβληµατικών Mirage; Το έγκληµα του Χρηµατιστηρίου; Τι να πρωτοπούµε; Για τη δηµιουργική λογιστική; Τον προϋπολογισµό του
2003; Την υπόθεση του Στέγκου, του Μανίκα, του Νεονάκη, της
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»; Τι να πρωτοπούµε για το ΠΑΣΟΚ; Να µιλήσουµε για τη διαφθορά, για το ληστρικό σκάνδαλο του 1 δισεκατοµµυρίου στην ΕΑΒ, για το σκάνδαλο της «Αριάδνης», τη
Μονή Τοπλού, τα µεταλλεία της Κασσάνδρας, τον Χρυσανθακόπουλο, τα Leopard;
Έχουµε όµως και άλλα σκάνδαλα, άλλης απόχρωσης, «γαλάζιας» βλέπετε: Την απογραφή που οδήγησε στην επιτήρηση, τον
διευθυντή του κ. Δούκα, τους «κουµπάρους» και το καρτέλ του
γάλακτος.
Τι να πούµε; Για τις πυρκαγιές, τον κ. Καλλιώρα, την αυτοκτονία του Τσαλικίδη, το σκάνδαλο των οµολόγων, την εµπλοκή συνεργάτη του κ. Τσιτουρίδη µε το Χρηµατιστήριο, για τον κ.
Βαρβιτσιώτη και τη Μύκονο, τα χρέη του Αλογοσκούφη, το αναψυκτήριο του Μαγγίνα, το αυθαίρετο του Σουφλιά, τον ΟΛΠ και
τους Κινέζους, για τη «SIEMENS», τον Ζορµπά, για το ταξίδι
Λιάπη µε έξοδα της «SIEMENS», για τον Αξιωµατικό της ΕΛ.ΑΣ.
µε τα σκάνδαλα υπεξαίρεσης, για το σκάνδαλο του ΟΣΕ, το
σκάνδαλο του Βατοπαιδίου, τον εκβιασµό του Εµφιετζόγλου;
Εµείς είµαστε πραγµατιστές. Μιλάµε ξεκάθαρα. Ονοµατίζουµε
το πρόβληµα, γιατί είµαστε στρατευµένοι µε πίστη και ιδανικά.
Το σύνθηµά µας είναι «µόνοι εναντίον όλων», όταν µέσα σε
µια χώρα, η οποία ακόµα κατ’ ευφηµισµόν αποκαλείται Ελλάς,
το µοναδικό πρόβληµα το οποίο απασχολεί τη διεφθαρµένη
εξουσία, τη νοµενκλατούρα αυτού του τόπου, µια νοµενκλατούρα αποτελούµενη από πιστούς υπηρέτες του χρεοκοπηµένου
λιµπεραλισµού και του ιστορικά αποτυχηµένου µαρξισµού, το
µέγα τους πρόβληµα είναι η άνοδος της Χρυσής Αυγής.
Πώς θέλετε να πιστέψουµε, λοιπόν, ότι κόπτεστε για το καλό
του Έλληνα εργαζόµενου; Ειδικά το ΚΚΕ είναι ο κοινωνικός συνδικαλιστής. Το ενδιαφέρει να υπάρχει απέναντί του µια εξουσία,
την οποία µπορεί να απειλεί, ώστε να την οδηγεί σε συνδιαλλαγή.
Μια εξουσία που, αν την εξυπηρετήσει, να µπορεί να του αποδώσει κέρδος. Η οργάνωσή του και η συλλογικότητά του, του
επιτρέπουν να παρεισφρέει σε αντιδράσεις ιδεολογικών αντιπάλων του και να τις καπελώνει. Ενίοτε φτάνει στο σηµείο να παίζει
τον ρόλο των ΜΑΤ εµπρός από το Κοινοβούλιο.
Όταν είσαι µια λαοµίσητη εξουσία, πάντα θέλεις να υπάρχει
ένα ΚΚΕ στην κοινωνία. Ό,τι και να λέει, δεν διεκδικεί την εξουσία
και ταυτόχρονα «καπελώνει» όλους εκείνους τους εργαζόµενους
που έχουν κάτι να πουν. Όσο υπάρχουν µεγαλοστελέχη -και εδώ
να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους- χάσατε την ευκαιρία και
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προδοθήκατε απέναντι στον ίδιο σας το λαό στο τελευταίο σας
συνέδριο, όταν σκεφτήκατε ότι αρνούνται οι συριζαίοι το σταλινικό τους παρελθόν, αλλά δεν παύουν να είναι µέρος των κοινών
µας αγώνων, να έχουµε κάνει αγώνες µαζί τους.
Τώρα, ποιον θα βάλουµε µπροστά; Θα βάλουµε µπροστά έναν
άνθρωπο που από τα είκοσι δύο του χρόνια δουλεύει στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» ή είναι κοµµατικό στέλεχος ή κάποιον άλλο που
µπορεί να αρθρώσει λόγο και να φθάσει ένα ΚΚΕ στο 8% και
10%; Εκεί φάνηκε και η συστηµικότητα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Η Αριστερά θα χαµογελά, βέβαια, αλλά έχει βάλει κι αυτή το
δάχτυλο στο µέλι. Ας µην ξεχνάµε, όταν δόθηκαν αυξηµένες αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι έκαναν οι µικροί αυτοκράτορες της Αριστεράς. Ο κ. Δραγασάκης δεν έχει υπογράψει
για τη «SIEMENS» το 1989; Δεν συγκυβερνούσε; Μέσα από τους
ΟΤΑ δεν έγιναν διορισµοί της Αριστεράς και αφορούσαν τον
κόσµο της;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άλλωστε, σήµερα ποιοι είναι η προµετωπίδα του καπιταλισµού
στην Ελλάδα; Είναι οι γνωστοί δηµοσιογράφοι των µεγάλων
Μέσων, τους οποίους εσείς τους σπουδάσατε στη Ρωσία και
στην Ανατολική Γερµανία. Θέλετε να πούµε τα ονόµατά τους;
Όλοι τούς ξέρετε. Είναι σπουδαγµένοι σε ανατολικές χώρες.
Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Αυτοί είναι οι κοµιτατζήδες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ασχολήσου µε την
τσόχα και άσε τα υπόλοιπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε.
Ολοκληρώστε, κύριε Κουκούτση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Χρησιµοποιείτε τα ιδεολογήµατα της νέας τάξης, αλλά δεν µας λέει τίποτα αυτό. Κι ο Γεωργαλάς από την Αριστερά ήταν. Δεν υπάρχει πρόβληµα. Πάντα θα
υπάρχει ένας «Εφιάλτης» στην Αριστερά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουκούτση. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Για τα κεκτηµένα δικαιώµατα,
λοιπόν, της ελληνικής οικογένειας, για τη φτωχοποίηση του λαού
µας, για τα δίκαια του έθνους µας δεν θα κάνουµε ούτε βήµα
πίσω. Άλλωστε, ο λαός µας γνωρίζει σε ποιες ιστορικές περιόδους βρέθηκαν τα χρήµατα, δόθηκε κλήρος στον φτωχό κόσµο
και χαρίστηκαν δάνεια. Εκείνοι, άραγε, πού τα βρήκαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι
η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Μνηµόνιο Κατανόησης στον
τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασίλειος Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, σήµερα είναι µία
ηµέρα τιµής για το πλήρωµα του «ΒΕΛΟΣ» που τότε, στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, µε την πατριωτική στάση που τήρησε, κράτησε ψηλά και όρθια την τιµή των Ενόπλων Δυνάµεων,
του Ελληνικού Στρατού.
Βέβαια, αν προσεγγίσουµε αλλιώς το γεγονός, πολλοί θα πουν
«µα, κράτησαν τότε την τιµή των Ενόπλων Δυνάµεων οι προδότες
ή αυτός δεν υπάκουσε την τότε ηγεσία;». Πραγµατικά, η συζήτηση πάνω στην ιστορία, πάνω στα πολιτικά γεγονότα, δεν είναι
γραµµική. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία πώς γίνονται οι προσεγγίσεις. Αν σήµερα είναι ντροπή να λες ότι είσαι υµνητής του τότε
καθεστώτος και περιποιεί τιµή το να τιµάς την ιστορία του
«ΒΕΛΟΣ» –για να διευκρινίζεται το θέµα, ο πλοίαρχος Παππάς
τότε δεν παρέδωσε το πλοίο στους ξένους, αλλά παρεδόθη το
πλοίο στον επόµενο κυβερνήτη του- είναι γιατί η εξέλιξη των
πραγµάτων και της ιστορίας βάζει τα πράγµατα στη θέση τους.
Ο συνταγµατάρχης Στάουφενµπεργκ, που κράτησε ψηλά την
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τιµή του γερµανικού στρατού τον Ιούλιο του 1944, δηλαδή αυτός
ο οποίος µαζί µε µία οµάδα στρατιωτικών του γερµανικού στρατού προσπάθησε να δολοφονήσει τον Χίτλερ, τότε ήταν προδότης. Σήµερα είναι ηλιαχτίδα φωτός στη γερµανική ιστορία, µε την
έννοια ότι υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι αντιστάθηκαν στον όλεθρο
και στη χολέρα που τότε χτύπησε την Ευρώπη και την ανθρωπότητα.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η συζήτηση που µπορεί να γίνεται
και απ’ αυτό το Βήµα ή µέσα στην κοινωνία και έχει µία προοπτική -όταν αυτή καταγράφεται σαν συζήτηση η οποία δίνει και
τα µηνύµατά της όχι µόνο στους ανθρώπους που ζουν σήµερα,
αλλά και στις επόµενες γενιές- έχει πολύ µεγάλη σηµασία να γίνεται µε σοβαρό τρόπο.
Άρα εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά -για να το φέρω στο επίπεδο της σηµερινής θεµατολογίας- αυτήν την πρόταση από τη
µεριά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ότι πρέπει να γίνει µία νέα
προσέγγιση και να ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια, την προσεγγίζουµε και την αντιµετωπίζουµε µε προσοχή.
Επειδή είναι εδώ και ο κ. Στρατούλης, ο οποίος ήταν ο εισηγητής της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ πριν από έξι µήνες, θα θυµάται
-γιατί πάλι έτυχε να είµαι εγώ ο εισηγητής από τη Δηµοκρατική
Αριστερά- ότι πάλι τα ίδια είπαµε. Εµείς και τότε την πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ την προσεγγίσαµε µε σεβασµό και µε προσοχή.
Είναι, πραγµατικά, προτάσεις οι οποίες δίνουν την ευκαιρία για
δηµιουργικό διάλογο.
Βέβαια, είχα πει και τότε και θα το ξαναπώ σήµερα, ουσία
µηδέν. Διότι από τη στιγµή που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
της συζήτησης ενός νοµοσχεδίου, δηλαδή δεν υπάρχει το κόστος, -για να έρθει ένα σχέδιο νόµου πρέπει να είναι κοστολογηµένο από το Γενικό Λογιστήριο- και αφού δεν έχει αυτήν την
κοστολόγηση, όλη η κουβέντα είναι θεωρία. Το «ψηφίζουµε», που
είπε ο κ. Στρατούλης, έχει αξία τελείως σχηµατική ή αντίστοιχα
το «δεν ψηφίζω». Συζητάµε µόνο σήµερα εδώ.
Παρά ταύτα δίνεται µία ευκαιρία -γιατί µας βλέπει και ο ελληνικός λαός, µεταδίδεται η συνεδρίαση- στις πολιτικές παρατάξεις
να πουν τις απόψεις τους πάνω σ’ αυτό το ακανθώδες ζήτηµα
του πώς µπορεί, δηλαδή, η ελληνική πολιτεία να στηρίξει µία οικογένεια η οποία βρίσκεται σε δυσχερή θέση.
Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλε, εγώ θα διαφωνήσω πάρα
πολύ µε τα βαφτίσια που κάνετε συνήθως. Λέτε «λαϊκή οικογένεια». Δηλαδή, υπάρχει και µη λαϊκή οικογένεια; Θα µου πείτε,
υπάρχει η αστική οικογένεια και η εφοπλιστική οικογένεια κ.λπ..
Ακούστε. Η οικογένεια είναι µία. Εδώ όµως πρέπει να δούµε
και την αστική οικογένεια, η οποία λαϊκή είναι και αυτή. Ο διαχωρισµός δεν είναι καλός, κατά τη δικιά µου άποψη. Θεωρώ, όµως,
ότι προφανώς θέλετε να πείτε ότι πρέπει να στηρίξουµε τις κοινωνικές τάξεις και τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε ανέχεια,
σε προβληµατική κατάσταση και η οποία κατάστασή τους σαφέστατα δεν τους διαφοροποιεί µόνο σε σχέση µε την εργασία που
κάνουν, αλλά και από το επίπεδο ζωής.
Οι στατιστικολόγοι και οι αναλυτές λένε ότι έχει πέσει το επίπεδο ζωής γι’ αυτήν την τριετία γύρω στο 25% µε 30%. Είναι δεδοµένο αυτό. Πτώση 30% του βιοτικού επιπέδου, λόγω αυτών
των µνηµονιακών πολιτικών που έγιναν, είναι πολύ µεγάλη
πτώση. Και, κοιτάξτε, αυτό είναι το µεσοσταθµιστικό. Υπάρχουν
οικογένειες που έχουν καταστραφεί τελείως και υπάρχουν και
κάποιοι που έχουν και νέες ευκαιρίες και πλουτίσανε. Η κρίση
δεν είναι πάντα ισοπεδωτική και καταστροφική για όλους. Είναι
και «η µεγάλη ευκαιρία», όπως λένε οι γκουρού της οικονοµίας.
Άρα το µεσοσταθµιστικό, το 30% πτώση, είναι πολύ βαρύ για τη
µέση ελληνική οικογένεια.
Η Δηµοκρατική Αριστερά από την πρώτη στιγµή ήταν επιφυλακτική µε την πολιτική έτσι όπως αυτή εφαρµόστηκε από το
2010. Εµείς το καταθέσαµε εδώ. Δεν ψηφίσαµε τότε τις πολιτικές
των συµβάσεων, όπως εκφράστηκαν, οι οποίες για εµάς δεν
είχαν την ωριµότητα µιας διαπραγµάτευσης. Αποδείχθηκε στον
ύστερο χρόνο ότι τα πράγµατα έτσι πήγαιναν. Δηλαδή, όταν πας
και υπογράφεις ό,τι σου φέρνουν µπροστά, δυστυχώς πολλές
φορές υπογράφεις και αυτοπυροβολείσαι. Υπογράφεις το θάνατό σου και αυτοπυροβολείσαι. Πυροβολείς τα πόδια σου θεωρώντας ότι κάνεις µία µεγάλη επιτυχία. Δεν είναι έτσι. Η ζωή και
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η ιστορία το δείχνουν.
Όµως, εκ των πραγµάτων, θα συµφωνήσω στον αυτοκριτικό
λόγο του κ. Χρυσοχοΐδη. Γιατί µόνο ως αυτοκριτικό λόγο τον λαµβάνω, από ένα στέλεχος, από ένα πρόσωπο το οποίο σέβοµαι,
που όµως κυριάρχησε από υψηλές κυβερνητικές θέσεις στην
προηγούµενη περίοδο. Υπήρξε σωρεία λαθών. Και τα καλά όµως
ήταν πολλά. Η ισοπέδωση δεν βοηθάει σε τίποτα στη δηµόσια
συζήτηση.
Υπήρξε σωρεία λαθών. Βουνό τα λάθη, που λέει και ο λαός.
Όµως τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν, εάν τα αναγνωρίσουµε και τα δεχθούµε, ίσως αυτό είναι µία ασφαλής µέθοδος
για να µην τα επαναλάβουµε. Χαίροµαι πάρα πολύ που πολιτικά
πρόσωπα και πολιτικές δυνάµεις έχουν κάνει αυτήν την αυτοκριτική και αυτήν τη νέα επεξεργασία, για να δούµε πώς µε τα νέα
δεδοµένα µπορούµε να προχωρήσουµε. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Σίγουρα δεν είναι σωστή η πολιτική της οριζόντιας παροχολογίας, γενικά και αόριστα να δίνουµε σε όλους ή αντίστροφα
να κόβουµε από όλους.
Πέρασαν αυτές οι εποχές. Στοχευµένα µπορούµε να κοιτάξουµε και να δούµε ποια είναι τα προβλήµατα της κοινωνίας;
Διότι αν πάω και µιλήσω για «λαϊκή οικογένεια», µέσα σ’ αυτόν
τον κουβά βάζω πολλά που ίσως να µην πρέπει. Διότι δεν είσαι
λαϊκή οικογένεια όταν έχεις ένα άλφα εισόδηµα. Εσείς βάζετε ως
όριο τα 40.000 ευρώ, που πιθανόν να είναι το επίσηµα δηλωµένο
εισόδηµα.
Εµείς θέλουµε να δούµε ποιες είναι πραγµατικά οι δυνατότητες και οι δυνάµεις αυτής της κοινωνίας. Εµείς θέλουµε να δούµε
αν υπάρχει κοµµάτι στην κοινωνία, το οποίο να πρέπει αυτήν τη
στιγµή να το υποστηρίξουµε για να αναπτυχθεί. Άλλωστε, είναι
αµυντικό όπλο, είναι µια αµυντική πολιτική το να προστατεύσεις
αυτόν που καταρρέει. Προστατεύω αυτόν που καταρρέει, δίνω
εφόδια και δυνατότητες σ’ αυτόν που µπορεί να αναπτυχθεί.
Και σήµερα, δεν ξέρω γιατί ακούγεται παράταιρα στα αυτιά
κάποιων το success story. Μα, τι θα κάνουµε εδώ πέρα; Θα κάνουµε εξιστόρηση και αφήγηση του δράµατός µας, της κακοµοιριάς µας και της δυστυχίας µας; Τα έχουµε ακούσει πολλάκις
αυτά. Σήµερα, εδώ, αν µπορούµε και αν έχει νόηµα να πούµε
κάτι, αυτό είναι να περιγράψουµε την πιθανότητα µιας πετυχηµένης ιστορίας και µιας επιτυχηµένης προοπτικής.
Γι’ αυτό, λοιπόν, µετά τον αυτοκριτικό λόγο του κ. Χρυσοχοΐδη,
εγώ θα συµφωνήσω µ’ αυτό που είπε, δηλαδή ότι βρισκόµαστε
ενόψει της απαλλαγής της χώρας από τα µνηµόνια, δηλαδή από
την πολιτική η οποία σε φέρνει γονυπετή και σε θέση µειονεξίας
απέναντι στον εξωτερικό παράγοντα, όπως εσείς θέλετε να τον
πείτε. Και αυτός ο εξωτερικός παράγοντας σήµερα είναι ο γερµανικός, αφού η Ευρώπη λειτουργεί µε το γερµανικό της µανδύα. Αν υπήρχε και ο κινεζικός και ο ρωσικός και οποιοσδήποτε
άλλος παράγοντας, να τον ψάχναµε, να τον βρίσκαµε, να τον είχαµε. Σήµερα, όµως, έχουµε τον γερµανικό παράγοντα.
Όµως, τα µνηµόνια και οι πολιτικές, όπως έχουν λειτουργήσει,
λειτουργούν ανισοµερώς. Δεν λειτουργούν υπέρ της δικής µας
περίπτωσης, διότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να σταθούµε όρθιοι στα πόδια µας. Η έλλειψη πλεονασµάτων πρωτογενούς επιπέδου ήταν το όλο ζητούµενο. Το έχουµε πει ξανά ότι αυτή η
χώρα δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει από τα δικά της
έσοδα, από τα δικά της χρήµατα, τη δική της λειτουργία. Και
αφήστε τα τοκοχρεολύσια, γιατί αυτά είναι ένα άλλο πακέτο. Η
χώρα µας δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τη δική της λειτουργία. Δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει µισθούς, συντάξεις και λειτουργικά έξοδα σε πρωτογενές επίπεδο. Και επαναλαµβάνω ότι θα πρέπει να αφήσετε τα τοκοχρεολύσια.
Σήµερα αν επιτύχει και ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος το 2013
και το 2014, ώστε να µπορούµε τουλάχιστον να µη χρειάζεται να
δανειζόµαστε για να καλύψουµε τις ανάγκες του πρωτογενούς
επιπέδου, δηλαδή τις ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης –χονδρικά και λαϊκά, δηλαδή, για τα Υπουργεία, τις Ένοπλες Δυνάµεις και την Αστυνοµία- και να µπορούµε να τα πληρώνουµε από
αυτά που έχουµε εµείς ως έσοδα, τότε θα µπορούµε να µιλήσουµε και διαφορετικά µε τους δανειστές µας. Μπορώ να κάνω
µια τελείως διαφορετική προσέγγιση, όταν έχω τη δυνατότητα
να δω πώς θα πληρώνω τα τοκοχρεολύσια ενός έτους και είναι
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τελείως διαφορετικά να συζητάω και να ψάχνω να βρω το µισθό,
τη σύνταξη και τα λειτουργικά έξοδα της εβδοµάδας και του
µήνα. Αυτή είναι µια τελείως διαφορετική συζήτηση.
Θεωρώ ότι το 2014 αυτή η Κυβέρνηση θα είναι µέσα σ’ αυτήν
την προοπτική, ώστε να µην είναι υπό το σκληρό και αδυσώπητο
βραχνά της καθηµερινής επιβίωσης. Πρέπει να φύγουµε από
αυτό. Νοµίζω ότι θα έχουµε απαλλαγεί από αυτήν την ασφυκτική
πολιτική, στην οποία µπαίνεις µέσα από µία µνηµονιακή πολιτική
έναντι της Γερµανίας. Το µόνο σίγουρο είναι ότι µετά θα πρέπει
να φτιάξουµε το δικό µας µνηµόνιο.
Μόλις τελειώσει ο δανεισµός αυτού του επιπέδου και αυτές οι
συµβάσεις, θα µπούµε σε µία νέα φάση, η οποία θα λέει «ό,τι
βγάζω, αυτό δαπανώ». Αν βγάζω πολλά, δαπανώ πολλά. Και εκεί
βρίσκεται και το κοµµάτι της κοινωνικής πολιτικής, το περίσσευµα, για το οποίο η Δηµοκρατική Αριστερά υποστηρίζει τα
εξής. Βγάζω πολλά σηµαίνει ότι έχω φτιάξει ανάπτυξη, έχω φτιάξει υποδοµές, ανοίγω φάµπρικες και φουγάρα και ξαναστήνω την
παραγωγική βάση της χώρας και αυτό που περισσεύει αρχίζω
και το δίνω ως κοινωνικό µέρισµα στο λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γι’ αυτό εµείς προσεγγίζουµε θετικά το ταξίδι στην Κίνα, όπως θετικά θα προσεγγίσουµε και τα
ταξίδια όπου γης, αρκεί να φέρουν στη χώρα επενδυτικά κεφάλαια, δηλαδή να δηµιουργήσουν ευκαιρίες. Για εµάς αυτό θα
είναι καλό νέο. Και εµείς θα το προσεγγίζαµε θετικά, όποιος κι
αν ήθελε να το κάνει, είτε λέγεται Σαµαράς είτε Κουτσούµπας, ο
νέος Γραµµατεύς. Όποιος, λοιπόν, κι αν αναλάµβανε τη διοίκηση
της χώρας και έφερνε επενδύσεις από τη µακρινή Κίνα, θα του
λέγαµε «µπράβο» και «συγχαρητήρια».
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι αυτή η προοπτική δίνει ουσιαστικά το
περιθώριο να γίνει µια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα µεγάλα, τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η µέση ελληνική οικογένεια.
Η κ. Ξηροτύρη -να µην τα επαναλάβω- ήταν άριστη στην ανάλυσή της και στην παράθεση των προτάσεών µας ως Δηµοκρατικής Αριστεράς για το πώς µπορούµε να προσεγγίσουµε αυτά
τα ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, περιµένουµε κι εµείς -αλήθεια είναι αυτό- τη
δική σας νοµοθετική πρωτοβουλία σε σχέση µε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Θα συµφωνήσω µε τον κ. Στρατούλη ότι όπως
έχει λειτουργήσει ο νόµος για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά –και
σας το λέω ως δικηγόρος, αλλά κι εσείς το γνωρίζετε πολύ καλάουσιαστικά δεν τα προστατεύει, διότι εξωδικαστικά δεν γίνεται
καµµία ρύθµιση. Οι τράπεζες κινούνται αλλού και όλα είναι στον
αέρα. Ουσιαστικά πάµε για δικαστική ρύθµιση. Και αυτή η εξέλιξη όντως σε ορισµένα ειρηνοδικεία, µε δικασίµους του '19 και
του ‘'20 -Περιστέρι και άλλες περιοχές- αλλά και '17, '18, είναι
«ζήσε, Μάη µου, να φας τριφύλλι», που λέει ο λαός. Δεν έχει
νόηµα αυτή η συζήτηση.
Εσείς, λοιπόν, πρέπει να αναγκάσετε στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή το εξωδικαστικό, η τράπεζα να έρχεται ουσιαστικά και να
µη λέει «εγώ δεν µπαίνω στην κουβέντα». Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες -και σας το λέω πρακτικά τώρα, όπως έχει βγει µέσα
από την δικαιοσύνη- και να υπάρξει η προσέγγιση αυτή, ώστε η
δόση να είναι το 25%-30% -ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μωραΐτης, είπε 30%- του εισοδήµατος. Δεν µπορεί να είναι παραπάνω.
Τέλος πάντων, προσεγγίσεις µπορούν να γίνουν πολλές. Η κ.
Ξηροτύρη τις ανέφερε. Περιµένουµε το σχέδιό σας –η αλήθεια
είναι ότι έχει καθυστερήσει- για να δώσουµε τη δυνατότητα
όποιας βελτίωσης και ανακούφισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ δεν λέω -όπως λένε κάποιοι- ότι θα λύσουµε όλα τα θέµατα, για όλα τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Όποιον, όµως, µπορέσουµε να τον ελαφρύνουµε, κέρδος θα είναι για την ελληνική
κοινωνία.
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Ας µην καθυστερούµε, λοιπόν, µε αυτό το θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
κι εγώ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση έγινε αφορµή και αιτία για να γίνει µια
πιο ουσιαστική συζήτηση. Να αναγνωρίσουµε ότι ο κύριος
Υπουργός έβαλε τον πυρήνα της συζήτησης. Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις, οι οποίες συγκρούονται.
Η µια αντίληψη, την οποία µε πάθος υπερασπίζεται η Κυβέρνηση, είναι ότι µέσα από το δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και της αντιµετώπισης της καπιταλιστικής κρίσης, θα
µπορέσουν να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά.
Εµείς λέµε ότι αυτό είναι αυταπάτη, στην καλύτερη περίπτωση, για να µην πούµε συνειδητή υποκρισία και προσπάθεια
χειραγώγησης του λαού, γιατί, µέσα από το δρόµο τον οποίο µε
συνέπεια υπερασπίζεστε και υπηρετείτε, ο λαός όχι µόνο δεν
πρόκειται να δει µια άσπρη µέρα, αλλά, αντίθετα, η φτώχεια και
η εξαθλίωση θα τον συνοδεύουν για τις επόµενες δεκαετίες.
Άρα, λοιπόν, αν θέλει να αντιµετωπίσει αυτήν την κατάσταση,
την οποία προετοιµάζετε, πρέπει να οργανώσει την πάλη του και
να αντιπαρατεθεί επί της ουσίας στη στρατηγική σας σε µια συνολικότερη κατεύθυνση.
Και από αυτήν την άποψη, εµείς το λέµε καθαρά, συνειδητοποιώντας ποιο ζήτηµα; Ότι η φτώχεια και η εξαθλίωση δεν είναι
παράγωγα απλά και µόνο της κρίσης, δεν είναι παράγωγα αδυναµιών στη διαχείριση αυτής της κρίσης, αλλά επί της ουσίας
δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ίδια τα παιδιά αυτής της ανάπτυξης, αυτού του συστήµατος, που θυσιάζει την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών στο βωµό της ανταγωνιστικότητας, της θωράκισης και της προστασίας του καπιταλιστικού κέρδους.
Από αυτήν την άποψη, η πρόταση που συζητάµε σήµερα, για
τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά και την ανακούφισή τους,
είναι συνεπής µε τη συνολική µας πρόταση, µε τη συνολική µας
στρατηγική. Διότι λέµε πολύ καθαρά ότι η ανακούφιση για το λαό
θα έρθει µόνο εάν αµφισβητήσει τα συµφέροντα, τη δράση και
το ρόλο των καπιταλιστικών επιχειρηµατικών οµίλων, είτε αυτά
είναι µονοπώλια που δραστηριοποιούνται στους άλλους τοµείς
της οικονοµίας είτε είναι τράπεζες είτε είναι εφοπλιστικό κεφάλαιο. Εάν δεν σηµατοδοτήσει µια τέτοια αµφισβήτηση, τότε δεν
µπορεί να υπάρξουν µέτρα ανακούφισης.
Από αυτήν την άποψη, η ρεαλιστικότητα ή µη της πρότασής
µας έγκειται σε αυτήν τη λογική.
Βεβαίως, για τα δικά σας δεδοµένα, για τα δεδοµένα, δηλαδή,
της διαχείρισης εντός των τειχών, η πρόταση του ΚΚΕ δεν είναι
ρεαλιστική, γιατί θέλετε να προστατεύσετε, να σώσετε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, θυσιάζοντας τα υπερχρεωµένα λαϊκά
νοικοκυριά, τους επαγγελµατίες και τους φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους. Αυτή είναι η λογική σας.
Ε, λοιπόν, µία τέτοια πρόταση εντός αυτών των τειχών, αυτής
της ρεαλιστικότητας, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να κάνει. Γιατί, βεβαίως, ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι δεν µπορεί από τη µία µεριά
και τα συµφέροντα των τραπεζών και των καπιταλιστικών επιχειρήσεων να διασφαλίζονται και τα συµφέροντα της εργατικής
τάξης και του λαού να βρίσκουν ανταπόκριση. Δεν συµβιβάζονται. Είναι αντιτιθέµενα αυτά τα δύο πράγµατα.
Γι’ αυτό ακριβώς δεν µπορείτε να µας κατηγορήσετε ότι πατάµε σε δύο βάρκες.
Απ’ αυτήν την άποψη, λαϊκισµός, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ, δεν
είναι η πολιτική πρόταση, οι θέσεις και οι αντιλήψεις, αλλά η δικιά
σας η στάση, που λέτε, δηλαδή, στον κόσµο «κοιτάξτε να δείτε,
εµείς θα σας λύσουµε τα προβλήµατα». Αυτό είναι ο ακραίος λαϊκισµός.
Δεύτερο ζήτηµα το οποίο βγήκε και το οποίο βεβαίως είχε µία
διαφορετική έννοια. Υπάρχει ο κίνδυνος –όπως ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας- µε την πρόταση αυτή να βρουν
προστασία και οι µπαταχτσήδες. Λέτε ότι υπάρχει αυτός ο κίν-
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δυνος. Μεταφέρετε σε εµάς αυτήν τη µοµφή για τους µπαταχτσήδες;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Όχι, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην απαντάτε
τώρα, παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ρητορικά έβαλα το ερώτηµα. Μεταφέρετε σε εµάς αυτήν τη λογική; Και στο κάτω-κάτω
της γραφής, δεν κατάλαβα, όλα τα καθυστερούµενα δάνεια, τα
µη εξυπηρετούµενα, οφείλονται σε µπαταχτσήδες; Θεωρείτε
όλους αυτούς που δεν µπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά
τους ότι είναι µπαταχτσήδες; Να βγείτε να το πείτε. Το ένα είναι
αυτό.
Δεύτερον, τους µπαταχτσήδες τούς προστατεύει το σύστηµα.
Είναι παιδιά του συστήµατος που εσείς µε συνέπεια υπηρετείτε.
Εµείς είµαστε απέναντι στους µπαταχτσήδες.
Και, βεβαίως, µην περιµένετε από ένα σχέδιο νόµου, κύριε
Υπουργέ –γιατί κι εσείς κάνατε παρόµοιες αναφορές- και κύριε
εισηγητά, να λύσουµε και τα ζητήµατα του ελεγκτικού µηχανισµού τον οποίο τον έχετε οδηγήσει σ’ αυτήν την κατάσταση.
Το δεύτερο σκέλος το οποίο βάζουµε -εκτός από αυτό της αµφισβήτησης- είναι να µην καλλιεργούµε αυταπάτες για το ρόλο
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ότι µπορεί, δηλαδή, κάτω
από άλλη διακυβέρνηση το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να αποκτήσει κοινωνικά χαρακτηριστικά, να έχει κοινωνικό ρόλο, να
λύσει τα προβλήµατα της λαϊκής οικογένειας, όπως λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν έχουµε τέτοιες αυταπάτες. Είναι συγκεκριµένος ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Όχι
µόνο δεν λύνει προβλήµατα, αλλά αποτελεί και µέσο για να οξυνθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο λαός.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εµείς δεν στηρίξαµε επί της αρχής την πρόταση νόµου
την οποία είχατε καταθέσει, αλλά στηρίξαµε επί µέρους άρθρα
αυτής της πρότασης, που κινούταν σε θετική κατεύθυνση.
Βεβαίως, επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
µας έκανε µία µοµφή, ότι δεν αναφέρουµε τίποτα για το µνηµόνιο
στην εισηγητική έκθεση, να σας πω ότι το µνηµόνιο στο κάτωκάτω της γραφής δεν αποτελεί µαϊντανό, να το βάζουµε οπουδήποτε και να επαναλαµβάνουµε «το µνηµόνιο και το µνηµόνιο».
Το ΚΚΕ είναι καθαρό. Έχουµε συνεπή στάση αντιπαλέµατος
απέναντι στο µνηµόνιο και στις δανειακές συµβάσεις. Κι αυτή
µας τη συνεπή στάση την επιβεβαιώσαµε και την αποδείξαµε. Η
πρώτη πρόταση νόµου, η οποία δεν έχει έρθει ακόµα στην Ολοµέλεια, είναι αυτή την οποία κατέθεσε το ΚΚΕ για την κατάργηση
των µνηµονίων αλλά και των δανειακών συµβάσεων. Απ’ αυτήν
την άποψη, είµαστε απόλυτα καθαροί. Δεν λέµε άλλα πράγµατα
σε σχέση µε το µνηµόνιο, µπερδεύοντας τη γλώσσα και τα λόγια,
πότε για κατάργηση, πότε για πολιτική καταγγελία και πότε για
βελτίωση, να δώσουµε παράταση και να αναστείλουµε τη λειτουργία του µνηµονίου. Δεν µπερδεύουµε τον κόσµο µε συνεχείς
εναλλαγές.
Άλλο ζήτηµα ουσιαστικό είναι γιατί υπάρχει υπερχρέωση
αυτών των λαϊκών νοικοκυριών; Πότε έγινε και γιατί; Έγινε έτσι
ξαφνικά; Οφείλεται σ’ αυτήν την επίπλαστη ευµάρεια;
Εµείς λέµε πάρα πολύ καθαρά ότι έχει ταξικά χαρακτηριστικά
η υπερχρέωση. Η υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών έγινε σε
συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης της Ελλάδας και µάλιστα µε
υψηλούς ρυθµούς. Γιατί έγινε αυτή η υπερχρέωση; Γιατί ακριβώς
µέσα από τα εισοδήµατα τα οποία είχαν από την εργασία τους,
από την απασχόλησή τους, δεν µπορούσαν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Κατέφευγαν στα δάνεια για την υγεία τους,
για να µπορούν να πάνε σε νοσοκοµεία, για να µπορούν να κάνουν διακοπές, λες και είναι πολυτέλεια οι διακοπές για το λαό.
Κατέφευγαν σε δάνεια για να µπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους ή για να µπορέσουν να έχουν στέγαση. Μιλάµε για τη
συντριπτική πλειοψηφία του λαού.
Αυτό τι επιβεβαιώνει; Επιβεβαιώνει ότι σε συνθήκες ανάπτυξης
υπάρχει σχετική επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας,
που δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της, γι’ αυτό καταφεύγει
στο δανεισµό. Σήµερα βεβαίως πολύ περισσότερο, σε συνθήκες
καπιταλιστικής κρίσης, αυτήν την υπερχρέωση δεν µπορεί να την
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αντιµετωπίσει, τη στιγµή που της κουρέψατε τη ζωή κουρεύοντας µισθούς και συντάξεις και επιβάλλοντας αυτήν τη φοροεπιδροµή και γι’ αυτό ακριβώς έχουν διευρυνθεί µε γεωµετρική
πρόοδο τα κόκκινα δάνεια.
Μία δεύτερη βασική αιτία για την υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών ήταν η διέξοδος που βρήκαν µέσα από το δανεισµό τα
υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια. Ο δανεισµός, δηλαδή, αποτέλεσε
ευκαιρία για να αποκοµίσουν τεράστια κέρδη οι τράπεζες, αλλά
και για να επιβραδύνουν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, η οποία όµως ήλθε πολύ πιο οξυµένη. Έτσι, λοιπόν, δεν
φταίνε µόνο οι τράπεζες για την υπερχρέωση. Απλούστατα οι
τράπεζες αποτελούσαν τον «εκτελεστικό βραχίονα» µιας βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής.
Απ’ αυτήν την άποψη εµείς δεν καλλιεργούµε αυταπάτες. Μιλάµε για ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας και για υλοποίηση
τέτοιων µέτρων, γιατί η διέξοδος προς όφελος του λαού θέλει
πολύ περισσότερα πράγµατα.
Μέσα από τη δική σας πολιτική δεν µπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού. Εµείς ευθαρσώς τονίζουµε ότι στο
πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήµατος δεν µπορεί να υπάρξει
φιλολαϊκή διέξοδος και γι’ αυτό τον καλούµε να παλέψει, για να
ανακουφίσει τη θέση του, για να αποκρούσει τα µέτρα που ετοιµάζετε και την κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης µε µορφές
πάλης, ώστε να οικοδοµήσει την κοινωνική συµµαχία ανάµεσα
στους εργαζόµενους και στα λαϊκά στρώµατα της πόλης και της
υπαίθρου µε όλο και πιο οξυµένες µορφές, πολιτικοποιώντας
αυτόν τον αγώνα, µε στόχο την ανατροπή του συγκεκριµένου συστήµατος που οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Θέλουµε
να προστατεύσουµε τη λαϊκή οικογένεια, γιατί βεβαίως εσείς όχι
µόνο δεν µπορείτε να την προστατεύσετε, αλλά αντίθετα η πολιτική σας αποτελεί παράγοντα επιδείνωσης της θέσης της. Μπορούµε να πούµε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σας για τη
λαϊκή οικογένεια και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, γιατί
το σχέδιο που παρουσιάσατε και ακόµη δεν µας έχετε δώσει δεν
αφορά τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά αφορά τα δάνεια που εξυπηρετούνται και κάνετε επιµήκυνση της δανειακής
υπερχρέωσης των λαϊκών νοικοκυριών. Ουσιαστικά, δηλαδή, ποιους διευκολύνετε; Τις τράπεζες, για να αντιµετωπίσουν τόσο τις
υπαρκτές όσο και τις µελλοντικές επισφάλειες και τους κινδύνους που θα έχουν.
Ο εισηγητής µας και οι υπόλοιποι αγορητές του ΚΚΕ κωδικοποιηµένα ανέφεραν ότι η πρότασή µας περιλαµβάνει τα εξής:
Πρώτον, αφορά και τα ενήµερα και τα καθυστερηµένα δάνεια
της λαϊκής οικογένειας. Δεύτερον, µιλάει για κούρεµα και των
τόκων και του κεφαλαίου. Τρίτον, κάνει διαβάθµιση, ανάλογα µε
τις συγκεκριµένες κατηγορίες, µε διαφορετική αντιµετώπιση των
ανέργων που έχουν πολύ περισσότερα προβλήµατα και διαφορετική αντιµετώπιση των υπολοίπων. Βάζουµε οροφή µέχρι ενός
ορίου δανείων, όχι για όλα τα δάνεια και για τα στεγαστικά και
για τα καταναλωτικά και για τις πιστωτικές κάρτες και για τα
επαγγελµατικά δάνεια. Βεβαίως σταµατάει τις κατασχέσεις και
παύει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή οποιωνδήποτε
άλλων αναγκαστικών µέτρων. Απ’ αυτήν την άποψη έχει καινοτοµίες η πρόταση νόµου του ΚΚΕ. Μιλάµε για επαγγελµατικά δάνεια -για πρώτη φορά υπό όρους και υπό προϋποθέσεις που
ρυθµίζονται σε πρόταση νόµου- και δεύτερον για αγροτικά καλλιεργητικά δάνεια. Εδώ θέτουµε το ζήτηµα της προστασίας και
της απαλλαγής από την υποθήκευση που είχαν οι φτωχοί αγρότες απέναντι στην Αγροτική Τράπεζα και η οποία µεταβιβάστηκε
στην Τράπεζα Πειραιώς.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, η σηµερινή συζήτηση δεν ήταν µόνο
αφορµή για να αποκαλυφθεί για ακόµα µία φορά η στάση των
κοµµάτων της συγκυβέρνησης απέναντι στην πρόταση νόµου
του ΚΚΕ, αλλά βεβαίως και για να αποκαλυφθεί για ακόµη µία
φορά ο αντικοµµουνισµός της Χρυσής Αυγής, µε τον οποίο
φλερτάρουν, απ’ ό,τι φαίνεται, και Βουλευτές των Ανεξάρτητων
Ελλήνων. Άραγε σε ποιον δίνουν εξετάσεις αυτοί οι Βουλευτές
που φλερτάρουν µε τον αντικοµµουνισµό; Μας έκανε εντύπωση
ότι αυτός ο πρωτόγονος αντικοµµουνισµός δεν βρήκε απάντηση
από τα άλλα κόµµατα. Δεν βρήκε απάντηση αυτή η εικόνα της
Χρυσής Αυγής, παρά µόνο από το ΚΚΕ.
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Το λέµε αυτό, γιατί θα σας θυµίσουµε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, µιλήσαµε πρώτα εµείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μίλησαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων. Απέναντι στον εισηγητή της Χρυσής Αυγής δεν είπατε κουβέντα.
Θα σας θυµίσουµε, λοιπόν, αυτό το οποίο µεταφέρει ο Μπρεχτ
όσον αφορά τον πάστορα.
Από αυτήν την άποψη, η Χρυσή Αυγή πρωταγωνιστεί και πρωτοστατεί σε έναν πρωτόγονο αντικοµµουνισµό, που ξεπερνά
ακόµα και τα όρια της γελοιότητας -αν και βεβαίως αµφισβητούµε σφοδρά αν υπάρχουν όρια γελοιότητας στο συγκεκριµένο
µόρφωµα- φτάνοντας στο σηµείο, για να αναδείξει το ρατσισµό
της και να κάνει ρατσιστική επίθεση, να λέει «εµείς µιλάµε µόνο
για τη λαϊκή οικογένεια, ενώ η πρόταση νόµου του ΚΚΕ για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά βάζει και τους λαθροµετανάστες
µέσα» -τέτοιο σηµείο γελοιότητας- λες και οι λαθροµετανάστες
-όπως τους ονοµάζει- έπαιρναν δάνεια από τράπεζες. Κι έλεγαν:
«Γιατί το κάνει αυτό το ΚΚΕ; Για να πάρει τις ψήφους των λαθροµεταναστών.». Φανταστείτε σηµείο γελοιότητας.
Από αυτήν την άποψη, αναµασάει επιχειρήµατα χωρίς καµµία
πρωτοτυπία, ό,τι τους δίνουν οι πατρόνες τους. Γι’ αυτό αναµασάνε χρεοκοπηµένα και γελοία επιχειρήµατα των αστών πολιτικών –όπως του Πάγκαλου- απέναντι στο ΚΚΕ, για τον έλεγχο στα
οικονοµικά του ΚΚΕ, για τις σχέσεις του ΚΚΕ µε επιχειρήσεις «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», Κόκκαλης και µια σειρά άλλους τους οποίους
λένε- για τους εργαζόµενους στο ΚΚΕ και τις δραστηριότητες
τις εκτυπωτικές που έχει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Για
όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η λαϊκή οικογένεια φταίει
το ΚΚΕ.
Σε λίγο θα µας πουν ότι και για το προπατορικό αµάρτηµα
εµείς ευθυνόµαστε.
Καταλαβαίνουµε την αγωνιώδη προσπάθεια της Χρυσής
Αυγής να συκοφαντήσει το ΚΚΕ. «Σε τούτα δω», όµως, «τα µάρµαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει». Άλλωστε, ρατσισµός και αντικοµµουνισµός αποτελούν τον πυρήνα του φασισµού και του
ναζισµού, τον οποίο εκτρέφει το καπιταλιστικό σύστηµα γιατί
τους έχει ανάγκη. Και τους έχει ανάγκη για να προστατέψουν τα
αφεντικά, όπως κάνουν και σε επαγγελµατική βάση. Μπράβοι
των επιχειρηµατιών και των εφοπλιστών ήταν. Μπράβοι της νύχτας ήταν. Δηµιουργούν επιχειρήσεις, λαθρεµπόρια εργαζοµένων και κεφαλαίων µε 18 ευρώ την ηµέρα και αποτελούν τον
παρακρατικό µηχανισµό.
Τολµάνε, λοιπόν, σήµερα στα πενήντα χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη να µιλάνε, την ώρα που το ΚΚΕ τιµά
τη δολοφονία του µε τις αντιιµπεριαλιστικές δραστηριότητες σε
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όλη την Ελλάδα. Θέλουν να τροµοκρατήσουν και να τσακίσουν
το λαό, τα δικαιώµατά του και το κίνηµα.
Ταυτόχρονα, τιµάµε και αναδεικνύουµε την ιστορική σηµασία
του κινήµατος του Ναυτικού, τη στάση των αξιωµατικών και των
ναυτών του «ΒΕΛΟΣ», που αποτελεί αντανάκλαση του κλιµακούµενου αγώνα του λαού µας και της νεολαίας ενάντια στην αιµατοβαµµένη χούντα, αλλά και τους προβληµατισµούς για την
επόµενη µέρα. Δεν είναι αντισυστηµική, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή,
αλλά παρακρατικός µηχανισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι άδικες οι άναρθρες κραυγές σας. Απλά και µόνο επιβεβαιώνουν τον επιθανάτιο ρόγχο. Όπου πάτε, µπροστά σας θα
βρίσκετε το οργανωµένο εργατικό κίνηµα που θα σας σταµατά,
όπως έκανε στα νοσοκοµεία, όπως έκανε στο Αγρίνιο προχθές.
Είσαστε και ανιστόρητοι.
Ό,τι και να κάνετε, το ΚΚΕ δεν θα το φοβίσετε. Ό,τι κι αν έκαναν οι πρόγονοί σας -φυλακές, εξορίες, δολοφονίες και βασανιστήρια- το ΚΚΕ πάντοτε βγήκε πιο ισχυρό. Δεν το λυγίσατε.
Έβγαινε πάντοτε νικητής.
Να µας φοβάστε! Κάνετε πάρα πολύ καλά. Αυτός, όµως, ο
φόβος σας δεν πρόκειται να σας γλιτώσει, γιατί το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει στην πάλη του λαού και της νεολαίας, για να συντρίψει το φασιστικό και ναζιστικό µόρφωµα της Χρυσής Αυγής.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Μέτρα ανακούφισης της
λαϊκής οικογένειας».
Η πρόταση νόµου δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία, γιατί εµπίπτει
στις διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 23 Μαΐου 2013 και ώρα 09:30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο:
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.
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