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Αθήνα, σήµερα στις 24 Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ’Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 25 Ιουλίου 2013.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 29 παράγραφος 1 και 130 παράγραφος 8 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Πιερίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου
προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Υγείας, σχετικά µε την
ενσωµάτωση στο πρόγραµµα της Ελληνικής Προεδρίας και στο
πλαίσιο των δράσεων για τη δηµόσια υγεία, µιας ενηµερωτικής
και προληπτικής πολιτικής υγείας για την ηπατίτιδα Β και C.
2. Η µε αριθµό 1/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο κ. Πέτρου Τατσόπουλου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στέγασης και δηµοτολογικής τακτοποίησης των Ελλήνων Ροµά.
3. Η µε αριθµό 3/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού του Α’Σώµατος Στρατού και της 2ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης στη δυτική Μακεδονία.
4. Η µε αριθµό 5/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρυσοβαλάντη
Αλεξόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την επαναφορά της αναγραφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες.
5. Η µε αριθµό 6/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
σχετικά µε τη βιωσιµότητα της βιοµηχανίας «ΛΑΡΚΟ».
6. Η µε αριθµό 4/22-7-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’Αθηνών του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
διακοπής της διαδικασίας κατάσχεσης σπιτιών ανέργων πολιτών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών
Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λά βουν τον λόγο όλοι όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο;
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Τριανταφύλλου
έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το «επιφυλασσόµαστε» του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έφερε µεγάλη αναστάτωση στην Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών, παρ’
όλο που δεν ήταν το µοναδικό κόµµα που τοποθετήθηκε µε
αυτόν τον τρόπο. Υπήρξαν απαντήσεις - τοποθετήσεις στη Βουλή που, κατά την άποψή µας, προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν
όσα είπαµε. Και θα µου επιτρέψετε αυτήν την έκφραση.
Μας καταλογίσατε ότι διολισθαίνουµε σ’ έναν πρωτόγνωρο
αντιγερµανισµό, που µας κάνει να χάνουµε την αντικειµενικότητά µας, όταν και άλλοι συνάδελφοι έθεσαν το θέµα και τον
ρόλο της Γερµανίας µέσα στη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παραποιήσατε την τοποθέτησή µας, σε σχέση µε τα άρθρα
10 και 24, που αφορούν σε µέρος των εξόδων λήψης αντιγράφων και αρχείων από κράτη και ιδιώτες, καθώς και τη δυνατότητα που δηµιουργεί το σχέδιο νόµου για καταβολή εθελοντικής
εισφοράς. Εθελοντικής εισφοράς! Τα πάντα τα καλύπτουν οι
Γερµανοί.
Κάναµε επίσης µια αναφορά στην ειδική έκθεση, η οποία µιλάει για ενδεχόµενη δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του κρα-
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τικού προϋπολογισµού. Δεν καταλαβαίνουµε προς τι το λογύδριο «πληρώνω - δεν πληρώνω» και όλα όσα ακούστηκαν.
Εµείς τονίσαµε -και το θεωρούµε κίνηση ιδιαίτερου συµβολισµού, τιµώντας τη µνήµη των αδικοχαµένων και βασανισθέντων
µέχρι θανάτου- ότι πρέπει να αρνηθούµε την καταβολή συµµετοχής. Είπαµε πως αυτό είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε µπροστά στις θηριωδίες που υποστήκαµε ως κράτος και
ως έθνος. Επίσης, µιλήσαµε ουσιαστικά για τρίπλα της Γερµανίας, από τη στιγµή που άνοιξαν τα αρχεία αυτά µετά το 2007
και υπάρχουν αυξηµένα έξοδα.
Φυσικά, υπήρξε τεράστια αντίδραση µε τη λέξη εµφύλιος.
Εµείς υποστηρίξαµε ότι η διαχείριση της µνήµης έχει έντονα πολιτική χροιά και αντιµετώπιση. Δεν είναι σε καµµία περίπτωση
ένα µνηµείο πολιτισµού ανέγγιχτο από τις πολιτικές, τις ταξικές
αντιθέσεις, τον νικητή και τον ηττηµένο. Και είπαµε τι εννοούµε.
Είπαµε, για παράδειγµα, ότι η αντιστασιακή µνήµη είναι µια
ηρωική µνήµη και έτσι προσδίδει αξία. Στην Ελλάδα όµως, η
σιωπή που επέβαλε η παράταξη των νικητών του Εµφυλίου,
έθαψε την ιστορία της Αντίστασης και του Εµφυλίου.
Κύριε Υφυπουργέ, θυµάστε πώς τοποθετηθήκατε σε αυτό;
Παίρνω ακριβώς τα λόγια σας από τα Πρακτικά: «Για µένα ο Εµφύλιος είναι µια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας µας. Δεν είναι µια
ένδοξη σελίδα της ιστορίας µας. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να
ξαναφέρετε τον Εµφύλιο. Εγώ δεν θέλω. Αλλά η Αντίσταση είναι
µια ένδοξη σελίδα της ιστορίας µας, κατά γενική αναγνώριση
όλων των πολιτικών δεδοµένων».
Πράγµατι ήµασταν τόσο περήφανοι, που φτάσαµε µετά το
1974 -και ακόµα πιο µετά- να αναγνωριστεί η Εθνική Αντίσταση
και να µπορεί κάποιος να λέει ότι είναι κοµµουνιστής.
Μιλάµε για ένδοξη σελίδα και κοινό αγώνα εναντίον του ναζισµού, όταν οι κοµµουνιστές αγωνιστές της Αντίστασης ήταν εξορία ή στον τάφο, όταν για χρόνια οδηγήθηκαν στη χαµοζωή.
Είχαµε πει σε σχέση µε την κύρωση ότι είναι µία προσπάθεια
να κανονιστούν οι τεχνικές λεπτοµέρειες, που θα βοηθήσουν όχι
µόνο στη διατήρηση και στη διαιώνιση αυτών των αρχείων, αλλά
και στη γνωστοποίησή τους, στη χρήση τους από πρόσωπα,
χώρες, ακόµα και µη κυβερνητικές οργανώσεις, για σκοπούς
ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, ακόµα και δικαστικούς. Και πράγµατι, είχαµε πει ότι σε µία εποχή, κατά την οποία έχουµε µεταβεί
από την εποχή των µαρτύρων στην εποχή της καταγραµµένης
µαρτυρίας και της ιστορίας, αυτό είναι απαραίτητο.
Μάλιστα είχαµε κάνει και µία συγκεκριµένη πολιτική τοποθέτηση, που δεν έχει να κάνει µόνο µε τη διαχείριση της ιστορικής
µνήµης. Είχαµε πει ότι τα εκατοµµύρια θύµατα του ναζισµού
αποτελούν αναµφισβήτητα πένθος για ολόκληρη την Ευρώπη.
Και σήµερα, ύστερα από δεκαετίες σιωπής, αµφισβητήσεις και
αρνήσεις και µετά από µεγάλο αγώνα, η µνήµη αυτού του γεγονότος κατέχει µία κεντρική θέση στη συλλογική ευρωπαϊκή
µνήµη.
Η προστασία αυτών των ιστορικών πηγών είναι πράγµατι απαραίτητη. Γίνεται όµως χρήσιµη, όταν θα ειπωθεί µε σαφήνεια ότι
η κάθε ιστορική πηγή πρέπει να βοηθά, να αποκαλύπτει, να αποσαφηνίζει την αιτία κάθε ιστορικού γεγονότος. Δεν φτάνει µέσω
των αρχείων να εισέλθουµε νοητικά στον κόσµο και στο σύµπαν
των στρατοπέδων –όπως είχαµε πει- όπου σφαγιάστηκαν εκατοµµύρια θύµατα µε πρωτοφανείς µεθόδους. Δεν φτάνει να τοποθετηθούµε για απανθρωποποίηση θυτών και θυµάτων, αν και
σίγουρα αυτές οι µεγάλες πηγές γνώσης θα µας οδηγήσουν σε
ένα γενικότερο στοχασµό για το ανθρώπινο είδος. Αν αφήσουµε
την ιστορική γνώση και µνήµη εκεί, θα είναι σαν να πηγαίνουµε
σε ένα µουσείο, να υποκλινόµαστε και να θαυµάζουµε τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη αντοχή.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου –και σ’ αυτό
δεν θα τοποθετηθούµε διαφορετικά, είναι η άποψή µας- ο ιµπεριαλισµός χτύπησε σχεδόν όλους τους λαούς. Και αυτό πρέπει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

να ειπωθεί. Οµοίως, πρέπει να ειπωθεί πως οι πόλεµοι δεν είναι
άτυχες στιγµές ή αποφάσεις «αθώων» ηγετών. Είναι επιλογή του
καπιταλισµού σε στιγµές κρίσης για άνοιγµα αγορών, για υποδούλωση περιοχών, για νέα διαχειριστικά σχέδια. Σήµερα που οι
χώρες κόπτονται για τη διατήρηση των αρχείων και συνυπογράφουν για την προστασία τους, οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών
οδηγούν τους λαούς στον Καιάδα, ουσιαστικά περιστέλλουν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και οδηγούν στον πόλεµο. Και πρέπει µε
αυτόν τον τρόπο να εµπλουτιστεί η ανθρώπινη ιστορία.
Παρ’ όλο που µας προβληµατίζει το γεγονός ότι τα αρχεία
ανοίγουν το 2007, λες και περιµένουµε υποµονετικά να πεθάνουν και οι τελευταίοι επιζώντες των στρατοπέδων, επειδή ωστόσο θεωρούµε ότι τα αρχεία αυτά είναι πολύτιµη πηγή ιστορίας
και γνώσης, επειδή θεωρούµε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωµα να
έχουν πρόσβαση σε αυτά πολίτες για να ξαναβρούν τις ρίζες
τους, για να ξαναδούν την ιστορία τους, θα δώσουµε θετική
ψήφο στην κύρωση αυτή.
Διατηρούµε όµως το δικαίωµα και της σύνθεσης και της σύνδεσης των ιστορικών γεγονότων και των αιτίων τους. Έχουµε
λόγο να συνδέουµε τη γερµανική Κατοχή και τον Εµφύλιο.
Έχουµε λόγο να συνδέουµε τις ανθρωποθυσίες που γίνονται σήµερα στην Ελλάδα µε τη γερµανοκρατούµενη Ευρώπη. Προς
επίρρωση, οι δηλώσεις Σόιµπλε κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του και η εικόνα των άδειων δρόµων της Αθήνας, η απαγόρευση
κυκλοφορίας και οι εικόνες από αλλοτινές εποχές κατακτητών
και κατοχής.
Ξαναλέω, όµως, ότι δίνουµε θετική ψήφο στην κύρωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε σηµαντικό το γεγονός ότι έρχεται για κύρωση µια συµφωνία για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, που αφορά -όπως
αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση- την πληροφόρηση, σε
σχέση µε τα θύµατα του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος στη
Γερµανία.
Είναι πάρα πολύ χρήσιµο, πρώτα από όλα, γιατί η χώρα µας
οφείλει να διεκδικήσει αποζηµιώσεις. Και το έχουµε πει επανειληµµένα, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτήν την Αίθουσα. Μάλιστα, µετά
την απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση του Διστόµου, υπάρχει ρήτρα και αναφορά ότι µπορεί να αποζηµιωθούν τα θύµατα υπό τον όρο ότι αυτό θα διεκδικηθεί εκ µέρους
της Ελλάδας και όχι µε ατοµικές αγωγές.
Άρα λοιπόν έχουµε ένα δεδοµένο, ότι πρέπει να γνωρίζουµε
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερµανία, ποιοι από αυτούς ήταν όµηροι, ποιοι
από αυτούς προσέφεραν καταναγκαστική εργασία, ποιοι από
αυτούς εκτελέστηκαν, ποιοι από αυτούς αποτέλεσαν αντικείµενο
πειραµάτων.
Θα ήθελα να σας πω µε την ευκαιρία αυτή, ότι υπάρχουν πολλοί ερευνητές στην Κρήτη, οι οποίοι βοηθούν και αναζητούν την
αλήθεια, αναζητούν στοιχεία. Κι έχουν πάει στην αρµόδια Υπηρεσία της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και αναζητούν -πολλοί από αυτούς- τους γονείς τους, τους συγγενείς
τους κ.λπ..
Αναφέρω τον ερευνητή, τον κ. Φινίτση, ο οποίος µε επισκέφθηκε πρόσφατα στο γραφείο µου και µου έδειξε αντίγραφα
των αρχείων αυτών για το πώς συγκεκριµένοι όµηροι, που έφυγαν από την Κρήτη, στο µεγάλο µπλόκο το οποίο έγινε στη στοά
Μακάσι, απετέλεσαν και αντικείµενο πειραµάτων και για τι είδους πειράµατα τους έκαναν.
Εποµένως είναι σηµαντικό να υπάρξουν τα στοιχεία.
Θα ήθελα όµως εδώ, να υπάρξει µια διαβεβαίωση εκ µέρους
σας ότι κυρώνοντας αυτήν εδώ τη σύµβαση, δεν δηµιουργείται
κανένα νοµικό, θεσµικό ή πολιτικό πρόβληµα στη διεκδίκηση όλων των γερµανικών αποζηµιώσεων, δηλαδή είτε της αποζηµίω-
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σης των συγγενών των θυµάτων είτε των διεκδικήσεων των πολεµικών επανορθώσεων είτε ακόµη, θα έλεγα –το πάω και πιο
µακριά, ίσως φαίνεται τραβηγµένο- και του κατοχικού δανείου.
Αν λοιπόν, έχετε τη γνώµη ως Υπουργείο Εξωτερικών -και µάλιστα αν έχετε και τη γνώµη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους- ότι κυρώνοντας αυτήν τη σύµβαση δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα ως προς τις µελλοντικές διεκδικήσεις, αυτό θα ήταν
κάτι, που θα το λαµβάναµε σοβαρά υπ’ όψιν και θα ήταν θετικό.
Επίσης, η Κύρωση αυτή αναγνωρίζει ότι ο εθνικοσοσιαλισµός
και το καθεστώς του Χίτλερ, πραγµατικά προχώρησαν σε εξόντωση εκατοµµυρίων αθώων ανθρώπων, οι οποίοι είτε ήταν
Εβραίοι είτε ήταν Τσιγγάνοι είτε κάποιοι διώχθηκαν λόγω των
πολιτικών τους φρονηµάτων, όπως οι κοµµουνιστές είτε απλοί
άνθρωποι που συνελήφθησαν και υπέφεραν είτε ήταν Ρώσοι αιχµάλωτοι είτε ήταν Έλληνες Κρητικοί πατριώτες που τους έπιασαν και τους έστειλαν στη Γερµανία.
Άρα είναι θετικό, διότι καταγράφεται αυτό το στοιχείο.
Βεβαίως θα έλεγα ότι αν δει κανείς προσεκτικά τη σύµβαση,
εµείς θα προτιµούσαµε να υπάρχει το προηγούµενο καθεστώς
µε το σηµαντικό ρόλο του Ερυθρού Σταυρού. Τώρα έχουµε µια
σύµβαση που λίγο έως πολύ, είναι «Γερµανία κερνάει και Γερµανία πίνει», δηλαδή πληρώνει τον προϋπολογισµό η Γερµανία
και αξιοποιούνται τα οµοσπονδιακά αρχεία της Γερµανίας, ως
τεχνικού συµβούλου. Και όλα αυτά είναι εγκατεστηµένα αυτά
στη Γερµανία.
Θα έλεγα ότι αν δεν το προσέξουµε αυτό µπορεί να µεταβληθεί σε µια κατάσταση αντίστοιχη µε τον ΟΗΕ, όπου καθώς πλήρωναν κατά κύριο λόγο οι Ηνωµένες Πολιτείες, είχαν αποκτήσει
και υπέρµετρη επιρροή µέσα στον ΟΗΕ. Το ίδιο φοβάµαι πως
θα γίνει κι εδώ.
Αυτές είναι παρατηρήσεις που βεβαίως πρέπει να τεθούν. Δεν
µπορεί να αλλάξει η σύµβαση. Για την ακρίβεια είναι δύο συµβάσεις. Η µία είναι για την ίδρυση –ουσιαστικά για τη λειτουργία- αυτής της διεθνούς υπηρεσίας και η άλλη είναι η συµφωνία
που έγινε µε τα οµοσπονδιακά αρχεία της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να ειπωθούν. Και από τη δική µας
πλευρά τα αναφέρουµε.
Θεωρούµε όµως -επειδή αµφισβητείται η εγκληµατική δράση
του ναζισµού, ιδίως τα τελευταία χρόνια, ιδίως στη χώρα µαςότι είναι καθοριστικό να υπάρξει απόφαση του ελληνικού Κοινοβουλίου που κυρώνει τη σύµβαση αυτή, επιβεβαιώνει την ιστορική αλήθεια ότι έγιναν αυτά τα εγκλήµατα και ανοίγει τον δρόµο
στους συγγενείς των θυµάτων να ερευνήσουν τι έγιναν οι άνθρωποί τους, αλλά και στους ερευνητές να δούνε λεπτοµερώς
το πώς έδρασε το εγκληµατικό ναζιστικό καθεστώς απέναντι σε
όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και κυρίως απέναντι στον ελληνικό λαό, ανοίγοντας ταυτόχρονα και τον δρόµο και επιµένοντας
στη θέση που είπαµε, ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει µέχρι και το
τελευταίο µάρκο –όπως µπορεί να ειπωθεί- τις αποζηµιώσεις απ’
όλες τις αιτίες που έχουν προκύψει.
Εποµένως εµείς θα ψηφίσουµε θετικά σε αυτήν τη σύµβαση.
Και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να δώσετε τον λόγο στον κ.
Κουίκ, για να αναπτύξει τη θέση µας για τη σύµβαση µε την
Κορέα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα γίνει αυτό µετά.
Ο κ. Χαλβατζής έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα δύο συµβάσεις. Έχει όµως µια ιδιαίτερη σηµασία να πούµε πρώτα ότι σήµερα συµπληρώνονται τριάντα
εννέα χρόνια από την κατάρρευση της στρατιωτικό-φασιστικής
δικτατορίας που επιβλήθηκε στις 21 του Απρίλη 1967. Στις 23
και 24 Ιούλη του 1974 έγινε ένας συµβιβασµός ανάµεσα στη χούντα και στον αστικό πολιτικό κόσµο.
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Συµβιβασµό τον χαρακτήρισε τότε το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και συµβιβασµός ήταν.
Σήµερα, τριάντα εννέα χρόνια µετά, επιβεβαιώνεται περίτρανα
εκείνη η εκτίµηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Η δηµοκρατία που αποκαταστάθηκε ήταν και είναι ταξική.
Είναι, αν θέλετε, µια άλλη µορφή της δικτατορίας των µονοπωλίων. Σήµερα η βαθιά οικονοµική, καπιταλιστική κρίση, µια κρίση
την οποία βιώνει µε δραµατικό τρόπο η συντριπτικά µεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης, των εργαζοµένων του λαού, το επιβεβαιώνει για άλλη µια φορά.
Το υπάρχον πολιτικό σύστηµα, γενικότερα το καπιταλιστικό
σύστηµα, έχει σαπίσει. Και αυτό εκδηλώνεται σε όλες του τις
δραστηριότητες, σε όλες του τις εκφάνσεις. Δεν γιατρεύεται,
κατά την άποψή µας, και δεν εξανθρωπίζεται.
Μόνη διέξοδος για την εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά, τα
λαϊκά στρώµατα είναι η συσπείρωση, η πάλη, η λαϊκή συµµαχία
για την απόκρουση πριν από όλα της αντιλαϊκής πολιτικής, για
την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για
να ανοίξει ο δρόµος για την εργατική λαϊκή εξουσία. Υποστηρίζουµε ότι ναι, µόνο τότε θα λειτουργήσει ουσιαστικά η δηµοκρατία.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύµβαση, κύριε Πρόεδρε: Είναι µια
σοβαρή σύµβαση. Είναι, όµως, ένα κείµενο το οποίο έχει ασάφειες, ένα κείµενο που –όπως θα µπορούσε να πει κανείς- κρύβει
σκέψεις και προθέσεις. Γίνεται πλέον θεσµικός εταίρος το Οµοσπονδιακό Αρχείο της Γερµανίας. Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερες
δυνατότητες παρέµβασης των γερµανικών υπηρεσιών. Και όλοι
ξέρουµε ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν φηµίζονται για την αµεροληψία τους.
Γίνεται λόγος για την ιστορία. Και, βεβαίως, όταν µιλάµε στην
Ελλάδα για εκείνη την περίοδο, µιλάµε για την ένδοξη ιστορία
της εαµικής Εθνικής Αντίστασης, όπως και της αντίστασης όλων
των λαών της Ευρώπης. Και σε αυτήν την Αντίσταση -θα το ξαναπούµε για άλλη µια φορά- πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι
κοµµουνιστές. Είναι µια αντίσταση η οποία γράφτηκε µε το αίµα
και τη θυσία εκατοντάδων χιλιάδων αντιστασιακών. Και βέβαια
σε αυτήν την περίοδο, εξοντώθηκαν, σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν, έπεσαν στα πεδία των µαχών για τη συντριβή του ναζισµού
πενήντα εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη.
Οι µεγαλύτερες απώλειες -όλοι το αναγνωρίζουν- ήταν του
σοβιετικού λαού και του Κόκκινου Στρατού.
Σήµερα όµως, αυτήν την ιστορία επιχειρούν να την ξαναγράψουν. Μια ιστορία που γράφτηκε µε αίµα, επιχειρείται να ξαναγραφτεί µε µελάνι από τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ΝΑΤΟ. Βέβαια, γίνεται και µια συστηµατική προσπάθεια να εξισωθεί ο ναζισµός µε τον κοµµουνισµό.
Εµείς θα συνεχίσουµε τον αγώνα, θα αντιπαλέψουµε αυτήν
την πολιτική.
Έχουµε ορισµένες επιφυλάξεις για αυτήν τη σύµβαση.
Ωστόσο θα δώσουµε θετική ψήφο, γιατί διαµορφώνονται κάποιες προϋποθέσεις για µια καλύτερη γνωριµία µε αυτήν την
ιστορία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία
Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµο-
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σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Διεθνούς
Υπηρεσίας Αναζητήσεων», έγινε δεκτό οµοφώνως, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:

Άρθρο πρώτο

«Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ
των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος, η Συµφωνία για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και η Συµφωνία Σύµπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των
Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, που υπογράφηκαν στο Βερολίνο, στις 9 Δεκεµβρίου 2011, των οποίων
το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

101

102

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

103

104

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

105

106

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

107

108

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

109

110

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

111

112

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

113

114

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

115

116

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

117

118

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

119

120

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

121

122

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

123

124

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

125

126

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

127

128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

129

130

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

131

132

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

133

134

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

135

136

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

137

138

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

139

140

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

141

142

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

143

144

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

145

146

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

147

148

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

149

150

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

151

152

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

153

154

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

155

156

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

157

158

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και των Συµφωνιών που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 29
παράγραφος α’ και 8 παράγραφος 1 των κυρούµενων Συµφωνιών αντιστοίχως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εισερχόµαστε στη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και
της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων
σε αυτήν Δηλώσεων».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής
της συµφωνίας.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει το λόγο;
Η κ. Τριανταφύλλου, ο κ. Κουίκ, ο κ. Χαλβατζής.
Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θα δώσω τον λόγο πρώτα στον κ.
Χαλβατζή, ο οποίος πρέπει να πάει σε µία άλλη υποχρέωση.
Ο κ. Χαλβατζής έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτήν τη σύµβαση είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι. Γίνεται µια συστηµατική
προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η σχέση της µε ένα άλλο ισχυρό ιµπεριαλιστικό κέντρο στη Νοτιανατολική Ασία.
Αυτά τα οποία αναφέρονται στη σύµβαση δεν µας βρίσκουν
σύµφωνους, γιατί γίνεται µια προσπάθεια µιας επέκτασης των
δραστηριοτήτων και της διείσδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
αν θέλετε, της ουσιαστικής ενίσχυσης της πολιτικής και των δυνάµεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Κορέα.
Η ιστορία της Κορέας είναι γνωστή, όπως και τα προβλήµατα
που υπάρχουν εκεί. Ανεξάρτητα, όµως, από αυτά, εµείς θεωρούµε ότι αυτή η Σύµβαση δεν έχει να προσδώσει κανένα όφελος για τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Τριανταφύλλου
έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο της συγκεκριµένης συµφωνίας-πλαίσιο, µεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Κορέας έχουµε
κάποιους προβληµατισµούς. Είχαµε θέσει και αρκετούς και στην
επιτροπή. Πρόκειται κατ’ αρχάς για ένα πολιτικό κείµενο που
θέτει ιεραρχήσεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας
και εποµένως η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει τα κέρδη της,
τα οφέλη της, αν µπει µέσα σε αυτό.
Υπάρχουν αρκετά δεδοµένα που πρέπει να εκτιµηθούν. Η
Κορέα ανήκει στο Group-20, δηλαδή ανήκει στις χώρες που προάγουν και υπηρετούν την πολιτική των απελευθερώσεων και των
διαρθρώσεων στις αγορές εργασίας, δηµιουργώντας έτσι, αυτό
που ονοµάζουµε παγκοσµιοποίηση.
Πρέπει να µας απασχολήσει, πώς τίθενται στο κείµενο τα προβλήµατα της φτώχειας, της πείνας –κατά τη γνώµη µας περιγραφικά- και πώς αντιµετωπίζονται. Κατά τη γνώµη µας, ευχολογικά.
Το γεγονός ότι τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν, υπάρχουν,
επειδή είναι τέτοιες οι διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και όχι άλλες,
επειδή οι προτεραιότητες των χωρών του Group-20 εκφράζουν
τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και άρα έχουν συγκεκριµένα πολιτικά παραγόµενα, τη φτώχεια, την ανεργία, απορρύθµιση αγορών και άλλα, µας οδηγεί στο να εκφράζουµε αντιρρήσεις και
αρνήσεις.
Άλλο σηµείο του προβληµατισµού µας εστιάζεται σε αυτό που
λέγεται στο κείµενο πτώση των δασµών από την Κορέα και βεβαίως και στο εµπορικό ισοζύγιο. Έχει µια αξία –το είπαµε και

στην επιτροπή- να δούµε πώς προχωράµε εµείς και πώς η Κορέα.
Αναφέρθηκε από τον εισηγητή µας στη συζήτηση στην επιτροπή το κείµενο για τις εκτιµήσεις ενός πρέσβη στη Σεούλ, ένα
κείµενο εξήντα σελίδων µε µία ανάλυση για τους οικονοµικούς
τοµείς της Κορέας -και πού είναι ισχυρή, πού υπογράφει, πού
προχωράει- και εµείς αναφερόµαστε στην πραγµατικότητα, µόνο
σε δύο-τρία πράγµατα, δηλαδή τα κονσερβοποιηµένα ροδάκινα,
τα κρασιά και το µέλι.
Το υπάρχον εµπορικό ισοζύγιο µε αυτά τα δεδοµένα –το είπε,
νοµίζω, και ο κύριος Υφυπουργός- είναι καταστροφικό, είναι 1
προς 13 υπέρ της Κορέας και δεν έχουµε πάρει µέχρι τώρα
απαντήσεις για το πώς αυτό θα αλλάξει. Κατά την άποψή µας,
αυτό θα διευρυνθεί σε βάρος της χώρας µας, γιατί ακριβώς εµείς
δεν προβάλλουµε κάποιο σχέδιο.
Άλλο σηµείο του προβληµατισµού µας έχει να κάνει µε το γενικό κλίµα που η Κυβέρνηση θέλει να δώσει και να προβάλει ως
ανάπτυξη.
Αναφέραµε ένα παράδειγµα στην επιτροπή, αυτήν την οµάδα
Κορεατών επιχειρηµατιών που ήρθε στη χώρα µας και εµείς της
υποδείξαµε τι µπορεί να πάρει από εδώ: Το Χρηµατιστήριο, που
µπορεί να ανορθωθεί, τις αποκρατικοποιήσεις -το πακέτο, δηλαδή ό,τι περιέχει το ΤΑΙΠΕΔ- τη νοµοθεσία fast trαck, τη µείωση
της φορολογίας των επιχειρήσεων και µε αυτά, επιχειρήσαµε να
τους δελεάσουµε.
Αποτελεί στην πραγµατικότητα αυτό αναπτυξιακό σχέδιο; Ας
διδαχθούµε στην προκειµένη περίπτωση από την Κορέα, όπου
κράτησαν πολλούς δασµούς σε πολλούς κλάδους της δικής τους
παραγωγής µε µια δασµολογική προστασία, έτσι ώστε να µπορέσουν να αναπτυχθούν. Και θα συνεχίσουν ορισµένα κύρια προϊόντα του λαού τους να έχουν δασµολογική προστασία. Ωστόσο
εµείς δεσµευόµαστε από τις υπογραφές και τις συµφωνίες µας
στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Ειπώθηκε από τον κύριο Υφυπουργό -διαβάζω ακριβώς τα
Πρακτικά- ως προς το ερώτηµα, ποια είναι τα οφέλη: «Βεβαίως,
η Ελλάδα συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, αλλά δεν µπορεί
να επιβάλει µόνη της τη θέλησή της. Στον τοµέα της εµπορικής
πολιτικής η αρµοδιότητα έχει ξεφύγει από τα κράτη-µέλη και έχει
µεταφερθεί στις Βρυξέλλες». Επίσης παραδέχθηκε «το καταστροφικό εµπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα σήµερα». Συνοψίζοντας, για την εµπορική πολιτική αποφασίζουν οι Βρυξέλλες,
για τους δασµούς αποφασίζουν οι Βρυξέλλες. Η αρµοδιότητα η
εθνική έχει απολεσθεί ολοκληρωτικά. Άρα τι µένει;
Οι συνεργασίες ανάµεσα στις χώρες θα πρέπει να γίνονται και
να προάγονται µε αµοιβαία επωφελή τρόπο. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, αυτό µπορεί να σηµαίνει να κάνουµε ζώνες ελεύθερων συναλλαγών.
Ωστόσο η σηµερινή πραγµατικότητα για την Ελλάδα είναι
άλλη. Δεν µπορεί να σχεδιάσει στο εµπορικό κοµµάτι βήµα-βήµα,
πού χρειάζεται να ενισχύσει τις σχέσεις της µε χώρες, αναπτυγµένες ή λιγότερο αναπτυγµένες, να σχεδιάσει µε τρόπο ωφέλιµο
γι’ αυτήν τις εµπορικές κινήσεις και να θωρακιστεί απέναντι στο
γενικευµένο εµπορικό πόλεµο που διεξάγεται. Ο εναγκαλισµός
της µεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας δεν βοηθάει σ’ αυτό. Στην
Κορέα παρέµειναν πολλοί από τους δασµούς που αφορούν προϊόντα µας, γιατί αποδέχθηκε τις ποσοστώσεις στα αυτοκίνητα
που έβαζαν ευρωπαϊκές αποφάσεις. Την πλήρωσε το ροδάκινο
και το µέλι µε πολύ µεγάλες ποσοστώσεις. Τους ήταν αδιάφορο,
αλλά κέρδισαν στις ποσοστώσεις στα αυτοκίνητα. Εµείς
οµνύουµε, εµείς µιλάµε για εταίρους, αλλά δεν κερδίζουµε εµείς.
Φυσικά κερδίζουν οι εταίροι. Ας µην την πληρώσουµε ωστόσο,
µε ελάχιστα προϊόντα που έχουν µικρή προστιθέµενη αξία.
Δεν θεωρούµε ότι πήραµε πειστικές απαντήσεις ως προς το
ωφέλιµο της συµφωνίας και θα δηλώσουµε κατά σ’ αυτήν την
υπογραφή. Δηλαδή, όταν το εµπορικό έλλειµµα είναι δεκατρείς
φορές πολλαπλάσιο δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε εµπορική
συµφωνία και πτώσεις δασµών για τρία, τέσσερα προϊόντα.
Εµείς καταλαβαίνουµε συγκεκριµένα οφέλη. Και ξαναλέω ότι
συγκεκριµένες αποφάσεις δεν πήραµε. Δηλώνουµε κατά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
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Υπουργέ, θα έλεγα ότι «ο βρεγµένος τη βροχή δεν τη φοβάται».
Το εµπορικό ισοζύγιο µε την Κορέα είναι σε βάρος µας, ένα προς
δεκατρία. Το να έχουµε και µια µικρή προστασία, µια οµπρέλα,
καλό θα µας κάνει.
Και µόνο να µπορέσουµε να αλλάξουµε αυτήν τη σχέση και το
δεκατρία να το κάνουµε δώδεκα ή έντεκα, µε εξαγωγές δικών
µας προϊόντων, απέναντι σε µια Κορέα, η οποία έχει πολύ υψηλούς δασµούς µε το χαµήλωµα των δασµών της, σε όφελος της
δικής µας οικονοµίας θα είναι. Άρα πάνω σ’ αυτήν τη βάση εµείς
λέµε ναι και µάλιστα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, όχι της µερκελοποιηµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το κάθε κράτος-κυρίαρχο µέλος
πρέπει να αφεντεύει τα του οίκου του.
Επίσης είναι πολύ σηµαντικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν
τη συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης, ελευθερίας και
ασφάλειας όπου µπαίνει και η καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος, της διαφθοράς, των ναρκωτικών ουσιών, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της παράνοµης µετανάστευσης, της εµπορίας ανθρώπων, της προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων, της χρηστής διακυβέρνησης στο
πεδίο της φορολογίας. Όλα αυτά δεν µπορεί να τα δει κανείς µε
αρνητικό µάτι. Απεναντίας, στο πλαίσιο –επαναλαµβάνω- της ευρωπαϊκής οικογένειας στην οποία εµείς θέλουµε να ανήκουµε αλλά βεβαίως, όχι της µερκελοποιηµένης- δεν έχουµε καµµία
αντίρρηση τού να πούµε ναι.
Εξάλλου, είναι µια διεθνής σύµβαση και θα σας έλεγα ότι και
σε σχέση µε αυτό που έχει πει και ο Πρόεδρός µας, ο Πάνος Καµµένος σε δήλωσή του, είναι καιρός να αρχίσουµε να παίρνουµε
µαθήµατα απ’ αυτές τις χώρες, οι οποίες παίρνουν και το ψωµί
µας. Το Πέραµα είναι παράλυτο, διότι ισχύει το φορολογικό καθεστώς, το οποίο επιβάλλει, όχι απλά η µνηµονιακή πολιτική, αλλά
χρόνια τώρα το ελληνικό δηµόσιο, τα «σαΐνια» του Υπουργείου
Οικονοµικών. Και οι Κορεάτες παίρνουν το δικό µας το ψωµί, του
µεταλλουργού, για να φτιάχνουν οι Έλληνες εφοπλιστές τα πλοία
τους εκεί, αντί να πούµε ότι θα µπορούσε να γίνει µία ζώνη το
Πέραµα, ελεύθερη, για να µπορούν να έρχονται εδώ να «χτίζουν»
µε συµφερότερες τιµές οι εφοπλιστές τα πλοία τους. Ένα παράδειγµα είναι οι Κορεάτες. Δεν τους ακολουθούµε σε αυτά.
Κύριε Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µε βάση αυτές τις παρατηρήσεις που έκανα, είµαστε θετικοί στην υπερψήφιση της
σύµβασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είστε θετικοί.
ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχει άλλος
οµιλητής; Όχι.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να λάβετε τον λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω δυο λόγια για την κύρωση της συµφωνίας για τη Διεθνή
Υπηρεσία Αναζητήσεων. Θα ήθελα πρώτα από όλα να εκφράσω
τη χαρά του Υπουργείου Εξωτερικών και της Κυβέρνησης, διότι
όλα τα κόµµατα τα οποία δέχονται την ιστορική αλήθεια του
Oλοκαυτώµατος και δεν προσπαθούν να πλαστογραφήσουν την
ιστορία, ψηφίζουν την επικύρωση της συµφωνίας. Νοµίζω ότι
είναι µια ψήφος τιµής στη µνήµη των θυµάτων.
Διαβεβαιώνω τον κ. Μαυριά ότι η κύρωση αυτής της συµφωνίας δεν έχει καµµία σχέση και δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα,
δεν εµπλέκεται καθόλου µε το ζήτηµα των αποζηµιώσεων.
Επίσης διαβεβαιώνω το Τµήµα ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση του
ελληνικού προϋπολογισµού. Ήδη από το 1956 το συνολικό κόστος της διαχείρισης αυτών των αρχείων ανήκε στη Γερµανία.
Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Η Γερµανία πλήρωνε το συνολικό
προϋπολογισµό. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός συνεπικουρούσε
τη Γερµανία στη διαχείριση, διότι η κυρίαρχη παράµετρος που
υπήρχε ήταν ανθρωπιστική. Τώρα πια, που τα αρχεία αυτά έχουν
περισσότερο ιστορική αξία, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός απεσύρθη. Γι’ αυτό υπήρξε η ανάγκη να υπογραφεί και να κυρωθεί
αυτή η διεθνής συµφωνία.
Άρα, η αποχώρηση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού δεν γίνεται για να µπορέσουν οι Γερµανοί να µανιπουλάρουν τα στοιχεία
ή να τα αλλοιώσουν. Θέλω να τονίσω ακόµη µία φορά, ότι η σύγ-
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χρονη Γερµανία αναγνωρίζει πλήρως την ιστορική αλήθεια και
το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος καχυποψίας, όσον αφορά στη διαχείριση αυτών των στοιχείων. Μπορεί να έχουµε πάρα πολλές
διαφωνίες και πολλές διαφορές, µπορεί να διαφωνούµε σε πάρα
πολλά πράγµατα, αλλά ως προς αυτό νοµίζω ότι πρέπει να παραµείνουµε ψύχραιµοι.
Όσον αφορά στη Συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
Κορέα, πράγµατι αυτήν τη στιγµή, το εµπορικό ισοζύγιο είναι καταστροφικό. Δεν πρέπει να το κρύβουµε. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα και πριν να τεθεί σε ισχύ η συµφωνία η οποία κυρώνεται
σήµερα.
Σχετικά µε το πού οφείλεται αυτό, βεβαίως παίζουν ρόλο και
οι δασµοί, αλλά δεν παίζουν ρόλο µόνο οι δασµοί, διότι υπάρχουν άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πιο
ισορροπηµένο εµπορικό ισοζύγιο µε την Κορέα. Και θέλω να τονίσω εδώ, ότι σε σχέση µε το 2010, το 2011 υπήρξε κατακόρυφη
αύξηση των εξαγωγών µας στην Κορέα κατά 143% και το 2012
υπήρξε περαιτέρω αύξηση κατά 85%.
Η συµφωνία αυτή, πέραν των άλλων σηµαντικών πολιτικών
πτυχών, στο εµπορικό κοµµάτι, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ,
προβλέπει µείωση των υψηλών δασµών που προστάτευαν την
εσωτερική αγορά της Κορέας σε µια σειρά από προϊόντα, τα
οποία µας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως. Δεν είναι µόνο το µέλι. Είναι
και το µέλι, είναι οι ελιές, είναι οι χυµοί, είναι τα ακατέργαστα
καπνά, είναι τα µάρµαρα, είναι τα φάρµακα, είναι τα καλλυντικά.
Άρα πιστεύουµε ότι και στον εµπορικό τοµέα, σε σχέση µε το
ισχύον καθεστώς, η συµφωνία αυτή επιφέρει βελτιώσεις.
Σε τελική ανάλυση όµως, οι εξαγωγές µας και προς την Κορέα
αλλά και προς άλλες χώρες δεν εξαρτώνται µόνο από τους δασµούς. Εξαρτώνται κυρίως από την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονοµίας και µόνο εάν
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, πράγµα το οποίο έχει συµβεί τα
τελευταία δυο-τρία χρόνια. Και για αυτό ακριβώς, βλέπουµε ήδη
θεαµατική ανάκαµψη των εξαγωγών µας και προς την Κορέα και
προς άλλες χώρες.
Όσον αφορά στην παρατήρηση της κ. Τριανταφύλλου, ναι,
πράγµατι είναι γνωστό ότι η δασµολογική πολιτική ασκείται
πλέον από τις Βρυξέλλες. Ο µόνος τρόπος για να επανακτηθεί
από τα κράτη-µέλη αυτή η αρµοδιότητα, είναι να αποχωρίσουµε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νοµίζω ότι προτείνετε κάτι τέτοιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόµα και αν είχαµε εµείς, ως
κράτος, την πλήρη αρµοδιότητα στα δασµολογικά εµπορικά θέµατα, αυτό δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι στη διαπραγµάτευση µε
την Κορέα και µε άλλες οικονοµικές υπερδυνάµεις θα είχαµε καλύτερη τύχη. Εµείς πιστεύουµε -και για αυτό πιστεύουµε ότι η
Ελλάδα είναι και πρέπει να παραµείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωσηότι και σε αυτόν τον τοµέα η διαπραγµάτευση µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µάς δίνει µεγαλύτερη πιθανότητα να προωθήσουµε τα συµφέροντά µας.
Τέλος -επειδή παρέλειψα να το πω προηγουµένως που µίλησα
για την κύρωση της συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων- θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό που ανέφερε η κ. Τριανταφύλλου από τη συζήτηση µας στην επιτροπή, ότι πράγµατι
είπα και το προσυπογράφω πως ο Εµφύλιος ήταν µια σκοτεινή
περίοδος της ελληνικής ιστορίας, ενώ η Αντίσταση ήταν µια ένδοξη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Το ερώτηµα ήταν άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορείτε να συνεχίσετε µετά µε τον κύριο Υπουργό.
Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει διάθεση αποκατάστασης της
παρεξήγησης που έγινε.
Εποµένως κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της
Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σε
αυτήν Δηλώσεων».
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου,
µετά των συνηµµένων σε αυτήν Δηλώσεων», έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων σε αυτήν
Δηλώσεων
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος, η Συµφωνία Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, η Κοινή Ερµηνευτική Δήλωση και
η Μονοµερής Δήλωση της Ε.Ε., που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 10 Μαΐου 2010, των οποίων το κείµενο σε πρωτότυπο
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας Πλαίσιο
µετά των συνηµµένων σε αυτήν Δηλώσεων που κυρώνονται από
την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 49 της Συµφωνίας.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς τη ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Τµήµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθέριος Αυγενάκης για οκτώ λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα χρειαστώ λίγο περισσότερο χρόνο µιας και χθες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, θα έχετε
την ανοχή του Προεδρείου.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για δεύτερη µέρα στη
συζήτηση επί των άρθρων το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο περιέχει µια σειρά από
ποινές, αυστηρότερο έλεγχο σε ό,τι αφορά τα καύσιµα. Έχουµε
νέο µοντέλο λειτουργίας των καταναλωτικών ενώσεων, εκπτώσεις, προϋποθέσεις, κανόνες, θέµατα που αφορούν τις λαϊκές
αγορές, νοικοκύρεµα πλέον και τακτοποίηση εκκρεµοτήτων πολλών ετών, αλλά και το θέµα του κυριακάτικου ωραρίου των καταστηµάτων.
Στο 95% του νοµοσχεδίου συµφωνούν σχεδόν όλες οι πτέρυγες. Ωστόσο αυτό που µου έκανε εντύπωση, είναι ότι οι περισσότεροι εκ των αντιπολιτευοµένων επικεντρώθηκαν στο θέµα του
κυριακάτικου ωραρίου, επιµένοντας σε µια εντύπωση που λανθασµένα έχει δηµιουργηθεί.
Όταν διαφωνείς, επειδή δεν µπορείς να συµφωνείς και όχι
επειδή έχεις κάτι άλλο να προτείνεις, αυτό είναι αξιολύπητο,
κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αξιολύπητο, ειδικά όταν
πρόκειται για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Προσπάθησα και
στην επιτροπή, αλλά και εδώ να ακούσω τη διαφορετική σας
πρόταση.
Τέλος πάντων, είναι σηµαντικό, ευρισκόµενοι σ' αυτήν την Αίθουσα, αν µη τι άλλο να µιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας και βεβαίως, αν έχουµε κάτι άλλο να προτείνουµε ας
το πούµε. Άλλωστε για το λόγο αυτό, η Βουλή λέγεται ναός της
δηµοκρατίας. Δεν έχουµε κάτι να χωρίσουµε.
Αν βλέπουµε ότι κάπου γίνεται κάτι σωστό που διορθώνει παθογένειες ή εκκρεµότητες πολλών ετών, καλό είναι –αν µη τι
άλλο δεν θα σας κατηγορήσει κανένας- να συµφωνούµε. Κι εδώ,
στο 95% του σχεδίου νόµου που συζητούµε σήµερα είστε σύµφωνοι. Γιατί καταψηφίζετε και επί της αρχής, αλλά –φαντάζοµαικαι επί των άρθρων; Θα περιµένω να σας ακούσω για αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο από όλα όσα ακούστηκαν χθες, ότι η αγορά αυτοργανώνεται, αλλά υπό προϋποθέσεις που εµείς ως νοµοθετικό όργανο θα θέσουµε, θα
προτείνουµε και θα ψηφίσουµε.
Μπαίνω πολύ γρήγορα στη συζήτηση των άρθρων που συζητούµε σήµερα και που βεβαίως µας βρίσκει σύµφωνους από
πλευράς Νέας Δηµοκρατίας.
Ξεκινώντας από το άρθρο 1, προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νόµου. Από το πεδίο εφαρµογής εξαιρείται η παροχή
ανεξάρτητων υπηρεσιών από πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
στο πεδίο των επιστηµονικών γνώσεων, ενώ στο άρθρο 2 παρατίθενται οι βασικοί ορισµοί των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως
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αυτά ορίζονται στα κείµενα των κοινοτικών κανονισµών και οδηγιών για τα τρόφιµα και φυσικά βάσει του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών.
Στο άρθρο 3 τίθενται οι γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών και αφορούν στην
υποχρέωση ενηµέρωσης του καταναλωτή ως προς τα στοιχεία
που επηρεάζουν την αγοραστική του απόφαση, ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες, βασιζόµενος σε
πλήρη και ακριβή γνώση των προϊόντων, στη διασφάλιση της ορθότητας της συναλλαγής, αλλά και στην υποχρέωση τήρησης
και διασφάλισης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Στο άρθρο 4 δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να εκδίδει αποφάσεις µε τις οποίες
ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα, η εξειδίκευση της παραβατικής συµπεριφοράς και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, οι οποίες
αντικειµενικοποιούνται, προκειµένου να αποφεύγονται περιπτώσεις διακριτικής εφαρµογής του νόµου, όπως συνέβαινε κατά το
παρελθόν. Με τη δεύτερη παράγραφο παρέχεται νοµική εξουσιοδότηση µε την οποία ο ίδιος ο Υπουργός µπορεί να προσδιορίζει τις ανώτερες τιµές πώλησης προϊόντων σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις, στις οποίες δεν µπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός.
Στο άρθρο 6 περί ενδείξεων γίνεται συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων για τα τρόφιµα για λόγους ασφαλείας δικαίου και
εξάλειψης ασαφειών ως προς τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, σε σχέση µε τις ενδείξεις των τροφίµων. Ειδικότερα γίνεται
διαχωρισµός ανάµεσα σε προσυσκευασµένα και µη τρόφιµα. Για
τα µεν πρώτα διατηρείται η υποχρέωση της διασφάλισης της συσκευασίας από εξωτερικές παρεµβάσεις, ώστε ο καταναλωτής
να αντιλαµβάνεται άµεσα και πριν προβεί σε κατανάλωση του
προϊόντος, εάν αυτό έχει ανοιχτεί πριν το καταναλώσει. Για τα
δε δεύτερα, τίθεται υποχρέωση ως προς την επαρκή πληροφόρηση του καταναλωτή για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, την
τιµή και την προέλευση των τροφίµων.
Στο άρθρο 7 γίνεται µνεία στην υποχρέωση τήρησης πινακίδων
λιανικής πώλησης σε καλή κατάσταση και µε αναγραφή υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Στόχος είναι η άµεση, αλλά και ευκρινώς αντιληπτή, ορθή και ακριβής πληροφόρηση του καταναλωτή ως προς την τιµή, την ποιότητα, την προέλευση και άλλα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των πωλουµένων προϊόντων.
Στο άρθρο 15 εισέρχεται µια καινοτοµία, όσον αφορά τις τακτικές εκπτώσεις και τις ενδιάµεσες εκπτωτικές περιόδους,
καθώς θεσπίζονται τέσσερις περίοδοι εκπτώσεων. Οι τακτικές
εκπτώσεις θα γίνονται από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου
µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα
του Ιουλίου µέχρι το τέλος του Αυγούστου. Οι ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι θα είναι το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου και
το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις πινακίδες η παλιά
και η νέα τιµή και προαιρετικά το ποσοστό έκπτωσης, αλλά κατά
τη διάρκεια των προσφορών, δεν θα µπορεί να επικοινωνείται το
ποσοστό έκπτωσης, ώστε να αποφεύγεται η παραπλάνηση των
καταναλωτών.
Στο άρθρο 16 θεσπίζεται προαιρετικά –επαναλαµβάνω- η λειτουργία των καταστηµάτων επτά Κυριακές ανά έτος, καθώς και
όσες επιπλέον Κυριακές αποφασίσουν οι αρµόδιοι αντιπεριφερειάρχες εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος για τα µικρά καταστήµατα κάτω
των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων, αποκλειοµένων
των αλυσίδων καταστηµάτων, των καταστηµάτων που λειτουργούν εντός καταστήµατος ή εντός εµπορικών κέντρων, εκπτωτικών χωριών και µε άλλες µορφές. Η εξαίρεση προάγει τον
ελεύθερο ανταγωνισµό και είναι σύµφωνη µε τις πρωτοβουλίες
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ενίσχυση των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, όπως άλλωστε εξήγησε νοµίζω πολύ αναλυτικά
και ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης χθες κατά την τοποθέτησή του.
Ο ακριβής αριθµός, τώρα, των Κυριακών που θα επιτρέπεται
να είναι ανοιχτά τα καταστήµατα θα οριστεί από τον κατά τόπους
αρµόδιο αντιπεριφερειάρχη, φυσικά σε διαβούλευση µε τους φορείς, µε απόφασή του εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος
του νόµου, όπου θα αναθεωρείται ετησίως. Η απόφαση θα εκδί-
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δεται κατά τον µήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρµογή τον Ιανουάριο του 2015. Το ωράριο βεβαίως, που είναι µια επίσης σηµαντική
σηµείωση, καθορίζεται τις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήµατα από ώρα 11.00’ το πρωί έως 20.00’ το βράδυ.
Στο άρθρο 18 ορίζεται η έκταση της αρµοδιότητας των ελεγκτικών οργάνων, ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων, η δυνατότητα και ο τρόπος διενέργειας δειγµατοληψιών ανάλογα µε την
ταυτότητα της ελεγκτικής αρχής, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση
του ελεγχοµένου να συνεργάζεται και να παρέχει συνδροµή στο
διενεργούµενο έλεγχο.
Στο άρθρο 19 προβλέπονται πέραν των διοικητικών κυρώσεων,
ειδικές ποινικές κυρώσεις για ορισµένες κατηγορίες παραβάσεων, ανάλογα µε τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης. Για
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των προβλεποµένων
ελέγχων προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παρεµπόδισης του ελέγχου, ποινικές κυρώσεις για περιπτώσεις παραποίησης και νοθείας ακόµα τροφίµων και
προϊόντων, ενώ πέρα των προβλεποµένων διοικητικών κυρώσεων, προβλέπονται αυστηρές ειδικές ποινικές κυρώσεις, αλλά
και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις καταδολίευσης οργάνων µέτρησης, που σαν σκοπό
έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτή.
Στο άρθρο 20 προβλέπονται εξειδικευµένες κυρώσεις για τους
εµπόρους και τους πρατηριούχους καυσίµων, περιλαµβάνοντας
τόσο ποινικές κυρώσεις, όσο και διοικητικά πρόστιµα έως και την
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και αφαίρεση
της δυνατότητας απόκτησης άδειας για λειτουργία παρόµοιας
επιχείρησης είτε από τον ίδιο τον παραβάτη, είτε από τη σύζυγό
του είτε από συγγενείς του µέχρι δευτέρου βαθµού.
Στο άρθρο 25, η διαδικασία είσπραξης του προστίµου παραπέµπει στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
και ορίζεται η απόδοσή του στις περιφερειακές υπηρεσίες, έτσι
ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην απόδοση των απαραίτητων εσόδων, προκειµένου να διασφαλίζονται οι πόροι που
απαιτούνται για την απρόσκοπτη δυνατότητα ελέγχων από την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Όσον αφορά τα άρθρα 28 έως 30, εδώ µε τα προτεινόµενα
άρθρα τίθενται κανόνες στις συµβάσεις εταιρειών εµπορίας πρατηριούχων, αποσκοπώντας στη διαφάνεια τιµολόγησης της προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων µε απώτερο στόχο τη µείωση
των τιµών. Πρόκειται για ένα θέµα, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία,
αλλά περνά απαρατήρητο, όπως και τα προηγούµενα, που είναι
εξαιρετικά σηµαντικά, πέραν του κυριακάτικου ωραρίου, που
όλοι επικεντρώθηκαν σ’ αυτό. Με τη ρύθµιση επιδιώκεται η αποσύνδεση της χονδρικής τιµής πώλησης των καυσίµων από την
παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών ανταλλαγών των εταιρειών εµπορίας προς τους πρατηριούχους.
Όσον αφορά το άρθρο 31, µε την παρούσα ρύθµιση επιδιώκεται ο πλήρης έλεγχος της διακίνησης των υγρών καυσίµων και η
αποτροπή φαινοµένων λαθρεµπορίας και νοθείας µε στόχο την
προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση των φορολογικών
εσόδων.
Με τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 39 µεταφέρεται στην περιφέρεια η αρµοδιότητα της άσκησης εποπτείας επί των λαϊκών
αγορών. Επίσης ρυθµίζονται θέµατα καταβολής ηµερήσιου τέλους για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και προσαρµόζεται
η νοµοθεσία για τους οργανισµούς λαϊκών αγορών στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι προβλέπεται ευεργετική
ρύθµιση για τους υπόχρεους σε πρόστιµα, καθώς η εξόφληση
του διοικητικού προστίµου εντός ορισµένης προθεσµίας γίνεται
µε 50% έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος παραιτείται
από τα δικαιώµατα προσβολής της πράξης επιβολής προστίµου.
Με τη ρύθµιση του άρθρου 40 επιδιώκεται η αναµόρφωση,
αναδιαµόρφωση του τρόπου οικονοµικής ενίσχυσης των ενώσεων καταναλωτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην παρούσα
οικονοµική συγκυρία.
Με το άρθρο 40 καταργείται η κρατική επιχορήγηση ως τρόπος οικονοµικής ενίσχυσης των ενώσεων καταναλωτών και η νέα
ρύθµιση για τα επιδικασθέντα ποσά χρηµατικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης µετά την άσκηση συλλογικής αγωγής, µε
την οποία καταργείται η κρατική συµµετοχή και η συµµετοχή των
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δευτεροβάθµιων ενώσεων καταναλωτών, επιδιώκει την περαιτέρω ενεργοποίηση των ενώσεων καταναλωτών στο θέµα άσκησης συλλογικών αγορών και κατ’ επέκταση της περαιτέρω
εξέλιξης της προαγωγής του καταναλωτικού κινήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας αυτό που µπορεί
ο καθένας να διαπιστώσει είναι ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο,
που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επιλύει χρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς που ανάγονται στην µεταπολεµική περίοδο,
εκσυγχρονίζει το θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς,
του ελέγχου και της λογοδοσίας, ενισχύει σαφέστατα τη διαφάνεια και, τέλος, προστατεύει τον καταναλωτή, αλλά και τιµωρεί
αυστηρότατα τον παραβάτη.
Είναι σαφές ότι η Νέα Δηµοκρατία ψηφίζει υπέρ και επί της
αρχής αλλά και επί των άρθρων. Επίσης, υπερψηφίζει και τις τροπολογίες, όπως κατατέθηκαν από τον κύριο Υπουργό εχθές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο. Παρακαλώ τους συναδέλφους,
στο όριο που µίλησε ο κ. Αυγενάκης. Αν µπορούµε να κινηθούµε
σ’ αυτό το πλαίσιο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αν µιλήσω και λίγο παραπάνω δεν
χάθηκε ο κόσµος. Εξάλλου λίγοι είµαστε.
Θέλω ξεκινώντας να σταθώ στην τοποθέτησή σας, κύριε Αυγενάκη, σχετικά µε τη στάση που τήρησε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αν αντιλήφθηκα καλά τη φράση περί
αξιολύπητης συµπεριφοράς, επιτρέψτε µου να σας επιστρέψω
τη συγκεκριµένη φράση, λέγοντάς σας ότι εµείς, ιδιαίτερα χθες,
φτάσαµε µέχρι το σηµείο να πούµε ότι, αν αποσύρετε το άρθρο
16, για το οποίο όλη η Ελλάδα, όλοι, τουλάχιστον, οι ενδιαφερόµενοι, αυτοί που έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, είναι
αντίθετοι, εµείς ψηφίζουµε στο σύνολο το νοµοσχέδιο. Πού βρίσκετε στη συγκεκριµένη περίπτωση τον χαρακτηρισµό αυτόν,
τον οποίο εκφράσατε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Άρα τι ψηφίζετε, κύριε Αποστόλου;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Συνεχίζω, αγαπητοί συνάδελφοι.
Όσον αφορά -και πάλι επαναλαµβάνω αυτό που είπα χθες- τη
θέση µας σχετικά µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 15, συµφωνούµε γιατί πραγµατικά βάζουν σε µία τάξη ζητήµατα που
έχουν σχέση µε τη λειτουργία της αγοράς. Μόνη µας επιφύλαξη
-και τη λέµε- είναι η λειτουργία των µηχανισµών που θα αναλάβουν αυτό το έργο, γιατί βλέπουµε πολλά πράγµατα να αφήνονται σε υπουργικές αποφάσεις.
Αύριο κιόλας, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας απασχολήσει το
ζήτηµα της εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας των συγκεκριµένων ρυθµίσεων.
Σας θέτω ένα τέτοιο ζήτηµα για να δούµε και πώς πρέπει να
λειτουργήσει η αγορά. Το ζήτηµα είναι αυτό των µεταχρονολογηµένων επιταγών που σήµερα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο
–θα έλεγα- ρευστότητας στην αγορά. Η κατάχρηση του συγκεκριµένου µέτρου έχει οδηγήσει σε εξαφάνιση πολλούς κλάδους,
ενώ παράλληλα αποτελεί το µεγαλύτερο κερδοσκοπικό εργαλείο
των πολυκαταστηµάτων και ιδιαίτερα των σουπερµάρκετ.
Σας αναφέρω µια χαρακτηριστική περίπτωση που αφορά τον
κλάδο της κτηνοτροφίας. Αγοράζουν νωπά κοτόπουλα από τους
παραγωγούς και τα µεταπωλούν σε µία εβδοµάδα, διότι τόση
είναι η διάρκεια κατανάλωσης των συγκεκριµένων προϊόντων. Ξέρετε πώς πληρώνουν τους παραγωγούς; Με επιταγές έξι, εφτά
και οκτώ µηνών. Μπορεί να τους πληρώνουν και µε επιταγές
δέκα µηνών. Άρα, δηλαδή, στο συγκεκριµένο διάστηµα εισπράττουν µετρητά και πληρώνουν µε επιταγές.
Δεν είναι αυτό µια σκέτη εκµετάλλευση, όταν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι σε αυτό το διάστηµα έχουν κάνει τρεις, τέσσερις εκτροφές και δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ µετρητά, ενώ τις επιταγές
δεν µπορούν µε την κρίση που υπάρχει και µε τη συµπεριφορά
που έχει το τραπεζικό σύστηµα σήµερα να τις προεξοφλήσουν.
Δεν οδηγούνται αυτοί εκ των πραγµάτων σε εξαφάνιση; Άρα,
αυτό είναι ένα ζήτηµα από τα πολλά που οπωσδήποτε χρειάζονται ρύθµιση.
Έρχοµαι στο άρθρο 16 που αφορά την κατάργηση της κυρια-
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κάτικης αργίας. Για µία ακόµη φορά σας τονίζουµε ότι δεν θα
ωφελήσει τους µικροµεσαίους, αφού δεν πρόκειται να αυξηθεί
ο τζίρος τους. Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε πορεία ύφεσης
εδώ και πέντε χρόνια. Ο τζίρος των επιχειρήσεων διαρκώς µειώνεται. Πού την είδατε εσείς την προοπτική από τη λειτουργία
των καταστηµάτων τις Κυριακές; Αντίθετα, περισσότερη συρρίκνωση και λουκέτα θα υπάρξουν και ιδιαίτερα στους µικρούς και
στις οικογενειακές επιχειρήσεις που µε τη σειρά τους, θα τροφοδοτήσουν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας.
Και µια και µιλάµε για ανεργία, κύριε Υπουργέ, µήπως µπορείτε να µας πληροφορήσετε τι γίνεται σχετικά µε τη «ΛΑΡΚΟ»,
µε τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», όπου ουσιαστικά
βρισκόµαστε -ενόψει της αναδιάρθρωσης που σχεδιάζεται- στην
κατάσταση να βρεθούν δύο χιλιάδες τριακόσιοι εργαζόµενοι στο
δρόµο; Δηλαδή εκεί που πραγµατικά έχουµε δραστηριότητες
εθνικής σηµασίας που µπορούν να συµβάλουν σε αυτό που λέµε
«παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας» έχουµε τέτοιες συµπεριφορές και προσπαθείτε µέσα από ρυθµίσεις για τις Κυριακές, να εξασφαλίσετε πέντε, δέκα θέσεις εργασίας, που
πραγµατικά –και πάλι το επαναλαµβάνουµε- δεν πρόκειται να
υπάρξουν;
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, δεν θα ανταποκριθούν οι καταναλωτές. Σας το είπαµε από χθες. Αυτό που απασχολεί τους καταναλωτές σήµερα, δεν είναι πότε θα αγοράσουν, είναι ότι δεν έχουν
να αγοράσουν, δεν µπορούν να ψωνίσουν. Τι να ξοδέψουν; Φέρατε τη ρύθµιση σωστά για τις τέσσερις περιόδους εκπτώσεων,
για να πάνε να ψωνίσουν τότε. Πού να βρουν τα χρήµατα τώρα
για να πάνε να ψωνίσουν και τις Κυριακές; Δεν αντιλαµβάνεστε
πού έχουν οδηγηθεί σήµερα όλοι –θα έλεγα- οι καταναλωτές;
Χρησιµοποιήσατε το επιχείρηµα ότι το µέτρο είναι προαιρετικό
και όποιος θέλει µπορεί να ανοίξει αυτές τις Κυριακές. Είναι δυνατόν σε συνθήκες ανταγωνιστικές και ιδιαίτερα σήµερα µε την
κρίση που βιώνουµε και σε ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος του
εµπορίου, να στέκει αυτή η άποψη; Ένα απλό ευφυολόγηµα είναι
και τίποτα άλλο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και στις επιπτώσεις που θα
υπάρξουν στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή από ένα τέτοιο µέτρο. Η ύφεση δεν θα επιτρέψει, όπως είπα και προηγουµένως, καµµία πρόσληψη. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα
λειτουργήσουν µε το υπάρχον προσωπικό, είτε επεκτείνοντας το
χρόνο της προσωπικής εργασίας είτε αυξάνοντας το ωράριο εργασίας του προσωπικού είτε –το χειρότερο- καθιερώνοντας µέσα
από το υπάρχον εργασιακό καθεστώς την ωροµίσθια απασχόληση. Εκεί τελικά θα οδηγηθούµε.
Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις έχουν στον οικογενειακό προγραµµατισµό και µάλιστα σε µία περίοδο που οι
δοµές κοινωνικής συγκρότησης και κοινωνικών υπηρεσιών είναι
ανύπαρκτες, αλλά πάνω απ’ όλα θα στερήσει από τον εργαζόµενο αυτό που του προσφέρει η ανάπαυση µίας ηµέρας την
εβδοµάδα. Πού οδηγούµαστε;
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 38, που αφορά τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών, ειδικά –επιµένω- των αγορών των Κυριακών µε
αποκλειστική συµµετοχή των παραγωγών.
Τα αφήνετε όλα σε µία κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Δεν βοηθάτε έτσι το θεσµό, ο οποίος µπορούσε πραγµατικά να βοηθήσει
και τους τοπικούς αγρότες και τους τοπικούς καταναλωτές.
Κύριε Υπουργέ, έχει γίνει µία µεγάλη κουβέντα για τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Την αδικείτε και πραγµατικά, επειδή ξέρω ότι
θέλετε να προχωρήσει η συγκεκριµένη ρύθµιση, πάρτε την πίσω.
Δεν επείγει σώνει και καλά σήµερα να τακτοποιηθεί το συγκεκριµένο ζήτηµα. Πρέπει να το συζητήσουµε διεξοδικότερα και να
υπάρξει, βεβαίως, µία προσέγγιση στη ρύθµιση, η οποία ουσιαστικά θα δείχνει ότι θέλουµε να περπατήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τουλάχιστον τον χρόνο που ανάλωσε ο εισηγητής από πλευράς Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι όπως το θέτετε,
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δεν είναι σωστό. Θα έχετε τον χρόνο που θέλετε. Λογικά πάντα
µιλάτε. Ξέρετε να χρησιµοποιείτε και να αξιοποιείτε το χρόνο.
Είµαι σίγουρος ότι δεν θα τον υπερβείτε. Δεν διαφωνούµε, αλλά
δεν θα υπερβείτε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Να µην αναφερθώ στις τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, άλλο εννοούσα.
Να µη βάζετε το θέµα πόσο µίλησε ο προηγούµενος. Θα µιλήσετε όσο πρέπει και όσο εσείς κρίνετε και έχετε αποδείξει ότι
κρίνετε σωστά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι δεν κάνω κατάχρηση.
Κύριε Υπουργέ, χθες το βράδυ καταθέσατε, ουσιαστικά λίγο
πριν κλείσει η συζήτηση, δύο τροπολογίες. Είµαστε Θερινό
Τµήµα. Είναι δύσκολο να τρέχουµε από εδώ και από εκεί, για να
προφτάσουµε εµείς να δούµε τι θέλουν αυτές οι τροπολογίες.
Ενώ µάλιστα είχατε προαναγγείλει ότι θα τις καταθέσετε στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, τις καταθέσατε την τελευταία στιγµή.
Το πρώτο που λέµε εµείς, είναι να τις αποσύρετε. Από µία
πρώτη προσέγγιση που κάναµε, δεν είναι δα και τόσο επείγοντα
τα ζητήµατα αυτά, που πρέπει σήµερα σώνει και καλά να τα συζητήσουµε. Έρχονται και άλλα νοµοσχέδια. Δεν µπορεί και αυτά
να µπουν στη διαδικασία του κατεπείγοντος. Φτάνει µε τα φορολογικά νοµοσχέδια! Φτάνει µε όλα τα µνηµονιακά! Ας µην µπούµε
και σε αυτήν τη διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά θα τοποθετηθώ.
Η τροπολογία µε αριθµό 672, που έχει ένα άρθρο, αφορά διαδικασίες διαιτησίας. Πραγµατικά, αναφορικά µε τα έργα συγχρηµατοδότησης, για τα οποία έρχεστε τώρα να αλλάξετε διαδικασίες, ερωτώ: Πριν από ένα µήνα, στις 29 Μαΐου του 2013, δεν
ψηφίσατε το σχετικό νόµο; Δηλαδή πάνω στην εφαρµογή αρχίσατε να βλέπετε ζητήµατα, τα οποία πρέπει να αναθεωρήσετε;
Όταν πρόκειται για έργα συγχρηµατοδότησης, έργα µέσω συµπράξεων, επιτρέψτε µας να έχουµε αµφιβολίες για το τι παίζεται
σε αυτήν τη διαδικασία. Μήπως λοιπόν και αυτή η διάταξη είναι
φωτογραφική; Δεν συµφωνούµε µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Έρχοµαι τώρα στην άλλη τροπολογία, τη µε αριθµό 675, η
οποία έχει τρία άρθρα. Το µεν πρώτο άρθρο αφορά ζητήµατα,
που έχουν σχέση µε τους φοροτεχνικούς. Έχει κατατεθεί και αντίστοιχη τροπολογία από πλευράς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Εµείς, βεβαίως, τη στηρίζουµε γιατί έρχεται να λύσει ένα
πρόβληµα σοβαρό που αφορά έναν ολόκληρο κλάδο.
Όσον αφορά το δεύτερο άρθρο, πρέπει ιδιαίτερα τα ζητήµατα
που έχουν σχέση µε ενίσχυση σε διαρθρωτικό και αναπτυξιακό
επίπεδο, να αντιµετωπιστούν. Εάν υπήρχε εξαίρεση για έναν
κλάδο, όντως πρέπει και αυτός ο κλάδος να τύχει της ανάλογης
ρύθµισης.
Στο τελευταίο άρθρο βάζετε µέσα εταιρείες οι οποίες, λέει,
έχουν τέτοιες απαλλαγές όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Ανέτρεξα στο άρθρο 7 του προηγούµενου νόµου, όπου πραγµατικά
αναφέρονται κάποια ποσά, που αποτελούν -επιτρέψτε µου να
σας πω και πάλι- φωτογραφικές διατάξεις.
Επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουµε εταιρείες που να
έχουν εισαγωγές σε ετήσια βάση, να έχουµε δηλαδή πολλές
πάνω από 300 εκατοµµύρια ευρώ, µήπως µπορείτε αυτές τις
συγκεκριµένες να µας τις απαριθµήσετε, για να µπορέσουµε και
εµείς ουσιαστικά να αντιληφθούµε περί τίνος πρόκειται; Δεν στηρίζουµε λοιπόν και τη συγκεκριµένη τροπολογία. Εγώ σας είπα
από την αρχή να την αποσύρετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε καταθέσει και εµείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ –και
ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- µια τροπολογία που αφορά την
απαλλαγή από ποινικές και αστικές ευθύνες προσώπων που διατέλεσαν µέλη διοικήσεων του υπερχρεωµένου οµίλου του ΕΟΜΜΕΧ. Πρόκειται µάλιστα και για συσσώρευση χρεών σε προηγούµενο χρόνο. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν σχέση µε τα
χρέη, όπως έχουν φτάσει σήµερα. Γι’ αυτό λοιπόν ζητάµε να γίνει
δεκτή η συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Αποστόλου.
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Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παράδειγµα του σηµερινού νοµοσχεδίου, που έρχεται να αντικαταστήσει τον παλιό Αγορανοµικό Κώδικα, επιβεβαιώνει για άλλη µια
φορά ότι η χώρα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να ενσωµατώσει
µια µεταρρυθµιστική λογική. Κυρίως πρέπει να οµολογήσουµε
ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε µια ανάλωση του τύπου
«ράβε-ξήλωνε».
Όπως τόνισα και χθες στην οµιλία µου, έχουµε ένα νοµοσχέδιο
που έρχεται να αντικαταστήσει τον παλιό αναχρονιστικό Κώδικα
του 1946, στον οποίο φυσικά τα τελευταία εξήντα χρόνια έχει
γίνει πλήθος αλλαγών και τροποποιήσεων, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν απαντούσε στις σύγχρονες ανάγκες και τις αλλαγές
της αγοράς.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα ότι αυτός ο Αγορανοµικός Κώδικας δεν έχει σχέση, παραδείγµατος χάριν, µε τις µεγάλες αλλαγές που είχε επιφέρει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό το άρθρο 4 που ίσως είναι και η καρδιά αυτού του νοµοσχεδίου ως προς τις ΔΙΕΠΠΥ. Το άρθρο 4
αναφέρει ότι µε υπουργικές αποφάσεις ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.
Πολύ ορθά βάζουµε αυτό το ευέλικτο καθεστώς, ώστε να ενσωµατώνονται οι εξελίξεις στην αγορά. Η πρόβλεψη για την πενταετή κωδικοποίηση είναι σε σωστή κατεύθυνση. Σηµαντική
πιστεύω ότι είναι η δυνατότητα που δίνει το άρθρο 4 παράγραφος 3 να µπορούν να καθορίζονται µε υπουργική απόφαση, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ανώτατες τιµές πώλησης προϊόντων σε επίπεδο χονδρικής ή λιανικής.
Από το άρθρο 5 έως το άρθρο 14 µπαίνουν όλες εκείνες οι
προβλέψεις που αφορούν την προστασία του καταναλωτή από
κακές πρακτικές. Στο άρθρο 15 προβλέπεται µια νέα κατάσταση
ως προς τις εκπτώσεις. Θα υπάρχουν δύο τακτικές περίοδοι εκπτώσεων και δύο ενδιάµεσες.
Όπως έχουµε τονίσει, θα είµαστε εδώ για να αξιολογήσουµε
τα αποτελέσµατα της ρύθµισης αυτής και ως προς τη νέα δοµή,
αλλά και δεδοµένης της ανάγκης προστασίας του καταναλωτή
από τις παραπλανητικές µεθόδους.
Και βεβαίως θα δούµε και το αποτέλεσµα του συνδυασµού
αυτής της ρύθµισης µε την προσθήκη µιας ανοιχτής Κυριακής
στις εκπτωτικές περιόδους.
Επίσης θα χρειαστεί προσοχή, κύριε Υπουργέ, στην απόφαση
που προβλέπει η παράγραφος 7 του άρθρου 15 για την υπουργική απόφαση, µε την οποία θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των καταστηµάτων πώλησης αποθεµάτων
και των εκπτωτικών καταστηµάτων.
Κι έρχοµαι στο άρθρο 16 που αφορά τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 είµαστε σύµφωνοι να δούµε αυτό το νέο πλάνο, στο οποίο υπάρχει
άλλωστε και µία γενικότερη συµφωνία από όλα τα κόµµατα, δηλαδή για τη λειτουργία των καταστηµάτων τις επτά Κυριακές,
αυτό που είπα κι εχθές ότι υπήρχαν δύο και προστίθενται άλλες
πέντε Κυριακές. Οι τέσσερις Κυριακές είναι κατά την περίοδο
των εκπτώσεων και µία είναι η Κυριακή των Βαΐων.
Άρα συµφωνούµε στις επτά Κυριακές. Νοµίζω πως µέσα από
τον διάλογο που είχε αναπτυχθεί και µε τους φορείς, ότι υπήρχε
µία συµφωνία. Κι εξάλλου αυτό κρίνεται και από τα αποτελέσµατα, αν θέλουµε να είµαστε πρακτικοί, πηγαίνοντας στις δύο
ή στη µία Κυριακή που υπήρχε πριν από τα Χριστούγεννα.
Έρχοµαι τώρα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16. Εµείς πιστεύαµε ότι δεν πρέπει να πάµε σε µία ρύθµιση δύο ταχυτήτων
και είναι πολύ θετικό αυτό που έγινε από πλευράς του κυρίου
Υπουργού, ο οποίος δέχτηκε να µην υπάρχει διαχωρισµός και ειδικότερα και στους τρεις µεγάλους δήµους.
Πιστεύουµε όµως ότι οι αρµόδιοι για τις αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι οι αντιπεριφερειάρχες κι εδώ χρειάζεται –ίσως και
σήµερα- κύριε Υπουργέ, να τροποποιήσουµε κάποια πράγµατα,
ώστε να είναι οι αποφάσεις των αντιπεριφερειαρχών µέσα από
κοινή διαβούλευση µε τους φορείς, γιατί πράγµατι ακούγονται
πάρα πολλές ενστάσεις και ειδικότερα, από πλευράς των περιφερειαρχών. Πρέπει να γνωρίζουµε όλοι µας ότι οι αντιπεριφε-
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ρειάρχες εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν µε απόφαση του περιφερειάρχη. Άρα και στην προκειµένη περίπτωση, νοµίζω ότι
δεν πρέπει να αγνοήσουµε τους περιφερειάρχες και το περιφερειακό συµβούλιο.
Από εκεί και πέρα, να δούµε και το ωράριο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Κι εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουµε ένα
πράγµα: Το γεγονός ότι οι επιπλέον Κυριακές, πέραν των επτά,
θα είναι µε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη είτε µε διαβούλευση
είτε µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, αλλά σε επίπεδο πάντα συνεργασίας και αποφάσεων των φορέων που ειδικότερα σε τουριστικές περιοχές, κατά την άποψή µας, αυτό
χρειάζεται να το εξετάσουν και να το δουν.
Δεν µπαίνουµε σε καµµία λογική τα καταστήµατα να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές. Άρα είναι ένα επίπεδο συζήτησης στην
αιρετή περιφέρεια, πάντα όµως µε τη συνεργασία των αρµοδίων
φορέων.
Στην παράγραφο 2 υποπερίπτωση α’µπαίνει το θέµα της διάκρισης για τα καταστήµατα κάτω των 250 τετραγωνικών µέτρα.
Εκφράσαµε κι εχθές τις επιφυλάξεις µας και λέµε ότι αν προκύψει νοµικό πρόβληµα, από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι το Υπουργείο
και η Βουλή πρέπει να το ξαναδεί.
Επιπλέον, θεωρούµε πως οι αλλαγές που έγιναν εχθές δεκτές,
σχετικά µε το χρονικό όριο που έχει ο περιφερειάρχης για την
ευθύνη, αποκλειστικά αυτός και όχι οι δήµαρχοι των τριών µεγάλων δήµων, για τις τουριστικές περιοχές και τη δυνατότητα διαφορετικών ρυθµίσεων εντός κάθε περιφερειακής ενότητας, µας
βρίσκουν σύµφωνους, καθώς υιοθετούν τις προτάσεις που είχαµε καταθέσει από αρχή.
Τέλος ως προς τις Κυριακές, πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να
πάµε σε µία ρύθµιση η οποία δεν θα µπορεί να αναθεωρηθεί.
Είναι µία ρύθµιση, της οποίας το αποτέλεσµα θα κριθεί και θα
αξιολογηθεί, κύριε Υπουργέ.
Πιστεύουµε ότι σε θετική κατεύθυνση είναι και οι ρυθµίσεις
των άρθρων 28-31, που εισάγονται µε το νοµοσχέδιο στο πλαίσιο
της αγοράς των πετρελαιοειδών και αφορούν πιο αυστηρές, αντικειµενικές και σαφείς ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, καθώς
και τα πρόστιµα. Πιστεύουµε ότι απαντά σε µία παθογένεια που
υπήρχε, καθώς τα πρόστιµα γίνονταν αντικείµενο διαπραγµάτευσης κάτω από το τραπέζι.
Στη σωστή κατεύθυνση είναι και η πρόβλεψη για τα µυστικά
αυτοκίνητα που θα διενεργούν ελέγχους, όπως και η επέκταση
των ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου του συστήµατος εισροών-εκροών.
Αναφορικά τώρα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 32-39 που αφορούν τις λαϊκές αγορές, σας είπα και χθες, κύριε Υπουργέ, ότι δεν
έχουµε µία γενναία και τολµηρή αλλαγή. Έχουµε απλά διοικητικές
και κανονιστικές διευθετήσεις. Περιµένουµε άµεσα ένα νέο νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ούτως ή άλλως έχουµε καταθέσει σχετικές προτάσεις.
Ολοκληρώνω µε το θέµα των καταναλωτών στα άρθρα 40-42.
Είµαστε σύµφωνοι µε το άρθρο 41, το οποίο εισάγει ένα πιο ευέλικτο σχήµα στο ΕΣΚΑ. Είναι σωστή η λογική να έχουµε πιο µικρά
και πιο ευέλικτα σχήµατα, µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν
θα είναι ένα διακοσµητικό όργανο.
Κύριε Υπουργέ, το καταναλωτικό κίνηµα πρέπει να στηριχθεί.
Θα αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες. Συµφωνούµε µε τις
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί µε γενικούς αριθµούς 672 και
675, όπως στηρίζουµε και την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ
και άλλων Βουλευτών που έχει κατατεθεί.
Όσον αφορά στην τροπολογία από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, θα
ήθελα να πω ότι είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν
σε κάποιες θέσεις σε προβληµατικούς οργανισµούς και ουσιαστικά δεν έχουν ευθύνη. Πιστεύω να απαλλαχθούν όλων αυτών
των κυρώσεων.
Οπότε στηρίζουµε και ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και επί της
αρχής και επί των άρθρων, µε κάποια επιφύλαξη όσον αφορά
στο θέµα των αντιπεριφερειαρχών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κασσή.
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Παρακαλώ να λάβει τον λόγο η ειδική αγορήτρια της Χρυσής
Αυγής κ. Ζαρούλια.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Έχω ένα µήνυµα για τον κ. Δένδια που απαγόρευσε από τις 12.00’ το µεσηµέρι µέχρι τα µεσάνυχτα, την κυκλοφορία πέριξ των Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήµονα, στην
Πλατεία Αττικής και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.
Στο Δήµο Αθηναίων, στην Πλατεία Αττικής, κάθε Σάββατο –αν
δεν το γνωρίζει ο Υπουργός- δίπλα στη λαϊκή αγορά πεντακόσιοι
παράνοµοι πλανόδιοι πουλάνε τα πάντα. Το παρεµπόριο σε όλο
του το µεγαλείο! Κι όµως, ο Δήµος Αθηναίων, η ΓΑΔΑ και ο κ.
Δένδιας παραµένουν αδιάφοροι. Στην ουσία τούς προστατεύουν.
Μάλιστα, το µεσηµέρι οι παράνοµοι εισχωρούν στον κορµό της
λαϊκής αγοράς, µετατρέποντάς την σε παζάρι τριτοκοσµικής
χώρας.
Αυτά τα λέει η Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Γι’ αυτούς τους παράνοµους, η ΓΑΔΑ δεν έβγαλε ποτέ καµµία
απαγόρευση. Και είναι ρατσιστική η απόφαση µόνο για τους Έλληνες!
Κύριε Δένδια, ελάτε να µας συλλάβετε! Μαζί µ’ εµάς, και τους
Έλληνες φορολογουµένους.
Πριν αναφερθώ στις τροπολογίες και τις δήθεν νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οφείλω να απαντήσω σε όσα συκοφαντικά ακούστηκαν χθες κατά της Χρυσής Αυγής απ’ αυτό εδώ το Βήµα. Ο επαρχιώτης φέρελπις νέος «πασόκος» Τριαντάφυλλος, ο οποίος είναι
ένας από τους εκατόν πενήντα τρεις που είπε «ΝΑΙ» στο µνηµόνιο
και στην εξαθλίωση των Ελλήνων, εάν πατούσε το ποδάρι του
στις επιτροπές, θα γνώριζε αν είχαµε µελετήσει το σχέδιο νόµου
ή όχι. Του συνιστούµε να πάρει τα Πρακτικά.
Από την άλλη πλευρά, δεν δικαιούται να πιάνει στο στόµα του
τη Χρυσή Αυγή τη στιγµή που το κόµµα του χρωστά εκατοµµύρια
ευρώ στον ελληνικό λαό, που τον έχει καταληστεύσει. Και έρχεται
σήµερα να του επιβάλει να δουλεύει επτά µέρες την εβδοµάδα,
επειδή έτσι επιτάσσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο οποίο
ο Αρχηγός του, ο Παπανδρέου, έσυρε τη χώρα και την οδήγησε
σ’ αυτήν την περιπέτεια. Ας επιστρέψουν πίσω τα χρήµατα του
ελληνικού λαού και ύστερα ας µιλήσουµε για λαθραίους.
Την ίδια στιγµή, όµως, απολύετε εργαζοµένους της ΕΡΤ, δηµοτικούς αστυνοµικούς, κ.ο.κ..
Εχθές µας είπε για πράξεις και γραπτά που αποσκοπούν στην
ανατροπή του Συντάγµατος. Να προσέχει τι λέει ο κ. Δραγασάκης! Να ανατρέξει στους νεκρούς της MARFIN και στην ανακοίνωση που εξεδόθη από τα συντρόφια του, υπέρ των Αλβανών
εγκληµατιών, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιος υπονοµεύει το Σύνταγµα και τους νόµους της πατρίδας µας.
Δεν έχουµε προσωπικά µε τον κ. Δραγασάκη. Είναι καθαρά πολιτική η αντιπαράθεση. Να µη µας πουλάει, όµως, πνεύµα και
από πάνω!
Το Σύνταγµα µπορούν να το παραβιάσουν νόµοι, διοικητικές
πράξεις και λοιπές πράξεις της εκτελεστικής και νοµοθετικής
εξουσίας, όπως κάνει ο κ. Δένδιας, όχι πράξεις µεµονωµένων πολιτών. Εκτός και αν θεωρείτε τη διανοµή τροφίµων σε Έλληνες
ως κάποιο είδους πραξικοπήµατος!
Θα αναφερθούµε τώρα στις τροπολογίες:
Διαφωνούµε µε την κατάργηση του ν. 4146/2013 που αναφέρεται στην τροπολογία µε αριθµό 675/5. Κατ’ αρχάς, είναι λάθος
η διατύπωση της τροπολογίας, γιατί ο νόµος περιλαµβάνει
άρθρα, όχι παραγράφους ενός µόνο άρθρου.
Στην αιτιολογική έκθεση, εντούτοις, αναφέρει ότι πρόκειται για
την παράγραφο 22 του άρθρου 20, οπότε δεν κρίνεται σκόπιµο
να καταργηθεί, αφού η περαιτέρω ενίσχυση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) επιβαρύνει τους καταναλωτές µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ.
Επίσης, σε σχέση µε τις υπόλοιπες τροπολογίες και συγκεκριµένα µε την υπ’ αριθµ. 672/4/19-7-2013 τροπολογία µε περιγραφή «Τροποποίηση συγκεκριµένων διατάξεων του άρθρου 25α
του ν. 3614/2007», όπου τροποποιείται η παράγραφος 3, δεν
συµφωνούµε. Τι διαπραγµατεύεται αυτή η τροποποίηση; Η προθεσµία των τριάντα ηµερών να γίνει εξήντα, για να µπορεί ο
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Υπουργός να απαντάει στα σχετικά θέµατα, τα οποία του τίθενται. Δεν συµφωνούµε, για τον απλούστατο λόγο ότι είτε απαντήσει σε τριάντα µέρες είτε σε εξήντα ή ακόµη και αργότερα, δεν
έχει καµµία κύρωση. Ενώ εσείς εδώ, ετοιµάζεστε να επιβάλετε
πρόστιµα ύψους 1.500 ευρώ και άνω στους εµπόρους και καταστηµατάρχες.
Το ίδιο ισχύει και για την τροποποίηση στην παράγραφο 5,
όπου η προθεσµία των τριάντα ηµερών γίνεται εξήντα. Δεν συµφωνούµε.
Όσον αφορά την τροποποίηση στην παράγραφο 13α δεν είµαστε αρνητικοί. Απαιτεί την τήρηση της προδικασίας και την εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής.
Με την τροποποίηση στην παράγραφο 13γ δεν συµφωνούµε.
Η προθεσµία των δύο µηνών από την άνοιξη παρατείνεται ως το
φθινόπωρο, για να µπορεί να πάει διακοπές ο Υπουργός, ενώ οι
υπόλοιποι θα δουλεύουν σαν είλωτες. Όχι, δεν συµφωνούµε!
Με την υπ’ αριθµ. 675/5/19-7-2013 τροπολογία µε περιγραφή
«Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» - προσθήκη στο ν. 2081/1992- δεν είµαστε αρνητικοί.
Θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Αφορά εγγραφή στα επιµελητήρια,
προσώπων που εδρεύουν στο εξωτερικό και εισάγουν και αποθηκεύουν αγαθά στην Ελλάδα.
Όσον αφορά την προσθήκη στο ν. 2515/1997: Υφίσταται ήδη
υποπερίπτωση 7 στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Πρόκειται για λάθος διατύπωση τροπολογίας. Η υποπερίπτωση 7 ήδη υπάρχει. Εκτός αν θέλετε να γράψετε κάτι άλλο.
Για την τροποποίηση του ν. 4072/2012, δεν είµαστε αρνητικοί.
Με αυτήν δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να εκδίδει απόφαση του Κώδικα Δεοντολογίας
Λογιστών – Φοροτεχνικών, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
προθεσµίας για υποβολή εισήγησης από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ).
Όσον αφορά την τροποποίηση του ν. 3908/2011: Ούτε σε
αυτήν είµαστε αρνητικοί. Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ». Με αυτήν εντάσσονται πλέον, όλα τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 6 στις ρυθµίσεις του άρθρου. Όµως, όσον αφορά στο σχέδιο νόµου, επειδή
υπάρχει η διάταξη 16 και 38 που επιβάλλει τη λειτουργία των καταστηµάτων και των λαϊκών αγορών τις Κυριακές, καταψηφίζουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Είχαµε πει στην πρώτη συζήτηση που είχε γίνει στην επιτροπή
πως εάν το αποσύρετε, είµαστε εδώ να συζητήσουµε ξανά το σύνολο του σχεδίου νόµου. Αυτό όµως δεν πρόκειται να γίνει, µε
τετελεσµένα στα οποία έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, τόσο
οι έµποροι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι όσο και χριστιανικοί φορείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε την κ.
Ζαρούλια.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ο
Υπουργός µίλησε για ιδεολογίες. Η Δηµοκρατική Αριστερά µακριά από τέτοιου είδους πρακτικές, υπερψήφισε αυτό το σχέδιο
νόµου, επειδή σ’ αυτό αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα νέο αγορανοµικό κώδικα ο οποίος λύνει προβλήµατα που αφορούν τον
καταναλωτή και τις επιχειρήσεις, τα οποία µέχρι τώρα δεν θέλαµε να αντιµετωπιστούν ή αντιµετωπίζονταν αποσπασµατικά.
Ακούσαµε ότι αυτό το σχέδιο νόµου αδικήθηκε. Δεν αδικήθηκε.
Το αδικήσατε, κύριε Υφυπουργέ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές, είχαµε ζητήσει να αποσυρθούν τα εδάφια β’
και γ’ του άρθρου 16, του περίφηµου άρθρου, που αφορά στη
λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές. Όµως δεν έγινε κάτι
τέτοιο.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά είχαµε τονίσει ότι αν σ’ αυτό το
άρθρο παρέµενε η λειτουργία των καταστηµάτων για επτά Κυριακές –λειτουργία που αφορά στην περίοδο των εκπτώσεων,
αλλά και στην περίοδο των εορτών και µε το οποίο ήταν σύµφωνοι και οι φορείς- θα υπερψηφίζαµε και αυτό το άρθρο. Προς το
παρόν και όσο δεν γίνεται αυτή η µετατροπή, η Δηµοκρατική Αριστερά υπερψηφίζει το σύνολο του σχεδίου νόµου, καταψηφίζοντας και τονίζοντας την ισχυρή κατηγορηµατική της διαφωνία µε
το άρθρο 16.
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Σήµερα λοιπόν προχωράµε στην επί των άρθρων συζήτηση
ενός σχεδίου νόµου που επιδιώκει να συµβάλει στη διασφάλιση
της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, προστατεύοντας τόσο
τον καταναλωτή όσο και την επιχείρηση. Περιέχει σηµαντικές
διατάξεις που µπορούν να συµβάλουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Και θα µπορούσε να είναι ένα θετικό στο σύνολό του σχέδιο
νόµου, όπως είπαµε, εάν δεν υπήρχε εκ µέρους του Υπουργείου
αυτή η ιδεολογικοποιηµένη πεποίθηση ότι η λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές θα λύσει τεράστια προβλήµατα του εµπορικού κόσµου, που έχει υποστεί τις άγριες συνέπειες της
ύφεσης και της λιτότητας.
Κύριοι Υπουργοί, δεν θεωρούµε ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο και
ότι αλλού θα πρέπει να αναζητήσουµε όλοι µαζί τις αιτίες.
Προχωρώ στην τοποθέτηση επί των άρθρων.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Α’ του σχεδίου νόµου, επιτρέψτε
µου να πω συνοπτικά ότι συµφωνούµε µε τις περισσότερες ρυθµίσεις που συνιστούν µέτρα στοιχειώδους εξορθολογισµού της
αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Εκφράζουµε όµως,
όπως είπαµε, την έντονη αντίρρησή µας στο άρθρο 16.
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από τα θετικά.
Με το άρθρο 4 ο Υπουργός Ανάπτυξης εξουσιοδοτείται να εκδίδει αποφάσεις που εξειδικεύουν την παραβατική συµπεριφορά
και τις κυρώσεις, ενώ µπορεί να ορίζει ανώτατες τιµές προϊόντων
εκεί που µπορεί ή εκεί που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισµός. Αυτή
η ρύθµιση είναι στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί βέβαια να µην παραπεµφθούν οι αποφάσεις και πάλι στις καλένδες, όπως συχνά
γίνεται.
Είναι και µια ευκαιρία να τεθεί επιτέλους σοβαρά το µεγάλο
πρόβληµα της ακρίβειας. Γνωρίζουµε όλοι ότι λόγω της εσωτερικής υποτίµησης που βρίσκεται στον πυρήνα του προγράµµατος σταθεροποίησης -όπως και να το αξιολογεί κανείς αυτό- δεν
µπορεί να λειτουργήσει το πρόγραµµα. Μειώνονται δραµατικά
οι µισθοί, αλλά οι τιµές παραµένουν στα ύψη.
Θετικό λοιπόν το άρθρο 4, αλλά επείγει ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο πολιτικής για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, ιδίως σε
βασικά αγαθά για τους πολίτες. Και αυτό το ολοκληρωµένο πλαίσιο -παρά το γεγονός ότι, όπως είπα και χθες, έχουν κατατεθεί
από τη Δηµοκρατική Αριστερά πολύ συγκεκριµένες και εµπεριστατωµένες προτάσεις- δεν το βλέπουµε στον ορίζοντα.
Τα επόµενα άρθρα εισάγουν στοιχειώδεις και απαραίτητες
ρυθµίσεις, όπως η υποχρέωση του προµηθευτή να παρέχει οδηγίες προς τον καταναλωτή για τη συντήρηση του προϊόντος στο
άρθρο 5, η σαφέστερη επισήµανση των τροφίµων στο άρθρο 6,
η τήρηση των απαραίτητων και ευδιάκριτων πινακίδων για την
πληροφόρηση του καταναλωτή για την τιµή, την προέλευση και
άλλα στοιχεία των προϊόντων στο άρθρο 7, η τήρηση σταθερού
και ορατού τιµοκαταλόγου στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
στο άρθρο 9 και η δυνατότητα του καταναλωτή να µην καταβάλει
αντίτιµο, αν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό, την απόδειξη δηλαδή, στο άρθρο 10.
Όλα αυτά είναι ιδιαιτέρως θετικά και είναι ευχάριστο ότι οι
ρυθµίσεις αυτές γίνονται από τη σκοπιά του καταναλωτή, από τη
σκοπιά της ενηµέρωσης και της προστασίας του, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της αγοράς, υπό
τον όρο, βέβαια, όλα αυτά να µην µείνουν απλώς ρυθµίσεις ενός
νόµου και να υπάρχει πραγµατικά ο σχετικός έλεγχος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 17 και 18 -και αυτά θετικά- για να ξέρουµε
αν όντως τηρούνται όλα αυτά στην πράξη. Διότι η πράξη είναι το
ζητούµενο.
Όσον αφορά τις κυρώσεις που προβλέπονται, ορθά προβλέπονται οι ειδικές κυρώσεις, ιδίως στην περίπτωση παρεµπόδισης
των ελέγχων. Δύο παρατηρήσεις µόνο θέλω να κάνω. Στο άρθρο
19 σχετικά µε τις ειδικές ποινικές κυρώσεις, θα µπορούσε να
προβλέπεται και µια ρύθµιση που ειδικά για τα τρόφιµα, πέρα
από τα πρόστιµα, θα αποκλείει τον παραγωγό και τον έµπορο
από διαγωνισµούς δηµοσίων φορέων. Αυτό θα ήταν ένας επιπλέον τρόπος να προωθήσουµε την έννοια της εταιρικής ευθύνης -µια έννοια που στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχει προωθηθεί
όσο θα έπρεπε, ενώ είναι ευρωπαϊκή πρακτική παντού πλέον- και
της ευθύνης του παραγωγού.
Ωστόσο, κάποιες διατάξεις όσον αφορά τα πρόστιµα, όπως το
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άρθρο 23, που αφορά σε πρόσθετα διοικητικά µέτρα, όταν ήδη
υπάρχει καταδικαστική απόφαση και ποινή στέρησης της ελευθερίας για αδικήµατα που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, έχει να
κάνει και µε προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης κ.λπ. είναι ενδεχοµένως κάπως σκληρές.
Για το άρθρο 15, που προβλέπει περισσότερες, τέσσερις περιόδους εκπτώσεων, δεν µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε.
Είναι καλό και για τα καταστήµατα αλλά και για τους πολίτες. Δεν
µπορούµε, όµως και να µη σηµειώσουµε ότι µε τη δραµατική
συρρίκνωση της οικονοµίας, τα καταστήµατα βρίσκονται πρακτικά σε διαρκείς εκπτώσεις και αυτό είναι που πρέπει να καταπολεµήσουµε. Να γιατί χρειάζεται µια πολιτική ελέγχου και
µείωσης των τιµών, διαφορετικά αυτό που θα προκύψει θα είναι
πάλι νέα βαθιά ύφεση.
Αυτό που δεν µπορούµε να αποδεχθούµε -το είπαµε και χθεςκαι θα καταψηφίσουµε, αν παραµείνει έτσι, είναι το άρθρο 16 για
τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές. Είναι αυτό το
άρθρο που έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση, αλλά δυστυχώς όχι
επαρκή συµφωνία, µετά από διαβούλευση του Υπουργείου µε
τους φορείς της αγοράς.
Να πούµε ότι µέχρι και την τέταρτη επιτροπή ο Υπουργός δεν
δεχόταν τη διαµόρφωση ενός υγιούς πλαισίου σε επίπεδο νοµού.
Επιζητούσε µε τρόπο ανελαστικό -αυταρχικό, θα έλεγα- και οριζόντιο, ο αντιπεριφεριάρχης να αποφασίζει µε µία µόνο οριζόντια
απόφαση το άνοιγµα ή όχι των καταστηµάτων τις Κυριακές στο
σύνολο του νοµού. Ένας άνθρωπος, χωρίς συλλογικό όργανο
που να µπορεί να τον κατευθύνει και να γνωµοδοτεί έστω, να
αποφασίζει χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν την ιδιοµορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, χωρίς ουσιαστικό ορισµό τουριστικών ζωνών, χωρίς λογική.
Δεν χρειάζεται να διαβάσω τα Πρακτικά. Υπήρχε κάθετη αρνητική τοποθέτησή του στις παροτρύνσεις που είχαµε και κάναµε
σε κάθε επιτροπή για τη δηµιουργία τουριστικών ζωνών και τη
χωροθέτηση ιστορικών κέντρων. Αυτό µε χαρά µας είδαµε να αλλάζει, αλλά ουσιαστικά να µην αποσύρεται το εδάφιο β) και γ),
αυτό που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε επόµενο επίπεδο,
αν καταφύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, τα µεγάλα καταστήµατα, να µπορούν να ανοίγουν και αυτά τις Κυριακές, µε
βάση τις διάφορες διατάξεις περί αθέµιτου ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα µείνω λίγο στη χωροθέτηση ιστορικών κέντρων και τουριστικών ζωνών. Μιλήσαµε όλοι για µια ευρωπαϊκή πρακτική. Θα
µου επιτραπεί µια προσωπική αναφορά. Έχοντας ζήσει στην Ιταλία, µια χώρα όπου έχει εφαρµοστεί το µέτρο και που έχει πάρα
πολλά ιστορικά κέντρα, θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρακτική δεν
φαίνεται να λειτουργεί. Και δεν φαίνεται να λειτουργεί παρ’ ότι
λειτούργησε και µε έναν άλλον πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, κύριε
Υφυπουργέ. Στα ιστορικά αυτά κέντρα έγινε ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, δηµιουργώντας ουσιαστικά δακτυλίους όπου
λειτουργούσαν αυτά τα καταστήµατα.
Τα ιστορικά κέντρα της Ιταλίας είναι γνωστά για τον υψηλό
τζίρο τους λόγω του µεγάλου αριθµού των επισκεπτών. Παρ’ όλα
αυτά έγινε ένας συντονισµένος αγώνας –να το πω έτσι- ώστε ο
δακτύλιος, πέραν του ιστορικού κέντρου, να είναι ουσιαστικά νεκρός για να µπορέσει να επικεντρωθεί ο τζίρος στο ιστορικό κέντρο και να αναδειχθεί η ιστορική φυσιογνωµία του κάθε µέρους.
Κάτι τέτοιο δεν βλέπουµε να γίνεται στο εµπορικό τρίγωνο των
Αθηνών, δεν βλέπουµε να γίνεται στο Ναύπλιο, στην Κέρκυρα ή
στη Θεσσαλονίκη, όταν µε αυτήν την απόφαση και ο ορισµός των
τουριστικών ζωνών δεν θα έχει αντίστοιχους περιορισµούς.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι δεν συµµεριζόµαστε την επίκληση
της ευρωπαϊκής εµπειρίας όταν σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία φαίνεται ότι κανένα θετικό αποτέλεσµα δεν προέκυψε, όταν έχουν δείξει τεκµηριωµένα οι φορείς των εµπόρων,
αλλά και των εργαζοµένων, ότι είναι αντίθετοι και όταν ξέρουµε
ότι οι µόνοι που θα µπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν στις νέες
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απαιτήσεις θα είναι τα malls, τα οποία θα µπορούν να έχουν το
νέο ωράριο αλλά και να εξασφαλίζουν τον απαραίτητο αριθµό
εργαζοµένων.
Θα ήθελα να πω ότι ζούµε σε µία κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων, όπως δήλωσε ο Υπουργός, και ότι το κράτος δεν µπορεί να
απαγορεύει τα πάντα. Πράγµατι, δεν µπορεί να απαγορεύει τα
πάντα. Οφείλει, όµως, να παρεµβαίνει, να ελέγχει και να ρυθµίζει
εκεί όπου απαιτείται και προς το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου, των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και των καταναλωτών.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το κράτος παρεµβαίνει για να
απορρυθµίσει την αγορά ή για να τη ρυθµίσει, τελικά, προς όφελος των µεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς καµµία αντιµετώπιση της
ύφεσης και της ανεργίας.
Να ολοκληρώσω –λόγω του χρόνου- λέγοντας ότι είµαστε
υπέρ του κεφαλαίου Γ’ που µιλάει για την άσκηση εποπτείας των
λαϊκών αγορών και την καταβολή του ηµερήσιου τέλους, καθώς
και µε τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ’ –όπως αναφέραµε και
χθες- που έχουν να κάνουν µε το Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτή
και Αγοράς. Για πρώτη φορά ουσιαστικά προασπίζεται ο ρόλος
του καταναλωτή και από τις δύο πλευρές θέασης.
Το σχέδιο νόµου περιέχει σηµαντικές διατάξεις που συµβάλλουν θετικά σε ένα µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής πραγµατικότητας και της ελληνικής αγοράς.
Η Δηµοκρατική Αριστερά υπερψηφίζει το σχέδιο νόµου, καταψηφίζοντας το άρθρο 16.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ την ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μακρή να πάρει τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Χατζηδάκης στη χθεσινή του οµιλία, αναφερόµενος στην
Αντιπολίτευση, χρησιµοποίησε τη ρήση «Όταν δεν µας βολεύει
η πραγµατικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγµατικότητα».
Η πραγµατικότητα κατά τον κύριο Υπουργό βασίζεται σε δηµοσκοπήσεις που υποτίθεται ότι δικαιολογούν τις επιλογές της
συγκυβέρνησης. Η πραγµατικότητά σας είναι ένα επικοινωνιακό
παιχνίδι εντυπώσεων. Κάποια στιγµή, όµως, οφείλετε να έρθετε
σε επαφή και µε τη σκληρή πραγµατικότητα την οποία βιώνει ο
ελληνικός λαός εξαιτίας σας. Αυτό αποφεύγετε επιµελώς να κάνετε.
Περιγράφουν οι κυβερνητικοί Βουλευτές µία Κυριακή αρχίζοντας µε τον πρωινό εκκλησιασµό, µία πάστα στο καφέ της πλατείας, ακολουθούµενη από χάζεµα στις βιτρίνες πριν το γεύµα
και το απογευµατινό γήπεδο. Και µας ρωτούν πώς η κυριακάτικη
λειτουργία των καταστηµάτων θα διαταράξει αυτήν την ειδυλλιακή ζωή των Ελλήνων.
Στον ίδιο, βέβαια, φανταστικό κόσµο ο κύριος Υπουργός µάς
µιλάει για σοκολατίτσες στα παγκάκια. Και µετά είστε εσείς αυτοί
που µας εγκαλείτε και µας µιλάτε για την πραγµατικότητα.
Την πραγµατικότητα των ανέργων οι οποίοι διαθέτουν άπλετο
χρόνο για ψώνια, αλλά µηδενικό εισόδηµα, την έχετε ποτέ σκεφτεί; Σας ενδιαφέρει, τελικά, η πραγµατικότητα των ελληνικών
οικογενειών που η ύφεση και η αδιέξοδη λιτότητα οδηγούν στο
να κάνουν παγκάκια τα σπίτια τους;
Γιατί θέλετε να ανοίγουν τα καταστήµατα την Κυριακή; Για να
χαζεύουν τις βιτρίνες όσοι δεν έχουν λεφτά για να αγοράσουν
τα αγαθά ή για να αυξάνεται το κόστος των εµπόρων από τα λειτουργικά έξοδα;
Μας λέτε ότι το µέτρο αυτό θα είναι προαιρετικό και την ευθύνη θα την έχει ο περιφερειάρχης, αλλά δεν µας λέτε τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνησή σας για τα χιλιάδες λουκέτα για τα
οποία ευθύνεται η νεοφιλελεύθερη ουτοπία σας. Όταν διαλυθεί
το προπέτασµα καπνού που τα παραµυθάκια της πάστας και της
σοκολατίτσας δηµιουργούν, η πραγµατικότητα αποκαλύπτεται.
Αποκαλύπτεται ότι ο µόνος σκοπός σας είναι να δηµιουργήσετε
τις συνθήκες για την κυριακάτικη λειτουργία των πολυκαταστηµάτων.
Κύριε Υπουργέ, µόνοι σας παραδεχτήκατε ότι ο φορέας εκπροσώπησης των πολυκαταστηµάτων ήταν από τους λίγους φορείς που υποστηρίζουν τις προτεινόµενες διατάξεις για τη
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λειτουργία των καταστηµάτων την Κυριακή. Η πλειοψηφία των
φορέων που εκφράζει τους µικρούς επιχειρηµατίες και τους
υπαλλήλους, έχει ταχθεί εναντίον της ρύθµισης. Αναρωτιέστε
µήπως γιατί; Μήπως δεν θέλουν αυτοί να αυξήσουν τον τζίρο
τους; Μήπως δεν θέλουν να εργαστούν; Μήπως θα τους κατηγορήσει και αυτούς η συγκυβέρνησή σας για τεµπέληδες και κοπρίτες;
Μας είπατε ότι οι καταναλωτές δικαιούνται να έχουν επιλογές.
Σας απαντάµε ότι οι καταναλωτές δικαιούνται να έχουν και εισόδηµα, το εισόδηµα που η πολιτική της λιτότητας και της ύφεσης,
που η πολιτική της Κυβέρνησής σας, τους στέρησε. Μπορεί να
µη σας ενδιαφέρει βέβαια το εισόδηµα των Ελλήνων πολιτών και
να στοχεύετε στην εξυπηρέτηση των τουριστών. Σας υπενθυµίζουµε, όµως, ότι είστε Υπουργοί του ελληνικού λαού και από το
Σύνταγµα οφείλετε να υπηρετείτε το συµφέρον του. Το συµφέρον των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας είναι να µη διογκωθούν τα
λειτουργικά τους έξοδα, χωρίς να αυξάνεται ο τζίρος τους από
την έλλειψη εισοδήµατος των καταναλωτών.
Για να υπηρετήσετε αυτό το συµφέρον, οφείλετε να πάρετε
µέτρα που θα ενισχύσουν την ενεργό ζήτηση, µέτρα που να ενισχύουν το εισόδηµα, µέτρα µείωσης της ανεργίας, µέτρα πραγµατικά και απτά, που να βασίζονται σε επιστηµονικές µελέτες της
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και όχι σε µελέτη του ΟΟΣΑ, που
δεν έχετε καταθέσει σε κανέναν Έλληνα Βουλευτή και δεν ξέρουµε σε ποια στοιχεία βασίζεται, ποια µεθοδολογία ακολουθεί
και σε ποια οικονοµία ακριβώς αναφέρεται.
Ο ίδιος είπατε ότι τα κράτη δεν υπηρετούν τους εαυτούς τους.
Σας υπενθυµίζουµε ότι οφείλουν να υπηρετούν τους πολίτες
τους. Προς τους Έλληνες πολίτες πρέπει να εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας, όχι προς τις πολυεθνικές που δεν θα µειώσουν τις
τιµές, αλλά θα προσφύγουν δικαστικά προς την επέκταση της
λειτουργίας των πολυκαταστηµάτων τους.
Σας τόνισα και στη χθεσινή µου οµιλία ότι η αγορά δεν αυτορρυθµίζεται, όταν αφήνεται ασύδοτη, αλλά επικρατεί το δίκαιο του
ισχυρότερου και δηµιουργούντα καρτέλ και µονοπώλια. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έχουν το πιο ξεκάθαρο, αλλά και
το πιο αυστηρό πλαίσιο ρύθµισης της λειτουργίας της αγοράς
ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό, για να µη δηµιουργούνται καρτέλ
και µονοπώλια. Μπορείτε να κατηγορήσετε για πολλά πράγµατα
τη συγκεκριµένη οικονοµία, αλλά δεν µπορείτε να την κατατάξετε
σε καµµία περίπτωση στις χώρες σοβιέτ.
Επικαλούµενοι για άλλη µια φορά τα λεγόµενά σας, παρατηρούµε ότι η Ελβετία και η Νορβηγία έχουν κλειστά τα καταστήµατα τις Κυριακές. Αντίθετα, η Ιταλία και η Κύπρος επιλέγουν να
έχουν ανοιχτά τα καταστήµατα αυτές τις ηµέρες. Δεν µπορούµε
να µην παραδεχτούµε ότι το συγκεκριµένο µέτρο δεν βοήθησε
την Ιταλία και την Κύπρο να βγουν από την κρίση, ούτε αποτέλεσε µοχλό ανάπτυξης. Παροµοίως, η επιλογή της Ελβετίας και
της Νορβηγίας για κλειστά καταστήµατα τις Κυριακές δεν τις
έχει οδηγήσει ούτε στην ύφεση ούτε στην ανεργία.
Η ανάπτυξη δεν έρχεται µε µέτρα εντυπωσιασµού, αλλά ούτε
µε αποσπασµατικές και σπασµωδικές κινήσεις. Η ανάπτυξη έρχεται από τοµεακές πολιτικές προσεχτικά µελετηµένες, οι οποίες
λαµβάνουν υπ’ όψιν τη γνώµη της κοινωνίας, στις οποίες απευθύνεται η αναπτυξιακή πολιτική. Εάν δεν λάβετε υπ’ όψιν όλους
τους άλλους φορείς, ακούστε τουλάχιστον την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή, η οποία στη γνωµοδότησή της για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αναφέρει τα ακόλουθα: «Η ΟΚΕ έχει και
στο παρελθόν επισηµάνει ότι η ορθή νοµοθέτηση προαπαιτεί
αναλυτική εξέταση της οικονοµικής συγκυρίας και αποτίµηση
των συνεπειών των προτεινόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων στην
οικονοµία και την κοινωνία».
Όπως είναι γνωστό, η χώρα διανύει το έκτο έτος ύφεσης. Σωρευτικά η µείωση του εθνικού προϊόντος υπολογίζεται στο 25%,
µε πρόβλεψη για οριακή µείωση του πληθωρισµού, συνέχιση περικοπών στις δηµόσιες δαπάνες και αδυναµία του τραπεζικού
τοµέα να χρηµατοδοτήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσµα, η ΟΚΕ λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
απόψεις των φορέων σηµειώνει ότι οι διατάξεις που αφορούν την
απελευθέρωση της λειτουργίας καταστηµάτων, άρθρο 16, των
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λαϊκών αγορών µε παραγωγούς, άρθρο 38, για την ηµέρα της
Κυριακής θα πρέπει να επανεξεταστούν.
Η επέκταση της λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές
δεν εξυπηρετεί τους στόχους αναδιάρθρωσης και µείωσης κόστους των επιχειρήσεων ούτε εδράζεται σε ένα πλαίσιο προσδοκιών για αυξηµένη ζήτηση. Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο
καλύπτει τη δυνατότητα επέκτασης ωραρίου και λειτουργίας στις
τουριστικές περιοχές. Η καθολική αντίθεση των παραγωγικών
φορέων σε αυτήν τη ρύθµιση πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
Επιπρόσθετα, στα άρθρα 32 έως 39 προτείνεται να επανεξεταστούν ορισµένες από τις ρυθµίσεις διαµόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα ως προς την
κατανοµή αρµοδιοτήτων και τον ορισµό των µελών του Δ.Σ..
Για τα κρίσιµα άρθρα του νοµοσχεδίου η ΟΚΕ εξέφρασε την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
Άρθρο 16. Σχετικά µε το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι το Υπουργείο πρέπει να εξετάσει
σοβαρά και να λάβει υπ’ όψιν του τις αντίθετες απόψεις όλων
σχεδόν των φορέων της αγοράς, ώστε να διασφαλιστεί η υγιής
επιχειρηµατική δραστηριότητα και το δίκιο του ανταγωνισµού.
Εκτιµάται ότι το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές θα µεταφέρει µέρος της ζήτησης την Κυριακή σε βάρος των υπολοίπων ηµερών της εβδοµάδος, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας
των επιχειρήσεων. Επίσης, θα µετατοπίσει τον τζίρο και τη ζήτηση από τις µικρές και µεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις στις µεγάλες. Από νοµικής δε άποψης δεν τεκµηριώνεται ούτε η
εξαίρεση των καταστηµάτων άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων, αλλά ούτε και η έννοια της προαιρετικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε ένα λεπτό.
Τέλος, ο ρόλος των τοπικών εµπορικών συλλόγων και των
συλλογικών οργάνων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων υποβαθµίζεται πλήρως, καθώς τους αφαιρείται η δυνατότητα να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η ΟΚΕ θεωρεί
αναγκαίο για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα να διενεργηθεί µελέτη επιπτώσεων, όπως επιτάσσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν πρόκειται για νοµοσχέδιο που επιφέρει συνέπειες στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, δηλαδή SME test.
Στα υπόλοιπα άρθρα αναφερθήκαµε στη χθεσινή µας τοποθέτηση. Δύο λόγια µόνο για τις τροπολογίες. Επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 675 και ειδικό 5 ισχυρίζεστε ότι εισάγετε τη
ρύθµιση, για να προσελκύσετε επενδύσεις. Το επιχείρηµά σας
είναι προφανώς έωλο, καθώς οι πραγµατικές επενδύσεις προϋποθέτουν ολοκληρωµένη εγκατάσταση για να δηµιουργείται
προστιθέµενη αξία. Χωρίς την εγκατάσταση το µόνο που κάνετε
είναι να διευκολύνετε επιχειρήσεις, που δεν αφήνουν σχεδόν τίποτα στην ελληνική οικονοµία και παράλληλα στρεβλώνετε τον
ανταγωνισµό εις βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα για τους λογιστές κρίνουµε ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, για να ρυθµίζεται µε τον αποσπασµατικό και
πρόχειρο τρόπο της παρούσας τροπολογίας. Δεν είναι δυνατόν
να βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί στην οµηρεία των αποφάσεων
του εκάστοτε Υπουργού. Η ρύθµιση θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένη, δίκαιη και να εξασφαλίζει τη σιγουριά των απασχολούµενων στον κλάδο.
Τέλος, αντικαθιστάτε διατάξεις του ν. 4146/2013, του οποίου
το ΦΕΚ εκδόθηκε στις 18 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Κατανοώ ότι προσπαθείτε να καλύψετε την προχειρότητα και αναποτελεσµατικότητα του τρόπου µε τον οποίο νοµοθετείτε. Είναι
καιρός να σταµατήσετε την τρέχουσα πρακτική τροποποίηση
των διατάξεων µέσω τροπολογιών και να υιοθετήσετε πρακτικές
ορθής νοµοθέτησης.
Οµοίως για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 672 και ειδικό 4,
παρατηρούµε ότι τροποποιείτε νόµο που δεν έχει κλείσει ούτε
δύο µήνες στην ελληνική έννοµη τάξη. Σας υπογραµµίσαµε τη
θέση µας, ότι η πρακτική νοµοθέτησής σας είναι απαράδεκτη και
ότι δεν γίνεται να την επιβραβεύσουµε, ψηφίζοντας πρόχειρες
και αποσπασµατικές ρυθµίσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

στούµε, κυρία Μακρή.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αναχρονιστικός ο Αγορανοµικός Κώδικας λέει η Κυβέρνηση. Από το 1949 οι διατάξεις του εµπόδιζαν
την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Πρόβλεπε –λέει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας- ακόµη και το ότι το σταφιδόψωµο
θα γίνεται από σταφίδα.
Προσαρµόζουµε –λέει- το νέο πλαίσιο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Χάνεται –λέει- ένας σηµαντικός νόµος που δεν προβάλλεται όπως πρέπει, εξαιτίας του άρθρου 16. Και εδώ ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας τα έριξε στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν συµφωνεί
και δεν προβάλλει αυτόν τον νόµο, που είναι καλός.
Όντως, έχει δίκιο. Εδώ υπάρχουν δύο λογικές: Η µία είναι
όλων των κοµµάτων που στηρίζουν τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, µε όποιο µείγµα και όποιες ρυθµίσεις. Στηρίζουν τον
κύριο νόµο του καπιταλισµού, την ελευθερία της αγοράς. Ο
νόµος αυτός σε όλα τα άρθρα του ενισχύει και εµβαθύνει τη
δράση των µονοπωλίων σε όλη την αγορά.
Τι φαίνεται απ’ αυτήν τη συζήτηση; Ποια είναι η πολιτική που
έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιον στηρίζει, ποιους κανόνες και για ποιον; Απελευθέρωση της αγοράς, πλήρης ελευθερία. Αυτό προτάσσει ο
καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης, αυτό στηρίζει και σ’ αυτόν
τον νόµο και είπαν ότι από το άρθρο 1 έως το 15 τα ψηφίζουν.
Η διαφοροποίησή τους στο άρθρο 16 δεν αλλάζει τη στρατηγική του κεφαλαίου που ενισχύεται και µε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποστηρικτής όλων των αποφάσεων που εφαρµόζει, προωθούνται όλες
αυτές οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.
Η άλλη λογική είναι αυτή που έχει το ΚΚΕ, που αναδεικνύει τη
βαρβαρότητα, τη σαπίλα αυτού του συστήµατος και αγωνίζεται
για την ανατροπή του, για την οικοδόµηση µιας άλλης µορφής
οργάνωσης της οικονοµίας και της κοινωνίας, µε πρωταγωνιστές
αυτού του αγώνα για την εξουσία την εργατική τάξη και τους
συµµάχους της τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς
αγρότες.
Για να στηρίξετε την πλήρη απελευθέρωση, επικαλείστε τις
εξελίξεις, τις σύγχρονες αντιλήψεις, τα αποτελέσµατα της έρευνας και της επιστήµης.
Είναι γεγονός ότι οι πολυεθνικές έχουν ισχυρό εργαλείο τη µεγάλη πλειοψηφία της έρευνας µε δηµόσια χρηµατοδότηση. Έτσι
έχουν βρει και βρίσκουν νέους τρόπους παραγωγής προϊόντων
για περισσότερα κέρδη. Σ’ αυτό το πλαίσιο όντως το σταφιδόψωµο µπορεί να µη γίνεται από σταφίδα, αλλά από ουσία που η
γεύση της να µοιάζει µε σταφίδα. Όπως είπαµε και χθες, µπορεί
το µοσχαρίσιο κρέας να µην είναι από µοσχάρι, αλλά να είναι
προϊόν που δηµιουργήθηκε στο εργαστήριο από ίνες µοσχαριού.
Ο κώδικας πρέπει να προσαρµοστεί στις εξελίξεις που δηµιουργούν οι πολυεθνικές. Ο κώδικας τι προβλέπει; Ενηµέρωση
στον καταναλωτή για το προϊόν και η ευθύνη θα ανήκει στον καταναλωτή. Αφού θα διαβάσει την ετικέτα, θα ενηµερωθεί, είναι
ελεύθερος να το αγοράσει ή όχι. Ο καταναλωτής πρέπει να εξειδικευτεί, να έχει γνώσεις χηµικές, να γνωρίζει τις ουσίες, ώστε
να µπορεί να προστατευτεί από το όποιο προϊόν του πλασάρει η
πολυεθνική. Ο νέος κώδικας αποτελεί κυριολεκτικά βιτρίνα κι όχι
εργαλείο προστασίας της υγείας του λαού.
Μπορεί η νοµοθεσία, όπως και η κοινοτική στην οποία προσαρµόζεται, να έχει κάποια ελάχιστα προστατευτικά µέτρα για τη διατροφή. Όµως στην πράξη δεν µπορούν ούτε αυτά να εφαρµοστούν, γιατί προσκρούουν στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, που σκοπό του έχει το αυξανόµενο κέρδος των καπιταλιστών. Εδώ είπαµε και χθες για τα διατροφικά σκάνδαλα τα οποία
είναι πάµπολλα και πώς αυτά εξελίχθηκαν.
Αυτές είναι οι ανάγκες των µονοπωλίων και δεν µπορεί να εµποδίζονται από καµµία νοµοθεσία και από κανέναν έλεγχο. Το
αντίθετο µάλιστα συµβαίνει.
Στα άρθρα 1 µε 4 περιλαµβάνεται το πεδίο εφαρµογής και οι
ορισµοί, όπως έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
είπε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έτσι ώστε να χωράει
στην ερµηνεία κάθε νέα ανακάλυψη των πολυεθνικών.
Τα άρθρα 5 έως 9 δίνουν ένα πλαίσιο για την επισήµανση των
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τροφίµων που ισχύει ούτως ή άλλως, λόγω του κανονισµού
1169/2011. Πρόκειται για προσαρµογή του εγχώριου νοµικού
πλαισίου στους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λογική
ξεκινά από τον κανονισµό 178/2002, ο οποίος είναι η βάση και
από αυτόν απορρέει η υποχρέωση πλήρους ενηµέρωσης του καταναλωτή µέσα από την επισήµανση του προϊόντος από τον επιχειρηµατία, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την ασφάλεια των
τροφίµων. Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να πουλάνε ό,τι θέλουν, αρκεί να το αναγράφουν στην επισήµανση και να τεκµηριώνουν ότι αυτό που παράγουν είναι
σύµφωνο µε τη νοµοθεσία.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται µία σειρά σηµαντικών ζητηµάτων να
ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις. Διαβάζουµε –το είπαµε
και χθες αλλά θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό κι όσοι µας ακούν
ας βγάλουν συµπεράσµατα- τι θα ρυθµίζεται, λοιπόν, µε τις
υπουργικές αποφάσεις: Το είδος και το περιεχόµενο του προστατευτέου αγαθού, η παραβατική συµπεριφορά, η πράξη ή παράλειψη που βλάπτει τον καταναλωτή, ο τρόπος της προστασίας
της αγοράς, οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των διαφόρων καταστηµάτων και επιχειρήσεων. Όλα αυτά θα ρυθµίζονται
µε υπουργικές αποφάσεις. Γιατί; Ποιος ο λόγος τέτοια σηµαντικά
ζητήµατα να ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις; Ας αφήσουµε αυτούς που µας ακούν να βγάλουν τα αναγκαία συµπεράσµατα.
Στα άρθρα 5 και 6 δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας µέσα απ’
αυτό το µοντέλο, η οποία κατ’ ουσίαν βολεύει αποκλειστικά τα
µεγάλα µονοπώλια. Στα ζητήµατα της επισήµανσης γίνεται µεγάλη συζήτηση και υπάρχουν µεγάλες κόντρες µεταξύ των µονοπωλίων. Θυµίζουµε την περίπτωση των ληγµένων προϊόντων.
Αυτές οι διατάξεις νόµου δεν φέρνουν κάτι καινούργιο, απλά
σταθεροποιούν τη βάση και τα γενικώς αποδεκτά. Το τοπίο είναι
θολό σε αρκετά ζητήµατα γιατί υπάρχουν µεγάλοι ανταγωνισµοί
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγµατος χάριν για
το ζήτηµα της αναγραφής της χώρας προέλευσης της πρώτης
ύλης, αλλά και για άλλα.
Τα άρθρα 7 και 9 αφορούν κυρίως αγορανοµικά ζητήµατα τα
οποία σχετίζονται µε τη διάθεση των προϊόντων στα σηµεία λιανικής πώλησης.
Το άρθρο 15 αφορά στην αύξηση των περιόδων εκπτώσεων,
όπως και των προσφορών. Εµείς είπαµε και χθες, παρ’ όλο που
φαίνεται να ευνοεί τους καταναλωτές, ότι αυτό αποτελεί αίτηµα
των µεγάλων εµπορικών καταστηµάτων που έχουν δυνατότητα
προγραµµατισµού. Δεν έχει να προσφέρει κανένα όφελος στους
αυτοαπασχολούµενους µικρούς εµπόρους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε καθεστώς εκπτώσεων για τόσο µεγάλο διάστηµα.
Επίσης, τα άρθρα 17 και 18 προβλέπουν τις αρµόδιες αρχές
του ελέγχου και τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι δειγµατοληψίες. Αυτό βέβαια ισχύει ήδη. Είπαµε όµως χθες πολλά για το
θέµα των ελέγχων και για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποφύγει τον έλεγχο, ιδιαίτερα των προϊόντων που διακινούνται από τις τρίτες χώρες.
Στα άρθρα 28 και 30 προβλέπονται ρυθµίσεις θεµάτων αγοράς
πετρελαιοειδών. Είπαµε πάλι ότι υπάρχουν βελτιώσεις, αλλά σε
ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισµού ούτε ο πρατηριούχος
προστατεύεται ούτε ο καταναλωτής θα ωφεληθεί περισσότερο,
αφού οι τιµές δεν θα µειωθούν.
Σχετικά µε τις λαϊκές αγορές, στα άρθρα 32 έως 39 έχετε ρυθµίσεις µε τις οποίες οι λαϊκές αγορές διαφωνούν ριζικά και χθες
προβάλαµε εδώ το ζήτηµα οι άδειες να δίνονται από τις περιφέρειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε ένα λεπτό,
κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι ένα λεπτό. Δώδεκα λεπτά µίλησαν
όλοι. Από την αρχή, από χθες ακόµη που δεν δευτερολογήσαµε,
είπαµε να καλύψουµε τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εντάξει, θέλετε να κλείσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είπαµε και χθες, λοιπόν, για τις λαϊκές
αγορές οι άδειες να εκδίδονται από τις περιφέρειες. Εσείς θέλετε να τους στέλνετε σε πέντε, έξι δήµους και να παίρνουν ξεχωριστή άδεια από τον κάθε δήµο. Επίσης προβλέπετε τη
λειτουργία των αγορών την Κυριακή. Θέλετε οπωσδήποτε η Κυριακή να καταργηθεί και µ’ αυτόν τον τρόπο.
Στο άρθρο 38 δίνετε µε ρητό τρόπο τη δυνατότητα πώλησης
τυροκοµικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. Αυτό κινείται στη
λογική απελευθέρωσης των πάντων και πλήρους ευελιξίας, αρκεί
πάλι ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων να αποδεικνύει ότι εφαρµόζει τον νόµο.
Στα άρθρα 40 έως 42 προβλέπονται ρυθµίσεις για τις καταναλωτικές οργανώσεις. Εµείς θεωρούµε ότι όλη αυτή η προβολή,
η ενίσχυση που είχαν και έχουν οι καταναλωτικές οργανώσεις,
άσχετα µε την όποια προσφορά είχαν ή έχουν, έγινε για να προχωρήσει «αβρόχοις ποσί» η πλήρης απελευθέρωση, µεταφέροντας τις ευθύνες του κράτους για την υγεία και την ασφάλεια, για
την ποιότητα και τις τιµές και όλη τη δράση των πολυεθνικών,
στον ίδιο το λαό. «Οργανωθείτε, κάντε καταναλωτικές οργανώσεις για να µπορέσετε να προστατευτείτε», λέει.
Ας προχωρήσουµε στο άρθρο 16 που καταργεί την κυριακάτικη αργία. Θέλουµε για άλλη µία φορά να εκφράσουµε την κατηγορηµατική µας αντίθεση και να καλέσουµε την Κυβέρνηση να
αποσύρει αυτό το άρθρο. Η κυριακάτικη αργία ήταν µία ιστορική
νίκη όλης της εργατικής τάξης της χώρας µας, ήταν ένας ιστορικός σταθµός και αφετηρία οργανωµένης ταξικής πάλης.
Έρχεται η Κυβέρνηση µετά από εκατόν τρία χρόνια και λέει:
«Υπάρχουν αντιδράσεις γιατί αυτό που φέρνουµε είναι κάτι καινούργιο και συνήθως το καινούργιο φοβίζει». Καινούργιο; Μετά
από εκατόν τρία χρόνια να γυρίσουµε πάλι στο «καινούργιο», δηλαδή πριν από εκατόν τρία χρόνια!
Η Κυβέρνηση µε την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας των
εµποροκαταστηµάτων υλοποιεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απαίτηση των µεγάλων επιχειρηµατιών στο
χώρο του εµπορίου και του τουρισµού. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερη ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων στο εµπόριο και θα οδηγήσει στη χρεοκοπία χιλιάδων
µικροµάγαζων που δεν θα µπορούν να δουλεύουν επτά µέρες
την εβδοµάδα, δώδεκα ώρες την ηµέρα. Είναι προποµπός συνολικότερων ανατροπών στις εργασιακές σχέσεις και στον εργάσιµο χρόνο για όλους σχεδόν τους κλάδους. Ήδη στο πολυνοµοσχέδιο -δεν το είπαν σωστά κάποιοι εισηγητές χθες εδώµετά από αντίδραση αφαιρέθηκε αυτό το άρθρο που προέβλεπε
τα 586 ευρώ όχι για το πενθήµερο σαραντάωρο, αλλά για το
εξαήµερο σαρανταοκτάωρο.
Αυτό προέβλεπε η ρύθµιση στο πολυνοµοσχέδιο. Και µετά από
αντίδραση, το έβγαλε έξω αυτό. Η Κυβέρνηση, όµως, θα το επαναφέρει, γιατί αυτός είναι ο στόχος της.
Τα µικρά καταστήµατα δεν κλείνουν επειδή δεν λειτουργούν
τις Κυριακές. Αυτά τα κλείνει η κυριαρχία των µονοπωλίων στο
εµπόριο και τη διανοµή, η φτώχεια των εργαζοµένων που εξαπλώνεται, η βαριά φορολογία, τα χαράτσια. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας θα αυξήσει την ανεργία στο χώρο του
εµπορίου.
Τη στιγµή που το λαϊκό εισόδηµα δεν φτάνει ούτε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, η Κυβέρνηση ισχυρίζεται πως οι ρυθµίσεις για την αργία τις Κυριακές δίνουν τη δυνατότητα στους
καταναλωτές να ψωνίζουν σε περισσότερες ώρες και στους τουρίστες –που είναι δεκαεπτά εκατοµµύρια- να καταναλώνουν και
να γεµίζουν τα θησαυροφυλάκια των µαγαζιών.
Δίνει τη δυνατότητα να ανοίγουν τα µαγαζιά έως και πενήντα
δύο Κυριακές τον χρόνο και αυτό γίνεται στο όνοµα της ανεργίας. Αυτό σηµαίνει για τον εµποροϋπάλληλο στα σαράντα χρόνια δουλειάς που απαιτούνται για τη σύνταξη, να στερηθεί από
τη ζωή του –µε τις πενήντα δύο Κυριακές και µε οκτώ ώρες
ακόµη- δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα ώρες ή ακόµα πέντε
χρόνια που θα δουλεύει για τις πολυεθνικές. Για τον αυτοαπασχολούµενο οι πενήντα δύο Κυριακές µε δώδεκα ώρες την κάθε
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µια, για σαράντα χρόνια επίσης δουλειάς, σηµαίνει ότι θα στερηθεί από τη ζωή του εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα ώρες ή επτά χρόνια ακόµα.
Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι αυτό το µέτρο δεν αφορά µόνο
τους εµποροϋπάλληλους. Αν περάσει και αυτό το µέτρο θα ανοίγουν οι τράπεζες, οι παιδικοί σταθµοί για να καλύπτουν την εργασία της µητέρας, τα εργοστάσια θα προµηθεύουν εµπορεύµατα
και άλλες δραστηριότητες.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για
λίγο, γιατί σε σχέση µε τον τουρισµό έχουν ειπωθεί πάρα πολλά.
Ξέρουµε ότι είναι πολιτικοί φίλοι της Κυβέρνησης ο ΟΣΕΤΕΕ ο
οποίος, πάνω στα ερείπια των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στα ξενοδοχεία και τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, θησαυρίζει.
Τους χαρίσατε πρόγραµµα απασχόλησης µε δέκα χιλιάδες
νέους και νέες, τζάµπα εργασία, τζάµπα εργατικό δυναµικό. Χάθηκαν δέκα χιλιάδες κανονικές θέσεις εργασίας και στη θέση
τους είναι αυτοί οι νέοι και οι νέες. Στερήσατε δέκα χιλιάδες εισφορές εργαζοµένων στα ταµεία.
Χαίρονται µε τον θάνατο που σκορπίζουν οι ιµπεριαλιστές σε
άλλες ανταγωνίστριες χώρες, γιατί γεµίζουν τα θησαυροφυλάκιά
τους, καθώς από αυτές τις χώρες έρχονται εδώ οι τουρίστες.
Ενεργείτε προς όφελος αυτών που ευθύνονται για την κρίση,
την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους δυνάστες της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης, αυτούς που στερούν τη δουλειά,
την υγεία, την παιδεία, τη σύνταξη, την ίδια την επιβίωση.
Εµείς θα φροντίσουµε ο αγώνας ενάντια στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, ενάντια στο σύνολο της πολιτικής σας που
σκορπίζει τη δυστυχία, που γεµίζει αδιέξοδα, να είναι µαζικός και
αποφασιστικός από όσους καταστρέφονται από τα µονοπώλια
και τις πολιτικές που τις στηρίζουν. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα
δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις.
Καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου και σε σχέση µε την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ δεν ξέρουµε γιατί το Υπουργείο κατέθεσε άλλη τροπολογία που βάζει ηµεροµηνία ως τέλος το
2018. Η πρόταση του ΚΚΕ νοµίζουµε ότι είναι σωστή και λύνει το
πρόβληµα των λογιστών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παίρνω τον λόγο γιατί θέλω να αναφερθώ στη
διάταξη που είναι µεθόδευση «Δούρειου Ίππου», µε την οποία
στοχεύεται η ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση.
Στον πολιτικό και στον δηµόσιο λόγο όλοι µας αναφερόµαστε
στη µικρή και µεσαία ελληνική επιχείρηση ως τη βάση της ελληνικής οικονοµίας, αλλά όταν κάνουµε πολιτικές το µόνο που δεν
µας ενδιαφέρει είναι αν θα στηριχθεί αυτή η οικονοµία ή µάλλον
το αντίθετο.
Είναι σαφές ότι το άρθρο 16 εµφανίζεται αλλιώς και µεθοδευµένα η εξέλιξή του θα είναι διαφορετική.
Το ότι η εξέλιξη θα είναι διαφορετική προεξαγγέλλεται από
την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία αναφέρεται
στην αντισυνταγµατικότητά του.
Είναι µία διάταξη η οποία, σαφέστατα, εξαιρεί τις µεγάλες επιχειρήσεις του λιανεµπορίου, όταν είναι βέβαιο ότι αυτές οι επιχειρήσεις µε µία απλή προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας
θα ρίξουν τη διάταξη στο κοµµάτι που τους αφορά και θα περάσουν στην εφαρµογή του νόµου εξαρχής.
Είναι, λοιπόν, φανερό για ποιο λόγο ενώ το σύνολο των οργανώσεων των µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, η ΓΣΕΒΕΕ,
η ΕΣΕΕ, οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, έχουν τοποθετηθεί
χωρίς καµµία εξαίρεση κατά της διάταξης του άρθρου 16, οι οργανώσεις του µεγάλου εµπορίου -του λιανεµπορίου- παρεµβαίνουν υπέρ της διάταξης δείχνοντας τι πρόκειται να γίνει στη
συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για δεύτερη φορά εφαρµόζεται
στη χώρα σχέδιο για τη διοικητική και οικονοµική οργάνωση της
χώρας από τους Βαυαρούς. Είχε εφαρµοστεί και πριν από εκατόν ογδόντα χρόνια χωρίς να πετύχει, γιατί τα δεδοµένα που
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έχουν αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν το πρόγραµµα δεν έχουν στο
µυαλό τους την Ελλάδα. Άλλα µεγέθη, άλλη οικονοµία, άλλου µεγέθους επιχειρήσεις. Η µεταφορά, λοιπόν, σχεδίων τα οποία
έχουν δοκιµαστεί σε επίπεδο µεγάλων χωρών και επιβάλλονται
στη χώρα, είναι σχεδόν βέβαιο εξαρχής ότι θα αποτύχουν.
Θα ήθελα τώρα να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και στους άλλους παραγωγικούς Υπουργούς και να πω ότι,
ενώ η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε δίνη κρίσης, αυτοί φαίνονται άφωνοι, χωρίς ουσιαστική παρέµβαση για τη στήριξη της
ελληνικής παραγωγικής βάσης. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε
σωστές διατάξεις, επιεικείς, θετικές, στις οποίες όµως διατάξεις
λείπει η βασική έγνοια.
Αυτήν τη στιγµή, κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι καταρρέει η
ελληνική παραγωγική βάση και αντιµετωπίζουν τεράστιο ζήτηµα
κατάρρευσης-κλεισίµατος, οι υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις. Κι
όµως γι’ αυτές τις υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, καµµία µέριµνα, καµµία πολιτική από το Υπουργείο σας και από τα άλλα παραγωγικά Υπουργεία.
Απεναντίας, µέσα σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει διατάξεις
προστασίας του καταναλωτή σαν να ήµασταν σε µία περίοδο
ήρεµης οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, βάζετε τη διάταξη
«Δούρειο Ίππο» µε το άρθρο 16.
Τα όσα λένε οι Βρετανοί µε το κίνηµα, το οποίο έγινε για την
προστασία της Κυριακής αργίας, τα γνωρίζετε. Σας τα θύµισαν
ούτως ή άλλως και η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Δηλαδή, το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί η προσωπική
ζωή των Ελλήνων µικροµεσαίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί η µικροµεσαία επιχείρηση, το
γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί η τοπική κοινωνία, το γεγονός ότι πρέπει να έχουµε σεβασµό στην εκκλησιαστική παράδοση, το γεγονός ότι ο Έλληνας χρειάζεται χρόνο για την υγεία
του –και αυτή η υγεία έχει σχέση µε την ανάπαυση και µε την ξεκούραση- και για να δει τα παιδιά του, θεσµικά οργανωµένα τις
Κυριακές, όλα αυτά φαίνεται ότι δεν σας απασχολούν.
Απεναντίας, µεθοδεύετε να δώσετε την «καυτή πατάτα» υποκριτικά από το Υπουργείο, στις περιφέρειες. Και πώς γίνεται
αυτό; Με τρόπο ο οποίος –επίσης σας ενηµερώνω- θα πέσει στο
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ο νόµος αυξηµένης τυπικής ισχύος, που αφορά τη λειτουργία
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προβλέπει τη θεσµική οργάνωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει περιφερειάρχης µε τις αρµοδιότητές του, αλλά υπάρχει και
περιφερειακό συµβούλιο µε τις αρµοδιότητές του. Ο αντιπεριφερειάρχης παίρνει τις αρµοδιότητες που του δίνει ο περιφερειάρχης.
Εδώ έρχεστε σήµερα για να διώξετε την «καυτή πατάτα», για
να µην πάρετε ευθύνες και δεν µεταφέρετε το σύνολο της ευθύνης στο θεσµό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά παραγκωνίζοντας τη θεσµική λειτουργία του κράτους, παραγκωνίζοντας
τη θεσµική λειτουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, παραγκωνίζοντας τις αρµοδιότητες του περιφερειάρχη που στο κάτωκάτω είναι εκλεγµένος και του περιφερειακού συµβουλίου που
είναι συλλογικό όργανο, την αναθέτετε σε ένα άτοµο.
Είµαι βέβαιος πως αυτό το κάνετε διότι υπάρχει ο φόβος του
συλλογικού οργάνου. Το συλλογικό όργανο που λέγεται περιφερειακό συµβούλιο είναι βέβαιο ότι θα ακούσει τη φωνή των συλλογικών οργάνων που εκφράζουν τη µικροµεσαία ελληνική
επιχείρηση και τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Επειδή,
λοιπόν, ξέρετε ότι από τα συλλογικά όργανα που λέγονται περιφερειακά συµβούλια δεν θα περάσουν τέτοιες διατάξεις, φροντίζετε, περιγράφοντας το Σύνταγµα, παρακάµπτοντας τον νόµο,
να δώσετε αρµοδιότητες στον αντιπεριφερειάρχη. Μπορεί τη
διάταξη να την ψηφίσετε, η διάταξη όµως θα πέσει. Δεν ισχύει.
Βάζετε σε περιπέτεια εξαρχής την όλη διάταξη.
Κλείνοντας θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στο άρθρο 17.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 17, λέει πως αρµόδιες, συναρµόδιες
για ελέγχους είναι επτά, οκτώ, δέκα υπηρεσίες. Αυτό ισχύει και
σήµερα. Εάν θέλετε να κάνετε έργο, θα έπρεπε να οργανώσετε
τους ελέγχους ώστε να φύγουµε από το αλαλούµ της πολλαπλότητας των ελέγχων, της πολλαπλότητας των ευθυνών, της πολ-
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λαπλότητας των αρµοδιοτήτων, οι οποίες καταλήγουν σε έλλειψη ελέγχων ή πολλαπλούς ελέγχους εκεί που γίνεται στόχευση.
Αντί, λοιπόν, να κάνετε το στοιχειώδες, δηλαδή αυτό που χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος, έναν συντονισµό των ελέγχων, αναφέρετε δέκα υπηρεσίες µε συναρµοδιότητα σε ελέγχους.
Δηλαδή στην απόλυτη αναποτελεσµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αλλά επειδή είµαστε συµπατριώτες
και επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, είναι δυνατόν, κύριε Μπόλαρη, για την Καβάλα να αποφασίζει το περιφερειακό συµβούλιο
στην Κοµοτηνή; Τι εικόνα έχει; Μετά µιλάµε για αποκέντρωση.
Αν δεν έχει άποψη κατά τόπους η Πέλλα για παράδειγµα, που µιλάει η κ. Τζάκρη, ποιος ξέρει για την Πέλλα καλύτερα από τον
αντιπεριφερειάρχη;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ας αποφασίσει ο αντιπεριφερειάρχης
της Πέλλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό λέω. Ακριβώς, ο
αντιπεριφερειάρχης της Πέλλας πρέπει να αποφασίσει. Δεν ξέρει
καλύτερα ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης του νοµού; Γι’ αυτόν
µιλάµε για τον αντιπεριφερειάρχη του νοµού, όχι τους τοµεακούς.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Όλα τα θέµατα τα χειρίζεται το περιφερειακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά να αποφασίζει η Κοµοτηνή για την Καβάλα;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Εδώ είναι η κατ’ εξαίρεση του νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καταλαβαίνετε τι
εννοώ. Ξέρουν τις ιδιαιτερότητες των Σερρών οι Θεσσαλονικείς;
Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των ειδικών αγορητών.
Έχει ζητήσει τον λόγο για νοµοτεχνικές παρεµβάσεις και διορθώσεις ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ορίστε, κύριε Χρυσοχοΐδη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε καταθέσει µια τροπολογία µε γενικό αριθµό 672 και ειδικό 4, εµπροθέσµως, στις 19 Ιουλίου του 2013. Τροποποιείται µια διάταξη, η οποία έχει ψηφιστεί
τον Μάιο του 2013, δηλαδή πριν από δύο µήνες. Για πρώτη φορά
στη χώρα εισήχθη ο θεσµός του διαιτητικού δικαστηρίου και στις
εταιρείες του δηµοσίου, στις ΔΕΚΟ δηλαδή, µε έργα που εποπτεύουν και επιβλέπουν αυτές, γιατί στο δηµόσιο, όπως ξέρετε,
ισχύει ο θεσµός της διαιτησίας και του διαιτητικού δικαστηρίου.
Ο λόγος για τον οποίον ερχόµαστε στη Βουλή αυτήν τη στιγµή
είναι για να δοθεί µια παράταση. Προβλεπόταν µέχρι τις 29 Ιουλίου, δηλαδή µέχρι µεθαύριο, οι επιχειρήσεις να καταθέσουν
προσφυγές για τη διαιτησία και να αποφασίσει ο Υπουργός µέσα
στον Αύγουστο. Αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε, είναι αδύνατον. Δεν
είναι έτοιµες οι επιχειρήσεις να το κάνουν. Αφορούν υποθέσεις
παλαιότερες και πρέπει να προετοιµαστούν. Δεν θα ήταν, όµως,
δυνατόν και από τις υπηρεσίες να υπάρξουν έτοιµες, ώριµες εισηγήσεις, προκειµένου να οδηγηθούµε σε µεγάλες και σοβαρές
αποφάσεις που αφορούν τα διαιτητικά δικαστήρια για τις συγκεκριµένες υποθέσεις.
Έτσι, λοιπόν, δίνεται κατ’ αρχάς µια παράταση µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου για τους αντισυµβαλλόµενους, δηλαδή για τις επιχειρήσεις να υποβάλουν το αίτηµά τους και τα επιχειρήµατά τους
για τη διαιτησία.
Δεύτερον, καθιερώνεται η εισήγηση προς τον Υπουργό του Διοικητικού Συµβουλίου, του κύριου φορέα του έργου, που εποπτεύει το έργο στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Στην τρίτη διάταξη εισάγεται µια περαιτέρω διασφάλιση, µε
την έννοια ότι όσες υποθέσεις αφορούν το παρελθόν και βρίσκονται ενώπιον άλλων δικαστηρίων πολιτικών ή διοικητικών,
απαραίτητη προϋπόθεση για να προσφύγουν στη διαιτησία είναι
η εµπρόθεσµη και νόµιµη προδικασία, η οποία έπρεπε να είχε τηρηθεί. Αν, δηλαδή, δεν είναι εµπρόθεσµες και είναι εκπρόθεσµες
ή δεν είναι νόµιµες οι διαδικασίες προσφυγής σε άλλα δικαστήρια, δεν είναι δυνατή και η προσφυγή στη διαιτησία.
Τέλος, όπως σας είπα προηγουµένως, επεκτείνεται σε πρώτη
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φάση η ad hoc προθεσµία για τις 10 Σεπτεµβρίου των επιχειρήσεων που θέλουν να προσφύγουν στα διαιτητικά δικαστήρια.
Κατ’ αυτήν την έννοια ζητούµε από τη Βουλή την κύρωση
αυτής της ρύθµισης, προκειµένου το επόµενο χρονικό διάστηµα
να υπάρξει προετοιµασία απ’ όλες τις πλευρές, έτσι ώστε όταν
θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία να είναι διαδικασία µε κύρος,
µε σοβαρότητα, µε διαφάνεια, µε νοµιµότητα, όπως συµβαίνει
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στο τέλος το Συµβούλιο Επικρατείας ως κατά νόµον πια αρµόδιο, όπως εδώ στη Βουλή µε
τον παρόντα Υπουργό κ. Χατζηδάκη και τον κ. Καλογιάννη νοµοθετήθηκε, να ορίσει τον επιδιαιτητή και τη διαδικασία διαιτησίας,
η οποία θα αποδώσει τα τελικά αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ τον συνάδελφο Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαµάνη να
πάρει τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, διάβασα πρωί-πρωί, γιατί δεν ήµουν παρών, την οµιλία του κ. Χατζηδάκη. Με πάρα πολλά σηµεία της επιχειρηµατολογίας σας συµφωνώ, γιατί τα βρήκα και αντικειµενικά και
πειστικά και νοµίζω και αποτελεσµατικά. Υπάρχουν όµως και
άλλα σηµεία, τα οποία καλό είναι να µην τα επικαλείστε.
Για παράδειγµα, ως επιχειρηµατολογία για το άρθρο 16 αναφέρετε τον Δήµαρχο της Αθήνας κ. Καµίνη. Σας ενηµερώνω ότι
δεν υπάρχει απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου, ήταν προσωπική
του άποψη. Και δεν υπάρχει απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου,
γιατί το πιθανότερο είναι ότι αν η δική µου παράταξη δεν ψήφιζε
την πρόταση, δεν θα πέρναγε. Διότι εντός της δικής του παρατάξεως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι επιχείρηµα.
Δεύτερον, σας άκουσα να λέτε ότι µε το να µένουν ανοικτά τα
µαγαζιά –δεν µου αρέσει η φράση, την έχω ακούσει κι από άλλους Υπουργούς και κυρίως τον κ. Δένδια- «θα ανακαταλάβουµε
τις πόλεις». Δεν ανακαταλαµβάνονται οι πόλεις από τέτοια πράγµατα. Είναι σίγουρο ότι δεν ανακαταλαµβάνονται έτσι οι πόλεις.
Για παράδειγµα, µιας και µιλάµε, πολλοί από µας έχουµε ζήσει
στο εξωτερικό και ξέρουµε ότι στους δρόµους που απαγορεύεται τις κοινές µέρες το παρκάρισµα, το Σαββατοκύριακο από τις
15.00’ το µεσηµέρι µέχρι τη Δευτέρα στις 6.00’επιτρέπεται. Απαγορεύεται µόνο το λεγόµενο αντικοινωνικό παρκάρισµα, σε ράµπες αναπήρων, µπροστά σε χώρους αποκοµιδής απορριµµάτων
και άλλα παρόµοια πράγµατα.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι όταν κατεβαίνουν το Σαββατοκύριακο
για παράδειγµα στο κέντρο της Αθήνας να πιούν έναν καφέ από
την περιφέρεια –µε κοιτάζει ο κ. Χρυσοχοΐδης και γίνονταν και
επί των ηµερών του αυτά, δεν ξέρω τι τους πιάνει όλους τους
Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης- και πάει η Τροχαία και τους βάζει
κλήσεις σε όλη την Πατριάρχου Ιωακείµ, για παράδειγµα, σε όλη
την Κανάρη και κοστίζει ο καφές 80 ευρώ, δεν θα ξανακατέβουν
να πιουν καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι ανακαταλαµβάνονται οι πόλεις και όχι µε επιχειρήµατα. Τις άλλες ηµέρες εντάξει,
αλλά Κυριακή πρωί Δεκαπενταύγουστο –όπως γινόταν πέρυσι
θυµάµαι- έγραφαν κλήσεις στην οδό Κανάρη που πέρναγε αυτοκίνητο µια φορά στα δεκαπέντε λεπτά; Λέω ένα παράδειγµα.
Σας άκουσα να λέτε ότι δεν είναι µόνο για τους Έλληνες, ότι
είναι και για τα δεκαεπτά εκατοµµύρια τουρίστες. Όµως, ξέρουµε όλοι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι οι τουρίστες είναι τέσσερις, άντε πέντε µήνες τον χρόνο.
Το είπα και χθες και το επαναλαµβάνω και σήµερα: Η ζωή η
ίδια ή θα στηρίξει το µέτρο που κι εγώ στηρίζω και θα πετύχει ή
η ίδια η ζωή θα το απορρίψει.
Οι µόνοι που βγαίνουν είναι οι τουρίστες από τις κρουαζιέρες.
Δυστυχώς οι άλλοι είναι µε το βραχιολάκι. Στα µεγάλα ξενοδοχεία ξέρετε ότι υπάρχουν ολόκληρες αγορές από τουριστικά
είδη. Γι’ αυτό δεν είδα να γράψετε τίποτα για παράδειγµα, που
βγήκε και ο ΣΕΤΕ και το στήριξε.
Γιατί πρέπει ένα µεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο να έχει µέσα
από τσολιαδάκια µέχρι δεν ξέρω τι; Πώς θα δουλέψει το αντίστοιχο µαγαζί στην Πλάκα παραδείγµατος χάριν; Δεν είδα να
γράφετε τίποτα τέτοιο µέσα.
Πολύ σωστά –και τα στηρίζω µετά µανίας- είναι τα µέτρα που
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παίρνετε για τα πετρελαιοειδή στα πρατήρια.
Κύριε Υπουργέ, εµένα θα µαλλιάσει η γλώσσα µου µέχρι να
µου απαντήσει η Κυβέρνηση. Στρίβετε. Όλο στρίβετε. Στην πηγή
πότε θα βάλετε µέτρα; Η µεγάλη φοροδιαφυγή στα καύσιµα δεν
γίνεται στα πρατήρια, γίνεται στην πηγή. Αλλά στην πηγή θίγονται πολύ συγκεκριµένα συµφέροντα που έχουν ονοµατεπώνυµα.
Εκεί, λοιπόν, θέλω να δω πότε θα µου φέρετε εµένα εδώ µέσα
στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): ...(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, δεν είναι «στην πηγή». Καταλαβαίνετε τι εννοώ, όταν λέω «στην πηγή».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Τα συστήµατα εισροών-εκροών εννοείτε από
τα διυλιστήρια.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, εντάξει! Τώρα ξέρετε τι εννοώ,
πλοία και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο πράγµα, έτσι; Λοιπόν, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
Δεύτερον, στο νοµοσχέδιο το κατεπείγον υπάρχει άρθρο που
ανοίγει ένα παράθυρο που µιλάει για κατασχέσεις από τους εφόρους σε όσους χρωστούν παρακάµπτοντας µάλιστα και τα δικαστήρια. Σας άκουσα εχθές να µην είστε και απόλυτα σαφής. Το
τι συµβαίνει δεν έχει να κάνει απόλυτα µε το νοµοσχέδιο, αλλά
εγώ σας κρούω τον κώδικα του κινδύνου από σήµερα για τους
πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας που έχει ανασταλεί µέχρι
31 Δεκεµβρίου.
Τώρα έχουµε Ιούλιο. Μην πείτε ότι δεν έρχεται προειδοποίηση.
Μιλώ για τον εαυτό µου, αλλά καταγράψτε ότι την άποψη αυτήν
δεν την έχω µόνο εγώ, την έχουν πολλοί Βουλευτές. Καταγράψτε
την κατηγορηµατική αντίθεσή µας. Καταγράψτε την από τώρα.
Αύριο θα δούµε τι τελική µορφή θα πάρει αυτό το άρθρο. Δηλαδή δεν κατάλαβα! Θα έρθει ο έφορος να κάνει κατάσχεση και
εγώ δεν θα έχω δικαίωµα να πάω στο δικαστήριο; Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να µην επεκταθώ και φύγω
από το θέµα.
Για τις λαϊκές αγορές, δεν απαντήσατε στην οµιλία σας για τον
αντιπρόεδρο που σας είπα να εκλέγεται και όχι να ορίζεται. Είπε
ο κ. Σκορδάς ενδεχοµένως και συγγνώµη αν το έχει πει. Από τις
διορθώσεις που κάνατε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Θα το πει µετά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Α, µετά. Εντάξει.
Κάνατε διορθώσεις που πράγµατι άµβλυναν πολλές από τις
αντιθέσεις, γιατί άκουγα τώρα τους συναδέλφους που είπαν «στο
σύνολο του εµπορικού κόσµου». Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ ήµουν µε το Προεδρείο εχθές έξω µετά τις
διορθώσεις. Δεν µπορώ να µιλήσω εξ ονόµατός τους, αλλά έχει
ονοµατεπώνυµο το Προεδρείο. Βρείτε τον κ. Κουκίδη και συζητείστε. Νοµίζω ότι πολλές από τις αντιρρήσεις που υπήρχαν
έχουν αρθεί. Επαναλαµβάνω ότι το αν θα δικαιωθείτε εσείς στις
εκτιµήσεις σας ή εµείς που θα το ψηφίσουµε θα το δούµε µετά
από έναν χρόνο. Μπορεί να συµβεί αυτό που λέτε εσείς, µπορεί
να συµβεί όµως αυτό που λέµε εµείς.
Και µία τελευταία παρατήρηση που θέλω να µου την εξηγήσετε, που λέτε εδώ ότι τριάντα ηµέρες πριν από την έναρξη των
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εκπτώσεων απαγορεύεται στους υπευθύνους των εµπορικών καταστηµάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις, ιδίως µε
διαφήµιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων.
Γιατί; Ξέρετε τώρα τι συµβαίνει; Δικαίως λένε οι µικροί ότι είναι
δάκτυλος των πολυκαταστηµάτων αυτός, γιατί τα πολυκαταστήµατα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Όχι, οι µικροί το έχουν ζητήσει αυτό.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, δεν είµαι σίγουρος. Εµένα
ήρθαν και µε βρήκαν από τη γειτονιά µου στη Σπύρου Μερκούρη
και µου τα είπαν αυτά. Διότι αυτοί δεν έχουν δυνατότητα να διαφηµιστούν. Οι άλλοι µόλις αρχίσουν οι εκπτώσεις…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ακριβώς γι’ αυτό το απαγορεύουµε τριάντα
µέρες πριν.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, εγώ άλλο λέω. Γιατί να µην
µπορούν να διαφηµιστούν οι µικροί; Δεν καταλάβατε. Γιατί -το
όνοµα είναι τυχαίο, επειδή είχε κάνει πάταγο η διαφήµιση- το
«JUMBO», παραδείγµατος χάριν, είχε δικαίωµα να κάνει σποτ
στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, οπότε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): ...(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, κατά τη διάρκεια. Πού το λέτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα σας το πω. Μισό λεπτό.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει. Ωραία. Εποµένως θέλω διευκρίνιση επ’ αυτού του θέµατος για να δω ότι είναι ίση η µεταχείριση.
Με τις διορθώσεις, λοιπόν, που κάνατε σε ό,τι µε αφορά, ψηφίζω και επί της αρχής και επί των άρθρων το νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι πρέπει όλοι οι Υπουργοί να δείξουν την ευελιξία που
χρειάζεται. Να πω και µια καλή κουβέντα για τον κ. Χρυσοχοϊδη
που είχε την ευελιξία να έρθει να υποστηρίξει την τροπολογία
του. Δεν το κάνετε όλοι στο Υπουργικό Συµβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο καθένας κρίνεται.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συµφωνώ απολύτως.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, λησµόνησα προηγουµένως να
κάνω µια πολύ µικρή διόρθωση.
Στο σηµείο που αναφέρεται ότι «η παράγραφος 3 του άρθρου
25Α» µπαίνει η φράση «τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου».
Δηλαδή, η λέξη «παράγραφος» αντικαθίσταται από τη φράση «τα
δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου». Επίσης, η λέξη «τροποποιείται» αντικαθίσταται από τη λέξη «τροποποιούνται».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να τα καταθέσετε,
κύριε Χρυσοχοΐδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ασφαλώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

«

245

246

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

247

248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τέρενς Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, επιλέγω να µιλήσω από αυτήν εδώ τη θέση, όσο κι αν αυτό ενδεχοµένως να προκαλέσει την αντίδρασή σας, για να καταδείξω στον
κόσµο σε µια άδεια Αίθουσα ότι είµαστε εκατό Βουλευτές του Α’
Θερινού Τµήµατος και είµαστε σκορπισµένοι σε ταυτόχρονες
επιτροπές, έτσι ώστε να µην µπορούµε να εργαστούµε σωστά,
λειτουργικά και µε τάξη µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αυτήν τη στιγµή λειτουργεί η Επιτροπή Εµπορίου, η Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.
Θα έπρεπε όµως όλοι οι συνάδελφοι να είναι εδώ σε ένα τόσο
σηµαντικό νοµοσχέδιο και όχι να είναι σκορπισµένοι.
Αυτό, βεβαίως, έχει να κάνει µε τον Κανονισµό της Βουλής,
που έναν χρόνο ζητάω ως Βουλευτής να αλλάξει για να µπορώ
να λειτουργώ µε τάξη και µε συνέπεια και δεν µπορώ δυστυχώς.
Ας προχωρήσουµε τώρα στο νοµοσχέδιο, το οποίο οφείλω να
πω ότι έχει πολύ θετικές διατάξεις σε ό,τι αφορά το νοικοκύρεµα
του εµπορίου και ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά του Υφυπουργού
κ. Σκορδά.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να σταθώ στα δύο επίµαχα κοµµάτια, δηλαδή των άρθρων εκείνων που αφορούν την
αρµοδιότητα των λαϊκών αγορών και τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές.
Θα ξεκινήσω µε τη διάταξη για τις λαϊκές αγορές, που προκαταβολικά λέω ότι την καταψηφίζω.
Είµαι, όπως γνωρίζετε και οι δύο Υπουργοί, ίσως ο µοναδικός
δηµοσιογράφος που µε το µικρόφωνο στο χέρι ξέρω όλες τις
λαϊκές αγορές της Ελλάδας -όλες!- µε εκείνα τα άκοπα αµοντάριστα ρεπορτάζ που έκανα στα δύο κανάλια, «STAR» και
«ALTER».
Ένα από τα βασικά θέµατα που µου έλεγαν και οι παραγωγοί,
αλλά και οι έµποροι των λαϊκών αγορών ήταν ο τρόπος µε τον
οποίο έµπαιναν κάτω από µια πολύ περίεργη συνεργασία που
είχαν εν πάση περιπτώσει –για να το πω λίγο πιο κοµψά- µε τις
δηµοτικές αρχές.
Μονίµως τα παράπονά τους ήταν σχετικά µε τους δηµάρχους,
οι οποίοι µε διάφορες µεθοδεύσεις τους καταπίεζαν και τους
έβαζαν εδώ και εκεί. Μιλάµε ακόµα και για υπονοούµενα όχι
απλά ψηφοθηρικά, αλλά ακόµα και για υπονοούµενα του τύπου
«δώσε τόσα µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών για να πάρεις τον
πάγκο σου».
Η περιφέρεια είναι αποµακρυσµένη από τις λαϊκές αγορές εκ
των πραγµάτων και δικαιολογώ απόλυτα τους ανθρώπους των
λαϊκών αγορών που δεν θέλουν να έχουν δούναι και λαβείν µε
τους δήµους.
Οι δήµοι -και την έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκησηέχουν ζητήµατα έναντι του πολίτη. Οι πολίτες είναι αυτοί που
λένε ότι µε τους δήµους έχουν προβλήµατα εξυπηρέτησης και
διαφθοράς και όχι µόνο.
Κύριε Υφυπουργέ -απευθύνοµαι προσωπικά σε εσάς, γιατί
ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί µε το θέµα- η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι οι λαϊκές αγορές να ρυθµίζονται από τις περιφέρειες και όχι από τους δήµους.
Επίσης, µου µπαίνει πολύ έντονα µέσα στο µυαλό ότι επειδή
οι δήµοι έχουν δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπηµα τους τελευταίους µήνες, µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες τους έχουν απαξιώσει οικονοµικά και βεβαίως µε το θέµα της Δηµοτικής
Αστυνοµίας που ήταν το τελευταίο χτύπηµα, τώρα θέλετε να
τους δώσετε ένα έτοιµο πελατολόγιο και µάλιστα ενόψει των δηµοτικών αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου.
Θα προχωρήσω τώρα στο άρθρο 16, το οποίο αφορά τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές. Επειδή τα αρχεία της
τηλεόρασης υπάρχουν, πρέπει να σας πω ότι ήµουν από εκείνους τους δηµοσιογράφους που πίστευαν ότι ναι, θα πρέπει τα
καταστήµατα να είναι ανοιχτά τις Κυριακές, διότι όταν πήγαινα
στην Αγγλία και στην Ιταλία τα καταστήµατα ήταν ανοιχτά.
Γι’ αυτό και έλεγα: «Γιατί να µη γίνει το ίδιο και εδώ στην Ελλάδα για έναν εργαζόµενο που δουλεύει έξι ηµέρες την εβδοµάδα και θέλει την έβδοµη ηµέρα να πάρει τα παιδιά του, να βγει
µια βόλτα στην Αθήνα και ενδεχοµένως να ψωνίσει;». Εκείνες,
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όµως, ήταν οι εποχές που ζούσαµε, αν θέλετε, ακόµα τον ψεύτικο παράδεισό µας.
Ήταν οι εποχές της «φοβερής ανάπτυξης» µέσω των τραπεζικών δανείων, µέσω αυτού του υπερκαταναλωτικού πλούτου που
ζούσαµε, τότε που ο Έλληνας είχε χρήµα στην αγορά και όλα τα
καταστήµατα ήταν ανοικτά. Αν πάµε, όµως, τώρα και κάνουµε
µια βόλτα στην Ακαδηµίας, θα δείτε πόσα είναι κλειστά. Αν θέλετε να πάµε στην Καλλιθέα, να δείτε πόσα είναι κλειστά. Σε όλες
τις γειτονιές της Αθήνας κλείνουν συνέχεια καταστήµατα. Και δεν
είναι µόνο η Αθήνα. Σε όλη την περιφέρεια κλείνουν. Υπάρχει εµπορικός δρόµος στη Λιβαδειά, για παράδειγµα, όπου από τα σαράντα τρία καταστήµατα έχουν µείνει ανοικτά τα δεκαέξι ή
δεκαεπτά.
Και λέω: Τι εξυπηρετεί τώρα το να ανοίξει το κατάστηµα την
Κυριακή; Κάποτε µπορεί αυτός να είχε και τρεις υπαλλήλους και
να κάνανε µια σκάντζα. Τώρα µπορεί να έχει µείνει µόνο ο καταστηµατάρχης, ο οποίος θα σκεφθεί την ώρα που ανοίγει µε το
κλειδί την πόρτα του καταστήµατός του, ότι θα αφήσει να τρέχει
στο ρολόι της ΔΕΗ -και όχι µόνο- µε εξαιρετικά αµφίβολη την εµπορική του κίνηση. Διότι εδώ ο Έλληνας δεν έχει να πάει πια διακοπές -έχει µειωθεί ο εσωτερικός τουρισµός κατά 60%- και θα
µου πείτε ότι θα βγει να ψωνίσει; Άρα εδώ έχουµε ένα τεράστιο
ζήτηµα.
Και θα µου πείτε: Ωραία, και τι προτείνετε; Η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κύριε Υφυπουργέ, λέει ότι η λύση δεν είναι
να είναι ανοικτά την Κυριακή.
Και απευθύνοµαι τώρα και στον Υπουργό κ. Χατζηγάκη. Η
λύση για τους καταστηµατάρχες είναι άλλη, κύριε Υπουργέ. Είναι
αυτά που δυστυχώς απαγορεύει η τρόικα. Ποια είναι αυτά;
Η µείωση ΦΠΑ. Η µείωση των φορολογικών συντελεστών. Η
ρύθµιση των χρεών τους. Γιατί αυτή η ρύθµιση που έγινε µε το
τελευταίο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, περισσότερους θα στείλει στη φυλακή και περισσότερους θα τσακίσει από
τα µπαλκόνια.
Η επαναφορά των τραπεζών στο πλευρό των επιχειρηµατιών.
Εξακολουθεί να κάνει πάρτι, κύριε Υπουργέ, η Ziraat Bank στη
Θράκη, υποθηκεύοντας έναντι δανείου τις περιουσίες των Ελλήνων αγροτών και επιχειρηµατιών. Ήδη έχουν αρχίσει κατασχέσεις. Σιγά-σιγά οι Τούρκοι θα µας πάρουν εκεί και τη γη που
υποθηκεύουν οι Έλληνες, επειδή δεν µπορούν να βρουν από
πουθενά αλλού δάνειο.
Πάταξη του παραεµπορίου. Είναι πολύ σηµαντικό.
Όλα αυτά είναι οι προτάσεις µας. Λέµε ότι, αν αυτά τα δώσουµε στους καταστηµατάρχες, τότε δεν θα χρειαστεί να δουλεύουν -όπως εσείς, τουλάχιστον, ισχυρίζεστε- και τις Κυριακές
για να αυξήσουν κάπως τον τζίρο τους. Πολύ φοβάµαι ότι η ίδια
η αγορά θα αυτοκαταργήσει αυτό που εσείς εισηγείστε.
Σε ό,τι αφορά όµως την αρµοδιότητα του να λαµβάνει την απόφαση η αντιπεριφέρεια, είτε ο αντιπεριφερειάρχης µόνος του
είτε µε το αντιπεριφερειακό του συµβούλιο, θα συµφωνήσω απόλυτα. Ξέρετε κάτι; Τους είχαµε αποκαλέσει µικρούς πρωθυπουργούς, αν θυµόσαστε, σε εκείνες τις προεκλογικές καµπάνιες στις
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Τότε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ,
µε την οποία σήµερα συνεργάζεστε ως Νέα Δηµοκρατία, κύριε
Υπουργέ, έλεγε, «Οι µικροί πρωθυπουργοί». Και τώρα έχουν γίνει
οι απαξιωµένοι αυτοδιοικητικοί. Τους έχουν κοπεί τα κονδύλια,
τους έχουν κοπεί αρµοδιότητες. Δεν υπάρχουν περιφέρειες και
αντιπεριφέρειες.
Έχω δεκαεννέα εκλογικές περιφέρειες στην κοινοβουλευτική
µου εποπτεία και σας διαβεβαιώ ότι όπου κι αν πηγαίνω, βλέπω
απογοητευµένους αντιπεριφερειάρχες, οι περισσότεροι από
τους οποίους λένε: «Είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθώ».
Θα ψάχνετε για λαµόγια ή για πολύ πλούσιους ενδεχοµένως του
χρόνου τον Μάιο, για να κατέβουν ως υποψήφιοι.
Παρ’ όλο, όµως, που είναι τόσο απαξιωµένοι, ναι, να πάρουν
και την ευθύνη. Και ξέρετε γιατί; Όχι γιατί δεν θέλουµε να έχουµε
εµείς την ευθύνη ως Βουλή, αλλά γιατί ίσως αυτοί να ξέρουν καλύτερα τον τόπο τους. Αλλιώς θα σκεφτεί ο Αντιπεριφερειάρχης
της Σάµου, για παράδειγµα, που είναι ένα τουριστικό νησί και αλλιώς θα σκεφτεί ο Αντιπεριφερειάρχης της Αιτωλοακαρνανίας
που δεν είναι και τόσο τουριστικό µέρος. Άρα, τουλάχιστον, ως
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προς αυτό θα συµφωνήσουµε.
Από κει και πέρα, όµως, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Κυριακών µέσα στη κρίση, την ώρα που σας κάνουµε συγκεκριµένες προτάσεις για το πώς µπορούν να σωθούν οι καταστηµατάρχες, µε οδηγείτε –παρά τα όσα έλεγα ως δηµοσιογράφος
την ώρα που κυκλοφορούσε χρήµα στην αγορά- εκ των πραγµάτων, λόγω αυτής της απίστευτης µείωσης της αγοραστικής µείωσης του Έλληνα, στο να µην µπορώ να το δεχθώ, κύριε
Υπουργέ, πραγµατικά µε τίποτα.
Θα περιµένω, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, την ονοµαστική ψηφοφορία.
Μπορούµε να ξέρουµε αν θα γίνει σήµερα ή αύριο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα το ξέρετε σύντοµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ KOYIK: Εντάξει.
Από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κουίκ.
Επειδή, όµως, ξέρω ότι τα παρακολουθείτε όλα, καλό θα είναι
να διαβάσετε και το πόρισµα του κ. Ρακιντζή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το οποίο τι λέει, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αναφέρεται στα της
αυτοδιοίκησης.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Καλό είναι, κύριε
Πρόεδρε, να κάνουµε µία κουβέντα την οποία να ακούει ο κόσµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα είναι καλό. Δεν
είναι κακό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Είναι εις επίρρωση
του τι είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ακριβώς.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η κ.
Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πάρα πολύς λόγος για το
άρθρο 16 του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου, που αφορά τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές.
Το Υπουργείο έµεινε µόνο του, εναντίον όλων, να υπερασπίζεται αυτήν την άχρηστη διάταξη. Γι’ αυτό σας κατηγορούν πλέον
οι πάντες: Η ΕΣΕΕ, οι εµπορικοί σύλλογοι, η Εκκλησία. Εσείς,
όµως, συνεχίζετε να τους αγνοείτε επιδεικτικά.
Η τελευταία γραµµή άµυνάς σας ήταν ότι πρόκειται για προαιρετική λειτουργία των µικρών καταστηµάτων τις Κυριακές.
Άρα, κατά την άποψή σας, µικρό το κακό.
Βέβαια, µόνο εσείς θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε το δικολαβίστικο αυτό επιχείρηµα για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα.
Και σας ερωτώ: Γιατί νοµίζετε ότι οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι
αντιδρούν τόσο πολύ; Δεν θέλουν, άραγε, το καλό τους; Δεν ξέρουν τη δουλειά τους; Δεν είναι σε θέση να εκτιµήσουν τις ανάγκες της πελατείας τους;
Ένα άλλο ψευδοεπιχείρηµα, που ακούστηκε, είναι ότι ο τζίρος
θα αυξηθεί αναλογικά µε την αύξηση των ωρών λειτουργίας των
καταστηµάτων. Ήθελα να ξέρω, πού ζείτε επιτέλους; Δεν βλέπετε την ολική κατάρρευση της ζήτησης στην αγορά; Δεν έχετε
ακούσει τίποτα για την ύφεση και για τη φτωχοποίηση εκατοµµυρίων Ελλήνων καταναλωτών;
Γράφετε στην αιτιολογική σας έκθεση πως η εν λόγω διάταξη
προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και είναι σύµφωνη µε τις
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το σκεπτικό αυτό µου θυµίζει ειλικρινά νεοφιλελεύθερα εγχειρίδια ανθρώπων οι οποίοι κάθονται
πίσω από ένα γραφείο και γράφουν διάφορες θεωρίες για το
πώς λειτουργεί το εµπόριο.
Καθήµενος, όµως, κύριε Υπουργέ, σε µία καρέκλα, στην άνεση
του γραφείου του, ποτέ κανείς δεν κατάφερε να καταλάβει τι
συµβαίνει γύρω του στον πραγµατικό κόσµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Το παρόν νοµοσχέδιο δεν πάσχει µόνο από έλλειµµα επαφής
µε τη σηµερινή πραγµατικότητα της κοινωνίας και της αγοράς.
Πάσχει και από την ασθένεια του συγκεντρωτισµού. Θέλει, για
παράδειγµα, ο κύριος Υπουργός να έχει λόγο για το ποιοι θα
είναι οι πρόεδροι των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών. Δεν εµπιστεύεται τον κατά τόπο αρµόδιο περιφερειάρχη ή µάλλον θέλει
να διορίζονται φίλοι του στις θέσεις αυτές.
Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει µε τη χωροθέτηση λαϊκών αγορών
στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όπου αφαιρείτε την αρµοδιότητα από τους δηµάρχους, οι οποίοι µε βάση την αρχή της εγγύτητας, θα είχαν την καλύτερη δυνατή εικόνα των τοπικών
προβληµάτων και αναγκών, για να την πάτε στην περιφέρεια.
Κύριε Υπουργέ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κατανοούµε την
ανάγκη να υπάρξει ένα σύγχρονο νοµοθέτηµα το οποίο θα αντικαταστήσει το ξεπερασµένο πια αγορανοµικό πλαίσιο. Είµαστε
υπέρ της ρύθµισης της αγοράς και υπέρ της προστασίας του καταναλωτή. Δεν πρέπει, όµως, να ξεχνιόµαστε ούτε και να εθελοτυφλούµε.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα ρυθµίζει θέµατα των
νοµίµων αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Υπογραµµίζω τη λέξη
νοµίµων, γιατί οι κυρώσεις που περιέχονται µπορούν εξ ορισµού
να αφορούν µόνο µια αδειοδοτηµένη επιχείρηση. Αυτή είναι, λοιπόν, η λέξη κλειδί. Η νόµιµη αγορά, όπου αυτή ακόµη υπάρχει,
καθώς πλέον ολόκληρος ο εµπορικός κόσµος της χώρας βλέπει
παντού την αλµατώδη προέλευση του παραεµπορίου σε βάρος
των νοµίµων καταστηµάτων.
Το λέω αυτό, γιατί µια τέτοια συζήτηση, όπως η σηµερινή, όταν
γίνεται εν κενώ, τείνει να παίρνει εξωπραγµατικά χαρακτηριστικά.
Εµείς καλά κάνουµε και ρυθµίζουµε εδώ, τα θέµατα της νόµιµης
αγοράς, αρκεί να κρατάµε επαφή µε την πραγµατικότητα γύρω
µας και να καταλαβαίνουµε, πως αυτή η αγορά έχει πλέον πολύ
περιορισµένη έκταση και προσδόκιµο ζωής.
Είναι η ίδια η αγορά που αποδίδει έσοδα στο κράτος από άµεσους φόρους και χαράτσια, όπως και τέλη στους δήµους. Είναι
εκείνη η αγορά που κρατά ακόµη και σήµερα θέσεις εργασίας,
προσφέροντας εισφορές στο ΙΚΑ. Είναι η ίδια η νόµιµη αγορά
που θα µπορούσε να δώσει και άλλα έσοδα στο δηµόσιο, όπως
είναι ο ΦΠΑ, αν δεν είχε καταρρεύσει η ζήτηση λόγω των µνηµονίων που υπέγραψαν Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Είναι τέλος η
αγορά που φθίνει, δεχόµενη την ανελέητη επίθεση του παραεµπορίου.
Τα δε στοιχεία για την πάταξη του παραεµπορίου είναι δυστυχώς απολύτως απογοητευτικά. Ο αρµόδιος Υπουργός κ. Σκορδάς µου έστειλε πέρυσι µία απάντηση, µέσω της Βουλής, που
επιβεβαίωσε τις χειρότερες προβλέψεις του εµπορικού κόσµου
της χώρας.
Συγκεκριµένα, µετά από ελέγχους εµπλεκοµένων στο παρεµπόριο, µέσα σε ένα εξάµηνο, επιβλήθηκαν από το Υπουργείο
Ανάπτυξης συνολικά πρόστιµα που άγγιξαν το αστρονοµικό
ποσό των 20.000 ευρώ. Αν είναι δυνατόν!
Η όλη υπόθεση γίνεται ακόµη πιο εξωφρενική, αν σκεφθεί κανείς τον παράνοµο τζίρο δισεκατοµµυρίων και το γεγονός ότι τα
όποια πρόστιµα εισπράττονται σπανιότατα, ιδιαίτερα από λαθροµετανάστες, οι οποίοι έτσι και αλλιώς λειτουργούν τελείως παράνοµα στη χώρα µας.
Πρόκειται, εποµένως, για την απόλυτη γελοιοποίηση του κράτους, το οποίο δυστυχώς συνεχίζει και επί της νέας συγκυβέρνησης, να παρακολουθεί τελείως αδιάφορο την οικονοµική
καταβαράθρωση των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών και τον εξευτελισµό κάθε έννοιας νοµιµότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ σηµαντικό οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της κάθε κυβέρνησης να αφορούν την
ουσία και όχι το θεαθήναι. Γι’ αυτό και πρέπει κάποτε να αποκτήσουµε την αίσθηση της προτεραιότητας. Καλά είναι τα πρόστιµα
και οι κυρώσεις στους νόµιµους επιχειρηµατίες, όταν παρανοµούν, αλλά οφείλετε να δείτε πρώτα απ’ όλα το παρεµπόριο,
αυτήν τη διογκούµενη µάστιγα της πραγµατικής οικονοµίας, που
στερεί τουλάχιστον 6.000.000.000 ευρώ ετησίως, από τα δηµόσια ταµεία. Γιατί όσο διαιωνίζεται η εικόνα ενός κράτους που
πάει να εισπράξει, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα µόνον
από τους ήδη δηλωµένους και φορολογηµένους, τόσο θα γιγαν-
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τώνεται η δικαιολογηµένη αίσθηση της αδικίας.
Μπορείτε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επιτέλους να πρωτοτυπήσετε. Ας ασχοληθεί το Υπουργείο σας, κατά προτεραιότητα, µε
την αλλοδαπή µάστιγα του παραεµπορίου και ας αφήσει επιτέλους ήσυχους τους νόµιµους Έλληνες εµπόρους να χαρούν τουλάχιστον τις Κυριακές τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Παρακαλώ, τη συµπατριώτισσά µας κ. Τζάκρη να λάβει τον
λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που καλούµαστε
να ψηφίσουµε σήµερα επί των άρθρων έχει πολλές θετικές διατάξεις αλλά δυστυχώς και αρκετές αµφιλεγόµενες.
Θα ξεκινήσω από τις δεύτερες. Το κεντρικότερο από τα θέµατά του ή τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκε µέχρι τώρα ως το
κεντρικότερο, αφορά όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, τη λειτουργία των καταστηµάτων κατά τις Κυριακές. Μάλιστα το Υπουργείο
προς υποστήριξη του βασικού του επιχειρήµατος ότι η λειτουργία των καταστηµάτων κατά τις Κυριακές θα αυξήσει, ή στη χειρότερη περίπτωση θα κρατήσει αµετάβλητη τη ζήτηση και ότι
επίσης θα βελτιώσει τον ανταγωνισµό µε ευεργετικές διατάξεις
για τον καταναλωτή, µας διέθεσε και µία παρουσίαση µε στοιχεία
που το αποδεικνύουν.
Να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι το πώς θα αυξηθεί κι αν αυξηθεί η ζήτηση τελικά -που εγώ πιστεύω ότι δεν θα αυξηθεί και θα
σας πω παρακάτω- είναι κάτι που µόνο η πράξη θα δείξει. Όλες
οι µελέτες, που παρουσιάζετε, στηρίζονται σε έωλες παραδοχές,
που µπορούν εύκολα να ανατραπούν.
Όπως είπε προηγουµένως και ο κ. Κακλαµάνης, είναι ένα ζήτηµα που µέλλει να αποδείξει η ίδια η ζωή αν και κατά πόσο θα
αυξηθεί τελικά η ζήτηση.
Η διάταξη, λοιπόν, που αφορά το άνοιγµα των καταστηµάτων
κατά τις Κυριακές -δυνητικά και τις πενήντα δύο Κυριακές του
χρόνου- δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά την άποψή
µου, για τους λόγους που θα αναλύσω αµέσως.
Κατ’ αρχάς, το πρόβληµα της ελληνικής οικογένειας και της
ελληνικής οικονοµίας, του ενάµισι εκατοµµυρίου και πλέον των
ανέργων, δεν είναι η έλλειψη χρόνου για να κάνουν τις αγορές
τους αλλά η έλλειψη χρηµάτων, η έλλειψη αγοραστικής δύναµης.
Έτσι, όσον αφορά αυτό το ζήτηµα, το άνοιγµα των καταστηµάτων δεν θα βελτιώσει τους τζίρους απ’ ό,τι φαίνεται. Ούτε,
όµως, επαρκεί το επιχείρηµα που άκουσα από εσάς τον ίδιο, ότι
οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα θέλουν να ψωνίσουν,
καθώς το νοµοσχέδιο δεν αφορά τις τουριστικές περιοχές. Άλλωστε, οι τουρίστες, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν έρχονται στην
Ελλάδα µόνο για µια µέρα. Μάλιστα, η µόνη αναφορά στις τουριστικές περιοχές έγινε χθες µε την προσθήκη της βελτίωσης
που εσείς φέρατε, που επιτρέπει το άνοιγµα των καταστηµάτων
στις τουριστικές περιοχές και µετά τις 21.00’ το βράδυ.
Αντιθέτως, το άνοιγµα των καταστηµάτων κατά τις Κυριακές,
θα µεταφέρει ένα κοµµάτι των τζίρων από τις µικρές επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, προς
τις µεγάλες αλυσίδες, τα µεγάλα πολυκαταστήµατα, που είναι
ως επί το πλείστον βιώσιµες, υγιείς επιχειρήσεις και οι περισσότερες εξ αυτών, µάλιστα, ανήκουν σε ξένα πολυεθνικά συµφέροντα και κεφάλαια.
Αυτό θα συµβεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι αµέσως
µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου οι µεγάλες επιχειρήσεις θα
προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη, στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα κερδίσουν
την ίση µεταχείριση µε τις µικρές επιχειρήσεις. Είµαι βέβαιη ότι
σε έξι µήνες από την ψήφιση του νοµοσχεδίου µόνο τα µεγάλα
πολυκαταστήµατα θα είναι τελικά ανοιχτά. Ο µικρός καταστηµατάρχης, ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας είτε θα πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες του και να παραµείνει κι αυτός ανοιχτός τις
Κυριακές είτε θα πρέπει να αποδεχθεί, τελικά, ότι θα χάσει ένα
κοµµάτι του τζίρου του, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να κλείσει
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τη µικρή του επιχείρηση και να χαθούν κι άλλες θέσεις εργασίας.
Βεβαίως, από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας σε υπολειτουργούσες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι
όποιες ανάγκες θα καλυφθούν µε την εντατικοποίηση της εργασίας των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων.
Να σηµειώσω, βέβαια, εδώ ότι ο ανταγωνισµός µακροπρόθεσµα θα λειτουργήσει και αυτός σε βάρος του καταναλωτή, διότι
τα µικρά καταστήµατα θα πρέπει να αυξήσουν τις τιµές για να
ανταποκριθούν στις αυξηµένες δαπάνες λειτουργίας. Επίσης,
µακροπρόθεσµα, όσα µικρά καταστήµατα δεν αντέξουν, διά της
εξαφανίσεώς τους από την αγορά θα συντελέσουν στην επιδείνωση του ανταγωνισµού.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πληγεί και η ελληνική οικογένεια, που θα χάσει έστω και αυτό το µικρό διάλειµµα
της Κυριακής. Άλλο µέλος της οικογένειας θα δουλεύει τις Κυριακές, άλλο όχι, κι έτσι ο οικογενειακός συντονισµός θα γίνει
ακόµη δυσχερέστερος από αυτόν που είναι σήµερα.
Πρέπει να καταλάβουµε πως δεν πρέπει όλα τα πράγµατα να
κινούνται γύρω από τζίρους, δεν κινούνται γύρω από τζίρους.
Και πρέπει, τέλος, να υπάρχει κι ένα µικρό διάλειµµα για τους
εργαζόµενους.
Σε περίπτωση που γενικευτεί αυτό το µέτρο, δηλαδή µιλάµε
για καθολική εφαρµογή του και τις πενήντα δύο Κυριακές του
χρόνου, τότε πράγµατι θα µιλάµε για µια άλλη κοινωνία, όχι κατ’
ανάγκη αποδοτικότερη και σίγουρα όχι καλύτερη από τη σηµερινή.
Επιπλέον, στη χώρα µας, που είναι µια απολύτως απορρυθµισµένη αγορά εργασίας µε την επέµβαση της τρόικας, µε την τεράστια ανεργία και τις ανύπαρκτες δοµές ελέγχου και
προστασίας της εργασίας, έστω και µε αυτές τις λίγες ρυθµίσεις
που έχουν αποµείνει, ενδέχεται να αυξηθεί και η µαύρη, απλήρωτη εργασία. Πρέπει να σκεφτούµε τι ακριβώς θα γίνει σε καταστήµατα που οι άνθρωποι θα δουλεύουν όλη µέρα, κάθε µέρα,
χωρίς ρεπό.
Θέλω να σηµειώσω εδώ ότι ο κύριος Υπουργός έχει εισαγάγει
και µια καινοτοµία στη νοµική και διοικητική επιστήµη, που ονοµάζεται «σιωπηλή αποδοχή»! Προκειµένου να περιστείλει επί της
ουσίας τις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και να κάνει
αυτό που θέλει σε κάθε περίπτωση, δηλαδή τα καταστήµατα να
µείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές, από τη µια δίνει τη δυνατότητα
στους αντιπεριφερειάρχες να αποφασίσουν -και µάλιστα µε τη
ρύθµιση που φέρατε χθες, τη νοµοτεχνική βελτίωση, απειλεί σε
βάρος τους πειθαρχικές ποινές και µέτρα, σε περίπτωση που δεν
το πράξουν- και από την άλλη, αν δεν ληφθεί η απόφαση αυτή,
θεωρείται ότι οι αντιπεριφερειάρχες συναινούν στο άνοιγµα των
καταστηµάτων και τις πενήντα δύο Κυριακές.
Δεν µου φαίνεται ιδιαιτέρως θετική αυτή η ρύθµιση, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρία Τζάκρη…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Την αφήσατε χθες. Μίλησα και µε τον κ.
Σκορδά. Η σιωπηρή παραδοχή, παραµένει. Το µόνο που γίνεται
είναι η απειλή των πειθαρχικών µέτρων και των πειθαρχικών ποινών. Αν θέλετε, όµως, σας επιτρέπω να µε διακόψετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν ισχύει. Θα το εξηγήσει ο κ. Σκορδάς.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Τον κ. Σκορδά ρώτησα και µου είπε ότι
παραµένει η σιωπηλή αποδοχή.
Η θέση του ΠΑΣΟΚ, για να συνοψίσω, κύριε Υπουργέ, είναι ξεκάθαρη και σαφής. Τις επτά Κυριακές ανοικτά τα καταστήµατα.
Για τις επόµενες Κυριακές ας αποφασίσει ο κατά τόπους αντιπεριφερειάρχης. Νοµίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αντιπεριφερειάρχες γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα µας και
µάλιστα, κατά διάφορο τρόπο από περιοχή σε περιοχή ανάλογα
µε τις ανάγκες. Είναι διαφορετικός ο τρόπος στις τουριστικές περιοχές της ίδιας περιφερειακής ενότητας και διαφορετικός σε
άλλες όπου δεν υπάρχει η ανάγκη αυτή.
Επίσης, στα προβληµατικά σηµεία του νοµοσχεδίου συγκαταλέγεται και η ρύθµιση για τις λαϊκές αγορές.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι συµπεριφερθήκατε µε πονηρία. Σας το είπα και κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην αρ-
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µόδια επιτροπή. Ενώ αφήνετε την αρµοδιότητα στους δήµους
και στις περιφέρειες -η οργάνωση και η δοµή των λαϊκών αγορών
στους δήµους και η έκδοση των αδειών αυτών στις περιφέρειεςσε ολόκληρη τη χώρα, στους χωριστούς οργανισµούς, στις µεγάλες περιφέρειες της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,
έχετε συστήσει τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών της Αττικής και
τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών της Θεσσαλονίκης. Και λέτε µε
την καινούργια διατύπωση το εξής: «Ο Υπουργός σε κοινή απόφαση µε τον Περιφερειάρχη...». Αυτό πραγµατικά είναι παγκόσµια πρωτοτυπία, γιατί ο Υπουργός και ο περιφερειάρχης δεν
είναι στο ίδιο επίπεδο διοικητικά και νοµικά –να σας το πω έτσιγια να µπορούν να εκδώσουν κοινή υπουργική απόφαση. Κοινή
υπουργική απόφαση εκδίδουν οι Υπουργοί και γενικά τα οργανα
τα οποία είναι στο ίδιο διοικητικό και νοµικό επίπεδο, κύριε
Υπουργέ.
Η εκτελεστική εξουσία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και
να το κάνουµε, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο.
Εποµένως, εκτιµώ ότι αυτή είναι µια πατέντα του Υπουργείου,
που ουσιαστικά συµβάλλει στον έµµεσο διορισµό τους από τα
µέλη που έχουν διοριστεί από τον ίδιο.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι αυτήν τη διάταξη, τουλάχιστον,
οφείλετε να την ξαναδείτε.
Εισερχόµενη τώρα στα καλά µέρη του νοµοσχεδίου, οφείλω
να πω ότι οι διατάξεις που αφορούν τη λαθρεµπορία των καυσίµων, αποτελούν µία σηµαντική πρόοδο, η οποία εµποδιζόταν ως
σήµερα από τα κάθε λογής συµφέροντα. Και πάνω σε αυτό το
πρόβληµα πάτησαν ορισµένοι για να επιβάλλουν στην αγορά
καυσίµων τον πιο άδικο και αντιπαραγωγικό και -όπως αποδείχθηκε από την εφαρµογή του- τον πιο αναποτελεσµατικό νόµο των
τελευταίων ετών.
Επιτέλους, αυτό το πρόβληµα πρέπει κάποτε να ελεγχθεί και
να παύσει να θυµατοποιείται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και
οι Έλληνες καταναλωτές και να προστατευθούν ορισµένα ειδικά
συµφέροντα κάθε φορά.
Επίσης, στα καλά σηµεία του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ,
είναι και οι ρυθµίσεις που αφορούν τον νέο Αγορανοµικό Κώδικα.
Είναι πράγµατι µια σηµαντική αλλαγή, αν ληφθεί υπόψη ότι ο
προηγούµενος γράφτηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του ’40.
Εποµένως, στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να αλλάξει, καθώς η αγορά
και τα διακινούµενα προϊόντα δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτά
που υπήρχαν τη δεκαετία του ’40.
Ακόµη, στα καλά σηµεία του νοµοσχεδίου συγκαταλέγονται
και οι ρυθµίσεις που αφορούν τις εκπτώσεις. Στο άρθρο 15, παράγραφος 2, εκτιµώ ότι ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα
πλέον να ψωνίζει φθηνότερα και πιο συχνά. Έτσι, τα οφέλη θα
είναι ιδιαίτερα εµφανή σε αυτήν την περίπτωση και για τους τζίρους των καταστηµάτων και για τους ίδιους τους καταναλωτές.
Σε γενικές γραµµές και αν εξαιρέσουµε τις δύο αυτές επισηµάνσεις που σας έκανα στις διατάξεις στις οποίες κατά την
άποψή µου υπάρχει πρόβληµα –στις διατάξεις, δηλαδή, που
αφορούν τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές και τις
λαϊκές αγορές- το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα καλό νοµοσχέδιο.
Ρυθµίζει ζητήµατα που πρέπει να ρυθµιστούν και επιλύει προβλήµατα που η χώρα µας έχει ανάγκη.
Να πω συνοπτικά ότι συµφωνώ µε την τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και την αντίστοιχη τροπολογία που κατέθεσε
το ΚΚΕ για τη ρύθµιση των ζητηµάτων των φοροτεχνικών και των
λογιστών.
Επίσης, συµφωνώ και µε την τροπολογία που κατατέθηκε από
το Υπουργείο Μεταφορών, τον κ. Χρυσοχοΐδη, για τη ρύθµιση
των θεµάτων της διαιτησίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κ. Τζάκρη.
Ο τελευταίος εκ των οµιλητών, ο κ. Στρατούλης, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω µόνο για το άρθρο 16 που, έτσι κι αλλιώς, θεωρώ
ότι είναι ο πυρήνας αυτού του νοµοσχεδίου.
Με αυτό το άρθρο καταργείτε την Κυριακή-αργία στο εµπόριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Γιατί, κύριε Υπουργέ και γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης; Τους εργαζόµενους στο εµπόριο τους σκεφτήκατε; Δεν είναι άνθρωποι;
Δεν έχουν οικογένειες να ειδωθούν όλοι µαζί και να φάνε όλοι
µαζί σε ένα κοινό τραπέζι την Κυριακή µεσηµέρι; Δεν έχουν ανάγκες για φροντίδα παιδιών και ηλικιωµένων; Δεν έχουν ανάγκη ξεκούρασης; Δεν έχουν κοινωνικές υποχρεώσεις; Δεν δικαιούνται
καθόλου ελεύθερο χρόνο; Γιατί τους διαλύετε µε αυτήν τη ρύθµιση, την προσωπική, την οικογενειακή και την κοινωνική τους
ζωή; Γιατί τους επιβάλλετε έναν ρυθµό ζωής πολλαπλά εξαρτηµένο από τις αποφάσεις ουσιαστικά των εργοδοτών τους;
Γιατί τους µετατρέπετε σε ανθρώπινους διακόπτες που τους
ανοιγοκλείνουν όποτε θέλουν, όταν θέλουν οι εργοδότες τους;
Γιατί µε αυτόν τον τρόπο ανοίγετε την κερκόπορτα για την κατάργηση της Κυριακής-αργίας για όλους τους εργαζόµενους,
όλων των κλάδων και των τοµέων της οικονοµίας;
Μας απαντάτε, κύριε Υπουργέ, ότι το κάνετε για να υπάρξει
αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, ανάπτυξη στη χώρα, στήριξη του τουρισµού και αύξηση της απασχόλησης. Κατά τη
γνώµη µας δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Δεν θα υπάρξει αύξηση
του τζίρου στο εµπόριο, αλλά µετακύλiση του τζίρου από τις καθηµερινές προς την Κυριακή και από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις προς τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Οι λεγόµενες και περιβόητες «λευκές νύχτες» στον Δήµο Ιλίου
απέδειξαν ότι αυξήθηκε µεν η κατανάλωση αυτή τη βραδιά, τη
«λευκή νύχτα» δηλαδή, που ήταν ανοιχτά µέχρι το πρωί τα µαγαζιά, αλλά, όµως, µειώθηκε δραστικά η κατανάλωση τις προηγούµενες µέρες και τις επόµενες µέρες -τις επόµενες µε
αναµονή ότι θα έρθει καινούργια «λευκή νύχτα»- και γι’ αυτό από
ό,τι παρατηρήσατε, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν επαναλήφθηκαν «λευκές νύχτες» στο Δήµο Ιλίου µε συναπόφαση και του δηµάρχου, αλλά και των φορέων των εµπόρων
και των επαγγελµατιών.
Επίσης, τη µέρα αυτή, την Κυριακή-αργία που θα είναι ανοιχτά
τα µαγαζιά στο εµπόριο, θα µειωθεί η κατανάλωση και η κίνηση
σε άλλους κλάδους της οικονοµίας, όπως στην εστίαση, στα µουσεία, στη διασκέδαση, στο θέατρο, στους κινηµατογράφους και
όπου αλλού είχαν προγραµµατίσει να περάσουν την Κυριακή
τους οι λαϊκές οικογένειες, γιατί κυρίως τα εµπορικά κέντρα και
τα πολυκαταστήµατα τύπου «Mall» διαθέτουν όλα µαζί αυτά τα
πράγµατα.
Δεν προσφέρετε, επίσης, κύριε Υπουργέ, τίποτε στον τουρισµό, γιατί ήδη στις τουριστικές περιοχές, όπως σας είπαν και
προηγούµενοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα εµπορικά καταστήµατα λειτουργούν εδώ και πολλά-πολλά χρόνια νόµιµα τις
Κυριακές και όχι παράνοµα όπως είπατε, µε αποφάσεις νοµαρχών ή άλλων εξουσιοδοτηµένων οργάνων.
Επίσης, κατά τη γνώµη µας δεν προσφέρετε τίποτα στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Αντίθετα, µε αυτήν τη ρύθµιση οδηγείτε ακόµα περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε
κλείσιµο, σε λουκέτο, γιατί λόγω των περιορισµένων οικονοµικών
δυνατοτήτων τους, δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες λειτουργικές ανάγκες για να είναι ανοιχτά τις Κυριακές και
αδυνατούν να ανακατατάξουν το προσωπικό τους σε εναλλασσόµενες βάρδιες για να καλύψουν την Κυριακή ή αδυνατούν να
πάρουν προσωπικό µε µερική απασχόληση ή µε ειδικές βάρδιες
τα Σαββατοκύριακα. Ανοίγετε, δηλαδή, µε αυτό το µέτρο ουσιαστικά τα µαγαζιά την Κυριακή για να κλείσετε, όµως, στην ουσία
πολλά από αυτά.
Εποµένως, οδηγείτε σε αύξηση της ανεργίας µετά από αυτά
τα λουκέτα ή και σε χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων,
αφού όποιες θέσεις εργασίας αποµείνουν θα µετατραπούν από
πλήρους απασχόλησης σε ελαστικές και επισφαλείς. Ήδη, αναφέρθηκαν και προηγούµενοι οµιλητές, το 80% των θέσεων εργασίας στο εµπόριο είναι σήµερα µε ελαστικές µορφές
απασχόλησης και µε αυτό το µέτρο της κατάργησης της Κυριακής-αργίας µας οδηγείτε στο 100%.
Λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι καταργείτε στο εµπόριο την Κυριακήαργία για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές, γιατί θα έχουν περισσότερες ώρες στη διάθεσή τους για να ψωνίζουν. Το
πρόβληµα, όµως, του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων, των συνταξιούχων, των εργαζοµένων δεν είναι ότι τους λείπουν ώρες να
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ψωνίσουν.
Τους λείπουν, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
τα αναγκαία χρήµατα. Χρόνος υπάρχει, λεφτά δεν υπάρχουν σήµερα, γιατί εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών έχασαν τις δουλειές τους και σφαγιάστηκαν και οι µισθοί και οι συντάξεις τους,
ενώ µε τις φοροµπηχτικές πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται,
τους παίρνετε και ό,τι απέµεινε από τα εισοδήµατά τους µε αποτέλεσµα να µην αποµένει διαθέσιµο εισόδηµα για κατανάλωση,
η ύφεση να µεγαλώνει για έκτη συνεχή χρονιά και όλος αυτός ο
φαύλος κύκλος να µεγαλώνει ακόµη περισσότερο την ανεργία,
τη φτώχεια και τη δυστυχία.
Ταυτόχρονα, µε την αύξηση της µονοπώλησης της αγοράς και
του εµπορίου από µεγάλες εµπορικές και πολυεθνικές αλυσίδες,
που θα είναι ως αποτέλεσµα και αυτού του µέτρου, θα έχουµε
και νέα οικονοµική επιβάρυνση των λαϊκών στρωµάτων λόγω αύξησης των τιµών των προϊόντων, αλλά όχι άµεσα.
Άµεσα αυτές οι εµπορικές αλυσίδες µπορεί και να µειώσουν
τις τιµές τεχνικά για να πάρουν ό,τι πελάτες αποµείνουν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μεσοπρόθεσµα, όµως, όταν θα έχουν
µονοπωλήσει την αγορά, θα αυξήσουν ακόµα περισσότερο τις
τιµές των προϊόντων και την ακρίβεια.
Επίσης οδηγείτε σε επιβάρυνση του κυκλοφοριακού προβλήµατος και κατά συνέπεια του περιβάλλοντος στις µεγάλες πόλεις, αφού η εµπορική κίνηση θα επεκταθεί για περισσότερες
ώρες και για περισσότερες ηµέρες.
Κύριε Υπουργέ, επικαλείστε για να στηρίξετε τα επιχειρήµατά
σας µία µελέτη του ΟΟΣΑ που αµφισβητείται, όχι από εµάς, αλλά
από υπηρεσίες του ΟΟΣΑ. Αµφισβητείται ακόµα και η ύπαρξή
της, ενώ, ταυτόχρονα, η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών
Εµπόρων, η Εθνική Συνοµοσπονδία Εµπόρων, η Οµοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και άλλοι φορείς του κλάδου του
εµπορίου επικαλούνται δεκάδες µελέτες σε όλη την Ευρώπη,
στην Αυστρία, στη Γερµανία, στο Βέλγιο, στο Λονδίνο αλλά και
σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, που όχι µόνο αµφισβητούν τη χρησιµότητα του µέτρου της κατάργησης της κυριακάτικης-αργίας,
αλλά το θεωρούν και επιζήµιο για την οικονοµία, τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.
Τα ίδια λέει και η γνώµη της ΟΚΕ, της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δεν φηµίζεται για τις φιλεργατικές της θέσεις. Παρ’όλα αυτά, τα ίδια λέει για το συγκεκριµένο ζήτηµα στη
µε αριθµό 284/6-2-2013 γνώµη της που εκτιµά ότι το µέτρο αυτό
θα επιδεινώσει τη θέση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, θα επιδεινώσει τις εργασιακές σχέσεις αλλά και το επίπεδο ζωής των
εργαζοµένων και των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών.
Κύριε Υπουργέ, όταν συµβαίνουν όλα αυτά, όταν διαφωνούν
µε το µέτρο της κατάργησης της κυριακάτικης-αργίας η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ, όλοι
αυτοί οι φορείς του εµπορίου είναι καθαρό ότι το µέτρο το παίρνετε µε µία ταξική µονοµέρεια. Καταργείτε την κυριακάτικη-αργία
για να ζηµιωθούν όλοι όσοι αναφέραµε προηγουµένως, οι οποίοι
αντιδρούν σε αυτό, για να ωφεληθούν οι µεγάλες εγχώριες ή πολυεθνικές εµπορικές αλυσίδες και τα εµπορικά κέντρα τύπου
«Mall».
Και µην µας πείτε για το όριο των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων, γιατί και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
εκτιµά ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις και θα ανατρέψουν αυτό το µέτρο. Το µέτρο είναι δηλαδή το τυρί, αλλά η φάκα είναι στην προσφυγή που µπορούν
να κάνουν. Και θα κάνουν προσφυγή για αθέµιτο ανταγωνισµό.
Ούτε να επιµένετε, κύριε Υπουργέ, στην προαιρετικότητα του
µέτρου, διότι µε τόσο σκληρό ανταγωνισµό που υπάρχει, ποιος
δεν θα ανοίξει το µαγαζί του για να µην κλείσει αύριο;
Εποµένως πάρτε το πίσω αυτό το µέτρο, κύριε Υπουργέ.
Πάρτε το πίσω το γρηγορότερο δυνατόν για να µην κάνετε
ακόµα πιο φτωχούς, ακόµα πιο άνεργους, ακόµα πιο δυστυχισµένους και τους εργαζόµενους και τους αυτοαπασχολούµενους
και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να είστε καλά. Και
εµείς ευχαριστούµε, κύριε Στρατούλη.
Παρακαλώ την κ. Αραµπατζή να πάρει τον λόγο.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε µε τις διατάξεις που αφορούν στον εκσυγχρονισµό του ισχύοντος αναχρονιστικού Αγορανοµικού Κώδικα, τις ρυθµίσεις σε σχέση µε
την αγορά καυσίµου και την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
που συνέχισε να είναι αγκάθι στα έσοδα του κράτους και των
ανύποπτων καταναλωτών, και τέλος τις αλλαγές στο καθεστώς
των εκπτώσεων, την ώρα βεβαίως που η αγοραστική δύναµη των
καταναλωτών έχει δεχθεί ισχυρότατο πλήγµα, είναι ενδεικτικές
του σύγχρονου και του από καιρό αναγκαίου του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου. Είναι κρίµα, λοιπόν, που το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα επισκιάστηκε -και δικαιολογηµένα- από τον θόρυβο για την
προαιρετική λειτουργία των καταστηµάτων τις πενήντα δύο Κυριακές.
Ακούγοντάς σας, κύριε Υπουργέ, στην αρµόδια επιτροπή, κινδύνευσα να θεωρήσω τον εαυτό µου φοβικό και ακραία συντηρητικό ως προς τις τρέχουσες εξελίξεις και τις αναπτυξιακές
πρακτικές και ,ίσως, οπισθοδροµικό σε σχέση µε το ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι, µέχρι και θρησκόληπτο σε σχέση µε την κατάργηση
της Κυριακής ως ηµέρας θρησκευτικής αργίας.
Προβληµατίστηκα ακόµα περισσότερο µε την πλειοψηφία των
εµπλεκόµενων φορέων κατά τη διαδικασία της ακρόασης. Δεν
ήταν καν επιφυλακτικοί στο έστω προαιρετικό άνοιγµα των πενήντα δύο Κυριακών. Τουναντίον, εξέφρασαν σχεδόν οµόφωνα
την κάθετη αντίθεσή τους στην προαιρετική λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές.
Και βεβαίως θα µου πείτε -και πολύ ορθώς- ότι η πολιτική πρέπει να δείχνει τον δρόµο και την προοπτική και όχι να ετεροκαθορίζεται. Ωστόσο, σε µια εποχή βαθειάς οικονοµικής και
αξιακής κρίσης όπου η κοινωνική συνοχή κλυδωνίζεται µε τη
φτώχεια και την ανεργία να δυναµιτίζουν το ήδη εκρηκτικό σκηνικό, θεωρώ ότι οφείλουµε να ακούσουµε πιο προσεκτικά τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, τη µεσαία τάξη, τη
µικροµεσαία επιχείρηση, αυτούς που παράγουν το βασικό εθνικό
προϊόν σε ένα βαθειά υφεσιακό περιβάλλον µε τις υποχρεώσεις
σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορίες να οδηγούν καθηµερινά σε
λουκέτο δεκάδες µικροµεσαίους επιχειρηµατίες.
Αυτοί είναι κάθετα αντίθετοι, κάνοντας λόγο για τη χαριστική
βολή στη µικροµεσαία επιχειρηµατική τάξη που θα επιφέρει τόσο
η προσαύξηση του µισθολογικού, όσο και του λειτουργικού κυριακάτικου κόστους, µιλώντας µάλιστα συγκεκριµένα στα σχετικά τους υποµνήµατα για προσαύξηση του ετήσιου κόστους
µισθοδοσίας κατά 25% και του λειτουργικού κόστους κατά
16,5%.
Χαίροµαι, λοιπόν, που µετά τον έντονο διάλογο που αναπτύχθηκε και τις αιτιάσεις των Βουλευτών της Συµπολίτευσης µε τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέρνετε µιλάµε σήµερα κατ’
αρχάς, για προαιρετικό άνοιγµα τις επτά µόνο Κυριακές του χρόνου. Το προαιρετικό άνοιγµα τις επόµενες Κυριακές µέχρι και τις
πενήντα δύο γίνεται µε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη. Στο
θέµα αυτό, βεβαίως, θα επανέλθω ως προς τη διασφάλιση της
κοινωνικής συναίνεσης.
Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση µε το προηγούµενο κείµενο
η µη έκδοση της απόφασης εντός τριµήνου πέρα από τις ευθύνες που υπέχει για τον ίδιο τον αντιπεριφερειάρχη δεν οδηγεί αυτοµάτως –κι εδώ είναι το κρίσιµο- στο άνοιγµα των πενήντα δυο,
αλλά στο καθεστώς των επτά Κυριακών. Αυτό άλλωστε αναφέρει
ότι θα έπρεπε να γίνει και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής
επί του νοµοσχεδίου.
Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, εφόσον η σχετική ρύθµιση αποτελεί
αποκλειστική αρµοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και δεν
υφίσταται θέµα εναρµόνισης µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες θα πρέπει θεωρώ να λάβουµε σοβαρά υπ’όψιν ότι η εµπειρία από τη µερική απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας
σε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως για παράδειγµα στη Μαδρίτη, οδήγησε στο κλείσιµο των καταστηµάτων.
Ανάλογη δηµοσιευµένη πανεπιστηµιακή µελέτη δείχνει ότι η
λειτουργία των καταστηµάτων κατά τη διάρκεια των δηµόσιων
αργιών στη Γαλλία διόγκωσε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά 15% και τις πωλήσεις κατά µόλις 0,5%, γεγονός
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που επηρέασε αυξητικά τις τιµές.
Επίσης, σύµφωνα µε το κείµενο της Γνώµης Πρωτοβουλίας
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε πρόσφατη ανάλογη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για
το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές τον περασµένο Ιανουάριο επισηµαίνουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα στοιχεία για
τη λειτουργία τις Κυριακές είναι αντιφατικά.
Τέλος –παρ’ όλο που είναι αλήθεια και πρέπει να το παραδεχθούµε- τα στοιχεία δείχνουν ότι είµαστε η χώρα µε τους περισσότερους περιορισµούς στον τοµέα του ωραρίου των καταστηµάτων τις Κυριακές. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερµανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Νορβηγία που επέλεξαν να µην επιτρέψουν τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές.
Σε ό,τι αφορά το θέµα του εµβαδού τώρα, το κριτήριο του εµβαδού των καταστηµάτων δεν χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή ή θα υπάρχει απόλυτη απελευθέρωση του ωραρίου για όλους ή -για παράδειγµα στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας- υπάρχει διαχωρισµός σε
σχέση µε το εµβαδό και το ωράριο λειτουργίας. Τα καταστήµατα,
δηλαδή, που είναι πάνω από διακόσια ογδόντα τετραγωνικά επιτρέπεται να λειτουργούν έξι ώρες συνεχώς, ενώ ελεύθερα λειτουργούν τα καταστήµατα που είναι κάτω από διακόσια ογδόντα
τετραγωνικά.
Για τον λόγο αυτό, δικαίως οι φορείς της αγοράς και των καταναλωτών έχουν εκφράσει την εύλογη ανησυχία τους ότι µε
προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 και 5 του Συντάγµατος, τα µεγάλα εµπορικά και οι πολυεθνικές θα καταφέρουν κι αυτές µόνιµα να ενταχθούν στη ρύθµιση µε τη δικαίωση τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας -όπως
ρητά υπογραµµίζει και επιφυλάσσεται στην έκθεσή της η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής- εν απουσία λόγων δηµοσίου συµφέροντος που να αποκλείει τους µεγάλους από τη ρύθµιση.
Κι εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, µάλιστα, στην εισήγησή σας
στην επιτροπή –κι αν δεν κάνω λάθος κι εχθές στο Τµήµα- δεν
αποκλείσατε µια τέτοια πιθανότητα, προσφυγής δηλαδή. Είπατε
µόνο ότι εάν τυχόν συµβεί, θα επανέλθετε εκ νέου µε νέα νοµοθετική ρύθµιση.
Ερωτώ, αυτή η νέα νοµοθετική ρύθµιση δεν θα είναι εξίσου
ευάλωτη σε νέα προσφυγή και, άρα, ακύρωση στο Συµβούλιο
της Επικρατείας;
Ερχόµενη τώρα στο θέµα των εργαζοµένων, φαντάζεστε ότι
µε αυτήν την έλευση ρευστότητας, µε τις ασφαλιστικές και φοροδοτικές υποχρεώσεις να τρέχουν και να τοκίζονται ότι θα µπορέσουν οι µικροεργοδότες να καταβάλλουν το προσαυξηµένο
ηµεροµίσθιο του 75% στον εργαζόµενο της Κυριακής;
Πολύ φοβάµαι πως σε µια αµοιβαία, τόσο από τον εργοδότη,
όσο και από τον εργαζόµενο αντικειµενική θεώρηση της οικονοµικής δυστοκίας ο εργαζόµενος θα αναγκαστεί να συναινέσει
στην εργασίας της Κυριακής χωρίς πρόσθετη αµοιβή, ελαστικοποιώντας περαιτέρω το,ήδη, ξεχειλωµένο ωράριό του υπό το
φόβο βεβαίως της ανεργίας.
Σε σχέση τώρα µε το θρησκευτικό συναίσθηµα, προς Θεού δεν
είµαστε ούτε θρησκόληπτοι ούτε οπισθοδροµικοί. Σαφώς, οι βελτιωτικές παρεµβάσεις για το άνοιγµα µετά τις 11.00’ το πρωί µας
ικανοποιεί µερικώς και δηλώνει το σεβασµό στην τέλεση του
θρησκευτικού καθήκοντος της πλειοψηφίας του ορθόδοξου ελληνικού λαού.
Όµως, µην ξεχνάτε ότι το σύνολο των θρησκευτικών µυστηρίων που κρατούν την οικογένεια και την, ούτως ή άλλως τραφείσα κοινωνική συνοχή τελούνται την Κυριακή, την Κυριακή που
καταφέρνει να συγκεντρωθεί η οικογένεια. Και εδώ ακουµπάει η
ανάγκη προστασίας της οικογένειας, το δικαίωµα του εργαζόµενου γονιού στην ανάπαυση και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών
του.
Είπατε χαρακτηριστικά στην επιτροπή αναρωτώµενος, «είναι
λιγότερο Χριστιανοί οι ανθοπώλες, οι ζαχαροπλάστες που δουλεύουν τις Κυριακές;». Όχι, βέβαια. Είναι απλά η άλλη όψη του
ίδιου νοµίσµατος. Μιας κοινωνικής και θρησκευτικής συνθήκης
και παράδοσης, που την ηµέρα της κυριακάτικης-αργίας δίνει
στην οικογένεια και την κοινωνία την ευκαιρία για συνανα-
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στροφή, επαφή και επικοινωνία.
Συνοψίζοντας και επί του πρακτέου, θα πρέπει να γίνει η εξής
βασική διάκριση σε τουριστικές και µη περιοχές. Και επειδή, ευτυχώς, υπάρχουν και οφείλουµε να κινητοποιηθούµε, ώστε να
αναπτυχθούν και νέες τουριστικές περιοχές, όπου η λειτουργία
των καταστηµάτων τις Κυριακές θα είναι ευεργεσία, θα πρέπει
να επαναπροσδιορίσουµε τις τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές και να προσθέσουµε και νέες ακόµη, όπως λιµενικές
ζώνες, µαρίνες, αεροδρόµια, σταθµούς, τα ιστορικά και εµπορικά
κέντρα των πόλεων και, βεβαίως, τους θερινούς και χειµερινούς
προορισµούς. Σ’ αυτές πρέπει να νοµιµοποιήσουµε πλήρως τη
λειτουργία των καταστηµάτων όλες τις Κυριακές, γινόµενοι φιλικοί οικοδεσπότες και υπηρέτες στον τουρισµό και τα οφέλη του.
Αυτό πρακτικά θα γίνει µε την απόφαση του αντιπεριφερειάρχη
µε την αναθεωρηµένη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
16.
Σε ό,τι αφορά την έκδοση της συγκεκριµένης απόφασης, θα
πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή θα υπακούει σε διαβούλευση
των εµπλεκόµενων φορέων -επιµελητήρια, εµπορικοί σύλλογοι,
οµοσπονδίες- και ουσιαστικά θα αποτελεί απάντηση στο αίτηµά
τους για άνοιγµα, διασφαλίζοντας έτσι τη ζητούµενη κοινωνική
συναίνεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, θα ισχύσει πιλοτικά το
άνοιγµα των καταστηµάτων τις επτά Κυριακές, όπως προβλέπει
η παράγραφος 1 του άρθρου 16. Πρέπει να καταστεί, όµως, απόλυτα σαφές ότι για το επιπλέον άνοιγµα των επτά Κυριακών αυτό
που φέρατε στη νοµοτεχνική βελτίωση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης τριµήνου και µη έκδοσης απόφασης από τον αντιπεριφερειάρχη, θα σηµαίνει ότι το δικαίωµα για περαιτέρω άνοιγµα
καθίσταται ανενεργό και, άρα, τα καταστήµατα παραµένουν κλειστά και όχι ανοιχτά, όπως στο προηγούµενο κείµενο, τις υπόλοιπες Κυριακές. Έτσι απηχείται και η ratio legis του νόµου και η
κοινωνική συναίνεση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς σας ευχαριστούµε
Παρακαλώ τον Υπουργό, τον κ. Σκορδά, να λάβει τον λόγο για
δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ, κατ’ αρχάς, υποχρέωσή µου να καταθέσω κι εγώ µε
βάση την επέτειο της αποκατάστασης της δηµοκρατίας σήµερα
µία παρατήρηση, ότι η συµβολή µας και η τιµή που οφείλουµε
στη σηµερινή επέτειο της αποκατάστασης της δηµοκρατίας
θεωρώ ότι είναι να ενσκήψουµε στις παθογένειες της Μεταπολίτευσης που µας έχουν σύρει στην οικονοµική και κοινωνική κρίση
των τελευταίων χρόνων. Οφείλουµε µε µεταρρυθµίσεις και αλλαγή νοοτροπίας, πρώτα απ’ όλα, να ενδυναµώσουµε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Αυτό νοµίζω ότι είναι το καλύτερο
που µπορούµε να κάνουµε σε ό,τι αφορά τη σηµερινή µέρα και
αυτόν τον σκοπό νοµίζω ότι υπηρετούµε µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου.
Θα απαντήσω, κατ’ αρχάς, σε δυο-τρεις από τις παρατηρήσεις
που έχουν γίνει από τον κ. Κακλαµάνη, την κ. Τζάκρη και τον κ.
Κουίκ.
Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση ο αντιπρόεδρος του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών να εκλέγεται, αν αυτό επιθυµεί η Βουλή.
Επίσης, σε ό,τι αφορά την παρατήρηση για την πρόβλεψη της
εµπορικής επικοινωνίας τριάντα µέρες προ των εκπτώσεων, η
πρόβλεψη που υπάρχει στον νόµο ακριβώς αποτρέπει τη δυνατότητα των µεγάλων εµπορικών επιχειρήσεων να επικοινωνούν
τον τελευταίο µήνα προ των εκπτώσεων δικές τους προσφορές
και µειώσεις τιµών, έτσι ώστε να µεταφέρουν τον τζίρο –αν θέλετε- της εκπτωτικής περιόδου από το σύνολο των εµπορικών
καταστηµάτων στις µεγάλες αλυσίδες, στα µεγάλα καταστήµατα
που έχουν τη δυνατότητα αυτής της επιλογής, των διαφηµιστικών εκστρατειών δηλαδή.
Σε ό,τι αφορά τις λαϊκές αγορές και τη σύνδεσή τους µε τους
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οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’βαθµού, θέλω να πω ότι
πραγµατικά έχουν δίκιο και οι µεν και οι δε. Υπάρχουν σοβαρά
επιχειρήµατα και γι’ αυτούς που ισχυρίζονται ότι πρέπει να υπάρχει εµπλοκή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης για τον καθορισµό του ηµερησίου τέλους, αλλά υπάρχουν εξίσου σοβαρά
επιχειρήµατα και γι’ αυτούς που ζητούν η αρµοδιότητα να είναι
στους δήµους, γιατί οι δήµοι έχουν την αρµοδιότητα της χωροθέτησης των λαϊκών αγορών, της καθαριότητας και, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι οι ανάγκες της
τοπικής τους αγοράς.
Μπαίνοντας τώρα στη γενικότερη συζήτηση του σχεδίου
νόµου, θα σηµειώσω και εγώ -χωρίς να αναφερθώ ιδιαίτερα- ότι
υπάρχει µία ευρύτερη θετική αποτίµηση των περισσοτέρων διατάξεων του νοµοσχεδίου και όλη η συζήτηση επικεντρώνεται
γύρω από το άρθρο 16 και τις ώρες λειτουργίας των εµπορικών
καταστηµάτων τις Κυριακές.
Προφανώς, δεν αντιφάσκουµε στο ίδιο νοµοσχέδιο, δεν γίνεται
δηλαδή να µας αναγνωρίζετε και εσείς από τις τοποθετήσεις σας
και οι εκπρόσωποι του εµπορικού κόσµου ότι σε όλα τα άρθρα πλην του 16- το νοµοσχέδιο έχει ρυθµίσεις που είναι θετικές για
τη λειτουργία της αγοράς και των µικρών εµπορικών καταστηµάτων και ξαφνικά να θεωρείτε ότι ο ίδιος νοµοθέτης στο άρθρο
16 αντιφάσκει και ανατρέπει όλη αυτήν τη συλλογιστική. Νοµίζω
ότι αντιλαµβάνεστε και εσείς, αν προσέρχεστε καλόπιστα σε
αυτήν τη συζήτηση, ότι είναι µία εσωτερική αντίφαση αυτής της
τάσης που έχει αναπτυχθεί.
Το επίπεδο του δηµόσιου διαλόγου για το θέµα φανερώνει –
θα έλεγα- και πολλούς από τους λόγους για τους οποίους
έχουµε φθάσει έως εδώ.
Ποια είναι η αγορά σήµερα; Θα το συζητήσουµε και εκτενέστερα µε την ανάπτυξη των επιχειρηµάτων που γίνεται γύρω από
το θέµα.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από το ηλεκτρονικό εµπόριο έχουµε τζίρο µεγαλύτερο των 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
ετησίως. Ο ρυθµός ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου κάθε
χρόνο είναι µεγαλύτερος του 50%. Η δε ανάπτυξη του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να παραγγέλνει
οποιαδήποτε στιγµή του εικοσιτετραώρου από οποιαδήποτε
γωνιά του πλανήτη ό,τι προϊόν επιθυµεί.
Συνεπώς, µάλλον κυνηγάµε ανεµόµυλους, όταν λέµε να ταµπουρώσουµε τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων –καθένας
για τους λόγους που το βλέπει- την ώρα που υπάρχει η δυνατότητα του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Πραγµατικά, η αναδιάρθρωση των τζίρων στην αγορά δεν έχει
να κάνει µε τις έξι εργάσιµες ηµέρες και την Κυριακή -θα το αποδείξει η ζωή αυτό- έχει να κάνει κυρίως µε την ταχύτητα εξάπλωσης των διαδικτυακών δυνατοτήτων και του ηλεκτρονικού
εµπορίου.
Κατ’ αρχάς, τι προτείνουµε εµείς; Επαναλαµβάνω ότι προτείνουµε προαιρετικό άνοιγµα µόνο για τα µικρά καταστήµατα.
Έχει τεθεί το ερώτηµα γιατί βάλαµε το όριο στα διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα. Το όριο των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων είναι το χαµηλότερο από τα όρια των
τετραγωνικών µέτρων που έχουν µπει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες προβλέπεται το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές.
Η ρύθµιση υπέρ των καταστηµάτων µικρού εµβαδού σκοπό
έχει να αντισταθµίσει το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα που έχουν
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τεκµήριο λειτουργούν µικρά καταστήµατα έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων.
Όπως συνηθίζουµε να λέµε, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι
η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, που λόγω των σηµερινών ιδιαίτερα δυσµενών συνθηκών πλήττονται κατά τρόπο που απαιτεί
εξαιρετικές ρυθµίσεις. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή οι επιχειρήσεις
αυτές δεν διαθέτουν τα µέσα που διαθέτουν οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις για να προστατευθούν και να επιβιώσουν στην κρίση,
τους δίνουµε τη δυνατότητα µε αυτήν την εξειδίκευση που γίνεται στο νοµοσχέδιο να έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Τίθεται δε αυτή η πρωτοβουλία στο πλαίσιο µιας εθνικής προσπάθειας για την ανάκαµψη της οικονοµίας και την έξοδο από
την κρίση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του δηµοσίου συµφέρον-
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τος, η έξοδος από την κρίση. Όµως, είναι και συµβατή µε την κοινοτική νοµοθεσία που ανέκαθεν περιλαµβάνει αυτήν την παράµετρο και προτροπή.
Τι αντιπαρατίθεται συνολικότερα στο νοµοσχέδιο; Έχει ακουστεί κατ’ επανάληψη –ακούστηκε και σήµερα- ότι χρόνο έχουµε,
χρήµατα δεν έχουµε. Αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Επειδή,
όµως, καµµιά φορά πρέπει να βλέπουµε την ιστορία, το σύνθηµα
αυτό υιοθετήθηκε το 2003 από την ΕΣΕΕ, όταν µάλιστα Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ήταν ο φίλτατος κ. Φώλιας.
Το 2003 δεν νοµίζω ότι ισχυρίζεται κανείς σήµερα ότι ήταν µία
χρονιά που υπήρχε κρίση και περιορισµός στα εισοδήµατα.
Όµως, το σύνθηµα ήταν από τότε, από το 2003.
Αυτή η αγορά, λοιπόν, που δεν έχει χρήµατα, κοιτάξτε τι έχει
κάνει το 2011 και το 2012. Το 2011 πουλήθηκαν 1,3 εκατοµµύρια
τεµάχια έξυπνων τηλεφωνικών συσκευών. Δεν αναφέροµαι σε
όλα τα κινητά, αλλά µόνο στα smart phones, αυτά που είναι
ακριβά, που έχουν µέση τιµή περί το πεντακοσάρικο. Το 2012 οι
πωλήσεις αυτών των συσκευών ανήλθαν σε 1,6 εκατοµµύρια τεµάχια. Τα στοιχεία, επίσης, για το 2013 δείχνουν άνοδο.
Ποιος εποµένως είναι αυτός που θα πει στον καταναλωτή πώς
θα ψωνίσει µε τα ευρώ του; Αυτή είναι η αγορά. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Το εάν ο καταναλωτής επιλέγει τα 500 ευρώ
του βασικού µισθού του να τα ξοδέψει για τηλέφωνο, αντί να τα
ξοδέψει για πολιτισµό, για φαγητό –δεν ξέρω και εγώ για τι άλλοµπορεί να το βρίσκουµε λογικό ή παράλογο, αλλά είναι δικαίωµά
του και οφείλουµε να το σεβόµαστε.
Ένα δεύτερο σχόλιο που µπορώ να κάνω για το ερώτηµα εάν
υπάρχουν χρήµατα ή όχι είναι το εξής: Εντάξει, να πούµε ότι το
2003 που ξεκίνησε αυτό το σύνθηµα από την πλευρά της ΕΣΕΕ,
ότι ήµασταν κιµπάρηδες -να πω τη λέξη-, µε τη «µαγκιά» µας, µε
τα δανεικά µας, δεν δίναµε λογαριασµό, µπορούσαµε να κλείνουµε τα µαγαζιά για εβδοµάδες. Το σηµερινό ωράριο τι κάνει;
Βολεύει τους πάντες, εκτός των καταναλωτών. Δεν θα υπήρχε
καµµία αντίρρηση να µείνει ανέπαφο εάν όλοι οι καταστηµατάρχες µπορούσαν να συνεννοηθούν και να εφαρµόσουν, αν θέλετε,
µε δικά τους µέσα το πότε θα ανοίγουν και το πότε θα κλείνουν
τα µαγαζιά τους. Δικά τους είναι. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Όµως, η βασική αντίρρηση είναι ότι χρησιµοποιούν το κράτος
για την επιβολή της δικής τους άποψης. Χρησιµοποιούν το µηχανισµό που χρηµατοδοτείται από τη φορολογία των πολιτών,
διότι οι ίδιοι φοβούνται τον ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα, χτίζουν
όλο αυτό το λαϊκίστικο επιχείρηµα γύρω από το αν λείπουν τα
λεφτά ή οι ώρες.
Αυτή η χώρα δεν προκόβει, κατά την άποψή µου, διότι είναι
βαθιά εµποτισµένη από το µικρόβιο της ανελευθερίας. Ακόµη και
οι επιχειρηµατίες προσφεύγουν στο κράτος για να λειτουργούν
τα µαγαζιά τους σαν δηµόσιες υπηρεσίες: περιορισµένο και
σαφώς προσδιορισµένο ωράριο, επιβεβληµένο ποσοστό κέρδους, επιβεβληµένες προωθητικές ενέργειες, επιβεβληµένα τα
πάντα. Το µόνο τελικά που επιτρέπεται ιδιωτικώς είναι η κλάψα
και η µιζέρια. Δεν µπορεί να πάει έτσι το πράγµα. Και εάν το επιχείρηµα αυτό συνοδεύεται από την επιχειρηµατολογία των συνδικαλιστών «µα, δεν θα τηρούν την εργατική νοµοθεσία και δεν
θα πληρώνουν υπερωριακή απασχόληση στους εργαζόµενους
τις Κυριακές», να πω ότι όντως αυτό είναι ένα θέµα.
Μένει να αποδειχθεί και η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων
του κράτους σε αυτόν τον τοµέα και η πρακτική των επιχειρηµατιών, αλλά µε αυτήν τη λογική το Σάββατο το βράδυ να απαγορεύεται η έξοδος και η οδήγηση, διότι κάποιοι µπορεί να πιουν
λίγο παραπάνω, να µεθύσουν και να προκαλέσουν ατυχήµατα.
Αυτή είναι η λογική του επιχειρήµατος, ότι τη υποθέσει κάποιας
παραβατικότητας, απαγορεύουµε να έχει ελευθερία επιλογής
κάποιος. Δεν µπορεί, όµως, αυτό να συνεχίζεται έτσι.
Το τρίτο επιχείρηµα είναι ότι αυξάνει το κόστος λειτουργίας
µε την κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων. Μάλιστα. Ποιο
κόστος αυξάνει µε την κυριακάτικη λειτουργία; Το µεταβλητό κόστος αυξάνει. Θα ανοίξω παραπάνω τα φώτα και τον κλιµατισµό
και, ενδεχοµένως, θα προσλάβω και προσωπικό. Αυτό πράγµατι
είναι αύξηση του µεταβλητού κόστους.
Θέλετε, όµως, να πούµε τι γίνεται µε το σταθερό κόστος; Το
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ενοίκιο δεν είναι το ίδιο, ο εξοπλισµός, το εµπόρευµα στα ράφια
δεν είναι το ίδιο; Πού εποµένως µεγαλώνουν οι αποσβέσεις για
µία επιχείρηση; Πώς µειώνεται το ωριαίο κόστος λειτουργίας;
Λέω, λοιπόν, ότι ο κάθε έµπορος θα εκτιµήσει το άθροισµα του
µεταβλητού και του σταθερού κόστους και αν αυτό το οποίο θα
βγάλει ως αποτέλεσµα τον οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αξίζει να
δοκιµάσει τη λειτουργία του καταστήµατός του, θα το κάνει.
Αν τα νούµερα τού βγαίνουν αλλιώς, δεν θα το κάνει. Κανένας
επιχειρηµατίας στο τέλος της µέρας δεν πράττει ανορθολογικά.
Το κέρδος του κοιτάει.
Ένα άλλο επιχείρηµα που έχει ακουστεί είναι το εξής: «Θα
προσφύγουν οι µεγάλοι στα δικαστήρια, θα κερδίσουν την υπόθεση, άρα θα ανοίξει η αγορά στο σύνολο και µακροπρόθεσµα,
εξ αυτού του λόγου, δεν θα πέσουν και οι τιµές γιατί θα οδηγηθούµε σε συγκέντρωση της αγοράς».
Κατ’αρχάς, επαναλαµβάνω τη δέσµευση του Υπουργού, του
κ. Χατζηδάκη ότι, αν πάµε σε µια κατάσταση που θα υπάρχει µια
τέτοια δικαστική απόφαση, η πολιτεία θα επανεξετάσει τη στάση
της επανανοµοθετώντας. Έχει κάθε δικαίωµα να το κάνει.
ΣΠΕΝΣΕΡ-ΤΕΡΕΝΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Όποιος είναι, εάν είµαστε. Αυτό έχει να κάνει
και µε το αν ήσαστε της Αντιπολιτεύσεως, αφού διαφωνείτε µε
το µέτρο…
ΣΠΕΝΣΕΡ-ΤΕΡΕΝΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν το λέω γι’ αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): …προφανώς και δεν θα αφήσετε να ανοίξουν
τα καταστήµατα.
Τι λέω όµως εγώ ότι θα συµβεί; Είναι ένα βασικό στοιχείο που
παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες που λειτούργησαν καταστήµατα –όχι όλα, τα µικρά- τις Κυριακές. Τα µεγαλύτερα καταστήµατα, ακριβώς επειδή θα φοβηθούν την απώλεια µέρους του
τζίρου από την κυριακάτικη λειτουργία των αγορών, θα πάνε σε
πτώση των τιµών σε συγκεκριµένες µέρες από τις άλλες έξι εργάσιµες.
Αυτό ακριβώς είναι το σηµείο-κλειδί µέσα από το οποίο θεωρούµε δεδοµένο –το έχει δείξει η πράξη δηλαδή- ότι θα προκύψει
µείωση των τιµών και άρα ένα πλεόνασµα για τον καταναλωτή,
το οποίο εκτιµήθηκε από τη µελέτη του ΟΟΣΑ στα 309 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Επίσης, ένα άλλο επιχείρηµα είναι ότι «κλέβει τη ζωή των εργαζοµένων, ανατρέπει την οικογενειακή ζωή, δεν µας επιτρέπει
την άσκηση των θρησκευτικών µας καθηκόντων». Το επιχείρηµα
αναπτύχθηκε από πολλές κυρίες και κυρίους και µάλιστα ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος υπολόγισε και τις ώρες, δηλαδή ότι είναι περίπου δεκαεπτά χιλιάδες ώρες αυτές που χάνει
ο εργαζόµενος στη διάρκεια των σαράντα ετών του εργασιακού
του βίου, αν δεν πληρωθεί υπερωριακά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Η πρόβλεψη του νόµου µιλάει για απόλυτο σεβασµό της εργατικής νοµοθεσίας και υποχρεούται όποιο κατάστηµα λειτουργήσει την Κυριακή να πληρώσει υπερωριακά τον εργαζόµενο.
Εγώ υπολογίζω αυτές τις ώρες που λέει ο εισηγητής του ΚΚΕ.
Λέει ότι είναι σαράντα χρόνια επί πενήντα δύο Κυριακές επί οκτώ
ώρες τη µέρα, δηλαδή δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα
ώρες. Αυτές, λέει το ΚΚΕ, τις κλέβουν από τη ζωή του εργαζόµενου.
Εγώ πάλι λέω ότι µε υπερωριακή απασχόληση της τάξης των
6,15 ευρώ που βγαίνει την ώρα για την κυριακάτικη εργασία, ο
εργαζόµενος κερδίζει 102.000 ευρώ επιπλέον εισόδηµα στη
διάρκεια του εργασιακού του βίου. Αφήστε τον να επιλέξει αν
θέλει ή δεν θέλει αυτό το επιπλέον εισόδηµα.
Ένα άλλο επιχείρηµα είναι ότι «καταστρέφει την οικογενειακή
ζωή». Όλοι αυτοί δηλαδή που εργάζονται τις Κυριακές -ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, φωτογραφεία, εστιατόρια, καφετέριες,
υγεία, ασφάλεια, µεταφορές, βιοµηχανία- έχουν περισσότερα διαζύγια; Έχει κανείς καµµία µέτρηση που έχει δείξει ανισορροπία
στους δείκτες οικογενειακής ευηµερίας στα επαγγέλµατα αυτά
σε σχέση µε αυτούς που πουλούν βιβλία, ρούχα ή παπούτσια;
Και βέβαια το µέγιστο επιχείρηµα είναι «δεν µας αφήνετε να
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ασκήσουµε τα θρησκευτικά µας καθήκοντα». Η ΑΥΓΗ µάλιστα
έχει και άρθρο: «Μνηµονεύετε αργία Κυριακής». Ουαί υµίν, θα
έλεγα, θεοµπαίχτες και ψευδοχριστιανοί και το λέω προς κάθε
πλευρά. Γιατί το λέω; Οι ίδιοι που λέτε «µην πειράζετε την κυριακάτικη λειτουργία γιατί πρέπει να πάµε στην εκκλησία», έρχεστε
µετά και λέτε «στις τουριστικές περιοχές είστε περιοριστικοί µε
την ώρα 11.00’. Ανοίξτε το από το πρωί, τι θα γίνει αλλιώς;».
Ποιος είναι συνεπής µε αυτό το επιχείρηµα;
Δεύτερον, θέλετε να συζητήσουµε και θεολογικά το θέµα; Στο
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο δεύτερο κεφάλαιο -και το λέω προς
κάθε πλευρά εντός και εκτός της Αιθούσης, για όσους έχουν θιχτεί στα θρησκευτικά τους- υπάρχει συγκεκριµένη παραβολή να µην την διαβάσω, αλλά θα την καταθέσω- που ο ίδιος ο
Χριστός απαντά –µάλλον θα το πω συνοπτικά και ζητώ την ανοχή
σας, κύριε Πρόεδρε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Διαβάστε την.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι το Σάββατο ήταν
αργία κατά τον µωσαϊκό νόµο και δεν µπορούσε κανείς περνώντας µέσα από το χωράφι κάποιου άλλου να πάρει αγαθά και να
τα βάλει στην τσέπη ή στο δισάκι, παρά µόνο αν τα έτρωγε γιατί
πείναγε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Για τους Εβραίους ήταν αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Οι µαθητές, λοιπόν, του Χριστού περνώντας
από ένα χωράφι και πεινώντες πήραν και έφαγαν. Δεν έβαλαν
όµως στο δισάκι.
Δεν µπορούσε να απαγγελθεί κατηγορία για κλοπή και απαγγέλθηκε κατηγορία γιατί παραβίασαν την αργία του Σαββάτου.
Και ο Χριστός απάντησε: «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και
όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο». Αυτό λέει το Ευαγγέλιο.
Συνεπώς, καλό είναι όσοι έχουν πολύ βαθιές θρησκευτικές και
χριστιανικές ανησυχίες να διαβάζουν και τα ιερά κείµενα και να
προσέρχονται πιο διαβασµένοι.
Το άλλο επιχείρηµα είναι ότι δεν δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
Η λειτουργία των µικρών καταστηµάτων τις Κυριακές νοµίζω ότι
εξήγησα, σε ό,τι αφορά το εισοδηµατικό κοµµάτι εάν λειτουργεί
υπέρ των εργαζοµένων ή όχι. Τώρα, στο αν θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, εγώ να συµφωνήσω ότι σε πρώτη τουλάχιστον
φάση, πάρα πολύ δύσκολα και ειδικά στο καθεστώς της ύφεσης
που έχουµε, θα υπάρξει αθρόα αύξηση των θέσεων εργασίας.
Εκεί, όµως, που υπάρχει πραγµατικά δουλειά και υπάρχει
πραγµατικά και µία δυναµική σε µία τοπική αγορά, να είστε βέβαιοι ότι θα δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης είτε µερικής
είτε πλήρους. Και παντού, όπου έγινε µέτρηση γι’ αυτό το θέµα,
από 1,5% ως 7% έχουν βρεθεί θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση.
Νοµίζω ότι αξίζει να το δοκιµάσουµε και νοµίζω ότι αυτό µπορεί να αποτελέσει αν θέλετε και µια λογική για το πώς µπορεί
αυτό το µέτρο να λειτουργήσει θετικά στην αντιστροφή του παραγωγικού, αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας.
Πάρτε για παράδειγµα τα ξενοδοχεία στην Πατησίων, την Οµόνοια, τη Σταδίου και µέχρι το Σύνταγµα. Έκλεισαν όλα. Δεν βγήκε
κόσµος στην ανεργία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Λέω, λοιπόν, ότι θα µπορούσε να είναι µία πραγµατική αναπτυξιακή πολιτική, αν οι εµπορικοί σύλλογοι συνεννοούνταν µε
τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους ξενοδόχους ώστε το αντίστοιχο ενός αεροπορικού εισιτηρίου για να έρθει κάποιος Παρασκευή µε Κυριακή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στο
Ηράκλειο της Κρήτης ή οπουδήποτε αλλού, το έδιναν µαζί µε
προσφορές, όπως και τη διαµονή.
Χοντρικά να πω ότι είναι 200 ευρώ το αεροπορικό εισιτήριο
και 200 ευρώ η διαµονή για δύο βράδια σε ένα ξενοδοχείο. Αν
αυτά τα 400 ευρώ τα επιστρέφαµε στους τουρίστες σαν εκπτώσεις και προσφορές, από τη λειτουργία των καταστηµάτων τις
Κυριακές, θα µπορούσαµε να λειτουργήσουµε ως τουριστικός
αγοραστικός προορισµός, έτσι όπως γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, τη Ρώµη και το Μιλάνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, ολο-
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κληρώστε παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας παρακαλώ.
Σας είπα ότι θα περάσω τον χρόνο γιατί εχθές δεν µίλησα επί της
αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, αλλά µετά θα
γίνει το ίδιο και οι υπόλοιποι …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Τους αφήσατε όλους παραπάνω. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Και λέω ποιος από όσους είναι εδώ ή από
όσους µας παρακολουθούν δεν έχει έναν φίλο ή έναν συγγενή
που να είπε κάποια στιγµή «ταξίδεψα σε µία διπλανή χώρα, µία
άλλη πόλη και µου ήρθε τσάµπα το ταξίδι» στην Ιταλία για παράδειγµα ή στην Κωνσταντινούπολη, «γιατί ψώνισα µε εκπτώσεις;».
Άρα, αυτό µπορεί πράγµατι να λειτουργήσει ως εργαλείο αναβίωσης, αν θέλετε, και των ξενοδοχειακών µονάδων του κέντρου
των πόλεων που έχουν κλείσει και επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλων που έχουν απολυθεί, αλλά βεβαίως και τα καταστήµατα να έχουν αυξηµένο τζίρο, διευρύνοντας την πελατεία τους.
Αναπτύχθηκε επίσης ένα επιχείρηµα και από τον κ. Λαφαζάνη
και νοµίζω και από τον κ. Παφίλη ότι ο ανταγωνισµός και η τεχνολογία ρίχνουν τις τιµές.
Μάλιστα, ο κ. Μαριάς πήγε λίγο παραπέρα και είπε στη χθεσινή του οµιλία ότι «δεν είναι η απελευθέρωση και ο ανταγωνισµός αυτό που χρειάζεται η αγορά, αλλά χρειάζεται πλαφόν στα
βασικά είδη». Λέει, λοιπόν, ότι «και ο ανταγωνισµός και η τεχνολογία ρίχνουν τις τιµές». Ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φάρµακα και σε πόσα άλλα που µπορώ
να απαριθµήσω δεν έχουν πέσει οι τιµές τους λόγω της τεχνολογικής τους εξέλιξης; Δεν έχουν γίνει…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τα αυτοκίνητα δεν θα τα
φάµε.
Τα τρόφιµα και τα είδη διατροφής, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα έρθω και στη δική σας παρατήρηση.
Απαντώ για την τεχνολογία και τον ανταγωνισµό.
Λέω, λοιπόν, ότι αυτό το πράγµα µάλλον υποδηλώνει τον φόβο
στον ανταγωνισµό και στο καινούργιο παρά κάτι άλλο. Μάλιστα,
στην επιτροπή επικαλέστηκα ένα ιστορικό συµβάν, επίσης, το
οποίο επιτρέψτε µου να αναφέρω και εδώ. Όταν ανακαλύφθηκε
ο κινηµατογράφος, οι άνθρωποι του θεάτρου εξέφραζαν τον ίδιο
φόβο, ότι τώρα κανείς δεν θα πηγαίνει στο θέατρο. Το ίδιο έγινε
µε τους ανθρώπους του κινηµατογράφου, όταν ανακαλύφθηκε
η τηλεόραση. Η ζωή έδειξε ότι όλοι έχουν την αγορά τους και
όλα χωρούν.
Ο ανταγωνισµός, αντιθέτως, είναι αυτός που θα δώσει τη δυνατότητα στον µικρό να µεγαλώσει. Εάν δεν υπάρχει ανταγωνισµός, θα υπάρχει µια στατικότητα την οποία θα εκµεταλλεύονται
µόνο οι µεγάλοι.
Σε ό,τι αφορά το πλαφόν, κύριε Μαριά, το πλαφόν θα µπει
κάπου. Εάν είναι µια τιµή προφανώς χαµηλότερη από αυτήν στην
οποία διαµορφώνεται τώρα, θα είναι µια τιµή η οποία δεν θα καλύπτει το κόστος παραγωγής του αγαθού. Μπορούµε να συζητήσουµε µε πολλά παραδείγµατα όποτε θέλετε γι’ αυτό. Και τι
θα γίνει, όταν δεν θα καλύπτει το κόστος; Θα σταµατήσει η παραγωγή. Αν δεν σταµατήσει η παραγωγή, ξέρετε τι άλλο θα γίνει;
Θα αναπτυχθεί η µαύρη αγορά. Εκεί θέλετε να οδηγήσετε την
κατάσταση; Αυτή θα είναι η συνέπεια του πλαφόν.
Το πλαφόν είναι πολύ συγκεκριµένο µέτρο, πολύ βραχυχρόνιας αποτελεσµατικότητας. Μακροχρόνια οδηγεί ή στην εξόντωση της παραγωγής ή στην ανάπτυξη φαινοµένων µαύρης
αγοράς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ή στο χτύπηµα της κερδοσκοπίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Δεν λειτουργεί έτσι. Ο ανταγωνισµός χτυπά
την αισχροκέρδεια, όχι την κερδοσκοπία. Η κερδοσκοπία δεν
είναι κακό πράγµα. Η αισχροκέρδεια είναι κακό πράγµα, για να
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κυριολεκτούµε.
Από κει και πέρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ, σε ένα λεπτό ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την άποψή µου, πίσω από όλη αυτήν την κουβέντα για
την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας, ένα βασικό ερώτηµα είναι αυτό το οποίο υπάρχει: Μεταρρύθµιση και αλλαγή νοοτροπίας ή ακινησία και µιζέρια; Αυτό είναι το πραγµατικό
δίληµµα και αντί να πολεµούν την απελευθέρωση κάποιοι, καλό
είναι να θυµηθούν ότι οι Έλληνες τα καταφέραµε πολύ καλά
ιστορικά ως έµποροι. Ο τρόπος για να κερδίσει µια επιχείρηση
µερίδιο στην αγορά δεν είναι, αν θέλετε, να αντιµετωπίζει φοβικά
το άνοιγµα του ωραρίου. Είναι ένας: να βρει τι θέλουν οι πελάτες,
να τους το παρέχει όσο πιο ποιοτικά και όσο πιο φτηνά γίνεται.
Να κρατάς ευχαριστηµένο τον πελάτη σου. Αυτό είναι το µυστικό
της επιτυχίας.
Κάποιοι θέλουν αυτούς τους πελάτες χωρίς φωνή, χωρίς επιλογή, αλλά να περιµένουν κάποιος άλλος να τους πει τι τους επιτρέπουν να κάνουν και πότε. Αυτό ξέρετε ότι δεν είναι
καινούργιο. Προβλήµατα η χώρα είχε και άλλη ιστορική περίοδο.
Επικαλούµαι το λεύκωµα του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, το
οποίο λέει το εξής: «Το 1926 υπήρχε κρίση στη χώρα και η κυβέρνηση τότε πρότεινε, επειδή υπήρχε κρίση στην αγορά, να µειώσει τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων, που ήταν τότε από
τις εννιάµισι έως τις δέκα. Ο Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών τότε
υποστήριξε ότι δεν επιθυµεί τη µείωση των ωρών λειτουργίας
των καταστηµάτων, γιατί; Διότι το ωράριο συνδέεται µε την ευηµερία του εµπορίου και αντίστροφα, η µείωσή του, ιδιαίτερα σε
περίοδο οικονοµικής κρίσης, επιδεινώνει τη διεξαγωγή του».
Αυτό γιατί το επικαλούµαι; Για να πω ότι αυτό που είπαν οι έµποροι το 1926 είναι η λύση του 2013; Λέω ότι το 1926 η χώρα
µπόρεσε, επειδή είχε τέτοια µυαλά και τέτοια νοοτροπία, να ενσωµατώσει και να απορροφήσει ενάµισι εκατοµµύριο πρόσφυγες, που ήταν σε πολύ πιο δύσκολη θέση από το ενάµισι
εκατοµµύριο ανέργους που έχουµε σήµερα.
Όµως, ως προς το πρόβληµα που έχουµε σήµερα µε την
απορρόφηση των ενάµισι εκατοµµυρίων ανέργων, πρέπει να πω
ότι αυτήn την απορρόφηση δεν θα την πετύχουµε µε το φόβο
και την ακινησία.
Μετά από όλα αυτά, νοµίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ επαρκής
επιχειρηµατολογία για να δει κανείς τι θα κάνει µε την ψήφο του
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Επιτρέψτε µου µόνο, όµως, για το κλείσιµο να διαβάσω µια επιστολή που δηµοσιεύτηκε πριν από µερικούς µήνες σε κάποια
εφηµερίδα:
«Πάνω από τέσσερις δεκαετίες είχε µαγαζί ο πατέρας µου, σιδηρικά στην επαρχία. Πού και να πουλούσε φάρµακα! Μεσηµεριανό δεν φάγαµε στο σπίτι µας χωρίς να χτυπήσει το τηλέφωνο
από πελάτη που ζητούσε επειγόντως ένα σιφόνι για νιπτήρα ή
φιάλη υγραερίου. Πρωτοχρονιά δεν ξηµέρωσε, χωρίς να µας
κάνει ποδαρικό ο Αιγύπτιος από τις ανεµότρατες, κρατώντας
έναν κοµµένο ιµάντα. Ανήµερα το Πάσχα, βάζαµε στοιχήµατα
πόσοι θα ζητούσαν µηχανισµό για σούβλα. Όµως, ο πατέρας µου
δεν γκρίνιαζε, δεν έδιωξε ποτέ πελάτη. Μεγαλώνοντας σε οικογένεια εµπόρων, συνηθίζεις στην ιδέα ότι το κατάστηµα είναι
σκλαβιά βεβαίως, αλλά µαζί και κάτι ιερό. Μαθαίνεις να λες από
µέσα σου, «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο».
Με αφορµή τα σχέδια για τη λειτουργία των καταστηµάτων τις
Κυριακές, διαβάζω τις ανακοινώσεις συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εµπόρων και διάφορα άλλα. Προσπερνάω τις αναφορές
στις ανακοινώσεις. Αναφέρεται, λοιπόν, ότι φοβούνται τα χειρότερα οι έµποροι, κλαίνε για τη λάµπα που θα καίει τσάµπα τις Κυριακές, την οικογενειακή τους γαλήνη που θα διαταραχθεί, τα
χόµπι τους που θα τα χάσουν, καταριούνται το φασιστικό κράτος
που προσπαθεί να τους βάλει να δουλέψουν περισσότερο και
είναι πεπεισµένοι ότι υπάρχει τελικό σχέδιο για εξόντωση των µικρών καταστηµάτων.
Όµως, κανείς δεν πρόκειται να σε κλείσει αν πρώτος εσύ ο
ίδιος δεν κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να κλείσεις.
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Γνωστός µου στο Λονδίνο - γράφει η κυρία που έχει συντάξει την
επιστολή - ζητούσε ένα κοµµάτι ύφασµα και επειδή το κατάστηµα
δεν είχε διαθέσιµο, του το έστειλα στο σπίτι. Ήξεραν ότι αν χάσεις µια φορά τον πελάτη, κατά πάσα πιθανότητα τον χάνεις για
πάντα.
Αντιµέτωποι µε την κατακρήµνιση του τζίρου τους οι καταστηµατάρχες επενδύουν στη συρρίκνωση και την κλάψα. Εκτιµούν
ότι ο πελάτης τους θα τους προτιµάει ες αεί από λύπηση, από
µια γενναιοδωρία ψυχής για στήριξη του µικρού και όχι επειδή
σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ψάχνει να αγοράσει αυτό που
χρειάζεται στην καλύτερη εκδοχή και στην καλύτερη τιµή.
Αυτοί οι ίδιοι έµποροι που πρόσφατα απειλούσαν να σβήσουν
τα φώτα στις βιτρίνες για να µας τροµάξουν, µετράνε ωράρια και
χτυπάνε κάρτα στον εαυτό τους σαν βαριεστηµένοι δηµόσιοι
υπάλληλοι. Σε µια αγορά χωρίς σύνορα, που σου δίνει την ευκαιρία να παραγγείλεις on line στις 4.00’τα ξηµερώµατα µπότες από
τη Γερµανία και µαξιλαροθήκες από την Ιταλία, οι ντόπιοι καταστηµατάρχες αλλάζουν στον ύπνο τους πλευρό και ονειρεύονται
αργίες και απαγορεύσεις.». Αυτά λένε απλοί πολίτες και αν θέλετε ακούστε τους.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για να τοποθετηθώ επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σε τι έγκειται το προσωπικό, κύριε Αµανατίδη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το προσωπικό οφείλεται στο εξής: Ο κύριος Υφυπουργός, διαβάζοντας και ένα δηµοσίευµα από την «ΑΥΓΗ», χρησιµοποίησε δύο εκφράσεις, οι
οποίες θεωρώ ότι είναι προσβλητικές και πρέπει να απαλειφθούν
από τα Πρακτικά. Η µια λέξη είναι «θεοµπαίχτης» και τη δεύτερη
δεν τη θυµάµαι. Ζητώ να απαλειφθούν οι δύο λέξεις από τα Πρακτικά, που απευθύνονται σε αυτήν εδώ την Κοινοβουλευτική
Οµάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Λαφαζάνη,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεγα ότι έχω ακούσει πάρα
πολλά δογµατικά κηρύγµατα στη ζωή µου, αλλά επιτρέψτε µου
να πω ότι τέτοιου είδους παραλήρηµα πρώτη φορά ακούω.
Δηλαδή, µε δύο λόγια, κύριε Υφυπουργέ, αυτό που µας είπατε
είναι ότι πρέπει τα µαγαζιά να δουλεύουν και να µένουν ανοιχτά
και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, διότι κατά την επιστολή του
Ευαγγελιστή Λουκά που διαβάσατε τώρα, µας λέει ότι και το
Πάσχα τον έπαιρναν τηλέφωνο και πουλούσε σούβλες! Ωραία!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Επίσης, απ’ ό,τι κατάλαβα, δια της επιφοιτήσεως, κάποιο
Ευαγγέλιο –δεν ξέρω αν είναι του Ιωάννη ή το Κατά Μάρκον ή
κάποιο άλλο εν πάση περιπτώσει- σας είπε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ας πιστεύουν και ας
πιστεύουν όπου θέλουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …ότι πρέπει να φέρετε αυτό το
νόµο και ότι, µάλιστα, κάποιο από τα Ευαγγέλια σε κάποια παράγραφό του το λέει και ρητά ότι επιβάλλεται να νοµοθετήσετε
κατ’ αυτόν τον τρόπο στη Βουλή. Άλλωστε το αναφέρατε.
Είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγµατα τα οποία ακούγονται,
όταν η αγορά γύρω µας έχει ερηµώσει. Προχωράς στους κυριότερους εµπορικούς δρόµους, λυπάσαι και λες «πού βρίσκοµαι».
Μιλάµε για τους κυριότερους εµπορικούς δρόµους της Αθήνας
που άλλοτε έσφυζαν από ζωή. Μάλιστα, το ωράριο ήταν πολύ
πιο περιορισµένο και ο κόσµος έτρεχε να αγοράσει. Οι έµποροι,
βεβαίως, είχαν µία άλλη προοπτική και έβλεπαν µε ένα άλλο µάτι
το µέλλον τους και το µέλλον της οικονοµίας. Και δεν µιλώ για
άλλα καθεστώτα. Καπιταλισµό είχαµε και τότε.
Εσείς εδώ αυτό το οποίο επιχειρείτε είναι να απαντήσετε στην
κρίση µε ό,τι χειρότερο οδήγησε σ’ αυτήν την κρίση, δηλαδή την
απόλυτη ασυδοσία. Κρύβετε το απλό γεγονός ότι δεν νοµοθετείτε για τα µικρά και µεσαία µαγαζιά, αλλά αποκλειστικά για τις
µεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες. Άλλωστε, το είπε χθες ο κύριος
Υπουργός. Είπε ότι ο ΣΕΛΠΕ υποστηρίζει το νοµοθέτηµά του,
αλλά αντίθετα δεν υπάρχει ούτε ένας εµπορικός σύλλογος ανά
την Επικράτεια που να έχει πει κάτι θετικό για το άνοιγµα των κα-
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ταστηµάτων τις Κυριακές.
Τι µαρτυρά µία τέτοια τοποθέτηση; Μαρτυρά ότι δεν γνωρίζουν οι µικροµεσαίοι έµποροι και επαγγελµατίες τα συµφέροντά
τους; Δεν τα γνωρίζουν; Δεν θέλουν να δουλέψουν περισσότερο;
Είναι τεµπέληδες; Δεν θέλουν να δουλεύουν περισσότερες
ώρες; Αυτό είναι που βγάζετε ως συµπέρασµα;
Αυτό που λένε είναι, «αν ανοίξουµε τα µαγαζιά µας και την Κυριακή, δεν είναι το θέµα απλώς ότι θα δουλεύουµε περισσότερο,
αλλά ότι θα πάµε ακόµα χειρότερα, διότι θα έχουµε ακόµα µεγαλύτερο κόστος, ακόµα µεγαλύτερα έξοδα, χωρίς αναπλήρωσή
τους από το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές».
Αντίθετα, αυτοί που θα ωφεληθούν πραγµατικά απ’ όλη αυτήν
την εξέλιξη θα είναι τα µεγάλα πολυεθνικά καταστήµατα, οι µεγάλες αλυσίδες. Αυτές είναι που οδηγούν την Κυβέρνηση σ’
αυτήν την κατεύθυνση και τον προσανατολισµό να καταργηθεί η
Κυριακή ως αργία για τα εµπορικά καταστήµατα.
Εδώ, εσείς, δηλαδή και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός, σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία που αναπτύξατε από το Βήµα
της Βουλής, δεν βλέπω να αφήνετε κανένα περιθώριο έστω στον
αντιπεριφερειάρχη να λάβει υπ’ όψιν του τοπικές ίσως ιδιοµορφίες και να περιορίσει κάπως τα πράγµατα. Δεν αφήνετε κανένα
περιθώριο.
Εδώ, εσείς λέτε ότι και τις πενήντα δύο Κυριακές πρέπει να
είναι ανοιχτά τα καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα. Δεν βλέπω να
έχετε καµµία ένσταση, καµµία επιφύλαξη ή εν πάση περιπτώσει
να παραπέµπετε το θέµα στις τοπικές περιφερειακές αρχές. Δεν
το βλέπω. Μιλάτε ως ιεροκήρυκες τύπου Χάγιεκ ή Φρίντµαν. Μάλιστα, µιλάτε πολύ χειρότερα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έθεταν
κάποιους περιορισµούς.
Εσείς µας είπατε λίγο-πολύ ότι ο κάθε έµπορος πρέπει να µπορεί να ρυθµίζει ο ίδιος το ωράριό του και ότι η πολιτεία δεν πρέπει να παρεµβαίνει στο να υπάρξει µια γενική ρύθµιση.
Επίσης, µας είπατε ότι όσοι ζητάνε µια ρύθµιση του ωραρίου
δια µέσου της πολιτείας, υπηρετούν δηµόσιες υπηρεσίες. Δεν
θυµάµαι πώς ακριβώς το είπατε. Όµως, εν πάση περιπτώσει,
συµπεριφέρονται σαν να είναι δηµόσια υπηρεσία.
Είναι, λοιπόν, λογικές αυτές τις οποίες αναπτύσσετε από το
Βήµα; Δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε; Ο καθένας να ανοίγει και να
κλείνει όποτε θέλει; Θα πάµε, δηλαδή, τώρα στο να ανοίγουν τα
καταστήµατα και µεταµεσονύχτια; Διότι σε ορισµένες χώρες και
περιοχές τα καταστήµατα ανοίγουν και µεταµεσονύχτια, µέχρι
το πρωί. Αυτό θέλετε; Να επιτρέψετε προαιρετικά όποιος θέλει
να κρατά ανοιχτό το κατάστηµά του και µεταµεσονύχτια, µέχρι
το πρωί; Να δούµε τότε τι θα γίνει στην αγορά και τι καθεστώς
θα επικρατήσει.
Αυτά δεν βοηθούν απολύτως καµµία ανάπτυξη. Αυτά βοηθάνε
τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση των αγορών.
Επίσης, αναφέρατε και το επιχείρηµα ότι η τεχνολογική πρόοδος, η οποία επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, σώνει και
καλά οδηγεί στη µείωση των τιµών. Καλά, δεν έχετε αίσθηση τι
γίνεται παγκοσµίως εδώ και δύο, δυόµισι αιώνες, από τότε που
υπάρχει ο καπιταλισµός; Οι τιµές δεν πέφτουν πουθενά. Μπορεί
σε κάποιο κλάδο ή σε κάποιο τοµέα να έχουµε πτώση, αλλά το
γενικό επίπεδο τιµών αυξάνεται παντού. Μάλιστα, αυξάνεται για
συγκεκριµένους λόγους καπιταλιστικού κέρδους, τους οποίους
δεν είναι ώρα να αναπτύξουµε τώρα. Το σίγουρο είναι ότι το γενικό επίπεδο τιµών αυξάνεται, κάτι που είναι ορατό δια γυµνού
οφθαλµού.
Όταν, λοιπόν, έχουµε τεχνολογική πρόοδο και αύξηση της παραγωγικότητας, εφόσον έχουµε σταθερούς µισθούς, δεν θα
έπρεπε να πέφτουν οι τιµές; Γιατί, λοιπόν, ανεβαίνουν; Και µιλάω
για το γενικό επίπεδο. Ο πληθωρισµός δεν είναι παντού µηδενικός ή κάτω από το µηδέν. Οι τιµές δεν πέφτουν, αλλά αυξάνουν
συνεχώς. Είναι πάνω από το µηδέν. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές, ο
ελεύθερος ανταγωνισµός δεν είναι το φάρµακο για να πέσουν οι
τιµές. Δεν υπάρχει τέτοιο φάρµακο. Στις αγορές δεν υπάρχει
ελεύθερος ανταγωνισµός. Αυτό είναι ένα εφεύρηµα δογµατικών
ιεροκηρύκων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγµα. Και αυτό το λένε
όσοι σοβαροί άνθρωποι ασχολούνται µε τα οικονοµικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Οι αγορές µονοπωλούνται και ολιγοπωλούνται. Στις αγορές
επικρατούν καρτέλ και εναρµονισµένες πρακτικές, οι οποίες
κατά καιρούς «σπάνε» για να διαµορφώσουν νέα καρτέλ και νέες
εναρµονισµένες πρακτικές. Αυτή είναι η λογική αλληλουχία της
ανάπτυξης των αγορών. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε, αυτό το θεωρητικό κατασκεύασµα. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουµε και συνεχή
άνοδο των τιµών.
Εποµένως, αν θέλουµε να προασπίσουµε τα συµφέροντα του
καταναλωτή, αυτό θα γίνει µόνο µε µία ισχυρή δηµόσια παρέµβαση, η οποία βεβαίως θα γίνεται κάτω από κοινωνικό και εργατικό έλεγχο. Μόνο µια τέτοια παρέµβαση µπορεί να προασπίσει
τον καταναλωτή, όπως προοπτικά και ένα άλλο σύστηµα που θα
υπερβαίνει τον καπιταλισµό, όπως ένα σοσιαλιστικό σύγχρονο
δηµοκρατικό σύστηµα. Αυτή είναι η ριζοσπαστική απάντηση στα
προβλήµατα.
Και τελειώνω µόνο µε µία φράση. Εδώ σήµερα επιβεβαιώθηκε
ότι πάτε να δώσετε το τελειωτικό χτύπηµα στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, στην ΕΛΒΟ και στην ΠΥΡΚΑΛ. Οδηγείτε στη διαθεσιµότητα και την απόλυση χιλιάδες εργαζόµενους, αν και εσείς
ως Υπουργείο έχετε συµµετοχή και σ’ αυτόν τον τοµέα. Και δεν
αναφέροµαι στην προσωπική σας ευθύνη. Επαναλαµβάνω, δεν
αναφέροµαι προσωπικά σε εσάς, αλλά στην Κυβέρνηση. Διαλύετε µέσα σε µια νύχτα την Αµυντική Βιοµηχανία της χώρας.
Μένει έξω η ΕΑΒ, αλλά εντελώς προσωρινά, γιατί θα έρθει και η
σειρά της σε λίγο χρόνο. Πάµε, δηλαδή, σε µια Ελλάδα η οποία
δεν θα έχει αµυντική βιοµηχανία.
Διαλύσατε τα ναυπηγεία, αφού όλα είναι κλειστά. Τώρα κλείνετε και την Αµυντική Βιοµηχανία, Εποµένως, διαλύετε κάθε
ίχνος παραγωγικού ιστού. Δηλαδή, ό, τι παραγγέλνουµε πλέον
ως άµυνα, ως στρατιωτικό εξοπλισµό, θα είναι παραγγελίες εισαγόµενες από το εξωτερικό.
Αυτά τα πράγµατα είναι πρωτοφανή. Διαλύετε, στο όνοµα των
προβληµάτων που εσείς έχετε δηµιουργήσει, την Αµυντική Βιοµηχανία –ακόµα και τον ορυκτό πλούτο, όπως είναι το νικέλιοχωρίς να υπάρχει και καµµία προοπτική έστω αναδιοργάνωσης
– αναδιάρθρωσης. Διότι αυτό που κάνετε και το λέτε αναδιάρθρωση, είναι η διάλυση και η πώληση ως παλιοσίδερα πλέον
αυτών των επιχειρήσεων.
Αυτός είναι ο ορισµός της απόλυτης παραγωγικής καταστροφής της χώρας.
Και κατά τα άλλα, αυτό το οποίο φέρνετε ως αναπτυξιακό
µέτρο, είναι να καταργήσετε την Κυριακή-αργία και να µένουν
ανοιχτά τα µαγαζιά την Κυριακή. Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης, ο οποίος έχει ζητήσει
να προηγηθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπαµε να µην µιλήσουµε, αλλά νοµίζω ότι η οµιλία του κυρίου
Υφυπουργού ήταν ειλικρινής και αποκαλυπτική. Δεν ήταν καθόλου παραλήρηµα.
Τι είπε ο κύριος Υφυπουργός κοντολογίς: «Αυτά που ξέρατε,
ξεχάστε τα. Αυτά που ξέρατε για ωράριο εργασίας, για σταθερό
µισθό, αυτά που ξέρατε για κοινωνικό κράτος και για οτιδήποτε
είχε κατακτήσει µε αιµατηρούς και σκληρούς αγώνες ο εργαζόµενος, ξεχάστε τα. Τώρα τέλος. Θα δουλεύετε από ήλιο σε ήλιο,
απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ, γιατί έτσι είναι η κατάσταση στις
αγορές.».
Αυτά είπε ο κύριος Υπουργός. Και από αυτήν την άποψη ήταν
ειλικρινέστατος. Αυτό πρέπει να τα σκεφτούν οι εργαζόµενοι.
Και εδώ, αυτό που αναδεικνύεται και που δεν απαντιέται –ή
µάλλον απαντιέται- είναι το βασικό ερώτηµα της εποχής: Σε µία
εποχή, µε όλα τα χαρακτηριστικά που ειπώθηκαν -απίστευτη τεχνολογική και επιστηµονική εξέλιξη, παραγωγικότητα της εργασίας, υψηλό επίπεδο µόρφωσης των εργαζοµένων, τεράστιος
κοινωνικός πλούτος- καλούνται όλοι αυτοί που παράγουν τον
πλούτο να δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο και εφτά µέρες την εβδοµάδα αν χρειαστεί, για να τα βγάλουν πέρα.
Αυτό είναι το αδιέξοδο του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος. Και αντικειµενικά αναδεικνύει το βασικό ερώτηµα για τους
εργαζόµενους, για την εργατική τάξη, για αυτούς που παράγουν
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τον πλούτο: Θα δεχθούν την υποδούλωση, τη σύγχρονη σκλαβιά
ως δούλοι του 21ου αιώνα ή θα ανατρέψουν την καπιταλιστική
βαρβαρότητα; Διότι όταν παράγεται τέτοιος πλούτος και υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στην κοινωνία, το ερώτηµα είναι ποιος
τις απολαµβάνει. Μία χούφτα πλουτοκράτες. Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα.
Εδώ τα ακούσαµε όλα για την κυριακάτικη αργία. Εδώ δεν έχει
µείνει τίποτα. Είναι να γραφτούν και ανέκδοτα δηλαδή.
Πρώτο θέµα. Τι ισχύει απ’ όλα; Γιατί είπατε ότι ουσιαστικά το
κάνουµε για τους τουρίστες. Ο κ. Σκορδάς, όµως, είπε το τελείως
αντίθετο. Άρα, δεν ισχύει για τους τουρίστες, γιατί λέµε ότι στις
τουριστικές περιοχές τα µαγαζιά είναι ήδη ανοιχτά. Άρα, είναι
πρόσχηµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ηµιπαράνοµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Νοµιµότατα. Τι πάει να πει «ηµιπαράνοµα»; Πείτε, µόνο στις τουριστικές περιοχές και πουθενά αλλού.
Γιατί δεν το λέτε; Δεν το λέτε.
Δεύτερο θέµα. Τι ακούσαµε εδώ; Παραπονιούνται –λέει- οι
πράκτορες της κρουαζιέρας επειδή είναι κλειστά τα µαγαζιά.
Καλά, σε ποιον τα λέτε; Σε ποιον τα λέτε; Με το «all inclusive»;
Ούτε νερό δεν παίρνουν. Κατεβαίνουν από τα κρουαζιερόπλοια
και έχουν µαζί τους το µπουκάλι µε το νερό. Δεν ψωνίζουν τίποτα. Είναι όλα κλειστά. Δεν τα ξέρετε αυτά; Ρωτήστε. Τόσα
κρουαζιερόπλοια ήρθαν στον Πειραιά. Δούλεψε τίποτα; Ρωτήστε
σε νησιά να σας πουν.
Αυτοί τι θέλουν; Θέλουν απελευθέρωση για άλλους λόγους.
Θα τα πω µετά.
Λέτε, λοιπόν, ότι σε τελευταία ανάλυση θα ωφεληθούν οι µικροί. Μέχρι διακόσια πενήντα τετραγωνικά είναι οι µικροί. Αυτοί,
βέβαια, δεν θα ωφεληθούν. Απαντήστε µου, όµως, στο εξής ερώτηµα: Όταν οι αλυσίδες των πολυεθνικών ανοίξουν δέκα και είκοσι µαγαζιά δικά τους –και θα το κάνουν- µε διακόσια πενήντα
τετραγωνικά σας λέω εγώ, θα µπορεί να ανταγωνιστεί ο άλλος ο
µαγαζάτορας αυτούς; Όχι.
Άρα, αντικειµενικά αυτό που κάνετε -και που το ξέρετε ότι είναι
έτσι, αλλά δεν το λέτε, γιατί θέλετε να παραπλανήσετε τον
κόσµο- είναι ότι ανοίγετε τον δρόµο, για να φύγουν οι µικροί και
να κυριαρχήσουν τα µεγάλα µονοπώλια. Γι’ αυτούς δουλεύετε.
Είπε και µερικά άλλα ο κύριος Υπουργός. Έκανε έναν υπολογισµό, απαντώντας στον εισηγητή µας Χρήστο Κατσώτη. Τα
λεφτά που θα κερδίσει ο εργαζόµενος τα έβγαλε 102 χιλιάδες
ευρώ, άµα δουλεύει και την Κυριακή και αν εφαρµοστεί και η νοµοθεσία. Ξέρετε τι µου θυµίζει; Μου θυµίζει έναν που έλεγε «άµα
δουλεύω το πρωί, το απόγευµα και το βράδυ νυχτοφύλακας, θα
γίνω πλούσιος!». Αυτό ακριβώς µου θυµίζει. Αυτό έλεγε και το
είχα αντιµετωπίσει σοβαρά. Αυτός είναι ο καπιταλισµός.
Τελικά δηλαδή, όταν θα είναι σκλάβος, θα µπορεί να βγάζει
κάποια λεφτά περισσότερα. Να τα κάνει τι; Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα στην κοινωνία ή να δουλεύει µε ένα όριο; Εδώ λέγαµε να µειωθεί ο χρόνος εργασίας, ώστε να έχει ελεύθερο
κοινωνικό χρόνο, για να απολαύσει αυτό που λέγεται «ανθρώπινος πολιτισµός».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάτι ακόµη. Είναι φανερό ότι σε άλλους απευθύνεται και
άλλα παραδείγµατα χρησιµοποιεί ο κύριος Υπουργός. Μας είπε
για ανθρώπους που θα έρθουν να πληρώσουν 100 ευρώ τη βραδιά ξενοδοχείο.
Τι λέτε τώρα; Έχετε συναίσθηση τι συµβαίνει στη συντριπτική
πλειοψηφία του κόσµου; Ξέρετε πώς ζει και πώς τα βγάζει πέρα;
Μας έφερε εδώ ένα νούµερο από τα smartphones, που δεν είναι
και σωστό, γιατί αυτή είναι «µπακαλίστικη» λογιστική. Με συνδέσεις τα πουλάνε και 100 ευρώ. Τι να τα κάνουν; Έχετε συναίσθηση για το τι συµβαίνει που ο κόσµος πηγαίνει στο σούπερ
µάρκετ και κοιτάει τι προσφορά έχει; Εδώ φθάσατε να του λέτε:
«Φάε ληγµένα!». Μέχρι εκεί φθάσατε. Και λέτε τώρα ότι µε το
άνοιγµα των καταστηµάτων θα αυξηθεί ο τζίρος και ότι θα πάµε
καλά;
Τέλος, λέτε ότι ο ανταγωνισµός ρίχνει τις τιµές. Χρησιµοποιήσατε τα παραδείγµατα κάποιων ηλεκτρονικών συσκευών. Πείτε
µας, λοιπόν: Στα βασικά είδη διατροφής, αυτά που ο καθένας
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χρειάζεται, µειώνονται οι τιµές; Λογικά αν το σύστηµά σας ήταν
τέτοιο, όπως λέτε, δεν θα έπρεπε να µειώνονται οι τιµές, αφού
αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας και µια σειρά άλλα
πράγµατα; Συµβαίνει το αντίθετο. Γιατί; Γιατί προσπαθούν οι
εταιρείες να εξασφαλίσουν µεγαλύτερα κέρδη και το µέσο ποσοστό κέρδους πέφτει παγκόσµια και έτσι είναι.
Πόσο κοστίζουν οι συσκευές που λέτε; Το είπατε ποτέ; Πόσο
κοστίζει ένα κινητό τέτοιο που µπορούν να το προσφέρουν 400
ευρώ; Πόσο κοστίζει η κατασκευή του; Ούτε 5 ευρώ δεν κοστίζει!
Έχουν αποσβεστεί σε χρόνο µηδέν. Και αυτό είναι από την ανθρώπινη εργασία. Το παρουσιάζετε ότι το φθηναίνουν. Τι να τα
κάνουν; Θα τα φάνε στο τέλος, άµα δεν κατεβάσουν τις τιµές.
Κερδίζουν απίστευτα ποσά και στους τοµείς που είπατε, δηλαδή
και στις ηλεκτρονικές συσκευές και στις ηλεκτρικές συσκευές
και στα αυτοκίνητα και παντού! Όχι µόνο δεν φθηναίνουν, αλλά
στο σύνολο οι τιµές ανεβαίνουν. Και αυτό δείχνει το αδιέξοδο.
Και δεν µπορούν να υπάρξουν ρυθµίσεις και παρεµβάσεις που
να ελαφρύνουν το σύστηµα. Δεν πάει άλλο!
Χρειάζεται µία συνολική ανατροπή, ώστε ο πλούτος που παράγεται να πάει στους παραγωγούς, δηλαδή να υπάρξει µια κοινωνία όπου αυτοί που παράγουν θα απολαµβάνουν µια κοινωνία
σοσιαλιστική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς, σε σχέση και µε τη σηµερινή επέτειο για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, να πούµε ότι πράγµατι το 1974, µε την
πάλη του ελληνικού λαού, τον αντιστασιακό, αντιδικτατορικό του
αγώνα, κατέρρευσε η χούντα των συνταγµαταρχών, που ευθύνεται και για την προδοσία της Κύπρου.
Ταυτόχρονα, όµως, η αποκατάσταση της δηµοκρατίας και η
λειτουργία της µέχρι σήµερα µας έχει δώσει την ευκαιρία να βγάλουµε πολύ συγκεκριµένα συµπεράσµατα: Η δηµοκρατία πρέπει
κάθε µέρα να κατακτιέται στην πράξη. Ιδίως µετά την εφαρµογή
του µνηµονίου, ακόµη και σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα έχουµε δει
την πλήρη απαξίωση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, την
πλήρη απαξίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, τη λειτουργία
της εκτελεστικής εξουσίας κατ’ εντολή της τρόικας µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αυτό είναι κάτι που εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το έχουµε
αναδείξει από την αρχή. Και θα παλέψουµε πραγµατικά για τη
λειτουργία της δηµοκρατίας, όπως προσδιορίζεται από το Σύνταγµά µας.
Δεν βλέπω εδώ τον κ. Σκορδά, ο οποίος µας διάβασε µια συγκεκριµένη περικοπή από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και µας
είπε ο κύριος Υπουργός τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, κύριε Υπουργέ, είπε και κάτι άλλο: «Ουαί υµίν, γραµµατείς
και Φαρισαίοι υποκριταί». Και αυτό έχει µεγάλη σηµασία και σήµερα.
Εδώ συζητούµε ένα νοµοσχέδιο σαν να βρισκόµαστε εν κενώ.
Δηλαδή, παρουσιάστηκε ένα νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση της λειτουργίας της αγοράς σαν να µην είµαστε στο µνηµόνιο, σαν να
µην έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, σαν να µην έχει χαθεί
το 25% του ΑΕΠ της χώρας, λες και είµαστε σε λειτουργίες διαφορετικές, σαν να µην βρισκόµαστε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, όπως έχετε πει εσείς, οι κυβερνώντες, τόσες φορές. Τι
το διαφορετικό θα φέρνατε ως νοµοσχέδιο εάν η χώρα βρισκόταν σε µια διαφορετική οικονοµική κατάσταση; Τι το διαφορετικό;
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε ότι το νοµοσχέδιό σας δεν απαντά στα
κύρια ζητήµατα του σήµερα. Διότι το νοµοσχέδιό σας έχει σχέση
-όπως το λέτε- µε τους κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών.
Και ρωτάω: Σήµερα που το 30% του ελληνικού λαού είναι κάτω
από τα όρια της φτώχειας, υπάρχει ή δεν υπάρχει αναγκαιότητα
για το πάγωµα της τιµής των βασικών προϊόντων διατροφής και
επίσης ΦΠΑ 0%; Διότι έχουµε φτάσει ο ελληνικός λαός να είναι
στα συσσίτια.
Άρα, όταν έρχεστε να ρυθµίσετε τέτοια ζητήµατα, πρέπει να
δείτε αυτό πώς θα το απαντήσετε. Η µια περίπτωση είναι αυτή
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που µας είπατε, ότι µε τον ανταγωνισµό θα πέσουν οι τιµές. Δεν
πέφτουν, όµως, γιατί υπάρχουν τα καρτέλ, τα µονοπώλια, οι µεγάλες επιχειρήσεις. Και είναι γνωστό τοις πάσι, από τις έρευνες
που κάνουν οι εφηµερίδες και οι τηλεοράσεις και δείχνουν πως
το αντίστοιχο προϊόν συγκεκριµένων επιχειρήσεων πουλιέται σε
διαφορετικές τιµές εδώ και διαφορετικές τιµές εκεί.
Αλλά εµείς, κύριε Υπουργέ, σας είπαµε για τα βασικά προϊόντα
σε σχέση µε τη διατροφή. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα
-και προβλέπεται και από το Σύνταγµα- παρεµβάσεων, προφανώς όχι για πάρα πολλά χρόνια. Εκτός κι αν θέλετε να διαλύσετε
τη χώρα ή εάν νοµίζετε ότι θα µείνετε για πολλά χρόνια στην
εξουσία. Αυτό το βραχυπρόθεσµο που λέτε, τα µέτρα τα προσωρινά, τα οποία, όµως, µπορεί να είναι διάρκειας και ενός και δύο
ετών, είναι αυτά που απαιτούνται να γίνουν.
Αυτό µπορεί να ρυθµιστεί στο άρθρο 4, που σας δίνει τη δυνατότητα παρέµβασης µε ανώτερες τιµές στο χονδρικό και στο
λιανικό εµπόριο, αλλά µόνο, όπως λέτε, όταν δεν υπάρχει ανταγωνισµός. Εµείς προσθέτουµε το εξής: «Όταν και οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος ανάγονται στην άσχηµη οικονοµική και
κοινωνική κατάσταση της χώρας».
Αυτό είναι σύµφωνο και µε το Συµβούλιο της Επικρατείας, το
οποίο είπε ότι µπορούν να λαµβάνονται µέτρα που περιορίζουν
δικαιώµατα -εν προκειµένω το δικαίωµα της ελευθερίας αυτών
που κερδοσκοπούν όπως είπατε και είναι καλό να κερδοσκοπούν- και µπορεί να περιοριστούν για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
Εκεί, λοιπόν, είµαστε ξεκάθαροι. Πρόταση: Ρύθµιση που να
επιτρέπει την άµεση παρέµβαση του κράτους για το πάγωµα των
τιµών στα βασικά είδη διατροφής και ΦΠΑ 0%.
Και το ψωµί που υπάρχει σε διατίµηση -εάν δεν το ξέρετε- το
βγάζουν σε µικρές ποσότητες -γιατί ισχύει ακόµα αυτό- οι οποίες
πρέπει να αυξηθούν.
Εσείς, όµως, όπως φαίνεται, ζείτε σε άλλο κόσµο. Νοµίζετε ότι
η ελληνική κοινωνία είναι αυτή που ασχολείται να αγοράσει το
smartphone ή να πάρει κάτι άλλο. Πέραν του ότι –θα το ξέρετεοι τιµές είναι χαµηλές γιατί γίνεται µε επιδότηση από την εταιρεία
όταν παίρνεις τα συµβόλαια.
Άρα, αυτό είναι ένα βασικό θέµα.
Δεύτερον, λέτε για τον ανταγωνισµό. Μα πώς θα υπάρξει ανταγωνισµός της µικρής ελληνικής επιχείρησης µε τις µεγαλύτερες όταν ξεχνάτε το πιο βασικό; Το κόστος του χρήµατος. Οι
µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι αλυσίδες, έχουν συγχρηµατοδότηση εκτός Ελλάδας µε 2,5%, 3% και 3,5%.
Εδώ το κόστος του χρήµατος είναι υπέρογκο. Είναι 10% τουλάχιστον όταν δώσεις εµπράγµατες ασφάλειεςκαι 13% όταν δεν
δώσεις εµπράγµατες ασφάλειες. Πώς θα ανταγωνιστείς; Άρα, το
θέµα δεν είναι µόνο το εργατικό κόστος που νοµίζετε εσείς. Το
θέµα σήµερα είναι η ρευστότητα, είναι η δυνατότητα χρηµατοδότησης.
Αναφερθήκατε και κάνατε µία ανάλυση σε σχέση µε το πάγιο
και µεταβλητό κεφάλαιο, βάσει του οποίου θα υπάρξουν οι ανταγωνιστικές προϋποθέσεις. Ακριβώς αυτό αποδεικνύεται.
Επειδή τα µεγάλα µαγαζιά έχουν µεγάλη επένδυση στα πάγια,
δεν τους αποδίδεται το κόστος και το κέρδος που θέλουν µέσα
από τη λειτουργία των µεγάλων επενδύσεων σε πάγια κι από εκεί
θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το ζήτηµα. Γι’ αυτό θέλουν ανοιχτά
όλες τις Κυριακές τα µαγαζιά. Και να είστε σίγουρος -ό,τι και να
λέτε- ότι θα αξιοποιηθεί το Συµβούλιο της Επικρατείας προκειµένου για λόγους δήθεν ισότητας να πάρουν και τα µεγάλα πολυκαταστήµατα τις ρυθµίσεις για τις Κυριακές.
Εποµένως, εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα στο να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός. Αλλά για να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός θέλει πρώτον, παρέµβαση του κράτους για να χτυπηθούν τα καρτέλ -το καρτέλ του γάλακτος, τα
καρτέλ που υπάρχουν σε άλλους χώρους- δεύτερον, παρέµβαση
του κράτους για την προστασία των ίδιων των πολιτών για να µην
πεινάσουν και για να µπορούν να αντιµετωπίσουν µε τα πενιχρά
µέσα που τους έχετε δώσει τη µείωση αυτών των µισθών και των
συντάξεων και να ζήσουν και τρίτον, φυσικά να λειτουργήσει ο
ανταγωνισµός για να πέσουν οι τιµές, όπου µπορούν να πέσουν
όµως, γιατί κι εκεί υπάρχουν όροι ασυµπίεστοι.
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Τέλος, σε σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία του νοµοσχεδίου,
εµείς σε συγκεκριµένα άρθρα θα ψηφίσουµε και θα το δείτε κατά
τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Άλλα, όπως είπαµε, είµαστε αρνητικοί επί του συνόλου και επί της αρχής. Έχουµε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, σε πολύ συγκεκριµένα άρθρα και έχουµε αναδείξει τα κυρίαρχα ζητήµατα σε
σχέση µε το παρόν νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης –και κλείνω- είναι το κορυφαίο θέµα των λαϊκών αγορών που αναπτύχθηκε από την ειδική αγορήτρια, την κ. Μακρή
και από τους υπόλοιπους συναδέλφους των Ανεξάρτητων Ελλήνων που τοποθετήθηκαν. Εκεί είµαστε κάθετοι, είµαστε αντίθετοι.
Εξηγήθηκε βεβαίως γιατί και για την οικονοµία του χρόνου δεν
αναπτύσσω το κεφάλαιο αυτό.
Κλείνοντας λοιπόν -γιατί έχει σηµασία το συµπέρασµα- εµείς
θεωρούµε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν µπορείτε. Δεν είναι ότι χάσατε
µία ευκαιρία, δεν µπορείτε. Διότι η δικιά σας αντίληψη και ιδεολογία περί νεοφιλελευθερισµού που θεωρεί ότι η αγορά είναι
υπεράνω όλων, ότι η αγορά θα ρυθµίσει τα θέµατα, δεν σας επιτρέπει καν να διανοηθείτε ότι µπορούν να υπάρξουν παρεµβάσεις και στη ρύθµιση των τιµών. Και δεν θα υπάρξει, να είστε
βέβαιος, ούτε µαύρη αγορά, ούτε τίποτα απ’ αυτά τα φαινόµενα,
διότι πρώτον είµαστε σε µια αγορά τεράστια, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερον διότι οι εισαγωγές έχουν απελευθερωθεί, τρίτον διότι η παρέµβαση θα γίνει στα βασικά προϊόντα
διατροφής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, η πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι σαφής
και τίθεται στο τραπέζι αν θέλετε να τροποποιήσετε αντίστοιχα
το άρθρο, για να µπορεί να γίνει η παρέµβαση αυτή. Διαφορετικά
έχετε την πλήρη ευθύνη –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- διότι πεινάει ο ελληνικός λαός σήµερα και θα έχετε την πλήρη ευθύνη
για την ανθρωπιστική κρίση στην οποία οδηγείτε τη χώρα µε την
πολιτική σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνο Τριαντάφυλλο να πάρει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω την οµιλία µου σήµερα µε µία
µικρή αναφορά για τα τριάντα εννέα χρόνια από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στη χώρα µας. Και βεβαίως, θα πρέπει
εδώ σήµερα, στη Βουλή των Ελλήνων, στο ναό της δηµοκρατίας,
να θυµηθούµε ότι πριν από τριάντα εννέα χρόνια κάτω από το
βάρος των βασανισµών, της ανελευθερίας αλλά και της εθνικής
προδοσίας έπεσε το πλέον ανελεύθερο, το πλέον αντιδηµοκρατικό καθεστώς που γνώρισε ο τόπος τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Εθνική προδοσία που βεβαίως έχει να κάνει µε την Κύπρο,
αλλά έχει να κάνει και µε τη χώρα µας, καθώς, όπως είναι γνωστό
και ιστορικά καταγεγραµµένο, αυτή η εθνική προδοσία άγγιζε και
άλλα µέρη της χώρας πέρα από την Κύπρο.
Κύριε Πρόεδρε, ανήκω στη γενιά των Ελλήνων που δεν γνώρισε δικτατορία. Ανήκω στη γενιά των Ελλήνων που δεν γνώρισε
πόλεµο. Αυτή η γενιά σήµερα βιώνει τη µεγαλύτερη ανεργία που
έχει ζήσει νέα γενιά στη χώρα µας τον τελευταίο αιώνα. Ανήκω
στη γενιά των Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε, που σε συνθήκες δηµοκρατίας δεν έχει γνωρίσει άλλη κρίση σαν τη σηµερινή. Είµαι σίγουρος όµως ότι µετά το πέρας αυτής της κρίσης -που δεν θα
κρατήσει για πάντα- αυτή η γενιά θα ζήσει και άλλη κρίση. Για να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τη κρίση που θα έρθει, θα πρέπει σήµερα να οχυρώσουµε τη χώρα, σήµερα να οχυρώσουµε
την πολιτεία, σήµερα να οχυρώσουµε τη δηµοκρατία µας στην
οποία ορκιζόµαστε πίστη, τη δηµοκρατία µας που, όπως έχει πει
ένας µεγάλος ηγέτης, δεν είναι µία στιγµιαία πράξη. Είναι ένας
διαρκής αγώνας και σ’ αυτόν κάθε µέρα καταβάλλουµε τις δυνάµεις µας.
Ερχόµενος, κύριε Πρόεδρε, στη συζήτηση του νοµοσχεδίου,
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θα ήθελα να διαβάσω τη διάταξη όπως έχει σήµερα διαµορφωθεί, επειδή ακούµε για πενήντα δύο Κυριακές σε όλη τη χώρα και
για εργασία των ιδιωτικών υπαλλήλων παντού για πενήντα δύο
Κυριακές κάθε µέρα, χωρίς κανένα ρεπό. Το άρθρο 16 αναφέρει
έναν µόνο αριθµό. Ο αριθµός αυτός, αν αθροιστεί, είναι επτά.
Δεν υπάρχει ο αριθµός «πενήντα δύο» σε κανένα µέρος του νοµοσχεδίου και αυτό πρέπει να το ακούσει ο Έλληνας πολίτης ο
οποίος σήµερα παρακολουθεί, πρέπει να το ακούσει ο έµπορος,
πρέπει να το ακούσει ο καταναλωτής.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 16, όπως έχει διαµορφωθεί µετά
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, λέει επί λέξει το εξής: «Με αιτιολογηµένη απόφαση του κατά τόπoν αρµόδιου αντιπεριφερειάρχη
η οποία εκδίδεται εντός διαστήµατος τριών µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές στις οποίες
επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφεροµένων στην παράγραφο 1, λαµβανοµένων υπ’όψιν των τοπικών ιδιαιτεροτήτων υπό
τις εξής προϋποθέσεις» µε βάση τις οποίες εξαιρεί πολυκαταστήµατα, αναφέρεται µόνο στα µικρότερα των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων καταστήµατα εξαιρώντας τα
εκπτωτικά χωριά.
Αυτή η διάταξη, λοιπόν, σε ποιες περιοχές αναφέρεται, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παντού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι. Λέει στις τοπικές ιδιαιτερότητες, δηλαδή στις περιοχές που υπάρχει αυξηµένη ζήτηση –γιατί λέει «αιτιολογηµένη απόφαση από τους αντιπεριφερειάρχες»- σε συγκεκριµένες Κυριακές, όχι όλες, διότι αλλιώς ο νοµοθέτης –δηλαδή όλοι εµείς– θα έλεγε «σε όλες», δεν
θα έλεγε «σε άλλες». Σε συγκεκριµένες περιοχές µε αυξηµένη
καταναλωτική ζήτηση, µε αυξηµένη ανάγκη, να ανοίξουν τα µαγαζιά και να δηµιουργηθεί τζίρος που σηµαίνει επιπλέον εισόδηµα, που σηµαίνει επιπλέον θέσεις εργασίας.
Αυτή η αιτιολογηµένη απόφαση αυτό ακριβώς θα επιτελέσει,
διαφορετικά δεν είναι νόµιµο να ανοίξει το µαγαζί πέραν των
επτά Κυριακών παρά µόνο αν υπάρχει η αιτιολόγηση ότι συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες στη συγκεκριµένη περιοχή επιβάλλουν
τη συγκεκριµένη απόφαση. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ και διά του εισηγητή του είπε ότι αυτό θα έπρεπε να συµπληρωθεί µε µία διαδικασία διαβούλευσης µε τους εµπορικούς συλλόγους και τα
επιµελητήρια. Θεωρούµε ότι είναι στην ίδια κατεύθυνση, στο ίδιο
πνεύµα του νόµου προκειµένου να είναι σαφές ότι δεν αφορά το
σύνολο των Κυριακών, αλλά αφορά συγκεκριµένες περιόδους
που υπάρχει ανάγκη. Βεβαίως αφορά τις τουριστικές περιοχές
που δεν είναι οι ίδιες µε τις προ τριακονταετίας χαρακτηρισθείσες τουριστικές περιοχές.
Σήµερα έχουµε περιοχές που επισκέπτονται τουρίστες που
δεν είναι χαρακτηρισµένες ως τουριστικές. Τις επισκέπτονται
τουρίστες, ενδεχοµένως για διήµερο ή για µονοήµερο, και αυτές
οι περιοχές ενδεχοµένως να αποφασίσουν µαζί µε τους εµπορικούς συλλόγους ότι έχουν ανάγκη κάποιες Κυριακές µέσα στο
καλοκαίρι να ανοίξουν τα µαγαζιά. Σήµερα δεν επιτρέπεται αυτό.
Σήµερα το συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο πριν τη ψήφιση του
νόµου δεν επιτρέπει να ανοίξουν συγκεκριµένες Κυριακές σε συνεννόηση, σε συναίνεση, αν θέλετε, µε τους εµπορικούς συλλόγους.
Εποµένως, αυτή η ρύθµιση αφορά αυτό και µόνο, όχι τις πενήντα δύο, όχι όλες τις Κυριακές, όχι όλη τη χώρα.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις οι οποίες, όπως είπα και χθες,
είναι το µεγαλύτερο µέρος του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και
βεβαίως, είναι θετικές διατάξεις. Οι αγορανοµικές διατάξεις που
αφορούν την πλειοψηφία των άρθρων του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, είναι διατάξεις οι οποίες οδηγούν τις αρχές στο να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την αισχροκέρδεια και να πετύχουν
το τρίπτυχο, που δεν είναι άλλο από, ποιοτικά προϊόντα, καλύτερες τιµές, ασφαλέστερες υπηρεσίες. Αυτές οι διατάξεις επιτελούν ή όχι αυτό το σκοπό; Εποµένως, είναι σε θετική κατεύθυνση
ή όχι; Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτές οι διατάξεις, προφανώς σε
συνθήκες αγοράς, είναι σε θετική κατεύθυνση.
Και, βεβαίως, να πω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ ότι εάν αµφισβητούµε ότι η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί
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σε χαµηλότερες τιµές, τότε πάµε ξανά σε µια ιστορία που έληξε
πριν από διακόσια χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, σε µια νέα επανάσταση των Λουδιτών.
Προφανώς κανείς εδώ µέσα δεν θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες και η τεχνολογική εξέλιξη – πιστεύω ότι αυτό εν τη ρύµη του
λόγου ειπώθηκε από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ- δεν είναι υπέρ
του καταναλωτή και του πολίτη. Εγώ θα έλεγα ότι οι νέες τεχνολογίες είναι και υπέρ της δηµοκρατίας, γιατί η άµεση συµµετοχή,
η καλύτερη ενηµέρωση, η καλύτερη πληροφόρηση που επιτυγχάνει ο µέσος πολίτης µέσω των νέων τεχνολογιών, µέσω ενδεχοµένως και των έξυπνων κινητών, είναι προς την καλύτερη
δηµοκρατία, διότι µπορεί να εκφράζει την άποψή του και να ενηµερώνεται καλύτερα, πληρέστερα µε έναν τρόπο ο οποίος να
είναι διαφανής, περισσότερο ίσως από το παρελθόν, σήµερα ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία που βιώνουµε όλοι, τη νέα εποχή
της τεχνολογίας.
Στο άρθρο 17 θεωρώ, όπως έχω τονίσει –και νοµίζω ότι θα
υπάρξει ανάλογη διαβούλευση και µε το αρµόδιο Υπουργείο,
κύριε Υπουργέ- ότι θα έπρεπε να προστεθεί η Ελληνική Αστυνοµία
στους φορείς που θα εποπτεύουν την τήρηση των συγκεκριµένων
διατάξεων. Και αυτό το αιτιολόγησα χθες λέγοντας –και θα το πω
ξανά- ότι έχει να κάνει µε την αισχροκέρδεια. Αγορανοµική παράβαση δεν γίνεται µονάχα εντός του οκταώρου των δηµοσίων υπηρεσιών αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Θεωρώ ότι η Ελληνική Αστυνοµία, ενισχυµένη µε τη Δηµοτική
Αστυνοµία όπως αυτή θα αναδιαρθρωθεί και θα αποκτήσει ένα
συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο, θα είναι δυνατόν να βοηθηθεί στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, αφού επιτελεί
έναν ρόλο Τουριστικής Αστυνοµίας στις τουριστικές περιοχές ή
της παλαιάς Αγορανοµίας όπως υπήρχε παλιά ως διατύπωση.
Για τις διατάξεις 28 έως 31 νοµίζω, κύριοι Βουλευτές, ότι δεν
χρειάζεται να πούµε πολλά. Νοµίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό το οποίο, όµως, είναι σηµαντικό και θα το επαναλάβω και σήµερα είναι ότι πρέπει να χτυπηθεί το λαθρεµπόριο
στην πηγή, πρέπει να χτυπηθεί το λαθρεµπόριο ενδεχοµένως
στις εισροές-εκροές, εισαγωγές-εξαγωγές και να µπορέσουµε
να έχουµε ένα ανάλογο σύστηµα διατάξεων που θα περιλαµβάνει
και τα διυλιστήρια, τις εισαγωγές-εξαγωγές στα καύσιµα, ούτως
ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Κλείνω και πάλι µε κάποιες θετικές διατάξεις που περιλαµβάνει
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και οι οποίες αφορούν τα δικαιώµατα των καταναλωτών και τις ενώσεις καταναλωτών. Ενισχύονται αυτά τα δικαιώµατα µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Αυτό,
προφανώς, είναι υπέρ του καταναλωτή και υπέρ της εύρυθµης
λειτουργίας της αγοράς, γιατί µε αυτόν τον τρόπο αποκτά άµεση
πρόσβαση τόσο ο καταναλωτής όσο και οι ενώσεις στο να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις παραβάσεις αυτές µε δικές του καταγγελίες ενώπιον της Γενικής Γραµµατείας του Καταναλωτή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς τιµάτε την επέτειο αποκατάστασης της δηµοκρατίας,
όπως λέτε, µε απαγορεύσεις διανοµής τροφίµων σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Όλο το συνταγµατικό τόξο, όπως το αποκαλείτε,
δεν έχει βγάλει ούτε µία ανακοίνωση. Αντιθέτως, χαίρονται όλοι
είτε από µέσα τους είτε εκφράζοντάς το ανοιχτά.
Εµείς, τιµούµε και βοηθούµε τα θύµατα αυτών που γιορτάζουν
αυτήν την επέτειο µε τις πράξεις τους και µε τις υπογραφές τους
τριάντα εννέα χρόνια τώρα, υπογραφές οι οποίες ακόµα και οι
καλύτερες έµπαιναν όταν υπήρχαν συγκυβερνήσεις -βλέπε ’89,
τα πρώτα deal µε τη «SIEMENS”, µε την “INTRACOM” του κ. Κόκκαλη και πάει λέγοντας- και όλα έµπαιναν στο αρχείο ξανά και
ξανά. Εµείς βοηθούµε –και θα βοηθήσουµε και σήµερα το απόγευµα στις 18.00’στο σταθµό Λαρίσης- όλους αυτούς που τους
οδηγήσατε στην εξαθλίωση, στην αυτοκτονία, στην καταστροφή,
στην ανεργία, στην εθνική καταρράκωση.
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Δένδια και τον κ. Καµίνη
που για µία ακόµη φορά µας εκτοξεύουν δηµοσκοπικά µε τις
σπασµωδικές ενέργειές τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Θα ήθελα να απαντήσω και στο χθεσινό σχόλιο του κ. Δραγασάκη που µου είπε ότι «η συνύπαρξή µας εντός του Κοινοβουλίου
είναι αναγκαστική». Το ξέρουµε και δεν µας απασχολεί καθόλου.
Αυτό που ξέρουµε είναι ότι “παίζουµε στο δικό σας γήπεδο”, µε
τους δικούς σας κανόνες, µε τους δικούς σας διαιτητές, µε όλα
κοµµένα και ραµµένα στα µέτρα σας και σας κερδίζουµε κατά
κράτος. Αυτή είναι η ουσία του πράγµατος και θα καταλάβετε τι
συµβαίνει, αν δεν το έχετε ήδη πάρει χαµπάρι.
Όσο για τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον
συµπαθέστατο κ. Τριαντάφυλλο που χθες απευθύνθηκε σε µας
και είπε ότι: «δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι, παρά µόνο λαθραία κόµµατα», θα ήθελα να του απαντήσω να µην βρεθεί ποτέ
σε κάποια γειτονιά του Αγίου Παντελεήµονα, του Κολωνού, του
Βοτανικού και να τον βάλουν στο µάτι τίποτα Αλγερινοί, Πακιστανοί ή Ροµά -έτσι όπως έχει ευγενική και τρυφερή όψη- γιατί τότε
δεν θα τον γλιτώσουν ούτε οι απόψεις του ούτε οι ιδέες του ούτε
τίποτα.
Σχετικά µε τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός, ακούσαµε πολλά.
Ακούσαµε µία έκφραση: «Να κρατάς ευχαριστηµένο τον πελάτη
σου». Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, υπάρχει αυτή η ατάκα
και στα «κόκκινα φανάρια» µε την Τζένη Καρέζη.
Είπατε ότι προβλήµατα υπήρχαν και σε άλλες ιστορικές περιόδους. Ναι, υπήρχαν, όταν η χώρα βρισκόταν υπό κατοχή, όταν η
χώρα βγήκε από τον Β’Παγκόσµιο Πόλεµο κυριολεκτικά κατεστραµµένη, όταν η χώρα ήταν αµέσως µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και πάει λέγοντας. Ποτέ, µα ποτέ, ούτε στην κρίση της
δεκαετίας του ’26 και του ’29 δεν έφτασε σε αυτό το χάλι στο
οποίο έχετε οδηγήσει τη χώρα τρία χρόνια τώρα µε συνεχή µνηµόνια, µέτρα κι επίθεση στον Έλληνα πολίτη.
Βλέπουµε ότι αύριο θα φέρετε ένα καινούργιο φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο διαβάζοντάς το –όσοι πρόλαβαν να το διαβάσουν, γιατί χθες το βράδυ ήρθε, σήµερα συζητήθηκε, όπως
συζητήθηκε, στην επιτροπή- το µόνο που δεν λέτε είναι για
«βουρδουλιές» στον Έλληνα πολίτη. Σε τι διαφέρετε από τον
Τούρκο κατακτητή; Σε τι διαφέρετε από το βαρλίκι, από το χαράτσι κι από όλους αυτούς τους φόρους που έβαζαν στους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους οι µωαµεθανοί; Δεν διαφέρετε
σε τίποτα απολύτως. Είστε το ίδιο και το αυτό.
Διαβάσατε µία επιστολή για κάποιον έµπορο, ο οποίος δεν µας
είπατε ποιος ήταν, δεν είχε κάποιο όνοµα, µήπως ήταν ο έµπορος
της Βενετίας, µήπως ήταν ο Σάιλοκ; Τι ακριβώς ήταν αυτός;
Μήπως δάνειζε και λεφτά, αφού όλη του η ζωή είναι το κέρδος;
Το πιο πιθανό είναι να δανείζει και λεφτά, να είναι και τοκογλύφος, να είναι και όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά για τα οποία η ελληνική κοινωνία τώρα παρακαλάει.
Δεν βλέπετε καθόλου τι γίνεται γύρω σας. Έχουν κλείσει όλα
τα καταστήµατα κι έχουν ανοίξει µόνο «Αγοράζω χρυσό», «Αγοράζω δόντια», «Αγοράζω τα πάντα» και δεν κάνετε τίποτα απολύτως γι’ αυτό το πράγµα. Μιλάτε για τα καταστήµατα, για το
εµπόριο και για τη βιοτεχνία και δεν έχετε καµµία απολύτως ιδέα,
γιατί δεν έχετε κολλήσει ούτε µισό ένσηµο στη ζωή σας -κανένας
από σας- για να δείτε τα πραγµατικά προβλήµατα της αγοράς.
Να βγείτε στην Αιόλου, να πάτε στο Μοναστηράκι, που ήταν η
πηγή και να ρωτήσετε τους τελευταίους βιοτέχνες που βρίσκονται και αγωνίζονται µε νύχια και µε δόντια ενάντια πάνω απ’ όλα
στο ελληνικό κράτος και να δείτε ποια είναι τα προβλήµατά τους.
Μας λέτε τρεις µέρες τώρα για τον τουρισµό. Να πάτε σε
όποιο νησί θέλετε από αυτά που «βουλιάζουν» από τους τουρίστες –όπως λέγεται- από αυτούς µε τα «βραχιολάκια» και να επισκεφτείτε τους εµπορικούς πεζόδροµους αυτών των περιοχών.
Στην Κω, στα Καρδάµαινα, είναι οκτώ στα δέκα κλειστά και οι
δύο που είναι ανοιχτοί, χρωστάνε και στις πέτρες και απλώς παλεύουν να µαζέψουν κάποια λεφτά για να φάνε, ούτε για να πληρώσουν ΦΠΑ ούτε για εφορία ούτε για τίποτα. Αυτή είναι η
κατάσταση στην οποία τους έχετε οδηγήσει όλους τα τελευταία
χρόνια.
Αν θέλετε να ανέβει η οικονοµία της αγοράς κυνηγήστε όλους
τους παράνοµους, γιατί όλοι αυτοί που έχουν καταστήµατα στις
τουριστικές περιοχές λένε ένα πράγµα: Πώς είναι δυνατόν να
έχουν κατακλυστεί από παράνοµους λαθροµετανάστες, παράνοµους λαθροπωλητές οι οποίοι πουλάνε τα πάντα έξω από τα µα-
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γαζιά τους, δεν τους πειράζει κανείς, τους απειλούν και οι ίδιοι
δεν κάνουν σεφτέ, διότι περί αυτού πρόκειται.
Μας είπατε για τα κρουαζιερόπλοια ότι θα πάνε σε ένα νησί
και ενδεχοµένως να µην βρουν το κατάστηµα ανοικτό. Κατ’αρχήν, αυτά τα τεράστια κρουαζιερόπλοια έχουν ολόκληρα εµπορικά κέντρα µέσα, τα οποία λειτουργούν µε ωράριο. Γιατί; Γιατί
τους έχουν εγκλωβισµένους συγκεκριµένες ώρες.
Αυτό θα πρέπει να δείτε και εσείς αν θέλετε να λειτουργήσει
σωστά η αγορά και το εµπόριο. Μην λειτουργείτε ρατσιστικά εις
βάρος των Ελλήνων πολιτών. Προστατεύστέ τους έναντι της εισβολής των ασιατικών ορδών και καταστηµάτων.
Έχετε πάει στην πλατεία Κουµουνδούρου και πέριξ να δείτε τι
γίνεται; Έχετε δει τις παράνοµες φορτοεκφορτώσεις όλη την
ώρα, τα καταστήµατα που δεν έχουν τίποτα; Και ένα πρόστιµο
να βάλετε σε κάποιον, όταν και εάν έχει ΑΦΜ, δεν το πληρώνει
ποτέ, έρχεται κάποιος άλλος Κινέζος και τον αντικαθιστά και δεν
βρίσκεται τίποτα. Σας κοροϊδεύουν κανονικά. Αυτό συµβαίνει.
Πρέπει να βοηθήσετε τον Έλληνα επιχειρηµατία, τον Έλληνα
έµπορο, τον Έλληνα βιοτέχνη και τα ελληνικά προϊόντα έναντι
όλων αυτών των εισαγόµενων, παρανόµων και µη, γιατί και τα νόµιµα προϊόντα τα οποία έρχονται από τις ασιατικές χώρες ξέρουµε πολύ καλά πώς κατασκευάζονται. Κάποιο παιδάκι
δουλεύει καµµία εικοσαριά ώρες την ηµέρα και δουλεύει για µια
κούπα ρύζι ή για 1 ευρώ ή για 1 δολάριο.
Αν αυτό εσείς το λέτε ελεύθερο ανταγωνισµό, εµείς το λέµε
αθέµιτο ανταγωνισµό. Θα έπρεπε και ως Ελλάδα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι κόπτεστε για τον ελεύθερο ανταγωνισµό, να έχετε πάρει µέτρα και όχι να παίρνετε συνεχώς
µέτρα για να επιβραβεύετε τα πάσης φύσεως πολυκαταστήµατα
που δουλεύουν ως επί το πλείστον µε τέτοια προϊόντα, µε εργασιακές συνθήκες γαλέρας.
Μας λέτε ότι θα δουλέψουν και την Κυριακή µε νέες θέσεις.
Ποιες νέες θέσεις; Έχετε δει τους µισθούς; Αυτοί οι µισθοί δεν
είναι ούτε χαρτζιλίκι. Ούτε για τον καφέ τους δεν φτάνει, αν µπορούν να πιούν καφέ. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και
µετά αναρωτιέστε γιατί δεν λειτουργεί τίποτα.
Μας είπατε κάτι ιστορίες, κάτι θεωρίες ότι θα ανοίξουν τα καταστήµατα, θα δουλέψουν, θα έρθουν, θα κάνουµε. Μα, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας; Δεν υπάρχει τίποτα και µαζί µε την
φοροκαταιγίδα, τη λαίλαπα αυτήν που έρχεται περιµένετε να
µπορέσει να επιβιώσει Έλληνας µικροµεσαίος.
Το θέµα είναι ότι θα διαψευστείτε, αλλά µέχρι να διαψευστείτε
πανηγυρικά και να αποδειχθεί ότι έχουµε δίκαιο θα έχουν κλείσει
εκατοντάδες χιλιάδες καταστήµατα και εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες συµπολίτες µας θα έχουν οδηγηθεί και αυτοί στην ανεργία µε χιλιάδες χρέη. Ξέρετε ότι κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας
χρωστάει στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ, στην εφορία, χρωστάει παντού σε
όποιον µιλάει ελληνικά, γιατί εκεί τον έχετε οδηγήσει. Δεν θα έχει
δουλειά και θα έχουµε άλλες πάλι αυτοκτονίες και άλλα.
Προλαβαίνετε να αποσύρετε το άρθρο 16. Θα πω και κάτι τελευταίο. Η δικαιολογία ότι δεν είναι πενήντα δύο και είναι επτά
δεν ισχύει. Είναι η κερκόπορτα. Όπως σε πάρα πολλά άλλα
πράγµατα που είχατε κάνει προαιρετικά και έγιναν υποχρεωτικά
µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο, έτσι θα γίνει και εδώ. Έχετε µια τελευταία ευκαιρία να αποσύρετε το άρθρο 16 και αυτό το οποίο
θέλετε να κάνετε και για τις λαϊκές αγορές για την Κυριακή. Φανταστείτε δηλαδή έναν ο οποίος είναι καλλιεργητής ο ίδιος και
κάθε µέρα σηκώνεται τα χαράµατα, θα τον υποχρεώσετε και την
Κυριακή να πηγαίνει για να βγάλει δύο φράγκα παραπάνω,
επειδή θα του δώσετε αυτήν τη δυνατότητα να είναι µόνο την Κυριακή οι παραγωγοί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Παρακαλώ τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Βασίλη Οικονόµου,
να πάρει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω την
τοποθέτησή µου σήµερα από τη χθεσινή µου παρέµβαση, η
οποία έγινε χωρίς την παρουσία του Υπουργού, αλλά νοµίζω ότι
ο Υπουργός, µαθαίνει τι λέµε, ακούει, έχει µια γενικότερη εικόνα
των παρεµβάσεων που γίνονται.
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Χθες, λοιπόν, ο Υπουργός κάλεσε όλες τις πτέρυγες της Ολοµέλειας να ξεπεράσουµε την παθογένεια των δύο παλαιών κλασσικών, παραδοσιακών κοµµάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι δεν το έκανε άσχηµα αυτό. Πραγµατικά, αυτή ήταν, όπως είπα, ηγετικού χαρακτήρα υπέρβαση.
Κύριε Υπουργέ, σας χάρηκα χθες που καλέσατε τα δύο παραδοσιακά κόµµατα να αφήσουν τις παλιές εποχές και να δείτε όλοι
µαζί -προφανώς και εµείς οι υπόλοιποι όσους µας ενδιαφέρει- το
όραµα περί µιας Ευρώπης και ενός ευρωπαϊκού στόχου. Έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, πρέπει πρώτα από όλα τα δύο παλιά κόµµατα
αυτό το υπερβατικό της προσκλήσεως σας να το δουν µε σοβαρότητα και µε ενδιαφέρον. Νοµίζω ότι ακόµα έχουν µεγάλα προβλήµατα σε αυτήν την προσέγγιση.
Όµως, αφού είστε τόσο πιστός στο όραµα του ευρωπαϊκού
δρόµου και του ευρωπαϊκού οράµατος, θα σας έλεγα –και θα το
επαναλάβω και σήµερα- ότι πρέπει να δείτε τι δίνει και τι δείχνει
αυτό το ευρωπαϊκό δεδοµένο. Δηλαδή η χρήση αυτού του αναπτυξιακού εργαλείου, για την τόνωση της αγοράς, αν θέλετε, για
την τόνωση της απασχόλησης, τι έδωσε στις ευρωπαϊκές χώρες,
όταν εφαρµόστηκε και όπου εφαρµόστηκε;
Τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριµένα και τα επαναλαµβάνω:
Ολλανδία, Ισπανία, Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Λονδίνο δείχνουν ότι οι τρεις στόχοι που µπήκαν –δηλαδή η αύξηση της κατανάλωσης, η αύξηση της απασχόλησης και το τζιράρισµα της
οικονοµίας που σηµαίνει αυξητικών εσόδων για το κράτος- δεν
επετεύχθησαν. Δεν είχαµε νέες θέσεις εργασίας ή όπου είχαµε
νέες θέσεις εργασίας τις είχαµε µε ελαστικούς όρους εργασίας
και βέβαια, είχαµε και µικρότερο καταναλωτισµό τελικά, σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτά καταγράφονται από διεθνείς έρευνες.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να δούµε κάτι, κύριε Υπουργέ. Σας είπα
χθες ότι οι µονόλογοι και µάλιστα οι παράλληλοι µονόλογοι,
όπου δεν ακούει ο ένας τον άλλο, δείχνουν και φαντάζουν πολλές φορές ότι είναι οι τελευταίες κινήσεις των απελπισµένων, ότι
απλά έχουµε πάρει µια απόφαση, και την πάµε µέχρι τέλους και
όπου βγει.
Φοβούµαι ότι αυτό δεν πρέπει να είναι η εικόνα και η πεποίθηση που θα κυριαρχήσει αυτήν την εποχή, σήµερα αλλά και
όλες αυτές τις µέρες, στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να είναι
µια εποχή συζήτησης, συνεννόησης, διαλόγου.
Ευφυώς καταγράφετε το άρθρο 16 και προσφέρετε µια πάσα
-να το πω έτσι λαϊκά- στο ΠΑΣΟΚ να έχει να λέει και να βγάζει
την ουρά του απ’ έξω. Είναι πιο τιµητικό και πιο καθαρό αυτό που
λέτε εσείς ότι, ναι, επιδιώκω τις πενήντα δύο Κυριακές. Δίνετε
όµως την πάσα και στον έτερο συγκυβερνήτη να λέει ότι δεν λέµε
για τις πενήντα δύο Κυριακές. Από ό,τι άκουσα από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, πιθανολογεί ότι δεν λέµε και καµµία πάνω από
τις επτά Κυριακές.
Η αλήθεια βρίσκεται στο δικό σας λόγο. Θέλετε να βάλετε πενήντα δύο Κυριακές. Και εµείς σας εγκαλέσαµε ότι οι πενήντα
δύο Κυριακές δείχνουν από το ευρωπαϊκό δεδοµένο ότι δεν
έχουν αποδώσει σε αυτό που προσδοκά το κράτος, δηλαδή να
καλύψει µέρος του δηµοσιονοµικού κενού µέσω της έµµεσης φορολογίας, του ΦΠΑ δηλαδή και του µεγαλύτερου τζιραρίσµατος,
να καλύψει το κενό που είναι µπροστά για την Κυβέρνηση. Είναι
ένα κενό που από το φθινόπωρο καταλαβαίνω ότι πολύ δύσκολα
θα µπορέσει να καλυφθεί.
Τέλος πάντων, ξαναλέω ότι είναι µια συζήτηση, την οποία θα
έχουµε την ευκαιρία, δυστυχώς ή ευτυχώς, να την κάνουµε µέσα
στο επόµενο διάστηµα. Θα δούµε µε ποιο τρόπο αυτά τα 4 δισεκατοµµύρια δηµοσιονοµικού κενού µπορούν να καλυφθούν.
Όµως, η δική σας πρόταση περί λειτουργίας της Κυριακής, ουσιαστικά στην πράξη δεν έρχεται να φέρει τίποτα καινούργιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Μου έλεγε ένας καλός συνάδελφος, ο οποίος δεν ξέρω αν
είναι σήµερα εδώ, ότι στη Χαλκιδική εκ των πραγµάτων δουλεύουν τα µαγαζιά. Ναι –του λέω- άρα, λοιπόν, το νοµοσχέδιο
που φέρνει ο Χατζηδάκης δεν έχει να προσφέρει τίποτα στους
συµπατριώτες του και στους έχοντες µαγαζιά τουριστικά στη
Χαλκιδική.
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Βλέπω εδώ συναδέλφους και από άλλες ωραίες τουριστικές
περιοχές της Ελλάδος. Είτε για παράδειγµα πας στα Δωδεκάνησα είτε πας στην Κρήτη, δηλαδή εκεί που υπάρχει το σήµα του
ΕΟΤ, πραγµατικά εκεί λειτουργούν τα µαγαζιά. Το δικό σας νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, τι έχει να συνεισφέρει και να προσφέρει σε αυτούς που λειτουργούν µε σήµα ΕΟΤ; Μπορεί να έχει να
συνεισφέρει σε αυτούς που ανοίγουν µαγαζιά και δεν έχουν το
σήµα ΕΟΤ. Πραγµατικά, αυτό µπορεί να δώσει µια δυνατότητα
κάλυψης, γιατί ξέρουµε πολλές φορές πώς λειτουργεί και η ελληνική πραγµατικότητα.
Όµως σας ερωτώ: Στα µαγαζιά της Περιφέρειας Αττικής,
όπως για παράδειγµα σε κάποιες λαϊκές, µεσοαστικές περιοχές
όπως το Μενίδι, η Ελευσίνα, οι συνοικίες της Αθήνας που δεν
είναι τουριστικές, τι έχει να προσφέρει αυτό το νοµοσχέδιο, πέρα
από ένα σκληρό ανταγωνισµό, από µια ανάγκη να µπουν όλοι σε
αυτό το «τριπάκι» –να το πούµε έτσι- να ανοίξουν µαγαζιά για να
διεκδικήσουν καταναλωτικό κοινό; Για ποιο καταναλωτικό κοινό
µιλάµε;
Άρα, λοιπόν, εγώ εκτιµώ και πιστεύω ότι δεν το κάνετε, γιατί
θέλετε να ανοίξουν τα µαγαζιά πέριξ της Ακροπόλεως, όπως
γλαφυρά αναφέρατε χθες, διότι µάλλον µπερδέψατε τα επιχειρήµατα. Τα µαγαζιά πέριξ της Ακροπόλεως είναι ανοιχτά και
τώρα. Δεν ήρθατε να καλύψετε αυτό το κενό. Δεν ήρθατε να προσφέρετε αυτήν τη δυνατότητα. Νοµίζω ότι εν τη ρύµη του λόγου
εκεί λίγο δεν σας έπιασε το επιχείρηµα.
Νοµίζω όµως ότι έρχεστε να καλύψετε τα µαγαζιά των Αθηνών,
του Πειραιώς, όχι δηλαδή τα µαγαζιά που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές. Εκεί, λοιπόν, θεωρώ ότι το µέτρο που παίρνετε,
το οποίο φυσικά και δεν θα το υποστηρίξουµε έτσι όπως το καταθέτετε, δεν προσφέρει τίποτα, όχι στην αύξηση της κατανάλωσης, όχι στην αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά ούτε καν
–να το πούµε σκληρά- στην αποκοµιδή εσόδων για το δηµόσιο,
δηλαδή να καλυφθούν δηµοσιονοµικά κενά, τα οποία δυστυχώς
υπάρχουν αυτήν τη στιγµή και είναι ορατά.
Κατά τα λοιπά, εµείς είπαµε και χθες, σας το ξαναλέµε και σήµερα ότι τις περισσότερες διατάξεις στις άλλες ενότητες του νοµοσχεδίου τις υποστηρίζουµε και θεωρούµε ότι είναι θετικής
κατεύθυνσης διατάξεις. Ειδικά µάλιστα, αυτές οι διατάξεις που
συνεισφέρουν στον αγώνα για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων για εµάς είναι διατάξεις που δεν λύνουν ριζικά
το πρόβληµα, αλλά πραγµατικά είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Οποιαδήποτε πρόταση, νοµοθετική και διοικητική παρέµβαση
γίνει ώστε να καταπολεµηθεί το εµπόριο καυσίµων η Δηµοκρατική Αριστερά θα την υποστηρίξει, γιατί πιστεύουµε ότι είναι µία
πληγή η οποία αυτήν τη στιγµή αποστερεί από τον λαό, από τους
πολίτες έσοδα, τα οποία θα µπορούσαν να ελαφρύνουν αυτήν
τη στιγµή πολύ ουσιαστικά το βάρος, που ο µισθωτός και ο συνταξιούχος ειδικά επωµίζεται αγόγγυστα, αλλά βέβαια έχει φτάσει
και στα όριά του.
Θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι οι κορώνες
για τα τριάντα εννέα χρόνια αποκατάστασης της δηµοκρατίας,
οι οποίες λέγονται, πρέπει να έχουν και ουσία. Είναι πραγµατικά
θετικό ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας σταµάτησε αυτά τα µεγαλειώδη και φολκλορικά πάρτι περί αποκαταστάσεως της δηµοκρατίας, όπου οι κυρίες του καλού κόσµου των Αθηνών
επεδείκνυαν τα λούσα τους και τα φορέµατα της τελευταίας
µόδας κ.λπ.. Να θυµόµαστε ότι αυτή η επέτειος είναι πολύ σηµαντική και πρέπει στην ουσία να την τονώσουµε και αυτή η µετριοπάθεια που σήµερα δείχνει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
χωρίς φανφάρες, νοµίζω ότι δείχνει έναν καλό δρόµο που από
εδώ και πέρα πρέπει να ακολουθούµε.
Τα τριάντα εννέα χρόνια είναι και πολλά, είναι και λίγα. Φαίνεται ότι οι δυσκολίες της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής που
ζούµε αυτήν τη στιγµή σε πολλούς αποµακρύνουν τα χρόνια της
χούντας. Εµείς καλούµε τον ελληνικό λαό να µείνει σταθερά στο
δρόµο της δηµοκρατίας. Πρέπει, όπως και να έχει, όλες οι πολιτικές δυνάµεις να υπερασπιστούν αυτόν το δρόµο και να βάλουν
απέναντι, αντίπαλες αυτές τις δυνάµεις, οι οποίες θέλουν την κατάλυση της δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η κ.
Βούλτεψη έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το νοµοσχέδιο θα µιλήσω ελάχιστα. Έχω πει άλλωστε τη
γνώµη µου και χθες, παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά που
είπαµε κάποιοι και ο Υπουργός µέσα στην Αίθουσα δεν φαίνονται
να λαµβάνονται υπ’ όψιν. Εγώ ανήκω σε αυτούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι η χώρα, έσοδα αυτήν τη στιγµή, έτσι όπως είναι αποβιοµηχανισµένη και διαλυµένη µπορεί να έχει µόνο από τον
τουρισµό. Τάσσοµαι υπέρ κάθε πρωτοβουλίας, η οποία µπορεί
να ενισχύσει αυτά τα έσοδα. Το πιστεύω πάρα πολύ.
Θα µπορούσε να έχει η χώρα έσοδα από το νικέλιο, όπως είπε
πριν ο κ. Λαφαζάνης, πλην όµως δεν έχει, γιατί εκεί που παράγεται τελικά το νικέλιο δεν παράγεται, παράγονται διευθυντές, απ’
όσο γνωρίζουµε. Εποµένως, ενώ το νικέλιο είναι χρυσάφι, αυτήν
τη στιγµή η χώρα δεν το εκµεταλλεύεται και περί άλλα τυρβάζουµε. Ο τουρισµός, λοιπόν, είναι το βασικό µας ζήτηµα.
Περιµένουµε δεκαεπτά εκατοµµύρια ανθρώπους. Είπα και
χτες ότι έχουµε ένα εκατοµµύριο τουρίστες το πρώτο τρίµηνο
και τρία εκατοµµύρια ήδη το πρώτο πεντάµηνο.
Επίσης, σύµφωνα µε σηµερινή είδηση, η Θεσσαλονίκη βουλιάζει από τον τουρισµό. Η Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, έχει ένα
µικρό κέντρο, µια ενδιαφέρουσα οδό µε καταστήµατα.
Οι Ρώσοι έχουν σηµειώσει αύξηση 62,2% και κοντεύουν τις σαράντα χιλιάδες διανυκτερεύσεις από είκοσι δύο χιλιάδες και ακολουθούν οι Κύπριοι και υπάρχουν τουρίστες από όλες τις φυλές.
Αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να έχουµε έσοδα.
Κύριε Υπουργέ, πριν πάω στο επόµενο θέµα, θα ήθελα να σας
πω ότι έχουµε κάνει µια τροπολογία για τα µικρά καταστήµατα
που ασκούν franchising και θα ήθελα να µας πείτε επ’ αυτού τι
αποφασίσατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άρχισαν οι τροπολογίες κιόλας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από
τριάντα εννέα χρόνια αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας και αυτοί οι οποίοι πανηγύρισαν
εκείνο το βράδυ για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας ανεξαρτήτως ηλικίας είτε οι πιο µεγάλοι είτε τα µικρά παιδιά που παρασύρονταν από τους µεγαλύτερους, φυσικά δεν φαντάζονταν
ότι θα περνούσαµε αυτήν τη µέρα, µιλώντας για το ωράριο της
Κυριακής ή για το franchising ή για τις τροπολογίες, όπως λέτε.
Πιστεύω ότι µέσα στη γενική και εν πολλοίς δικαιολογηµένη
σύγχυση που έχει δηµιουργηθεί στην πατρίδα µας έχει προκληθεί και µια επικίνδυνη σύγχυση, όσον αφορά στην έννοια της δηµοκρατίας. Κατά τη γνώµη µου, σκόπιµα συνδέεται αυτή η
ύψιστη έννοια µε την οικονοµική κατάσταση, τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, τη φτώχεια.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, δηµοκρατία δεν είναι να ζούµε µε
δανεικά ούτε είναι, όταν µας κόβονται τα δανεικά ή όταν µας δίδονται υπό όρους, να πετροβολούµε το πολίτευµα και να το ονοµάζουµε «χούντα», όπως και σήµερα ακούστηκε και εντός αλλά
και εκτός αυτής της Αιθούσης. Διότι κάποιοι έγραψαν στο facebook περί κοινοβουλευτικής χούντας και κάτι ακούστηκε και
µέσα εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία είµαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτήν την ηµέρα. Με τη βοήθεια όλων
των αντιδικτατορικών δυνάµεων, αλλά µε πρωτοπόρο τον ιδρυτή
της παράταξής µας Κωνσταντίνο Καραµανλή σαν σήµερα πριν
από τριάντα εννέα χρόνια αποκαταστάθηκε η δηµοκρατία στην
πατρίδα µας.
Εµείς δεν συµφωνούµε µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
που υποστηρίζει ότι η αποκατάσταση της δηµοκρατίας υπήρξε
ένας συµβιβασµός µεταξύ της δικτατορίας και του αστικού καθεστώτος, διότι από την πρώτη στιγµή είδαµε να γίνονται πράξη
όλα όσα είχαµε στερηθεί στη διάρκεια της δικτατορίας, που
τώρα που τα έχουµε δεν τα εκτιµούµε. Ελεύθερη λειτουργία
όλων των πολιτικών κοµµάτων και νοµιµοποίηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ελεύθερη άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, εθνικές λύσεις για εθνικά ζητήµατα, οι
αξιωµατικοί στους στρατώνες τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε λίγα λόγια, οι βάσεις για τη δηµοκρατία που µπήκαν τότε και αφορούσαν όλες τις πλευρές της
πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής δεν αναιρούνται
επειδή η χώρα έφτασε στην κατάσταση στην οποία έχει φτάσει
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σήµερα ούτε βεβαίως βοηθιέται η χώρα όταν, την ώρα που αντιµετωπίζει µια σοβαρή δηµοσιονοµική κατάσταση –και τη φτώχεια
ακόµα- εµείς λέµε ότι αυτό σηµαίνει πως δεν υπάρχει δηµοκρατία.
Δηµοκρατία δεν υπάρχει -σας το έχω ξαναπεί- όταν στερούνται οι ιθαγένειες, όταν γίνονται εκτοπισµοί, όταν άνθρωποι βρίσκονται στην υπερωρία, όταν γίνονται βασανιστήρια, όταν
λειτουργεί το ΕΑΤ-ΕΣΑ, όταν υπάρχει λογοκρισία του Τύπου,
όταν είναι διορισµένοι οι δήµαρχοι, η Ακαδηµία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα Σωµατεία. Αυτό είναι δικτατορία! Διότι
έχουµε χάσει τις έννοιες των λέξεων.
Σας θυµίζω ότι το µόνο πράγµα που δεν µπόρεσε να διορίσει
η δικτατορία –και γι’ αυτό το κατήργησε- είναι το Κοινοβούλιο.
Αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουµε. Διότι η οικονοµική κρίση
θα περάσει. Τι θα µείνει µετά απ’ αυτό; Αν µείνει η αµφισβήτηση
της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού, τότε χαµένος θα
είναι ο λαός, τον οποίο αυτήν τη στιγµή κάποιοι εκµεταλλεύονται
για να του δείξουν άλλους δρόµους, κάποιοι που του λένε: «Δεν
έχει σηµασία η δηµοκρατία, δεν έχουν σηµασία αυτές οι κατακτήσεις. Σηµασία έχει να τρως ένα κοµµάτι ψωµί». Ή του λένε:
«Να µας ακολουθείς για κάποιους λόγους, για να δείξεις την
οργή σου».
Όχι, λοιπόν! Δηµοκρατία είναι να έχουµε όλα αυτά τα οποία
εκείνο το βράδυ αποκαταστάθηκαν και όλα τα άλλα σ’ αυτήν τη
χώρα θα τα βρούµε.
Έχουµε περάσει από πολύ δύσκολες στιγµές, πολύ δυσκολότερες από τη σηµερινή, για να µπορούµε να αµφισβητούµε
αγαθά, τα οποία γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο και δυστυχώς
αυτήν τη στιγµή αµφισβητούνται.
Παρακαλώ όλες τις πτέρυγες –το έχω ξανακάνει- να είµαστε
όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τίθενται αυτά τα ζητήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η
Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
Όπως γνωρίζετε έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Ο κύριος Υπουργός, όµως, θέλει να κάνει ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω επί πολλή ώρα. Έχουν λεχθεί τα πάντα. Δεν θα µιλήσω
σχεδόν καθόλου επί της ουσίας. Απλώς, θα πρέπει να τοποθετηθώ –όπως έχω υποχρέωση- για τις τροπολογίες και επίσης θα
πρέπει να παρουσιάσω κάποιες ελάχιστες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, απηχώντας σ’ αυτές και το πνεύµα της συζητήσεως που
έγινε εδώ.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 670 και ειδικό
3 των συναδέλφων κ.κ. Κωνσταντινίδη και Σταµενίτη, η οποία
αφορά θέµατα επαγγελµατικών µισθώσεων, αντιλαµβάνοµαι ότι
σε κάποιο τουλάχιστον τµήµα της τροπολογίας έχει κάποιες αντιρρήσεις, προς το παρόν, το Υπουργείο Οικονοµικών.
Εποµένως, τα θέµατα που καλύπτονται από αυτήν την τροπολογία θα αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο µιας γενικότερης ρύθµισης που θα έρθει στη Βουλή για τις επαγγελµατικές µισθώσεις
τον Σεπτέµβριο, καθώς γίνεται µια οριζόντια εξέταση αυτή την
ώρα του ζητήµατος «επαγγελµατικές µισθώσεις στην Ελλάδα»,
βάσει αυτών που είχαν ανακοινωθεί ήδη εδώ και κάποιες ηµέρες
και είναι γνωστά σε όσους αφορά το θέµα. Έχει συσταθεί ήδη
οµάδα εργασίας γι’ αυτό.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 664 και ειδικό1 του ΚΚΕ, που
αφορά µια ειδική τάξη, των λογιστών, καλύπτεται από την τροπολογία που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση, τουλάχιστον κατά την
άποψή µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν καλύπτεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Εποµένως, υποστηρίζουµε την τροπολογία που έχει κατατεθεί εκ µέρους της Κυβέρνησης για το ίδιο
θέµα σήµερα.
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Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 666 και ειδικό 2 του ΣΥΡΙΖΑ,
σε σχέση µε την ευθύνη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΕΟΜΜΕΧ της περιόδου 2010 και εντεύθεν, δεν µας βρίσκει
κατ’ αρχήν αντίθετους. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες εκκρεµότητες σε σχέση µε τον ΕΟΜΜΕΧ και τις θυγατρικές του και άλλες
εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένου ζητηµάτων που αφορούν σε
εργαζοµένους του ΕΟΜΜΕΧ και κυρίως των θυγατρικών εταιρειών.
Εποµένως, θα επιδιώξουµε µαζί µε τα συναρµόδια Υπουργεία
µία συνολική ρύθµιση για το θέµα, συµπεριλαµβανοµένου και
αυτού του θέµατος. Άρα, προς το παρόν δεν θα την κάνουµε
δεκτή, χωρίς να σηµαίνει ότι διαφωνούµε µε το πνεύµα της τροπολογίας. Θα επιδιώξουµε µία συνολική ρύθµιση.
Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 675 και ειδικό 5 που αφορά σε θέµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης, διότι αναφέρθηκαν οι εισηγητές των κοµµάτων.
Είναι το θέµα των λογιστών, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουµένως, είναι το ζήτηµα της εγγραφής εταιρειών σε επιµελητήρια,
ιδιαίτερα ξένων εταιρειών που επενδύουν στην Ελλάδα και είναι
και µια παράλειψη που επιδιώκουµε να αντιµετωπίσουµε, σε
σχέση µε τον πρόσφατο επενδυτικό νόµο, στον οποίο υπάρχει µια
αδικαιολόγητη εξαίρεση για τα φωτοθερµικά. Καλύπτονται τα φωτοβολταϊκά, καλύπτεται η αιολική ενέργεια, αλλά εξαιρούνται τα
φωτοθερµικά και έτσι κάνουµε και αυτήν την τροποποίηση.
Εκτός αυτών, έχω ένα κείµενο κάποιων νοµοτεχνικών βελτιώσεων. Κατ’ αρχήν, αλλάζει ο τίτλος του νοµοσχεδίου µε την ενσωµάτωση και των τροπολογιών. Θα είναι πλέον: «Κανόνες
ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις».
Πέραν αυτού, έχουµε µια τροπολογία σε σχέση µε τα καύσιµα,
διότι εσφαλµένα υπήρχε µια εξίσωση στις ποινές ανάµεσα στα
νοθευµένα καύσιµα και στα λεγόµενα µη κανονικά καύσιµα. Μη
κανονικά καύσιµα µπορεί να είναι και τα καύσιµα στα οποία έχει
ξεφύγει στην πλύση και µια µικρή ποσότητα νερού στα βυτία και
εποµένως, να οδηγηθούν στα δικαστήρια και µάλιστα µε αυστηρές κυρώσεις, άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε.
Συζητήσαµε, λοιπόν, µε τους φορείς του κλάδου και έχουµε
πλέον δύο κλίµακες σε σχέση µε τις ποινές, πράγµα το οποίο αντικατοπτρίζεται στη νοµοτεχνική βελτίωση η οποία θα κατατεθεί.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τι αριθµό έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Πρόκειται για την παράγραφο 5 του άρθρου 20. Μπορώ να σας το διαβάσω αν θέλετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ναι, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαρίστως.
Η παράγραφος διατυπώνεται ως εξής: «Τα πρόσωπα που κατέχουν, διακινούν και εµπορεύονται νοθευµένα καύσιµα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και αυτά
που κατέχουν διακινούν και εµπορεύονται µη κανονικά καύσιµα
τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών».
Μέχρι τώρα και οι δύο τιµωρούνταν µε τον ίδιο τρόπο. Περί
αυτού πρόκειται.
Έχουµε µιαν άλλη νοµοτεχνική βελτίωση, βάσει µιας παρατηρήσεως που είχε κάνει ο συνάδελφος κ. Κακλαµάνης σε σχέση
µε τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών, όπου προβλέπεται ότι ο Αντιπρόεδρος δεν θα ορίζεται από τον Υπουργό ή τον περιφερειάρχη, αλλά ότι το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει ένα µέλος του
ως Αντιπρόεδρο.
Επίσης, έχουµε άλλη µία διάταξη, που θέλω όµως να τη θέσω
–έτσι κι αλλιώς- υπό την κρίση του Σώµατος. Πραγµατικά, θα
ήθελα τη συναίνεσή σας, αν συµφωνείτε. Χθες –εκπρόθεσµα
πρέπει να πω, αλλά ο Υπουργός δικαιούται κατά τον Κανονισµό
να την κάνει δεκτή, δεν θέλω να το κάνω ακριβώς γιατί δεν θέλω
να λειτουργήσω µε αυτό τον τρόπο- κατατέθηκε µία τροπολογία
που συνυπογράφουν είκοσι πέντε συνάδελφοι, το ένα τέταρτο
από εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του Α’ Θερινού Τµήµατος Διακοπής Εργασιών της Βουλής.
Αυτοί, λοιπόν, οι είκοσι πέντε Βουλευτές από τρία κόµµατα,
προτείνουν µε την τροπολογία αυτή να συµπεριληφθούν στα καταστήµατα που δικαιούνται να ανοίγουν παραπάνω Κυριακές τα
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καταστήµατα, όπως λέγονται, franchise, δηλαδή όχι οι αλυσίδες,
όχι τα εκπτωτικά χωριά, αλλά καταστήµατα των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι διαφορετικοί –έχουν το ίδιο όνοµα, ενδεχοµένως,
αλλά είναι διαφορετικοί- µικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι στερούνται
του δικαιώµατος που έχουν άλλοι µικροϊδιοκτήτες να ανοίγουν
τα καταστήµατα.
Θα έλεγα κατ’αρχήν να το σκεφτεί το Τµήµα και να την κάνει
δεκτή, αλλά να µην θεωρήσετε ότι υπάρχουν σκοπιµότητες ,διότι
«καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». Άλλωστε, δεν έχω
και κανένα λόγο να επιµείνω σε αυτό. Σηµειώνω πάντως ότι είναι
είκοσι πέντε συνάδελφοι, οι οποίοι µε δική τους πρωτοβουλία,
από τρία διαφορετικά κόµµατα έχουν προσυπογράψει αυτή την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τροπολογία.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
κλείσω την τοποθέτησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να κατατεθούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις
και να διανεµηθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, την τροπολογία θα την κάνετε δεκτή τελικά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Ξέρετε ότι
δεν ήρθαµε εδώ µε µια δογµατική τοποθέτηση. Ακούσαµε τους
φορείς, ακούσαµε τους συναδέλφους, καταθέσαµε τροποποιήσεις στην επιτροπή, φέραµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις εδώ και
χαίροµαι γιατί νοµίζω ότι σε µεγάλο βαθµό υπάρχει µια σύγκλιση
και µε τους φορείς οι οποίοι αντιδρούσαν.
Από εδώ και πέρα, οι αντιπεριφερειάρχες, πέραν των επτά Κυριακών θα αποφασίσουν -είναι υποχρεωµένοι και έχουν κυρώσεις- µέσα σε τρεις µήνες και φυσικά θα διαβουλευθούν µε
όλους τους φορείς της αγοράς. Είναι υποχρέωσή τους, είναι
θέµα δεοντολογίας να το κάνουν, γι’ αυτό άλλωστε τους δίνουµε
και τρεις µήνες.
Θα απευθυνθώ και προσωπικά στον καθέναν από αυτούς και
µε επιστολή, προκειµένου να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο αυταρχισµός δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά.
Κάνουµε εδώ µια τοµή, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι είναι ένα βήµα µπροστά, µια προσαρµογή
στα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Και πιστεύω ότι το Τµήµα θα εκτιµήσει πως το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε µία αντίληψη που δείχνει
δηµοκρατικότητα και διαλλακτικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, τα franchise δεν γίνονται
δεκτά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ας µην
αρχίσουµε τώρα κύκλο συζητήσεων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελικά
ο κύριος Υπουργός την τελευταία τροπολογία των είκοσι πέντε
συναδέλφων την έχει κάνει δεκτή, οπότε θα µπει σε ψηφοφορία,
ή όχι; Διότι δεν το ξεκαθάρισε. Πείτε µας, για να ξέρουµε κι εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Υπουργέ, αν την κάνετε δεκτή, µπαίνει στην ψηφοφορία. Αν δεν
την κάνετε δεκτή, ούτε στην ψηφοφορία δεν µπαίνει. Αυτό εννοεί
ο κ. Μαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αντίρρηση να την
κάνω δεκτή. Δεν είδα κάποια µεγάλη αντίδραση. Εποµένως ναι,
την αποδέχοµαι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, υπάρχουν αντιδράσεις!
Προφανέστατα!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα ψηφίσουµε τώρα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι
οι οποίοι την κατέθεσαν, επιµένουν γι’ αυτήν την τροπολογία.
Εποµένως, θα τεθεί σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ωραία,
θα τεθεί σε ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά δεν µπορούν να γίνουν!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έτσι γίνεται!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Γιατί δεν µπορούν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα µπει
σε ψηφοφορία, κύριε Λαφαζάνη. Η Βουλή θα αποφασίσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται. Αυτή η τροπολογία ετέθη. Αν εσείς είχατε τη
διάθεση είτε να την εγκρίνετε είτε να τη θέσετε σε ψηφοφορία,
πράγµα που σηµαίνει περίπου το αυτό, έπρεπε εξαρχής να το
πείτε στην κατ’ άρθρο συζήτηση, ώστε τουλάχιστον από την
πλευρά των διαφωνούντων να υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουν την επιχειρηµατολογία τους.
Αυτά, την τελευταία ώρα, την τελευταία στιγµή, «κάνω δεκτή
τροπολογία εκπρόθεσµη και µάλιστα από τα κάτω», δεν γίνονται
και δεν µπορούν να περάσουν. Αυτά που λέω είναι προφανή και
τα ξέρει ο κύριος Υπουργός. Γι’ αυτό, άλλωστε, είχε φροντίσει
προηγούµενες φορές, όταν έκανε δεκτές κάποιες τροπολογίες,
προτού ξεκινήσει η κατ’ άρθρον συζήτηση, να ανακοινώσει τι
κάνει δεκτό, ώστε να µπορεί το Σώµα να εκφράσει την άποψή
του επ’ αυτών που κάνει δεκτά ο κύριος Υπουργός.
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Το να έρχεστε, όµως, την τελευταία στιγµή, κύριε Υπουργέ, µε
δωράκι στα franchise, δεν γίνεται! Δεν γίνεται!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επ’
αυτού του θέµατος;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κι εγώ θα ήθελα τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Παφίλης έχει τον λόγο και αµέσως µετά ο κ. Μαριάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ δεν µπαίνω σε λεπτοµέρειες διαδικαστικές. Αυτό, όµως που συµβαίνει εδώ -τουλάχιστον για να
ξέρει ο κόσµος τι ακριβώς συµβαίνει- είναι ότι ενώ φέρνουµε τροπολογίες, εµπρόθεσµες, στο θέµα, δεν δέχεστε ούτε να τις συζητήσετε ούτε να τις βάλετε σε ψηφοφορία. Κι έρχεστε σήµερα
µε εκπρόθεσµη τροπολογία, από κάτω, την τελευταία στιγµή, και
λέτε: «Τη δεχόµαστε, τη βάζουµε και σε ψηφοφορία». Κάνετε ό,τι
θέλετε. Αυτή είναι η ουσία. Όποιος έχει εκατόν πενήντα µία
έδρες, κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το αστικό Κοινοβούλιο κι αυτή
είναι και η γραµµή της Κυβέρνησης.
Να µην κοροϊδεύετε τον κόσµο όµως. Όποτε φέρνουµε τροπολογίες, τις απορρίπτετε µε χίλια προσχήµατα και δεν τις βάζετε καν σε ψηφοφορία. Τώρα, όµως, θέλετε να ικανοποιήσετε
τα franchise γενικά, µε µια τροπολογία -δεν µπαίνω στην ουσία
της τροπολογίας, εµείς διαφωνούµε µε το να καταργηθεί η Κυριακή- που «ήρθε από τα κάτω», κύριε Υπουργέ. Εντάξει! Έξυπνοι άνθρωποι είµαστε όλοι τώρα. Τη θεωρούµε απαράδεκτη τη
διαδικασία και επί της ουσίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τα «από τα κάτω»! Δηλαδή, φέρνουµε µία τροπολογία, τη δίνουµε και σε µία ώρα την
κάνουµε δεκτή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Μαριάς έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό
έκανα την παρέµβαση προηγουµένως. Διότι τα µισόλογα του
Υπουργού το άφηναν φλου. Θα µπαίναµε σε ψηφοφορία και θα
ερχόταν σε ψηφοφορία την τελευταία στιγµή.
Έχουµε, λοιπόν, εδώ δύο πράγµατα:
Πρώτον, εισάγεται τροπολογία συναδέλφων, από τα κάτω, εκπρόθεσµη, η οποία δεν έχει συζητηθεί καν και την οποία δεν υποστήριξαν όσοι την κατέθεσαν, τη στιγµή που ο Υπουργός και η
Κυβέρνηση πάρα πολλές εµπρόθεσµες τροπολογίες -και δικές
µας, όπως ήταν για τη µείωση του φόρου σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης- δεν τις δέχθηκε.
Άρα, εµείς είµαστε κατά. Δεν το δεχόµαστε.
Μάλιστα, σήµερα, πριν από λίγο, µιλούσαµε και για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Ελλάδα.
Αν θέλει, όµως, ο κύριος Υπουργός, αύριο, που θα συζητηθεί
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, να τη φέρουν, να
έχουµε τον χρόνο να τη συζητήσουµε, για να µπορέσουµε να ξεδιαλύνουµε πώς έχουν τα πράγµατα.
Το να µπει σήµερα, πιστεύουµε ότι είναι απαράδεκτο.
Κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να προστατέψετε τις διαδικασίες του Τµήµατος. Εκπρόθεσµη τροπολογία δεν πρέπει να µπει
σε ψήφιση σήµερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η κ.
Βούλτεψη έχει τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι γνωστή
η διαδικασία κατά την οποία µπορεί να γίνει αποδεκτή µια τροπολογία από Υπουργό. Αυτά τα «από τα κάτω» και τα «από τα
πάνω» δεν τα καταλαβαίνω. Τι θα πει; Όποτε µας αρέσει είναι
καλό το «από τα κάτω» -ας πούµε ο συνδικαλισµός από τα κάτω
κλπ.;- ενώ εδώ δεν είναι σωστός;
Από τα κάτω, λοιπόν, ήρθε µια τροπολογία που είναι λογική,
είναι σωστή και ζητούµε να µπει σε ψηφοφορία. Δεν έγινε τίποτα!
Άλλωστε, ακριβώς επειδή µιλάµε για δηµοκρατία, θα πω ότι η
Δηµοκρατία δεν στηρίζεται στις κραυγές, αλλά στον αριθµό των
ψήφων. Αν ψηφιστεί, ψηφίστηκε. Αν δεν ψηφιστεί, δεν ψηφίστηκε. Δεν κατάλαβα που πλήττεται η δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, θα γίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς θα ψηφιστεί; Ούτε ονοµαστική ψηφοφορία δεν µπορούµε να κάνουµε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εδώ πέρα έχει γίνει σπορ η ονοµαστική
ψηφοφορία. Έχει ξεφτιλιστεί η έννοια της ονοµαστικής ψηφοφορίας και της συνταγµατικότητας.
Πρέπει, λοιπόν, αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτό είναι η δηµοκρατία. Αν πάρει 151, κύριε Παφίλη, αυτό είναι. Δεν υπάρχει
άλλος τρόπος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν φέρναµε την τροπολογία, γιατί
δεν λέγατε το ίδιο; Το ίδιο ακριβώς ήταν! Γιατί δεν το λέγατε;
Γιατί δεν το φέρνατε και για την ΕΡΤ;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Επίσης, λέω ότι µε βάση την αρχή της δηµοκρατίας έχει αποφασιστεί πώς γίνεται δεκτή µια τροπολογία.
Κοιτάξτε, µπορεί να ήρθε εδώ µια τροπολογία που να µην µπορεί να γίνει και αποδεκτή. Δεν είναι αυτό έτσι. Δεν είναι τίποτα
σπουδαίο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ πολύ, αν δέχεται το Προεδρείο, να την βάλουµε σε
ψηφοφορία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Υπουργέ, µετά από όσα ακούσατε, θέλετε να σχολιάσετε; Θέλετε
το λόγο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε
Πρόεδρε. Δεν υπάρχει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Πώς φέρνετε τροπολογία χωρίς αυτό;
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας
ακούσαµε κύριε Μαριά. Να απαντήσει ο κύριος Υπουργός για να
δούµε τις διαθέσεις της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι δεν
προξενείται κάποια δαπάνη.
Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση και µε αυτό που ειπώθηκε για
την ονοµαστική ψηφοφορία, θέλω να σηµειώσω ότι, όπως έχει
διατυπωθεί νοµοτεχνικά, έχει ενταχθεί στο άρθρο 16. Άρα, έτσι
και αλλιώς, είναι µέσα στην ονοµαστική ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Γιατί εκπλήσσεστε;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µας αφήνουν να ακούσουµε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν ακούσαµε τίποτα
απ’ όσα είπε ο Υπουργός!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν φταίω εγώ που µιλούσατε µεταξύ
σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να αρχίσει η ψηφοφορία επιτέλους!
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, εάν δεν ηρεµήσουµε, δεν θα ακουστεί ο Υπουργός.
Παρακαλώ, τι πάθατε;
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έλεγα ότι όπως έχει κατατεθεί η νοµοτεχνική διάταξη, είναι µέρος του άρθρου 16. Εποµένως, νοµίζω ότι
πρόβληµα για εσάς επί του θέµατος αυτού δεν τίθεται, διότι έτσι
και αλλιώς θα το καταψηφίσετε.
Εν πάση περιπτώσει, επαναλαµβάνω ότι είναι µια τροπολογία
η οποία προήλθε από είκοσι πέντε συναδέλφους τριών διαφορετικών κοµµάτων, που είναι το ένα τέταρτο του Τµήµατος. Γι’
αυτό ακριβώς την εξέτασα. Και την εξέτασα σοβαρά. Θα είχαµε
το θάρρος της γνώµης µας να τη φέρουµε µόνοι µας από την
αρχή. Προέκυψε από τους συναδέλφους. Αλίµονο! Υποστηρί-
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ζουµε τόσες άλλες διατάξεις. Σε αυτήν θα είχαµε δισταγµό; Πώς
το νοµίζετε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, το Προεδρείο κρίνει ότι µε βάση τον Κανονισµό,
εφόσον η Κυβέρνηση την αποδέχεται να µπει στην ψηφοφορία,
προχωρούµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχει νόηµα η ψηφοφορία.
Και στο τέλος να υπάρχει χωριστή διάταξη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επί
ποίου θέµατος δεν έχει νόηµα η ψηφοφορία;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είπε ότι
δεν προκύπτει δαπάνη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα είχε νόηµα η ψηφοφορία,
πρώτον, αν την κάνατε έγκαιρα δεκτή, ώστε να µπορούµε να τοποθετηθούµε και στο τέλος να υπήρχε χωριστή διάταξη, ώστε
να µπορεί να τοποθετηθεί αυτοτελώς η Βουλή. Τώρα τη βάζει σε
µία άλλη διάταξη, µέσα σε ένα άλλο άρθρο, το οποίο δεν µπορεί
να ξεχωριστεί.
Δεύτερον, αυτό αποτελεί σκάνδαλο τύπου «Πάχτα». Έτσι έγινε
ακριβώς αποδεκτή η τροπολογία για τη Χαλκιδική από τον κ.
Πάχτα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σχέση έχει αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είχαν µπει από κάτω Βουλευτές
και την τελευταία στιγµή, όταν δεν υπήρχε δυνατότητα αντίδρασης ούτε αντίλογος, σε µια εκπρόθεσµη τροπολογία λέει ο
Υπουργός. «Την κάνω δεκτή».
Είναι δώρο στα franchise, όταν λέτε ότι θέλετε να κόψετε τις
πολυεθνικές αλυσίδες και πάτε µέσω των franchising να εγκαινιάσετε στις πολυεθνικές αλυσίδες την Κυριακή αργία. Αυτό είναι
αυτοτελές θέµα συζήτησης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι σχέση έχει αυτό µε την τροπολογία του Πάχτα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έπρεπε αν είχατε τέτοια πρόθεση, να κάνετε δεκτή τέτοια τροπολογία, να το είχατε πει από
την αρχή της συζήτησης, ώστε να µπορεί η Αντιπολίτευση ή
αυτοί που έχουν αντίλογο στην τροπολογία, να τοποθετηθούν,
να πουν τα επιχειρήµατά τους. Εµείς αυτήν τη στιγµή είµαστε
αφοπλισµένοι. Δεν µπορούµε να πούµε τίποτα.
Και αν πηγαίνετε µε αυτές τις διαδικασίες και τις ακολουθείτε
κάθε φορά, τότε ο κάθε Υπουργός µπορεί να λέει σε δύο Βουλευτές: «Ελάτε, καταθέστε µια εκπρόθεσµη τροπολογία, θα
έρθω εγώ όταν τελειώνει η συζήτηση, θα την κάνω δεκτή και τελειώσαµε». Αυτό, όµως, δεν είναι διαδικασία για να νοµοθετούµε
σ’ αυτήν τη Βουλή. Παρακαλώ και το Προεδρείο να προστατεύσει αυτήν τη διαδικασία.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγκαινιάζουµε σκανδαλώδεις διαδικασίες, οι οποίες δεν έχουν
καµµία σχέση µε τη νοµιµότητα και µπορούν να διαµορφώσουν
εκτρώµατα σαν και αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, επειδή µε προβληµάτισε κι εµένα, ζήτησα και τη
γνώµη της Υπηρεσίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας λέω,
λοιπόν, ότι µε βάση τον Κανονισµό, η Κυβέρνηση µπορεί να κάνει
δεκτή εκπρόθεσµη τροπολογία και να µπει σε ψήφιση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κρίµα σε αυτούς που σας συµβουλεύουν για αυτά! Οι Υπηρεσίες πρέπει να παίζουν το ρόλο
τους, όχι να λένε αυτά τα πράγµατα!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
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Μαριά, να βλέπουµε ένα-ένα τα θέµατα. Εάν, δηλαδή, δεν µας
αρέσει ο Κανονισµός, δέχοµαι ότι πρέπει να τον αλλάξουµε.
Κύριε Λαφαζάνη, εγώ να δεχτώ ότι µπορεί πράγµατι να γίνει
και κάτι τέτοιο οψέποτε, όπως το αναφέρατε. Όµως, επαναλαµβάνω ότι µε βάση τον Κανονισµό που υπάρχει και εφαρµόζουµε,
η τροπολογία, εάν γίνει δεκτή να µπει σε ψηφοφορία από τον
κύριο Υπουργό, τίθεται σε ψηφοφορία. Τι να κάνουµε δηλαδή;
Να αλλάξουµε τον Κανονισµό;
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, οφείλουµε όλοι να µην ακολουθούµε τέτοιου τύπου διαδικασίες, και µάλιστα, αν µας δηµιουργούν και την υποψία ότι µπορεί να είναι όπως εσείς αναφέρατε.
Ο Κανονισµός, όµως, το επιτρέπει. Γι’ αυτό και παρακαλώ να
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορεί να µπει σε ψηφοφορία!
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι άλλο, κύριε Πρόεδρε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, φέραµε
και άλλες τροπολογίες. Και η Πλειοψηφία είχε πει ότι δεν γίνονται
δεκτές οι τροπολογίες, ας πούµε, για την ΕΡΤ, γιατί δεν υπήρχε
η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μα, υπήρχε δαπάνη τότε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σχέση έχει η ΕΡΤ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Μαριά…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εδώ, λοιπόν, δεν προκύπτει ότι δεν έχουµε δαπάνες. Δεν µπορεί να την κάνει δεκτή…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κόψτε τον λόγο κύριε Πρόεδρε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν µπορεί –επαναλαµ-
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βάνω- να την κάνει δεκτή, γιατί έπρεπε να συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Και έκθεση δεν
υπάρχει!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ µέσα!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Γιατί, ποιοι νοµίζετε ότι είστε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ως εκ τούτου, απαραδέκτως γίνεται δεκτή και κατά παράβαση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν µου επιτρέπουν οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώστε, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η τροπολογία, λοιπόν,
γίνεται δεκτή κατά παράβαση του Συντάγµατος, το οποίο λέει:
«Καµµία τροπολογία από Βουλευτές δεν γίνεται δεκτή, εάν δεν
συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».
Εποµένως, πώς θα την κάνει δεκτή;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εντάξει, το καταλάβαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Τα ίδια λένε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Εκτός
εάν την κάνει δεκτή η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις».
Επί του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση
διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Επί των άρθρων 33, 34,
35 και 36 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα
αναγνώσω πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ:
Ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Αλεξόπουλος Απόστολος. Παρών.
Η κ. Αµµανατίδου Ευαγγελία. Παρούσα.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Τριανταφύλλου Μαρία. Παρούσα.
Αρκούν πέντε.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και για τα υπόλοιπα άρθρα
που ανέφερα:
Η κ. Έλενα Κουντουρά. Παρούσα.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Παρούσα.
Ο κ. Τέρενς Κουίκ. Παρών.
Ο κ. Νότης Μαριάς. Παρών.
Ο κ. Παύλος Χαϊκάλης. Παρών.
Η κ. Ραχήλ Μακρή. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά ,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 33,
34, 35 και 36 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας: «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως το τροποποίησε ο κύριος Υπουργός.
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Δηµήτριος
Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Διαρκούσης της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων
του νοµοσχεδίου και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 2,
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Τα άρθρα 33, 34, 35, 36 έχουν υποβληθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία και περιµένουµε το αποτέλεσµα.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 672 και ειδικό 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 672 και ειδικό 4 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 675 και ειδικό 5;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 675 και ειδικό 5, έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 682 και ειδικό 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 682 και ειδικό 6 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 16 εψήφισαν συνολικά 96 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 33 εψήφισαν συνολικά 96 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 57 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 34 εψήφισαν συνολικά 96 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 78 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 16 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 35 εψήφισαν συνολικά 96 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 78 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 16 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 36 εψήφισαν συνολικά 96 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 78 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 16 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 2 Βουλευτές. σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας.

276

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

«

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

277

»

278

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Όχι, να πάει σε άλλη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς, το Τµήµα
απεδέχθη κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Με τον παρόντα νόµο ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην
ελληνική αγορά, από οικονοµικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασµένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιµο) και από
απόσταση εµπόριο.
Για συναλλαγές που αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες από
απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο και άλλες µορφές,
εφαρµόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
2251/1994 (A’191).
Τα οριζόµενα ισχύουν µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων που απορρέουν από την εθνική ή ενωσιακή νοµοθεσία.
Από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου εξαιρούνται οι
επιστηµονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους ελεύθερους
επαγγελµατίες που προβλέπονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του ν.
2238/1994 (Α’ 151), καθώς και κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις ή µε πληρωµές.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «Προϊόν»: κάθε προϊόν βιοµηχανικής κατασκευής, κάθε χηµικό προϊόν και κάθε προϊόν που συνιστά τρόφιµο.
β) «Προσυσκευασµένο προϊόν»: κάθε προϊόν που έχει τοποθετηθεί σε συσκευασία οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς την παρουσία του αγοραστή και µε τρόπο που το περιεχόµενο της
συσκευασίας δεν µπορεί να µεταβληθεί χωρίς φανερό άνοιγµα
ή αλλοίωσή της.
γ) «Προϊόν εναρµονισµένου τοµέα»: κάθε µη εδώδιµο βιοµηχανικό προϊόν, του οποίου οι προδιαγραφές και οι όροι εµπορίας
καθορίζονται από κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης.
δ) «Ανακαινισµένα ή µεταχειρισµένα ή µετασκευασµένα προϊόντα»: τα προϊόντα που µετά την αρχική τους πώληση έχουν
υποστεί ανακαίνιση ή µετασκευή και πωλούνται εκ νέου.

ε) «Χηµικά προϊόντα»:
αα) Ουσία: ένα χηµικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική
κατάσταση, όπως λαµβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρασκευής, συµπεριλαµβανοµένου κάθε πρόσθετου που είναι
απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε
πρόσµειξης που προέρχεται από τη χρησιµοποιούµενη διεργασία, αποκλειόµενου κάθε διαλύτη που µπορεί να διαχωρισθεί,
χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να µεταβάλει
τη σύνθεσή της.
ββ) Μείγµα: ένα µείγµα ή διάλυµα που αποτελείται από δύο ή
περισσότερες ουσίες.
γγ) Αντικείµενο: αντικείµενο, το οποίο κατά τη διαδικασία παραγωγής αποκτά ειδικό σχήµα, επιφάνεια ή σχεδιασµό που καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε µεγαλύτερο βαθµό από
ότι η χηµική του σύνθεση.
στ) «Τρόφιµα» (ή «είδη διατροφής»): ουσίες ή προϊόντα, είτε
αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή µερική επεξεργασία είτε όχι, τα
οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναµένεται
ευλόγως ότι θα χρησιµεύσουν για το σκοπό αυτόν.
ζ) «Επισήµανση τροφίµων»: οι µνείες, ενδείξεις, εµπορικά ή
βιοµηχανικά σήµατα, εµπορικές ονοµασίες, εικόνες ή σύµβολα
που αναφέρονται σε ένα τρόφιµο και φέρονται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίµιο που συνοδεύουν ή αναφέρονται στο τρόφιµο αυτό.
η) «Προσυσκευασµένο τρόφιµο»: η µονάδα πωλήσεως που
προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή
και στις µονάδες οµαδικής εστίασης και που αποτελείται από ένα
τρόφιµο και τη συσκευασία, µέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί
πριν από την προσφορά του προς πώληση, εφόσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή µερικά, αλλά κατά τρόπο που να
µην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόµενο, χωρίς να
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία.
θ) «Υπηρεσία»: κάθε µη µισθωτή οικονοµική δραστηριότητα
που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αµοιβής από επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, µε την εξαίρεση των επιστηµονικών υπηρεσιών
του εδαφίου δ’ του άρθρου 1 του παρόντος.
ι) «Ηλεκτρονική υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αµοιβής, µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και
κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών.
Για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού, νοείται µε τον όρο:
αα) Εξ αποστάσεως: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συµβαλλόµενα µέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα.
ββ) Με ηλεκτρονικά µέσα: υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισµό της µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της
ψηφιακής συµπίεσης ή αποθήκευσης δεδοµένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαµβάνεται εξ ολοκλήρου µέσω τηλεφωνικής γραµµής, ραδιοφωνικής µετάδοσης, οπτικής ίνας ή µε
άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα.
γγ) Κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών: υπηρεσία που παρέχεται µε µετάδοση δεδοµένων κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας.
ια) «Εµπορικά έγγραφα»: έγγραφα µε συγκεκριµένα στοιχεία
µιας εµπορικής συναλλαγής, όπως εντολή ή παραγγελία, τιµολόγιο πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δελτίο αποστολής, πιστοποιητικό προέλευσης.
ιβ) «Κατασκευαστής, παραγωγός, παρασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ή παράγει ή παρασκευάζει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασµό ή την
κατασκευή ή την παραγωγή ή την παρασκευή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυµία του ή το
εµπορικό του σήµα.
ιγ) «Παρασκευαστής τροφίµων»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που παρασκευάζει, επεξεργάζεται, συσκευάζει, εισάγει
από το εξωτερικό, συντηρεί, διατηρεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιµα.
ιδ) «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ε.Ε. που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική
αγορά.
ιε) «Διανοµέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα
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εφοδιασµού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το
οποίο καθιστά διαθέσιµο προϊόν στην αγορά.
ιστ) «Διάθεση»: η θέση για πρώτη φορά σε κυκλοφορία προϊόντος ή υπηρεσίας.
ιζ) «Υπεύθυνος διάθεσης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, το οποίο υπό την ιδιότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του διανοµέα διαθέτει προϊόν στην
ελληνική αγορά.
ιθ) «Λιανεµπορική επιχείρηση» ή «Λιανοπωλητής»: η επιχείρηση ή το πρόσωπο που καθιστά διαθέσιµο προϊόν στον τελικό
καταναλωτή.
κ) «Χονδρεµπορική επιχείρηση»: η επιχείρηση που προµηθεύεται
προϊόντα από παραγωγούς ή παρασκευαστές και τα µεταπωλεί σε
επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου.
κα) «Ποιότητα»: το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών
ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, που προδιαγράφουν την ικανότητά του ή την ικανότητά της να ικανοποιήσει προδιαγεγραµµένες ανάγκες.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές που διέπουν
τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών
Όποιος διακινεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες υποχρεούται
να εξασφαλίζει την ορθή, έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση του καταναλωτή, η οποία µπορεί να επηρεάσει την αγοραστική του
απόφαση, την ορθότητα της συναλλαγής, καθώς και όλους τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Με τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 4 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξειδικεύονται οι παραπάνω υποχρεώσεις, καθώς και οι
επιβαλλόµενες κυρώσεις.
Άρθρο 4
Ρυθµίσεις για τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων
και την παροχή υπηρεσιών
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται τα επί µέρους ζητήµατα για την εφαρµογή
του παρόντος νόµου και ειδικότερα το είδος και το περιεχόµενο
του προστατευτέου αγαθού, η παραβατική συµπεριφορά, η
πράξη ή η παράλειψη που βλάπτει τον καταναλωτή, ο τρόπος
προστασίας της αγοράς, οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς, τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων, οι προϋποθέσεις λειτουργίας
των διαφόρων καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι κυρώσεις σε
περίπτωση παράβασης και κάθε άλλο θέµα που θα ανακύψει
και σχετίζεται µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 αποτελούν ενιαίο σύνολο
µε τον τίτλο: «Κανόνες Διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και κωδικοποιούνται
ανά πενταετία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατόπιν γνώµης της Επιτροπής Ανταγωνισµού και εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
µπορεί να καθορίζονται για συγκεκριµένες περιπτώσεις ανώτατες τιµές πώλησης προϊόντων σε επίπεδο χονδρικής ή λιανικής
και παροχής υπηρεσιών, όταν εξ αντικειµένου δεν είναι εφικτό
να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός.
Άρθρο 5
Χορήγηση έντυπων οδηγιών
Σε κάθε πώληση ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς στην ελληνική γλώσσα ή µε σύµβολα διεθνώς
καθιερωµένα σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση,
διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και
ενηµέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή
του. Από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται
τα προϊόντα που είναι απλά κατά την κατασκευή, τη χρήση και
τη συντήρησή τους, εφόσον για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα.
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Άρθρο 6
Επισήµανση τροφίµων
1. Τα προσυσκευασµένα τρόφιµα που διατίθενται ως έχουν
στον τελικό καταναλωτή επισηµαίνονται σύµφωνα µε το άρθρο
11 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήµανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές
διατάξεις που ισχύουν για
συγκεκριµένα τρόφιµα, όπως επίσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Για τη διασφάλιση
του περιεχοµένου των προσυσκευασµένων τροφίµων από οποιαδήποτε παρέµβαση, οι συσκευασίες πρέπει να είναι ασφαλισµένες από τον παραγωγό-συσκευαστή, έτσι ώστε οποιαδήποτε
παρέµβαση στο περιεχόµενο να καθίσταται φανερή από την καταστροφή του συστήµατος ασφαλείας ή χαρακτηριστικών στοιχείων επισήµανσης του παραγωγού-συσκευαστή.
2. Για τρόφιµα που δεν είναι προσυσκευασµένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άµεση πώληση στον καταναλωτή ή σε µονάδες οµαδικής εστίασης, ως ελάχιστες
ενδείξεις επί της πινακίδας ορίζονται:
α) Η ονοµασία πώλησης ή το είδος του τροφίµου.
β) Η ποιότητα και η ποικιλία του είδους αυτού, εφόσον προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
γ) Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίµου.
δ) Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης, όπως αυτή καθορίζεται µε τις
αποφάσεις του άρθρου 4.
3. Τα λοιπά προϊόντα, πλην τροφίµων που διατίθενται για τελική κατανάλωση, πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του προϊόντος,
κατασκευαστή ή παρασκευαστή ή παραγωγού, εισαγωγέα, διανοµέα, υπεύθυνου διάθεσης.
Άρθρο 7
Τήρηση πινακίδων
1. Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση είτε
εντός του καταστήµατος είτε από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης µε τις κάθε φορά απαιτούµενες ενδείξεις.
2. Η πινακίδα µε τις απαιτούµενες ενδείξεις τοποθετείται επί
ή στο σηµείο του πωλούµενου προϊόντος και πρέπει να είναι
άµεσα αντιληπτή και απόλυτα εµφανής στον καταναλωτή. Όλες
οι ενδείξεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα,
µε ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στοιχεία και µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να καθίστανται άµεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιµή πώλησης πρέπει να είναι µε έντονη γραφή (bold).
3. Η πινακίδα που φέρει τις απαιτούµενες πληροφορίες δεν
πρέπει να καταστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο ούτε να παραποιούνται, αλλοιώνονται ή αφαιρούνται οι αναγραφόµενες σε
αυτήν ενδείξεις.
4. Τα διατιθέµενα προϊόντα, προσυσκευασµένα ή µη, πρέπει
να εκτίθενται κατά τρόπο διακριτό, ώστε η διαφοροποίηση κάθε
είδους να γίνεται άµεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή, µε
βάση τις αναγραφόµενες ενδείξεις στην αντίστοιχη πινακίδα.
Άρθρο 8
Κανόνες σχετικά µε την ποσότητα προϊόντων
1. Η αγοραπωλησία όλων των προσυσκευασµένων προϊόντων
γίνεται µε βάση την καθαρή ποσότητα περιεχοµένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα µέσα
συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη.
2. Τα προϊόντα χύδην επιτρέπεται να πωλούνται σε µικτό
βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις αποφάσεις
του άρθρου 4.
Άρθρο 9
Τήρηση τιµοκαταλόγου επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
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1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε µορφής υπηρεσίες προς
τους πελάτες τους υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιµοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σηµείο του καταστήµατος ή
γραφείου τους, στον οποίο αναγράφονται οι τιµές των υπηρεσιών που παρέχουν.
2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα
τιµολόγια ή στις αποδείξεις (εκτός των αποδείξεων ταµειακών
µηχανών) που εκδίδουν, ξεχωριστά για καθεµία παρεχόµενη υπηρεσία την αντίστοιχη αµοιβή που εισπράττουν προ και µετά ΦΠΑ.
Άρθρο 10
Πρακτικές επικοινωνίας µε τον καταναλωτή
1. Πρακτικές επικοινωνίας µε σκοπό την ενηµέρωση του καταναλωτή ή την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να
γίνονται µε τρόπο τέτοιο, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση
να αντιληφθεί όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες πριν προβεί
σε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.
2. Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), του Ποινικού Κώδικα και του ν.
2523/1997 (Α’179), ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιµο, εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο,
όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις.
3. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου υπάγονται οι
προωθητικές ενέργειες, οι εκπτώσεις και οι προσφορές και οι
τιµοκατάλογοι παροχής υπηρεσιών.
4. Νέο αγαθό ή υπηρεσία θεωρείται εκείνο που διαφέρει ουσιωδώς από άλλο αγαθό ή υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα προϊόντα που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση µπορεί
να αφορά αθροιστικά ή διαζευκτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τη σύνθεση παραγωγής ή παροχής,
β) το κόστος παραγωγής ή παροχής,
γ) την ποιότητα,
δ) τις ιδιότητες και
ε) τη χρήση.
Η αλλαγή της ονοµασίας ή του κωδικού αριθµού περιγραφής,
καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας αγαθού δεν χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.
Άρθρο 11
Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία
Κάθε τρόπος αποθήκευσης τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης
και της ψύξης ή κατάψυξης, γίνεται µε τρόπο που εξασφαλίζει
τους κανόνες υγιεινής και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.
Άρθρο 12
Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έµπορο
Ο κάθε είδους προµηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις τιµές πώλησης των προϊόντων του στον εκάστοτε ενδιαφερόµενο αγοραστή, εφόσον ζητηθεί, µε κάθε πρόσφορο
έγγραφο µέσο.
Άρθρο 13
Παραστατικά εµπορίας και διακίνησης
Κατά τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων ή την αποτίµηση παρεχόµενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόµιµα παραστατικά.
Στα εκδιδόµενα τιµολόγια αναγράφονται µε ευκρινή στοιχεία όσα
προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις. Επίσης, αναγράφονται η
συνολική ποσότητα και αξία, η ποιότητα, όπου αυτό επιβάλλεται
από τις κείµενες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυµία του είδους, εφόσον υπάρχει. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται
από άλλες διατάξεις, απαιτείται µόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε..
Άρθρο 14
Όργανα µέτρησης

Όλα τα µη αυτόµατα όργανα ζύγισης, καθώς και όλα τα λοιπά
όργανα µέτρησης που υπόκεινται σε νόµιµο έλεγχο, συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της έγκρισης τύπου ΕΚ ή της εθνικής
έγκρισης κυκλοφορίας αυτών.
Τα µη αυτόµατα όργανα ζύγισης συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. Φ21347/2013 (Β’ 1392), όπως κάθε φορά ισχύει, και τα λοιπά
όργανα µέτρησης συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. Φ2-1393/2007 (Β’ 521), όπως
κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 15
Εκπτώσεις – Προσφορές
1. Επιτρέπεται η πώληση εµπορευµάτων ή η παροχή υπηρεσιών µε µειωµένες τιµές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το τέλος
του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου µέχρι το τέλος του
Αυγούστου.
β) Ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
2. Τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων
απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εµπορικών καταστηµάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις µε οποιονδήποτε
τρόπο, ιδίως µε διαφήµιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφηµιστικών
πινακίδων.
3. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της παραγράφου 1, πέραν
της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιµής των αγαθών και
υπηρεσιών που πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εµπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και
µόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιµής των
αγαθών ή των υπηρεσιών.
4. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριµένων προϊόντων ή
προϊόντων ορισµένης κατηγορίας, για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόµενες ηµέρες, εφόσον
αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιµή των προϊόντων
σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου εκτίθενται τα προσφερόµενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση,
το χρονικό διάστηµα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων
δεν µπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) ηµέρες.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις προσφορές προϊόντων
παντοπωλείου.
5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των
οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστηµα. Ως είδος στο προηγούµενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται
στην επιχείρηση. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ηµέρες από την προηγούµενη.
6. Ο υπεύθυνος κάθε εµπορικού καταστήµατος οφείλει να ανακοινώνει µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία
(e-mail) στο Παρατηρητήριο Τιµών της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον µία (1)
ηµέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται
τα προσφερόµενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς. Την ίδια ανακοίνωση υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του καταστήµατος στο διαδίκτυο και δύναται να
κοινοποιήσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο στον οικείο Εµπορικό
Σύλλογο.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά
είδη µπορούν να προσφέρονται σε µειωµένη τιµή. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού
των καταστηµάτων πώλησης αποθεµάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστηµάτων (outlet), καθώς και η πώληση εµπορευµάτων
από τα καταστήµατα αυτά.
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Άρθρο 16
Λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές
1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου. Σε
περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η
δυνατότητα µετατίθεται την επόµενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ηµέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστήµατος τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και άλλες Κυριακές, πλην των
αναφεροµένων στην παράγραφο 1 λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εµπορικά καταστήµατα να έχουν συνολική επιφάνεια εµβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά
µέτρα,
β) να µην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νοµική σχέση σε αλυσίδα
καταστηµάτων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συµβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
γ) να µην λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστηµα εντός καταστήµατος» («shops-in-a-shop») και να µην
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήµατα («outlet»), εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Εφόσον η προθεσµία των τριών (3) µηνών του προηγούµενου
εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύµφωνα µε τα άρθρα 233 και 234 του ν.
3852/2010 (Α’ 87).
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται
ετησίως, µε απόφαση που εκδίδεται κατά το µήνα Ιανουάριο και
πρώτη εφαρµογή τον Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η
απόφαση, ισχύει η προηγούµενη ρύθµιση.
3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζοµένων για τα καταστήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του
ν. 1892/1990
(Α’ 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α’34), κατά τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζεται
το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α’ 202).
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν.
2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν.
3377/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθηµερινές
ηµέρες µέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο µέχρι την 20:00 ώρα
και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»
Άρθρο 17
Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο
1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδοµένων υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφεροµένων στα
αντικείµενα του επίσηµου ελέγχου τροφίµων, είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
ε) Οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και
Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
στ) Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.
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ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
2. Ειδικά για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδοµένων υπουργικών αποφάσεων σχετικά µε τη νοµοθεσία περί τροφίµων, αρµόδιοι φορείς είναι οι Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές και οι Αρµόδιες
Αρχές που προβλέπονται από την κείµενη εθνική νοµοθεσία. Ειδικά για τα τρόφιµα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρµόδιος φορέας ελέγχου είναι το Γενικό Χηµείο του
Κράτους.
3. Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε
επιχειρήσεις που δεν συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία περί τροφίµων καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου τροφίµων νόµων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων
που έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές.
4. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους διατηρούνται σε
ισχύ.
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος νόµου
δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται
από τα αρµόδια όργανα µέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης
κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών
προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στη χώρα.
Άρθρο 18
Έλεγχοι – Δειγµατοληψίες
Εργαστηριακές Εξετάσεις
1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι
έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 39
του ν. 3959/2011 (Α’ 93) εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι που διενεργούν τον
έλεγχο διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης παράβασης, για την
οποία δεν έχουν αρµοδιότητα επιβολής κύρωσης, υποχρεούνται
να ενηµερώσουν προς τούτο αµέσως τις εκάστοτε αρµόδιες
αρχές.
3. Οι αρµόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχων δύνανται να
επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή
παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην
αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον
καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους.
4. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ή
παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων των ελεγχοµένων, τα αρµόδια όργανα ελέγχου οφείλουν
να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα των αρµόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου.
5. Οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να παρέχουν συνδροµή στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους.
6. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι δύνανται
να λαµβάνουν άνευ ανταλλάγµατος δείγµατα από όλα τα ελεγχόµενα προϊόντα για περαιτέρω διεξαγωγή εργαστηριακών
ελέγχων και για τη διαπίστωση της συµµόρφωσής τους προς
την κείµενη νοµοθεσία. Όλα τα δείγµατα που λαµβάνονται για
τους σκοπούς των ελέγχων παρόντων των ελεγχοµένων επισηµαίνονται και σφραγίζονται µονοσήµαντα από τα αρµόδια όργανα προκειµένου να σταλούν για περαιτέρω εργαστηριακό
έλεγχο.
7. Κατά τη δειγµατοληψία συντάσσεται Πρωτόκολλο Δειγµατοληψίας από τους ελεγκτές, το οποίο περιέχει τουλάχιστον:
α) τα στοιχεία της επιχείρησης όπου ελήφθησαν τα δείγµατα,
β) στοιχεία του προϊόντος επαρκή για να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα του δείγµατος και συνολική ποσότητα που δειγµατίστηκε,
γ) ευρήµατα ή παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε,
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δ) υπογραφές από τους ελεγκτές και τον ελεγχθέντα,
ε) ενυπόγραφη δήλωση του υπευθύνου της επιχείρησης όπου
λαµβάνεται το δείγµα, στην οποία αποδέχεται τη συσχέτιση του
δείγµατος µε το τιµολόγιο αγοράς, το οποίο παραδίδει στους
υπαλλήλους που διενεργούν τη δειγµατοληψία.
8. Για τον τρόπο λήψης του δείγµατος, την ποσότητα αυτού,
τη µέθοδο σφράγισης και επισήµανσης, τα σχετικά µε τη διασφάλιση της ταυτότητας του δείγµατος και κάθε λεπτοµέρεια
που αφορά τη δειγµατοληψία εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά
περίπτωση διατάξεις ή τα προβλεπόµενα από τα ισχύοντα για
κάθε προϊόν πρότυπα, καθώς και από τα προγράµµατα ελέγχου
που καταρτίζουν οι αρµόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, µε την
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για
τα τρόφιµα ο αριθµός των λαµβανοµένων δειγµάτων και η ποσότητα κάθε δείγµατος πρέπει να είναι ισόποσα, εύλογα και
επαρκή:
α) για την πρώτη εργαστηριακή εξέταση,
β) για τη δεύτερη, αν ασκηθεί έφεση κατά του αποτελέσµατος
της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης από τους οικονοµικούς
φορείς, και
γ) για την τρίτη εργαστηριακή εξέταση, σε περίπτωση ασυµφωνίας των αποτελεσµάτων µεταξύ πρώτης και δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης.
9. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι προϊόντων διενεργούνται σε διαπιστευµένα ή κοινοποιηµένα ή αναγνωρισµένα ή εγκεκριµένα
κατά περίπτωση εργαστήρια, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία.
10. Η πρώτη εργαστηριακή εξέταση των προϊόντων που ελήφθησαν από τα εντεταλµένα ελεγκτικά όργανα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη της αρµόδιας αρχής. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµος
ή πλήρης τεχνικός φάκελος για το δειγµατιζόµενο προϊόν, µολονότι αυτό επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε
το κόστος της πρώτης εξέτασης ο ελεγχόµενος.
11. Αν από τα αποτελέσµατα της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης προκύπτει ότι το δειγµατισθέν προϊόν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η σχετική νοµοθεσία, ο ελεγχόµενος,
αφού ενηµερωθεί αρµοδίως, µπορεί να ασκήσει έφεση κατά των
αποτελεσµάτων της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης, εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Το κόστος της δεύτερης (κατ’
έφεση) εργαστηριακής εξέτασης βαρύνει τον ελεγχόµενο.
12. Στις περιπτώσεις που προκύπτουν διαφορές στα αποτελέσµατα της πρώτης και δεύτερης (κατ’ έφεση) εξέτασης, διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια αρχή µε δαπάνες της
και τρίτη εργαστηριακή εξέταση σε διαφορετικό εργαστήριο.
13. α) Στην περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται από Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ),
εφαρµόζονται οι ειδικότερες διατάξεις περί δειγµατοληψίας, χηµικών εξετάσεων, γνωµατεύσεων και ευαλλοίωτων δειγµάτων
που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών και τις σχετικές Αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού
Συµβουλίου (ΑΧΣ).
β) Επιπλέον, για τα δείγµατα τα οποία εξετάζονται στις Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους, ο κύριος του είδους ή
αυτός από τον οποίο αγόρασε το είδος τρίτος, µπορεί να υποβάλει έφεση στη δειγµατίσασα αρχή κατά του αποτελέσµατος της
πρώτης εξέτασης εντός της οριζοµένης στην παράγραφο 11 προθεσµίας. Η κατ’ έφεση εξέταση εκτελείται από άλλον χηµικό του
ΓΧΚ, µε δυνατότητα παράστασης ιδιώτη χηµικού, εκπροσώπου
του ενδιαφεροµένου, κατά τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο του
ΚΤΠ σχετικά µε τις κατ’ έφεση εξετάσεις. Η αίτηση για έφεση διαβιβάζεται από τη δειγµατίσασα αρχή στην αρµόδια υπηρεσία του
ΓΧΚ, συνοδευόµενη από διπλότυπο είσπραξης παραβόλου, το
οποίο καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προκειµένου περί ευαλλοίωτων τροφίµων, οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εξέταση του δεύτερου (κατ’ έφεση)
δείγµατος, εκτός αν ρητά αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας ότι ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί έφεση, τηρουµένων
των διαδικασιών που προβλέπονται στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ.
γ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει: γα) διαφορά αποτελέσµατος
ή γνωµάτευσης µεταξύ της πρώτης και της κατ’ έφεση εξέτασης
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στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή γβ) διαφωνία του ιδιώτη χηµικού µε το αποτέλεσµα ή τη γνωµάτευση του Γενικού Χηµείου του
Κράτους, αποφαίνεται το ΑΧΣ περί της κανονικότητας του δείγµατος µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο
του ΚΤΠ για τις κατ’ έφεση εξετάσεις, µε την επιφύλαξη ειδικών
αποφάσεων του ΑΧΣ.
Άρθρο 19
Ειδικές ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος παρεµποδίζει τον ασκούµενο έλεγχο ή αρνείται µε
οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρµόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου,
όπως ιδίως τα τιµολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιµωρείται µε φυλάκιση. Παρεµπόδιση ελέγχου θεωρείται και η
απόκρυψη των απαιτούµενων στοιχείων ή η παραποίηση των
στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
2. α) Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή
ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή νοθεύει τρόφιµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
β) Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή
επιβλαβή για την υγεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι
(6) µηνών.
γ) Όποιος αναµιγνύει παράνοµα και πωλεί είδη διαφορετικών
ποιοτήτων, τιµωρείται µε φυλάκιση.
3. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει προς
εµπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση
άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίµων παραποιηµένα ή νοθευµένα, που προορίζονται για εµπορία, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
4. Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει προϊόντα που εξεταζόµενα ευρίσκονται, µε βάση τις γνωµατεύσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του ΓΧΚ, να µην πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές και
τα χαρακτηριστικά ποιότητας που καθορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή και τις οικείες αποφάσεις
του ΑΧΣ, τιµωρείται µε φυλάκιση.
5. Όποιος καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολιεύει ή αλλοιώνει
το µηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό µέρος των οργάνων µέτρησης ή το λογισµικό αυτών ή το λογισµικό κάθε συσχετιζόµενου µε το όργανο συστήµατος ή αλλοιώνει τις ενδείξεις
των οργάνων µέτρησης ή τα δεδοµένα που δέχονται ή που παράγουν τα όργανα µέτρησης, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Τα όργανα µέτρησης, καθώς και τα
µέσα καταδολίευσης κατάσχονται. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται και σε περιπτώσεις εντοπισµού ιχνών καταδολίευσης ή
αλλοίωσης. Σε περίπτωση που εντός διαστήµατος δύο (2) ετών
από την επιβολή της κύρωσης διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση,
αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, µε
απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόµενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας.
6. Στους παραβάτες των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος
άρθρου, πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις κατά το άρθρο 22 του παρόντος νόµου.
7. Όποιος εµπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα µέσα για τη διάπραξη του αδικήµατος της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και µε διοικητικό πρόστιµο ύψους είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ. Όταν ο διαπράξας το αδίκηµα αυτό είναι
εξουσιοδοτηµένο ή αδειοδοτηµένο συνεργείο και διαπιστωθεί εκ
νέου παράβαση εντός διαστήµατος δύο (2) ετών από την επιβολή
της κύρωσης, αφαιρείται επιπλέον οριστικά η εξουσιοδότηση ή
η άδεια λειτουργίας, µε απόφαση της εξουσιοδοτούσας ή της
αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόµενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης ή άδειας.
Άρθρο 20
Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εµπορίας και λιανικής
εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων
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1. Στις εγκαταστάσεις των κατόχων αδειών εµπορίας και λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και διάθεσης βιοκαυσίµων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή αλλοίωση
στο µηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό µέρος των µετρητών ροής και των διανεµητών (αντλιών – fuel dispensers) ή
στο λογισµικό αυτών ή στο λογισµικό κάθε συσχετιζόµενου µε
τους διανεµητές συστήµατος ή η αλλοίωση των ενδείξεών τους
ή η αλλοίωση των δεδοµένων που δέχονται ή που παράγουν, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
Τα µέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται στον κάτοχο της αδείας διοικητικό πρόστιµο ύψους τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόµενο µετρητή.
Συγχρόνως, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, µε απόφαση της αδειοδοτούσας
αρχής, της πράξης χαρακτηριζόµενης ως σοβαρής παράβασης
των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), όπως ισχύει.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόµενο από σχετική εισήγηση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιµων
ηµερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Δεν επιτρέπεται η
χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόµοιας επιχείρησης στον
ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς αυτού
µέχρι δεύτερου βαθµού, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις
είναι ιδιοκτησίας του.
2. Όποιος εµπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα µέσα για τη διάπραξη του αδικήµατος της παραγράφου
1 τιµωρείται µε κάθειρξη και µε διοικητικό πρόστιµο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρµόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλµα µετρητή καυσίµων που κατά τις κατωτέρω διακρίσεις βρίσκεται εντός ή υπερβαίνει τα κατωτέρω
όρια, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
Σφάλµα µετρητή
1α: Βενζίνες - πετρέλαια
-0,5% < σφάλµα ≤ -1,0%
1β: Υγραέρια
-1,0 % < σφάλµα ≤ -2,0%
2α: Βενζίνες –πετρέλαια
-1,0% < σφάλµα ≤ -1,5%
2β: Υγραέρια
-2,0% < σφάλµα ≤ -3,0%
3α: Βενζίνες – πετρέλαια
-1,5% < σφάλµα

3β: Υγραέρια
-3,0% < σφάλµα

Κύρωση
Διοικητικό πρόστιµο
δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ για
κάθε ελεγχόµενο
µετρητή.
Διοικητικό πρόστιµο
είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ για
κάθε ελεγχόµενο
µετρητή.
Αφαίρεση άδειας
λειτουργίας της
επιχείρησης µε τη
διαδικασία που
προβλέπεται στην
παραγράφο 1 του
παρόντος άρθρου.
Η κύρωση επιβάλλεται για σφάλµα
ακόµα και σε έναν
µετρητή.

Στην περίπτωση που εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από
την επιβολή της κύρωσης διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση στις
περιπτώσεις 1 και 2 του παραπάνω πίνακα, αφαιρείται η άδεια
λειτουργίας της επιχείρησης µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παράγραφο 1.
Στις περιπτώσεις 1α, 1β, 2α και 2β του παραπάνω πίνακα, δεν
επιτρέπεται στον ελεγχόµενο η µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στον σύζυγο ή στη σύζυγο ή σε πρόσωπα
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έχοντα µέχρι και β’ βαθµού συγγένεια µε αυτόν, εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.
4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγράφου 1, ο
έλεγχος µπορεί να διενεργείται και µε ειδικά µετασκευασµένο
για το σκοπό αυτόν αυτοκινούµενο όχηµα µε συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση στον
ελεγχόµενο. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία
ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των
επίσηµων έντυπων στοιχείων που δηµιουργούνται κατά τον
έλεγχο, το µέγιστο ανεκτό σφάλµα του χρησιµοποιούµενου συστήµατος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
5. Τα πρόσωπα που κατέχουν, διακινούν και εµπορεύονται νοθευµένα καύσιµα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
ενός (1) έτους και αυτά που κατέχουν, διακινούν και εµπορεύονται µη κανονικά καύσιµα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Στα πρόσωπα του προηγούµενου
εδαφίου επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
και υπολογίζονται σύµφωνα µε τα ειδικώς καθοριζόµενα στην
απόφαση Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β’1039), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Για τα ποινικά αδικήµατα του παρόντος άρθρου ως αυτουργοί διώκονται οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγµασι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.
Άρθρο 21
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές
και λειτουργία τις Κυριακές
1. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 15 επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5%
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών εφαρµόζεται το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α’93). Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια
παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης
επιχείρησης.
2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς
το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων
τιµών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση
προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιµο ποσού
ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί
για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου
κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
3. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως
προς τις τιµές ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε
βάρος των υπευθύνων πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα
της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5)
ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
4. Σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο
άρθρο 16, σχετικά µε τη λειτουργία τις Κυριακές των εµπορικών
καταστηµάτων που προσδιορίζονται σε αυτό, επιβάλλεται σε
βάρος των υπευθύνων πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα
της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5)
ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
5. Αρµόδιος για την επιβολή των προστίµων του παρόντος
άρθρου είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοί-
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κησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, και ο οποίος υποχρεούται ανά µήνα να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων
του παρόντος άρθρου σε πλοία, αρµόδιος για την επιβολή των
προστίµων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία του Λιµενικού Σώµατος, όργανο της οποίας βεβαίωσε την
παράβαση.
Άρθρο 22
Διοικητικές κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 21, καθώς και των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 10 του ν. 2323/1995 (Α’145), για παραβάσεις του παρόντος νόµου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή
του εκδιδοµένων υπουργικών αποφάσεων κατά την παράγραφο
1 του άρθρου 4, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19, επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500)
ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται. Σε περίπτωση
υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του
επιβαλλόµενου προστίµου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος
το ποσό του προστίµου τριπλασιάζεται.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής και το
ύψος του προστίµου που επιβάλλεται για καθεµία από τις παραβάσεις ή την κατηγορία παραβάσεων του παρόντος νόµου,
εντός των ορίων που προβλέπει αυτή, και µπορεί να ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά το πρόστιµο.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται και οι διαδικασίες για τη δέσµευση των
προϊόντων ή τη σφράγιση των εγκαταστάσεων σε συνεργασία
µε τις λιµενικές και αστυνοµικές αρχές που προβλέπονται στις
κείµενες διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µπορεί να αναπροσαρµόζεται το όριο των προστίµων της
παραγράφου 1.
Άρθρο 23
Πρόσθετα διοικητικά µέτρα
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος
νόµου, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης
για στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω από έξι (6) µήνες για
αδικήµατα του παρόντος νόµου, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επιβάλλεται η προσωρινή
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή η προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών. Σε περίπτωση νέας τελεσίδικης καταδίκης
για το ίδιο αδίκηµα, το διάστηµα προσωρινής ανάκλησης ή προσωρινής απαγόρευσης της άσκησης δραστηριότητας ορίζεται
σε έξι (6) µήνες και σε περίπτωση τρίτης τελεσίδικης καταδίκης
για το ίδιο αδίκηµα, επιβάλλεται οριστική ανάκληση, µερική ή εξ
ολοκλήρου, της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.
2. Αν για τα αδικήµατα αυτά εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική
απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, ανακαλείται η απόφαση µε
την οποία επιβλήθηκε η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή η προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας ή η οριστική ανάκληση, µερική ή εξ
ολοκλήρου, της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή η απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι
ο ενδιαφερόµενος προηγουµένως θα προσκοµίσει στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση της παραγράφου 1, επίσηµο αντίγραφο της αθωωτικής του δικαστηρίου απόφασης και
βεβαίωση περί του αµετακλήτου αυτής.
3. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκτελούνται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια.

4. Σε περίπτωση µεταβολής του φορέα της επιχείρησης µε
οποιονδήποτε τρόπο, η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ισχύει και κατά του νέου φορέα, για όσο χρόνο διαρκεί η
ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή η απαγόρευση της άσκησης
δραστηριότητας.
5. Επί τελεσιδικίας της υπόθεσης, κατά τις διατάξεις της ως
άνω παραγράφου 1, οι Προϊστάµενοι της Γραµµατείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις καταδικαστικές αποφάσεις υποβάλλουν, µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την τελεσιδικία της
απόφασης, αντίγραφο στο αρµόδιο για την επιβολή των πρόσθετων διοικητικών µέτρων της παραγράφου 1 όργανο.
6. Στην περίπτωση που προβλέπεται η επιβολή µόνο διοικητικών προστίµων κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδοµένων υπουργικών αποφάσεων, εάν µέσα σε
διάστηµα πέντε (5) ετών επιβληθούν στον ίδιο παραβάτη συνολικά
πρόστιµα ύψους άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε απόφασή του
επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή την
προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Εάν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα των πέντε (5) ετών επιβληθούν συνολικά πρόστιµα ύψους
άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε απόφασή του επιβάλλει την
οριστική ανάκληση, µερική ή εξ ολοκλήρου, της άδειας λειτουργίας ή την οριστική απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.
Άρθρο 24
Διαδικασία επιβολής προστίµου
1. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που
διαπίστωσαν την παράβαση. Σε περίπτωση που η υπηρεσία στην
οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα δεν είναι αρµόδια για την
επιβολή κύρωσης, τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την επιβολή
κύρωσης, στην οποίαν διαβιβάζεται η σχετική έκθεση ελέγχου.
Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε
(5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαπίστωσης τέλεσης
της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρµόδια για την επιβολή του προστίµου. Η απόφαση επιβολής προστίµου εκδίδεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του
διοικουµένου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), και κοινοποιείται αµελλητί στον παραβάτη.
2. Περίληψη των πράξεων, µε τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιµο των προηγούµενων παραγράφων, αναρτάται υποχρεωτικά
στο διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα ή της αρχής που εξέδωσε
την πράξη εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
απόφασης. Η περίληψη περιλαµβάνει την επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης,
περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιµο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον τρόπο
επιβολής των προστίµων που επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρµογή
των διατάξεων του νόµου αυτού.
Άρθρο 25
Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίµων
Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος νόµου εισπράττονται,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
(ν.δ. 356/1974, Α’90), και αποδίδονται, µε την επιφύλαξη της παρ.
1 του άρθρου 16 του ν. 2946/ 2001 (Α’224), στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 26
Διοικητική και δικαστική προστασία
1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου του παρόντος
νόµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της.
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2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, και ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την κατάθεση της προσφυγής.
3. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου
όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση επιβολής
προστίµου, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή
αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι
τοις εκατό (20%) του προστίµου. Μετά την έκδοση απόφασης
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) που εισπράχθηκε συµψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή µερικά στον διοικούµενο, ανάλογα µε την περίπτωση.
4. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και
σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίµου. Η
καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίµου.
Άρθρο 27
Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων
Το Αυτοτελές Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανοµικού Κώδικα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει συσταθεί µε το άρθρο 13 του
ν. 3668/2008 (Α’115), µετατρέπεται σε τµήµα και µεταφέρεται και
υπάγεται εφεξής, ως σύνολο υπηρεσιών, αρµοδιοτήτων και θέσεων, στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το προσωπικό που υπηρετεί στο εν λόγω τµήµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, µισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση. Όπου στις κείµενες
διατάξεις αναφέρεται το Αυτοτελές Τµήµα Τήρησης Μητρώου
Κυρώσεων Αγορανοµικού Κώδικα, εννοείται εφεξής το Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανοµικού Κώδικα της Υπηρεσίας Ελέγχου Αγοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Άρθρο 28
Ελάχιστο περιεχόµενο συµβάσεων χονδρικής εµπορίας
1. Η σύµβαση προµήθειας µεταξύ εταιριών εµπορίας και συνεργαζόµενων µε το σήµα της εταιρίας εµπορίας πρατηριούχων
καταρτίζεται εγγράφως.
2. Στη σύµβαση προσδιορίζονται κατόπιν διαπραγµάτευσης
της εταιρίας εµπορίας και του πρατηριούχου: α) η πιστωτική πολιτική, η πολιτική παροχών και εκπτώσεων συµπεριλαµβανοµένων των απολογιστικών, β) το ύψος και η χρονική διάρκεια για
την οποία χορηγούνται οι εκπτώσεις, γ) οι τυχόν απολογιστικές
εκπτώσεις για αγορές συγκεκριµένης περιόδου, η οποία δεν
υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
3. Το ύψος και η χρονική διάρκεια των εκπτώσεων που χορηγούνται, πλην των απολογιστικών, εµφανίζονται υποχρεωτικά
στα εκδιδόµενα από τις εταιρίες παραστατικά έγγραφα.
4. Στην ίδια σύµβαση προβλέπεται ότι η χονδρική τιµή πώλησης των υγρών καυσίµων και του υγραερίου κίνησης διαµορφώνεται εναλλακτικά µε βάση:
α) Τις τιµές αναφοράς µη προσδιοριζόµενες από τα συµβαλ-
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λόµενα µέρη και προσβάσιµες στον πρατηριούχο, πλέον µεικτού
περιθωρίου. Οι εκπτώσεις και παροχές της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί της ως άνω τιµής αναφοράς
που προβλέπεται στη σύµβαση.
β) Την τιµή χονδρικής πώλησης που ανακοινώνουν οι εταιρίες
εµπορίας καθηµερινά στη ΡΑΕ για την περιοχή του κάθε πρατηριούχου, µείον τις εκπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου. H τιµή αυτή χονδρικής πώλησης αναπροσαρµόζεται µε
βάση κριτήρια που είναι διαφανή και προσβάσιµα στον πρατηριούχο.
5. Οι κατά τα ανωτέρω όροι της σύµβασης τροποποιούνται
µε έγγραφη συµφωνία των µερών. Τυχόν πρόβλεψη στη σύµβαση για µονοµερή τροποποίηση από µέρους των εταιριών εµπορίας όρων που αφορούν στις χορηγούµενες εκπτώσεις είναι
άκυρη.
6. Πρατηριούχοι, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται και τα εκµεταλλευόµενα τα πρατήρια πρόσωπα, στα οποία οι εταιρίες εµπορίας υγρών καυσίµων
και υγραερίου κίνησης εκµισθώνουν ή παραχωρούν τη χρήση
ιδιόκτητων ή µισθωµένων από αυτές πρατηρίων.
Άρθρο 29
Συµβάσεις αποκλειστικής προµήθειας
1. Η µέγιστη διάρκεια σύµβασης αποκλειστικής προµήθειας
υγρών καυσίµων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε (5)
έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε φορά µε γραπτή συµφωνία
των συµβαλλοµένων για ίσο χρόνο. Η παράταση υφιστάµενης
σύµβασης µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου λογίζεται
ως νέα σύµβαση.
Σε περίπτωση µίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων που είτε ανήκουν στην
εταιρία εµπορίας είτε µισθώνονται από αυτήν από τρίτους, µη
συνδεδεµένους µε τον πρατηριούχο, η σύµβαση αποκλειστικής
προµήθειας µπορεί να είναι διάρκειας µεγαλύτερη της πενταετίας, που όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της µίσθωσης.
2. Εφόσον η σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας είτε δεν συνοδεύεται από παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών ανταλλαγµάτων ή πραγµατοποίηση επενδύσεων από την εταιρία
εµπορίας είτε η αξία αυτών έχει ήδη αποπληρωθεί, µπορεί να καταγγελθεί από µέρους του πρατηριούχου και χωρίς σπουδαίο
λόγο, µετά τη συµπλήρωση τριετίας, µε τήρηση προθεσµίας έξι
(6) µηνών.
Άρθρο 30
Παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών
ανταλλαγµάτων
1. Σε περίπτωση παροχής οικονοµικών και χρηµατοδοτικών
ανταλλαγµάτων ή πραγµατοποίησης επενδύσεων από τις εταιρίες εµπορίας προς τον πρατηριούχο, η αξία, καθώς και ο τρόπος αποπληρωµής τους αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστού
κεφαλαίου της µεταξύ τους γραπτής σύµβασης. Δεν συνιστά
επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η εγκατάσταση
των διακριτικών ενδείξεων, σηµάτων και διασχηµατισµών της
εταιρίας εµπορίας που αποβλέπουν στην προβολή των διακριτικών αυτής γνωρισµάτων, εκτός από όσα τυχόν παραµείνουν
προς όφελος του πρατηριούχου.
2. Η αποπληρωµή της αξίας, των ανταλλαγµάτων ή επενδύσεων από τον πρατηριούχο πραγµατοποιείται µε καταβολή ποσοστιαίων δόσεων, σταθερών ή αποκλιµακούµενων, που
καθορίζονται στη σύµβαση.
3. Στη σύµβαση µπορεί να προβλέπεται το δικαίωµα του πρατηριούχου να αποπληρώσει οποιαδήποτε στιγµή βάσει αναλογιστικής αποτίµησης το οφειλόµενο υπόλοιπο της αξίας του
ανταλλάγµατος ή της επένδυσης και να αποδεσµευτεί από την
αντίστοιχη σύµβαση, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του
προηγούµενου άρθρου. Στην εν λόγω σύµβαση περιλαµβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τις
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εταιρίες εµπορίας προς τους πρατηριούχους και προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του
κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των
εταιριών εµπορίας προς τους πρατηριούχους.
Άρθρο 31
Στo άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α’137) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επεκτείνεται η εφαρµογή των
ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών-εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις
των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων,
στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων ιδιωτικών πρατηρίων
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χηµικών προϊόντων (µεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών
κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσµιξης στα υγρά καύσιµα.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται επίσης, οι προδιαγραφές, οι
διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης για
το κάθε είδος καύσιµου ή χηµικού προϊόντος, των φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών, της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι σχετικές µεταβατικές διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου επεκτείνεται η
εφαρµογή των ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών
και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και
τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 32
Εποπτεία Οργανισµών
1. Η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου 210 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η εποπτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής
ασκείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής και η εποπτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκείται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.»
Άρθρο 33
Ηµερήσιο τέλος
Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α’ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 17
1. Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι
επαγγελµατικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας
αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως
λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας
υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών.
Το ύψος του ηµερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετικό θέµα, ρυθµίζονται µε αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι
οποίες εγκρίνονται από τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις
λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζητήµατα ρυθµίζονται µε απόφαση του Δηµάρχου του οικείου Δήµου. Ως προς
τον καθορισµό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου ή του Δηµάρχου αιτιολογείται ειδικά,
λαµβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.

Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους φορείς
λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος
υπέρ δήµων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’171) για
την καθαριότητα και αποκοµιδή των απορριµµάτων των χώρων
που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος
για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της
παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’171).
Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας µέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, η
οποία επιβάλλεται µε απόφαση των Διοικητικών Συµβουλίων του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για
δε τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας µε απόφαση του Δηµάρχου του οικείου Δήµου.
2. Το ηµερήσιο τέλος της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
α) Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται
στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους ανάλογα µε τον αριθµό των
ηµερών που, µε βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερολογιακό µήνα. Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται
στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία
διαρκεί περισσότερο από έναν (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον
αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές
αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους
µόνον για όσες ηµέρες προσέρχονται σε αυτές.
3. Τα ποσά του εισπραττόµενου στις λαϊκές αγορές ηµερήσιου
τέλους, τα οποία σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν επιχορήγηση, µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου
Περιφερειάρχη για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης
και µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου για τις λαϊκές αγορές της
υπόλοιπης χώρας:
α) Στους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τη διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας.
β) Στις Οµοσπονδίες ή τους Συλλόγους, όπου δεν υπάρχουν
Οµοσπονδίες, των δραστηριοποιούµενων στις λαϊκές αγορές
επαγγελµατιών και παραγωγών πωλητών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισµό και την προβολή
των λαϊκών αγορών.
Ειδικότερα:
βα) Για τις λαϊκές αγορές χωρικής αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής, δικαιούχοι είναι η Πανελλαδική
Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών και η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών και
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό
εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί του ηµερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα µέλη της.
ββ) Για τις λαϊκές αγορές χωρικής αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δικαιούχοι είναι η Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας – Θεσσαλίας - Θράκης και η Οµοσπονδία Σωµατείων
Επαγγελµατιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ηµερήσιου τέλους που
καταβάλλουν τα µέλη της.
βγ) Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας δικαιούχοι
είναι οι δύο αντιπροσωπευτικότερες Οµοσπονδίες ή Σύλλογοι,
όπου δεν υπάρχουν Οµοσπονδίες, των επαγγελµατιών και των
παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του οικείου Δήµου και το
ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του
ηµερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα µέλη της.
4. Το ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί το µοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήµους για τη
λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών µε τη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’ - 24 IOYΛIΟΥ 2013

µορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδροµίου και
χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 40% του εισπραττόµενου ηµερήσιου τέλους για όλη τη
χώρα και, για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, βαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Οργανισµών.
5. Οι Οµοσπονδίες ή οι Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Οµοσπονδίες, των δραστηριοποιούµενων στις λαϊκές αγορές επαγγελµατιών και παραγωγών πωλητών, για να εισπράξουν το
προβλεπόµενο ποσό της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου, που τους διατίθεται µε την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δηµάρχου κατά περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν προηγουµένως στο φορέα λειτουργίας των
λαϊκών αγορών αίτηση µε συνηµµένη απόφαση του Διοικητικού
τους Συµβουλίου, στην οποία ορίζεται επακριβώς ο σκοπός για
τον οποίο προορίζονται τα ποσά.
Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα τα Διοικητικά Συµβούλια των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αττικής και
Θεσσαλονίκης ή τα δηµοτικά συµβούλια κατά περίπτωση, µε
αποφάσεις τους βεβαιώνουν την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης
και εγκρίνουν τη σκοπιµότητα και τη διάθεση του προβλεπόµενου ποσού. Με την απόφαση έγκρισης καθορίζεται ο σκοπός για
τον οποίο διατίθεται το ποσό, το χρονικό διάστηµα από την εκταµίευση, µέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή του, και το
οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, καθώς
και το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο υποχρεούται η Οµοσπονδία ή ο Σύλλογος να αποδώσει λογαριασµό, υποβάλλοντας
όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και παραστατικά έγγραφα, το
οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του ενός (1) µηνός.
Σε περίπτωση µη τήρησης της νόµιµης διαδικασίας, η απόφαση έγκρισης ανακαλείται από το φορέα έγκρισης και η Οµοσπονδία ή ο Σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει το χορηγηθέν
ποσό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’90) και θα αποκλείεται από κάθε διάθεση σχετικού ποσού για χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών.
6. Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου έκαστου έτους, έπειτα από πρόταση των οικείων δήµων στην εδαφική περιφέρεια των οποίων
λειτουργούν λαϊκές αγορές και αφορά τέλη καθαριότητας, τέλη
κατάληψης πεζοδροµίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων τρέχουσας περιόδου. Οι προτάσεις των οικείων δήµων υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου τρέχοντος
έτους. Σε περίπτωση µη υποβολής πρότασης από δήµο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή.
7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του ν.δ. 3913/ 1958
(Α’199), όπως επανήλθαν σε ισχύ και συµπληρώθηκαν µε τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν. 2130/1993
(Α’62) καταργούνται.»
Άρθρο 34
Χωροθέτηση λαϊκών αγορών
Για τις λαϊκές αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης µε ειδικά εµπεριστατωµένη αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη κατόπιν µη δεσµευτικής πρότασης του οικείου Οργανισµού,
όπου υφίσταται, και µετά από γνώµη του οικείου Δήµου και της
οικείας Αστυνοµικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται µόνον σχετικά
µε την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριµένης
λαϊκής αγοράς, καθορίζονται ο ακριβής τόπος λειτουργίας των
λαϊκών αγορών και η τυχόν αλλαγή και επέκτασή του.
Η πρόταση του Οργανισµού αποστέλλεται µε επιµέλεια του οικείου Περιφερειάρχη στον Δήµο και στην Αστυνοµική Αρχή, οι
οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών,
άλλως ο Περιφερειάρχης εκδίδει την απόφαση χωρίς τη γνώµη
τους. Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας ο ακριβής
τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν αλλαγή και
επέκτασή του καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου
µετά από γνώµη της οικείας Αστυνοµικής Αρχής. Οι Δήµαρχοι
υποχρεούνται να παρέχουν οπωσδήποτε και κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές
αγορές ευθύνης τους.
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Άρθρο 35
Διοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Αττικής
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995 (Α’145) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αττικής διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο.
β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Αττικής.
δ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζοµένων στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αττικής.
ε. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
ζ. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που
ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια
Αττικής.
η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων.
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού.
Τα υπό στοιχεία β’ έως θ’ µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω
προθεσµίας, τα ανωτέρω µέλη ορίζονται από τον ανωτέρω Περιφερειάρχη.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7στ του ν.
2323/1995 (Α’145) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Πρόεδρος διορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Περιφερειάρχη Αττικής. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει ένα µέλος του ως Αντιπρόεδρο. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι διετής. Στο Δ.Σ.
συµµετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ο προϊστάµενος
της Διεύθυνσης του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής. Χρέη
γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αττικής που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αττικής συνιστάται µια θέση
δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω µε σχέση έµµισθης εντολής ο
οποίος προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 11 του
ν.1649/1986 για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισµό υποθέσεων
του Οργανισµού. Οι απολαβές του καθορίζονται σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011.»
Άρθρο 36
Διοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8α του ν.
2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που εποπτεύεται
από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, έχει έδρα τη
Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.»
β. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται
από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
αα. Τον Πρόεδρο.
αβ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
αγ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Κεντρικής Μακεδονίας.
αδ. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγω-
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γών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας - Θράκης.
αε. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Σωµατείων Επαγγελµατιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και
Θράκης.
αστ. Έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών
εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.
αζ. Έναν εκπρόσωπο των Εργαζοµένων στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
αη. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων.
αθ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού.
Τα υπό στοιχεία αβ’ έως αθ’ µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της εν λόγω προθεσµίας, τα ανωτέρω µέλη ορίζονται από τον ανωτέρω Περιφερειάρχη.»
2. Τα εδάφια πρώτο έως και τέταρτο της περίπτωσης γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995 (Α’145) αντικαθίστανται
ως εξής:
«γ) Ο Πρόεδρος διορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει ένα µέλος
του ως Αντιπρόεδρο. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι διετής.
Στο Δ.Σ. συµµετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995 προστίθεται
περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε. Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συνιστάται
µια θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω µε σχέση έµµισθης εντολής, ο οποίος προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 11
του ν.1649/1986 για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισµό υποθέσεων του Οργανισµού. Οι απολαβές του καθορίζονται σύµφωνα
µε τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011.»
Άρθρο 37
Χρηµατικά πρόστιµα
Μετά το άρθρο 7στ του ν. 2323/1995 προστίθεται άρθρο 7ζ ως
εξής:
«Άρθρο 7ζ
Για τα χρηµατικά πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 5 και
τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 του παρόντος και στο
εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 51/2006 (Α’116), εφόσον ο υπόχρεος εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του
άρθρου 5 του παρόντος προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται και
καταβάλλει το επιβληθέν µε την απόφαση επιβολής χρηµατικό
πρόστιµο, το ποσό του προστίµου µειώνεται κατά το ήµισυ.
Το αποδεικτικό καταβολής του µειωµένου προστίµου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Η ανωτέρω ρύθµιση συνεπάγεται αυτοδικαίως την
παραίτηση από την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου ή την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.»
Άρθρο 38
Διοικητικές και οργανωτικές ρυθµίσεις
1. Το άρθρο 7 του π.δ. 489/1987 (Α’ 226) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 7
Προϊστάµενοι

1. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής.
2. Στα Τµήµατα Οργάνωσης Λαϊκών Αγορών, Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, Εσόδων, Διοίκησης Προσωπικού και Οικονοµικής
Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ΔιοικητικούΟικονοµικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
3. Στο Τµήµα Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και
εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής.»
2. Το άρθρο 8 του π.δ. 51/2006 (Α’53) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών
1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα µέχρι Σάββατο,
εκτός των επισήµων ή τοπικών αργιών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και τις Κυριακές αποκλειστικά
µε τη συµµετοχή παραγωγών, σε χώρους που δεν εµποδίζουν
την κυκλοφορία των οχηµάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών κατά τις Κυριακές και ενδεικτικά ο φορέας επίβλεψης, το ύψος και ο τρόπος
είσπραξης των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, ο τρόπος
επιλογής και συµµετοχής των παραγωγών, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για
µεν τις λαϊκές αγορές αρµοδιότητας των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης µε απόφαση του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού κατά περίπτωση, για δε
τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειών της χώρας µε αποφάσεις των οικείων οργάνων των δήµων του ν. 3463/2006
(Α’114), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87).»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006 (Α’ 53), το οποίο
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 116/2008 (Α’179), προστίθεται εδάφιο
ιε’ ως εξής:
«ιε) Τυροκοµικά προϊόντα. Επιτρέπεται η πώληση σε λαϊκή
αγορά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση,
φέρουν σήµανση αναγνώρισης (κωδικό αριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004 και έχουν
συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την
επισήµανση. Ειδικότερα κατά τη µεταφορά και πώληση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται, επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα
δικαιολογητικά για την έκδοση και ανανέωση των αδειών του παρόντος εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 39
Μεταβατική διάταξη
Η θητεία των υφισταµένων Διοικητικών Συµβουλίων των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης παύει αυτοδικαίως µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
των αντίστοιχων αποφάσεων για το διορισµό των νέων, σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο. Μέχρι το διορισµό νέων Διοικητικών Συµβουλίων τα υφιστάµενα αποφασίζουν µόνον για τα τρέχοντα ζητήµατα των Οργανισµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
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Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2251/1994
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) επιχορήγηση από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού».
2. Η περίπτωση στ’ της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) το ποσό που επιδικάζεται κατά την παράγραφο 22 του παρόντος και».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Κάθε απόφαση επιχορήγησης των ενώσεων καταναλωτών
οποιουδήποτε βαθµού από οποιονδήποτε φορέα σύµφωνα µε τις
περιπτώσεις δ’ και ε’ της προηγούµενης παραγράφου κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή.»
4. H παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«12. Στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή συνιστάται πενταµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) δύο Προϊσταµένους
Διεύθυνσης της Γραµµατείας αυτής, οι οποίοι προτείνονται µε
τον αναπληρωτή τους από τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή,
β) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Καταναλωτή και γ) δύο
εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών που είναι µέλη του
Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και εκλέγονται µε τους αναπληρωτές τους από το Ε.Σ.Κ.Α..
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε θητεία τριών (3) ετών. Τα µέλη που προέρχονται από τον Ε.Σ.Κ.Α.
δεν επιτρέπεται να διοριστούν για δύο συνεχόµενες θητείες.
Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της πραγµατικής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών και της τήρησης των παραγράφων 5, 6, 8 έως και 11 του παρόντος. Η πιστοποίηση
ανακαλείται από την Επιτροπή εγγράφως σε περίπτωση που ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθµού δεν υλοποιούν καµία
δράση για δύο συνεχή έτη ή δεν συµµορφώνονται µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 8 έως 11. Οι αδρανείς ενώσεις καταναλωτών δεν δικαιούνται επιχορήγησης από Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού. Η πενταµελής επιτροπή συνεδριάζει τακτικώς
εντός του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους και εκτάκτως οποτεδήποτε κληθεί να πιστοποιήσει νέα καταναλωτική οργάνωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των καταναλωτικών οργανώσεων.»
5. Η παρ. 22 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«22. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά την περίπτωση β’ της παραγράφου 16 για την αυτή παράβαση παρέχεται µία µόνο φορά. Εκ του ποσού που επιδικάζεται κατά το
προηγούµενο εδάφιο ποσοστό 20% διατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή εντός µηνός από την είσπραξή του για σκοπούς προώθησης πολιτικών προστασίας του καταναλωτή και
εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται στη Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται τα θέµατα εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου.»
6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 27 του άρθρου 10 του ν.
2251/1994 καταργείται το στοιχείο γ’ και τα στοιχεία δ’ και ε’
αναριθµούνται σε γ’ και δ’.
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 10 του ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«28. Η διαγραφή της ένωσης καταναλωτών από το Μητρώο
ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2251/1994
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«2. Το Ε.Σ.Κ.Α. αποτελείται από:
α) τρείς (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µετά των αναπληρωτών αυτών,
β) τον Συνήγορο του Καταναλωτή,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε δευτεροβάθµια ένωση καταναλωτών,
δ) πέντε (5) εκπρόσωπους πρωτοβάθµιων ενώσεων καταναλωτών,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.),
η) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ενιαίο φορέα
Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ),
θ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος,
ι) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ),
ια) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε),
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε),
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),
ιε) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Πανελλήνια
Συνοµοσπονδία
Ενώσεων
Γεωργικών
Συνεταιρισµών
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ),
ιστ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.),
ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),
ιη) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Οµοσπονδία
Σωµατείων Ατόµων µε Αναπηρίες,
ιθ) έναν (1) εκπρόσωπο υπηρεσιών γενικού – κοινωνικού ενδιαφέροντος (µεταφορά, ύδρευση, ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο,
τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικές υπηρεσίες κ.λπ.), ανάλογα µε την
θεµατική ενότητα.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Στο Ε.Σ.Κ.Α., όπου κριθεί αναγκαίο, καλούνται χωρίς δικαίωµα ψήφου κατά περίπτωση:
• οι Προϊστάµενοι των διευθύνσεων που είναι αρµόδιες σε θέµατα προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας,
• πρόσωπα µε εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα προστασίας
καταναλωτή και
• εκπρόσωποι άλλων παραγωγικών τάξεων, καθώς και άλλοι
φορείς που εµπλέκονται σε θέµατα προστασίας του καταναλωτικού κοινού.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τα υπό στοιχεία γ’ έως ιθ’ µέλη του Ε.Σ.Κ.Α. της παραγράφου 2 προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τους οικείους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Αν οι φορείς αυτοί δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους
εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ειδικά όσον αφορά τους εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών της παραγράφου 2, και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προαναφερόµενες θέσεις του στοιχείου γ’ της
παραγράφου 2 από εκπροσώπους δευτεροβάθµιων ενώσεων καταναλωτών, οι κενές θέσεις καλύπτονται από εκπροσώπους πρωτοβάθµιων ενώσεων καταναλωτών. Ο εκπρόσωπος της
πρωτοβάθµιας ένωσης του στοιχείου δ ‘της παραγράφου 2 δεν
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µπορεί να συµµετέχει στο Ε.Σ.Κ.Α., αν η ένωση που ανήκει είναι
µέλος της δευτεροβάθµιας ένωσης που συµµετέχει δια εκπροσώπου στο Ε.Σ.Κ.Α..
Η θητεία των µελών του Ε.Σ.Κ.Α. είναι τριετής και µπορεί να
ανανεωθεί µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο. Η θητεία
των µελών του Ε.Σ.Κ.Α. λήγει πριν παρέλθει ο χρόνος της, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, διακοπής της συµµετοχής τους
στο φορέα που εκπροσωπούν ή αποβολής της οικείας ένωσης
καταναλωτών σύµφωνα µε την παράγραφο 27 του άρθρου 10.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 τροποποιείται ως
εξής:
«4. Το Ε.Σ.Κ.Α. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση επιλέγεται
και ορίζεται ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Κ.Α., µετά του αναπληρωτή
αυτού, µεταξύ των, υπό στοιχείο α’ της παραγράφου 2, µελών.
Με όµοια απόφαση ορίζεται γραµµατέας του Ε.Σ.Κ.Α. µετά του
αναπληρωτή αυτού µεταξύ των υπάλληλων της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 διαγράφεται.
6. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Α. βαρύνουν τις πιστώσεις της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή.»
7. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Τα µέλη του Ε.Σ.Κ.Α. δεν δικαιούνται αµοιβής για τη συµµετοχή τους στα όργανα αυτά. Τα µέλη που διαµένουν εκτός
Αθηνών λαµβάνουν τα έξοδα κίνησης σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.»
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 13α και
προσθήκη άρθρου 13β στο ν. 2251/1994
1. Η παρ. 2 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των
Κανόνων Ρύθµισης της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής Υπηρεσιών και διατάξεων άλλων ειδικών νοµοθετηµάτων, σε βάρος
των προµηθευτών που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος
νόµου επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως
µια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση για συµµόρφωση, εντός οριζόµενης προθεσµίας
και άρση της προσβολής και παράλειψης στο µέλλον.
β) Πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του
ίδιου προµηθευτή περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίµου, το ανώτατο όριο προστίµου διπλασιάζεται.
γ) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τµήµατός της για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) µήνες έως ένα (1)
έτος σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προµηθευτή
περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίµου.»
2. Στο ν. 2251/1994 προστίθεται άρθρο 13β ως εξής:
« Άρθρο 13β
Κάθε καταναλωτής ή ένωση καταναλωτών έχει το δικαίωµα να
καταγγέλλει ενώπιον της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου. Οι καταγγελίες
που λαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή κατατάσσονται
ως εξής:
α) Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου διαβιβάζονται στην αρµόδια
υπηρεσία και ενηµερώνεται σχετικά ο καταγγέλλων µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή τους.
β) Καταγγελίες µε αίτηµα εµφανώς αόριστο, ακατάληπτο ή αίτηµα που επαναλαµβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, τίθενται
στο αρχείο της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και ενηµερώνεται σχετικά ο καταγγέλλων µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)

ηµερών από την υποβολή τους. Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή δεν είναι υποχρεωµένη να απαντά σε αιτήµατα καταναλωτών υπό µορφή γνωµοδότησης ή σε ερωτήµατα επί ιδιωτικής
φύσεως υποθέσεων που δεν στοιχειοθετούν καταγγελίες παραβάσεων του παρόντος νόµου.
γ) Καταγγελίες περί ζητηµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση
της αναγκαιότητας διερεύνησής τους λαµβάνοντας υπόψη ιδίως
το δηµόσιο συµφέρον, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, τις πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό, τις επιπτώσεις σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού,
την προστασία του καταναλωτή, καθώς και το αποτέλεσµα που
προσδοκάται από την παρέµβασή της σε συγκεκριµένη υπόθεση.
Εφόσον αξιολογηθεί από τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης Προστασίας η αναγκαιότητα διερεύνησης των ως άνω καταγγελιών, ο
ίδιος αναθέτει προς εξέταση τις υποθέσεις στο αρµόδιο Τµήµα.
Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης δύναται να θέσει κάποιες υποθέσεις σε προσωρινό αρχείο µέχρι να προκύψουν πρόσθετα στοιχεία που θεµελειώνουν την αναγκαιότητα διερεύνησης, όπως
αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά το στάδιο της διερεύνησης δύναται να ζητήσει την απλή γνώµη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος
παρέχει την αιτιολογηµένη γνώµη του επί της καταγγελίας εντός
διµήνου από την υποβολή σχετικού ερωτήµατος της Γενικής
Γραµµατείας Καταναλωτή. Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή
κατά το στάδιο της διερεύνησης δύναται να ζητήσει την απλή
γνώµη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος υποχρεούται
να παράσχει την αιτιολογηµένη άποψή του επί της καταγγελίας
εντός διµήνου από την υποβολή σχετικού ερωτήµατος του
Υπουργού.
Εφόσον η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή κρίνει την µη αναγκαιότητα διερεύνησης κάποιων καταγγελιών βάσει των ανωτέρω ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος καταγγέλλων,
διαφορετικά διεκπεραιώνει την υπόθεση σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε το είδος της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 43
To άρθρο 8 του π.δ. 524/1978 (Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Έλεγχοι οργάνων µέτρησης
1. Α) Όλα τα όργανα µέτρησης που υπόκεινται σε νόµιµο
έλεγχο υφίστανται υποχρεωτικά επαλήθευση πριν την πρώτη
χρήση τους από κοινοποιηµένο οργανισµό ή από τον κατασκευαστή, εφόσον αυτός διαθέτει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στις υπουργικές
αποφάσεις Φ2-376/93 (Β’ 284) και Φ2-1393/07 (Β’ 521) όπως
ισχύουν, για τον έλεγχο της τεκµηρίωσης, της σήµανσης και εν
γένει της κατά νόµο λειτουργίας τους.
Β) Για την ως ανωτέρω επαλήθευση, εφόσον διενεργείται από
κοινοποιηµένο οργανισµό, εισπράττονται τέλη, το ύψος των
οποίων ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα τέλη
βαρύνουν τους κατασκευαστές ή τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή τους εισαγωγείς ή τους διανοµείς και κατατίθενται
από τoυς ενδιαφεροµένους στον Κρατικό Προϋπολογισµό στον
κωδικό εσόδου ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Λογαριασµός Μέτρων και Σταθµών»» σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε..
Γ) Κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά την ως ανωτέρω επαλήθευση ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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2. Α) Όλα τα όργανα µέτρησης που υπόκεινται σε νόµιµο
έλεγχο υφίστανται υποχρεωτικά µία φορά κατ’ έτος περιοδικό
έλεγχο που διενεργείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εµπορίου της χώρας για τον επανέλεγχο της τεκµηρίωσης, της σήµανσης και εν γένει της κατά νόµο λειτουργίας τους. Ο
περιοδικός έλεγχος συντονίζεται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Β) Για τον περιοδικό έλεγχο εισπράττονται τέλη, το ύψος των
οποίων ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα τέλη περιοδικού
ελέγχου βαρύνουν τους χρήστες των οργάνων µέτρησης και τα
έσοδα από τα τέλη κατατίθενται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εµπορίου κάθε µήνα στον Κρατικό Προϋπολογισµό στον κωδικό εσόδου ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού
λογαριασµού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Λογαριασµός Μέτρων και Σταθµών»» σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε..
Γ) Από τα έσοδα των τελών του περιοδικού ελέγχου του προηγούµενου έτους:
α) ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και
β) ποσοστό 50% εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισµό της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στον κωδικό ΚΑΕ 5291 «Δαπάνες καταργηθέντων µε το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασµών», από το οποίο:
i. ποσοστό 50% διατίθεται στη Διεύθυνση Μετρολογίας, της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για:
α. την αγορά και συντήρηση οργάνων µέτρησης, λοιπού εξοπλισµού και ειδικών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για µετρολογικούς ελέγχους,
β. για την πληρωµή των συνδροµών της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς µετρολογικούς οργανισµούς,
γ. για την κάλυψη των δαπανών επιµόρφωσης του προσωπικού
της διεύθυνσης,
δ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονικών), συνδροµών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία της Διεύθυνσης,
ε. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης και συµµετοχής
του προσωπικού της Διεύθυνσης σε σεµινάρια, συνεδριάσεις και
συνέδρια που αφορούν τη µετρολογία,
στ. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της
Διεύθυνσης για τη διενέργεια µετρολογικών ελέγχων και
ii. ποσοστό 50% διατίθεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εµπορίου της χώρας για:
α. την αγορά και συντήρηση οργάνων µέτρησης, λοιπού εξοπλισµού και ειδικών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για µετρολογικούς ελέγχους,
β. για την κάλυψη των δαπανών επιµόρφωσης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέµατα που αφορούν τη
µετρολογία,
γ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονικών), συνδροµών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν τη µετρολογία,
δ. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης και συµµετοχής
του προσωπικού της υπηρεσίας σε σεµινάρια, συνεδριάσεις και
συνέδρια που αφορούν τη µετρολογία,
ε. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της
υπηρεσίας για τη διενέργεια µετρολογικών ελέγχων.
Δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου
έτους, κατανέµονται και διατίθενται στις Υπηρεσίες Εµπορίου
των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας τα σχετικά ποσά που
αφορούν το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε την περίπτωση βii)
της ως άνω παραγράφου Γ’. Για την κατανοµή των ως άνω
ποσών προηγείται λογιστικός έλεγχος και διασταύρωση των σχετικών παραστατικών και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου από τις
οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
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νιστικότητας.
Ε) Κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά τον περιοδικό
έλεγχο ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3. Όλα τα όργανα µέτρησης που υπόκεινται σε νόµιµο έλεγχο,
πέραν της επαλήθευσης πριν την πρώτη χρήση και του περιοδικού ελέγχου, υπόκεινεται και σε έκτακτους ελέγχους από τη
Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και από
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εµπορίου της χώρας, σε χρόνο
που κρίνεται αναγκαίος από τις υπηρεσίες, είτε αυτεπαγγέλτως
είτε κατόπιν καταγγελίας. Κατά τους έκτακτους ελέγχους εξετάζεται η τεκµηρίωση, η σήµανση και εν γένει η κατά νόµο λειτουργία των οργάνων µέτρησης και δεν εισπράττονται τέλη.»
Άρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
1. Tα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 25Α του ν.
3614/2007 (Α’ 267), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 64 του
ν. 4155/2013 (Α’ 120) τροποποιούνται ως εξής:
«3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου γίνεται µε έγγραφη δήλωση - πρόταση, κοινοποιούµενη
πάντα µε Δικαστικό Επιµελητή, στον αντισυµβαλλόµενο και στον
εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου Υπουργό, επί της οποίας αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 60 ηµερών ο ως άνω
Υπουργός µετά από εισήγηση της Διοίκησης του Κυρίου του
Έργου. 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.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α’ 267), όπως
αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 64 του ν. 4155/2013 (Α’ 120) τροποποιείται ως εξής:
«5. Κάθε µέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση
µπορεί να προσφύγει στην διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσµίας 60 ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης προς αυτό
της απόφασης του αντισυµβαλλόµενου Μέρους επί της ένστασης ή της άπρακτου 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.»
3. Η περίπτωση α’ της παρ. 13 του άρθρου 25Α του ν. 3614/
2007 (Α’ 267), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 64 του ν.
4155/2013 (Α’ 120) τροποποιείται ως εξής:
«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 εφόσον έχει τηρηθεί η νόµιµη προδικασία του άρθρου
76 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 και εφόσον η προαναφερθείσα προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 77 του
ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13 του ν. 1418/1984.»
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 13 του άρθρου 25Α του ν. 3614/
2007 (Α’ 267), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 64 του ν.
4155/2013 (Α’ 120) τροποποιείται ως εξής:
«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 δια-
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δικασία διαιτησίας θα εκδηλούται αποκλειστικώς µέχρι τη 10η
Σεπτεµβρίου 2013. 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 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.
Άρθρο 45
Στο άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3α, ως ακολούθως:
«3α. Ως µέλη του Επιµελητηρίου δύνανται να εγγραφούν µη
εγκατεστηµένα στη χώρα µας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή
αγαθών και εφαρµογή του συστήµατος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001
(Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 4132/2013
(Α’ 59), Αρµόδιο Επιµελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω
προσώπων ορίζεται το Επιµελητήριο του τόπου της προσωρινής
εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών.»
Άρθρο 46
1.α. Στην περίπτωση στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107), προστίθεται υποπερίπτωση vii) ως εξής:
«vii) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελµατική ταυτότητα Γ’ τάξης του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ.
340/1998, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Β’ τάξης. Επιπροσθέτως των δικαιωµάτων που προβλέπονται για τους κατόχους
επαγγελµατικής ταυτότητας ΕΓ’ τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η’ του άρθρου
πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελµατική ταυτότητα Γ’ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
16 του π.δ. 340/1998, διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωµα
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων µέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υποπαραγράφου
Η.2. της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α’ 86)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.,
εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο
οποίος περιλαµβάνει τους κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις
κατά των παραβατών των κανόνων αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας που τίθεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποβολή της εισήγησης του προηγούµενου εδαφίου, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης χωρίς την εισήγηση αυτή.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 47
1. Η παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) καταργείται.
2. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011
(Α’ 8) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για
κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος που παρέχονται για τις δύο εξαµηνιαίες περιόδους κάθε
έτους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα είδη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων
του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και η κατανοµή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι
πόροι που διατίθενται για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής κατανέµονται ετησίως
στις Περιφέρειες µε τρόπο που να ενισχύουν περισσότερο τις
περιοχές µε τα µεγαλύτερα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήµατα.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4146/2013 (Α’ 90).
Άρθρο 48
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 1 του άρθρου 4, 2 και 3 του άρθρου 22 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν η ΑΔ
7/2009 (Β’ 1388) µε τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται
στο ν.δ. 136/1946 (Α’159).
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) το ν.δ. 136/1946 (Α’159), β) ο ν. 3668/2008 (Α’115), γ) το άρθρο
15 του ν. 802/1978 (Α’121).
3. Τα άρθρα 28 έως 30 του παρόντος καταλαµβάνουν τις συµβάσεις που συνάπτονται και τις υφιστάµενες συµβάσεις που παρατείνονται ή ανανεώνονται µετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος.
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν έπρεπε να µπει σε
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Τµήµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 15.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 25 Ιουλίου 2013 και ώρα 09.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

