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Αθήνα, σήµερα στις 5 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη ερώτηση µε αριθµό 1940/23-9-2013 του Βουλευτή Α’
Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Ψυχάρη προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα κυβερνητικά αεροσκάφη, δεν συζητείται κατόπιν συνεννοήσεως του κυρίου Υπουργού µε τον Βουλευτή και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1874/23-9-2013 ερώτηση
του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευάγγελου Αποστόλου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την άµεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των
παραγωγών τοµάτας στην Εύβοια.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χαρακόπουλος.
Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την ερώτησή του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι η µοναδική. Ας µας δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω.
Εξάλλου θα ασχοληθούµε µ’ αυτόν το χώρο που αυτήν την περίοδο ειδικά βρίσκεται σε µεγάλη αναστάτωση.
Κύριε Υπουργέ, ασφαλώς και γνωρίζετε ότι στο Νοµό Εύβοιας
στις καλλιέργειες τοµάτας -και συγκεκριµένα στις περιοχές
Στρόπωνες, Δύστο και Μαντούδι- εµφανίστηκε µία εξωγενής φυτοπαθολογική προσβολή, όπου οι ψεκασµοί και όλα τα προστατευτικά µέτρα που πήραν οι παραγωγοί δεν προσέφεραν καµµία
προστασία.
Όµως, η ολοκληρωτική καταστροφή σε αυτές τις περιοχές
επήλθε από τις έντονες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου. Έτσι, οι
τοµάτες που είχαν περισώσει οι παραγωγοί, οι καλλιεργητές
πάνω στα φυτά λίγο πριν τη συλλογή τους καταστράφηκαν µε
αποτέλεσµα να µην υπάρξει κανένα εισόδηµα και να έχουµε ολοκληρωτική καταστροφή.
Το γεγονός αυτό για τις Στρόπωνες διαπιστώθηκε όντως από
αρµόδια κλιµάκια του ΕΛΓΑ που επισκέφτηκαν την περιοχή. Βέβαια, η τεκµηρίωση της ζηµιάς πρέπει ήδη να έχει γίνει –εσείς το
ξέρετε, εγώ δεν το γνωρίζω- και οπωσδήποτε ξεπερνά το απαιτούµενο όριο για την ένταξή τους σε καθεστώς ενισχύσεων.

Ανάλογη ζηµιά, όµως, έχει γίνει και στις περιοχές Μαντουδίου
και Δύστου. Εκεί όφειλαν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ –δυστυχώς, δεν
το έκαναν- να επισκεφτούν και να τεκµηριώσουν τις ζηµιές που
ασφαλώς δεν είναι µόνο φυτοπαθολογικές. Μπορούσαν δηλαδή
ακόµη και να τεκµηριώσουν ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει επιδηµικό χαρακτήρα, αφορούν πολύ µεγάλες περιοχές
της Εύβοιας και έχουν αντίκτυπο στην οικονοµία αυτών των περιοχών.
Θα σας καταθέσω σχετική εργαστηριακή εξέταση από το
«Μπενάκειο» Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που θα σας βοηθήσει.
Αποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη ασθένεια -για την οποία ασφαλώς δεν ευθύνονται οι παραγωγοί- δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί
µε τα γνωστά θεραπευτικά µέσα.
Εξάλλου, το ζητούµενο κατώτατο όριο του 30% για να µπουν
σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων είναι ένα δεδοµένο που µπορεί να αποδειχθεί εύκολα. Πάνω σε αυτό έχει στείλει αντίστοιχη
επιστολή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –θα σας την καταθέσω
και αυτή- όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ζηµιές που έχουν γίνει.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί και σε αυτήν την περίπτωση η απώλεια
που είχαµε από φυτοπαθολογικά αίτια να συνδυαστεί µε τις έντονες βροχοπτώσεις και µε τις ζηµιές που έχουν υποστεί οι συγκεκριµένες περιοχές και να καλυφθεί το σύνολο όλης της ζηµιάς.
Πρόκειται για περιοχές που, πραγµατικά, η καλλιέργεια της
τοµάτας είναι αυτή που τις στηρίζει και αποτελεί το µοναδικό εργαλείο απασχόλησης και εισοδήµατος για τους κατοίκους και µάλιστα σε µια χρονιά όπως είναι η φετινή που οι τιµές της τοµάτας
έπεσαν κάτω από το 50% σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Αποστόλου,
ολοκληρώστε και θα επανέλθετε στη δευτερολογία σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι κρίµα εξαιτίας αυτής της συγκεκριµένης ζηµιάς στους
τόπους αυτούς οι οποίοι έχουν µια ιδιαιτερότητα -ιδιαίτερα για
την ύπαιθρο Εύβοια- να αναγκαστούν οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τη συγκεκριµένη καλλιέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Χαρακόπουλος για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι κατά κανόνα παρόν στη διαδικασία των
επίκαιρων ερωτήσεων. Για το συγκεκριµένο θέµα, σας απαντήσαµε άλλωστε και διά του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη γραπτή
ερώτηση που είχατε καταθέσει. Επανέρχεστε και θα έχουµε τη
δυνατότητα να δώσουµε και σήµερα περαιτέρω διευκρινίσεις και
απαντήσεις.
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Πράγµατι, στις καλλιέργειες τοµάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας υπήρξαν έντονες φυτοπαθολογικές προσβολές,
κυρίως εντοµολογικές, αλλά και ιολογικές, µε συνέπειες στην παραγωγή. Συγκεκριµένα για τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε τοµατοκαλλιέργειες στην τοπική κοινότητα Στροπώνων της Δηµοτικής
Ενότητας Διρφύων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δύστου το υποκατάστηµα ΕΛΓΑ Αθηνών διενήργησε άµεσα επισηµάνσεις από τις οποίες διαπιστώθηκαν σοβαρές προσβολές από
το λεπιδόπτερο tuta absoluta, το οποίο και την περσινή
καλλιεργητική περίοδο είχε προκαλέσει ζηµιές σε διάφορα
σηµεία της περιφερειακής ενότητας.
Οι ζηµιές που προκάλεσε το έντοµο επέφεραν µείωση στην
αναµενόµενη παραγωγή που σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις του
οργανισµού ανέρχεται σε ποσοστό 60% µε 65% στους
Στρόπωνες, 40% µε 45% στο Δύστο και στη Λίµνη, ενώ στην
περιοχή της Ιστιαίας οι ζηµιές είναι σχετικά περιορισµένες.
Όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, οι ζηµιές που
προξενούνται από φυτοπαθολογικές προσβολές καθώς και
ιώσεις δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Επιτρέψτε
µου όµως να επισηµάνω ότι, επειδή η εµφάνιση του εντόµου ήταν
ήδη γνωστή από την περσινή καλλιεργητική περίοδο, η
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Εύβοιας
στις 5 Ιουνίου εξέδωσε σχετική εγκύκλιο µε την οποία ενηµέρωνε
τους παραγωγούς για τον κίνδυνο σοβαρών ζηµιών αν δεν
λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισης του
εντόµου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
συνιστούσε ένα συνδυασµό προληπτικών καλλιεργητικών και
βιολογικών µέτρων για την αντιµετώπιση των εντόµων, καθώς και
τη χρησιµοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων φιλικών στο
περιβάλλον, αλλά και στους ωφέλιµους οργανισµούς.
Σήµερα, όπως ξέρετε, υπάρχουν περισσότερα από επτά
φυτοπαθολογικά σκευάσµατα µε οριστική έγκριση για την
αντιµετώπιση του συγκεκριµένου εντόµου. Δυστυχώς, αυτές οι
φυτοπαθολογικές ζηµιές δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε
πρόγραµµα ΠΣΕΑ, καθώς η ένταξη σε τέτοια προγράµµατα
σύµφωνα µε τον κανονισµό κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων
προϋποθέτει ότι η ζηµιά οφείλεται σε θεοµηνίες ή σε δυσµενείς
καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν
µπορούν να αντιµετωπιστούν, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα
µέσα αντιµετώπισης.
Άλλωστε, προκειµένου να τεκµηριωθεί η σοβαρότητα των
ζηµιών για να ενταχθούν στο πρόγραµµα ΠΣΕΑ, θα πρέπει να
αποδεικνύεται ότι οι προσβολές αυτές έχουν αποκτήσει
επιδηµικό χαρακτήρα, δεν περιορίζονται δηλαδή σε µία
περιφερειακή ενότητα. Στην προκειµένη περίπτωση αυτό δεν
υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Ωστόσο στην
περιοχή, σύµφωνα µε τα στοιχεία των σταθµών του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο ορεινός όγκος της Δίρφης επλήγη
από βροχοπτώσεις στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου και καταγράφηκαν
ζηµιές σε καλλιέργειας τοµάτας αλλά και σε άλλα κηπευτικά. Δεδοµένου µάλιστα ότι το επόµενο διάστηµα επικράτησε ηλιοφάνεια και σχετικά αυξηµένες θερµοκρασίες, οι επιπτώσεις στην
παραγωγή ήταν εντονότερες.
Για αυτές τις ζηµιές που σύµφωνα µε τον κανονισµό του ΕΛΓΑ
αποζηµιώνονται διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις,
έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν πενήντα πέντε δηλώσεις. Το
έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και
εντός του Νοεµβρίου θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα
ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες
παραγωγούς, εφόσον φυσικά είναι ασφαλιστικά ενήµεροι.
Καλό είναι, λοιπόν, να επικεντρώσουµε την προσοχή µας στο
πώς θα αποζηµιωθούν οι ζηµιές από τις βροχοπτώσεις, που είναι
αίτιο που αποζηµιώνεται από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ.
Στη δευτερολογία µου θα έχω τη δυνατότητα να πω περισσότερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
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Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µερικώς καλύψατε τις υποχρεώσεις που έχει ο ΕΛΓΑ στις συγκεκριµένες ζηµιές. Όντως είναι προς θετική κατεύθυνση το ότι οι ζηµιές που
οφείλονται στις βροχοπτώσεις θα αντιµετωπιστούν αλλά επιτρέψτε µου να σας επαναλάβω για µια ακόµα φορά ότι πρόκειται
για ένα επιδηµικό φαινόµενο. Υπήρξαν άλλες περιοχές, που δεν
επισκέφτηκαν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, που ουσιαστικά αν, όπως
συνέβη στις Στρόπωνες, συνέβη στο Δύστο, πήγαιναν και στις
άλλες περιοχές ευρύτερα της Ιστιαίας και του Μαντουδίου, θα
διαπίστωναν ότι αυτό το φαινόµενο πραγµατικά είχε επιδηµικό
χαρακτήρα. Δείτε το. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούµε.
Βέβαια, επί τη ευκαιρία να πούµε και ότι, επειδή µέχρι τώρα ο
ΕΛΓΑ ουσιαστικά αυτό που ασφάλιζε ήταν οι ζηµιές από καιρικές
συνθήκες, ήδη διαπιστώθηκε στη διαδροµή ότι υπάρχουν και αντίστοιχες ζηµιές που αφορούν φυτοπαθολογικά αίτια, επιφυτίες
κ.λπ., που πρέπει οπωσδήποτε να αντιµετωπιστούν. Γι’ αυτό και
προβλέφθηκε στο ν. 3877/2010 ότι, αν υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις µελλοντικά, µέσα από µία αναλογιστική µελέτη θα αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο της προαιρετικής βεβαίως ασφάλισης.
Μέχρι σήµερα δεν έχετε καµµία πρόβλεψη και ούτε βεβαίως
η µελέτη έχει γίνει. Αλλά εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε από
την αρχή, επειδή βρισκόµαστε µπροστά σε µία διαδικασία ενός
σχεδίου νόµου που πρόκειται να φέρετε, ότι για εµάς η συµµετοχή στο ασφάλιστρο του δηµοσίου είναι από τα ζητήµατα που
βάζουµε για τον αγροτικό χώρο πάνω από όλα. Και το λέω αυτό,
διότι οι πληροφορίες που έχουµε είναι ότι ετοιµάζεστε να βάλετε
τον ιδιωτικό τοµέα στο χώρο της ασφάλισης των γεωργικών προϊόντων. Και, πραγµατικά, αν οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε
είναι να ενισχύσετε το κοµµάτι της ασφάλειας της γεωργικής παραγωγής χωρίς πρόσθετο κόστος για τους αγρότες, θα συµφωνούσαµε αλλά δυστυχώς αυτό που φαίνεται, είναι ότι αφήνετε
ανοιχτές τις πόρτες στον ιδιωτικό τοµέα.
Δεν αντέχει, κύριε Υπουργέ, άλλα βάρη ο αγροτικός κόσµος.
Ήδη το 2013 η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όχι µόνο λόγω σηµαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής, όχι µόνο λόγω των
πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων που έφερε το µνηµόνιο
3, αλλά και εξαιτίας των µειωµένων ενισχύσεων και επιστροφών
φόρων που και εσείς ασφαλώς γνωρίζετε. Ούτε βεβαίως µπορεί
να αντέξει ο αγροτικός χώρος τη φορολόγηση που ετοιµάζετε
στο πλαίσιο του ενιαίου φόρου ακινήτων, βάζοντας την αγροτική
γη και γενικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν εργαλεία για την παραγωγική δραστηριότητα µέσα στον ενιαίο φόρο
ακινήτων.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταλάβετε ότι ο αγροτικός χώρος
είναι ο χώρος που δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς στήριξη. Πόσω
µάλλον όταν σήµερα καλείται να αντιµετωπίσει το µεγάλο πρόβληµα και στο έλλειµµα του ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και
κυρίως να συµβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αποστόλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως εξήγησα, κύριε Αποστόλου, στην πρωτολογία µου, δυνατότητα αποζηµίωσης για τις ζηµιές από εντοµολογικές και γενικότερα από φυτοπαθολογικές προσβολές δεν προβλέπεται µε
τον υφιστάµενο κανονισµό ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Η ένταξή τους
στις ασφαλιστικές καλύψεις, προϋποθέτει την ενεργοποίηση της
προαιρετικής ασφάλισης και αναλογιστικές µελέτες, όπως και
εσείς είπατε.
Αναφερθήκατε σε κινδύνους εισόδου του ιδιωτικού τοµέα στο
χώρο της γεωργικής ασφάλισης. Και σήµερα δεν εµποδίζει κανείς τον ιδιωτικό τοµέα να ασχοληθεί µε τη γεωργική ασφάλιση.
Το ότι δεν το κάνει, κύριε Αποστόλου, δείχνει ότι ο ΕΛΓΑ, παρά
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τις αδυναµίες του και παρά τη σκληρή κριτική που κατά καιρούς
και εσείς ασκείτε, επιτελεί σηµαντικό έργο στον πρωτογενή
τοµέα, στην ασφάλιση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Επιτρέψτε µου όµως µε την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία για τις επικείµενες
αλλαγές που δροµολογούνται στον ΕΛΓΑ. Όπως είναι γνωστό,
το ασφαλιστικό σύστηµα των αγροτών άλλαξε το 2010, καθώς ο
κρατικός προϋπολογισµός έπαψε πια να καλύπτει τα ελλείµµατα
του ΕΛΓΑ.
Η αλλαγή ήταν εκ των πραγµάτων επιβεβληµένη, καθώς, πρώτον, µε το παλαιό σύστηµα οι εισφορές των αγροτών και ο τρόπος που αυτές έφθαναν στο Ταµείο του ΕΛΓΑ δεν επαρκούσε για
την καταβολή των αποζηµιώσεων, δεύτερον, οι πληρωµές των εισφορών από το σύνολο των παραγωγών δεν µπορούσαν να
ελεγχθούν και τρίτον, οι κατ’ εξαίρεσιν αποζηµιώσεις, έπλητταν
το κύρος και την αξιοπιστία του ΕΛΓΑ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Με την αλλαγή αυτή, λοιπόν, προστατεύθηκε το σύστηµα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εισπραχθείσες εισφορές µετά το 2011.
Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει τον έλεγχο και την
ευθύνη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν
τα κύρια έσοδά του.
Ωστόσο, για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας
του ΕΛΓΑ αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών από
τον οργανισµό είχα ζητήσει από τη διοίκηση να προχωρήσει στη
συγκρότηση οµάδων εργασίας, οι οποίες ολοκλήρωσαν το έργο
τους και κατέθεσαν και τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις αυτές
συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΓΑ και υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους µε πλειοψηφία.
Με την εφαρµογή της δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής, ο
ΕΛΓΑ για πρώτη φορά έχει αναλυτικά στοιχεία ανά είδος εκµετάλλευσης, ανά περιοχή, ανά ασφαλισµένο και συνεπώς, είναι εφικτός
ο επαναπροσδιορισµός του ύψους του ασφαλίστρου αλλά και της
ασφαλιζόµενης αξίας των καλυπτόµενων ασφαλιστικά κινδύνων.
Έτσι θα υπάρχει µια µεγάλη µελέτη του χρόνου, το 2014.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ενηµερώσω, επίσης, ότι έχει ήδη εγκριθεί η εκπόνηση
τριών αναλογιστικών µελετών για κινδύνους που µέχρι σήµερα
δεν ασφαλίζονται, πρώτον, για την υποχρεωτική ασφάλιση της
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ζηµιάς στην ηρτηµένη παραγωγή από πυρκαγιά, δεύτερον, για
την προαιρετική ασφάλιση της ζηµιάς από εντοµολογικές προσβολές στο βαµβάκι και τρίτον, για την προαιρετική ασφάλιση
της ζηµιάς από χαλάζι στο στάδιο της ανθοφορίας στα καρποφόρα δένδρα.
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι σχετικές προσφορές θα κατατεθούν στον ΕΛΓΑ την Παρασκευή 8 Νοεµβρίου.
Οι Οµάδες Εργασίες προτείνουν τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, οι οποίες µόλις χθες
απεστάλησαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αυτές θα µελετηθούν και όσες αφορούν σε νοµοθετικές
ρυθµίσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση.
Ενδεικτικά αναφέρω προτάσεις, όπως, πρώτον, η επιδότηση
του ασφαλίστρου κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο
2014-2020 από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δεύτερον, η αξιοποίηση
πόρων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα για την κάλυψη του
κόστους των δράσεων της ενεργητικής προστασίας, έτσι ώστε
να µην επιβαρύνεται ο λογαριασµός εσόδων του ΕΛΓΑ από τις
εισφορές των αγροτών και τρίτον, η επέκταση της ενεργητικής
προστασίας τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να τονίσω ότι ο στόχος µας είναι η
συνεχής βελτίωση του πλαισίου της αγροτικής ασφάλισης στην
πατρίδα µας και προς αυτήν την κατεύθυνση, θέλουµε να συµµετάσχετε δηµιουργικά µε προτάσεις, κύριε Αποστόλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Η τρίτη µε αριθµό 713/21-8-2013 ερώτηση της Βουλευτού Α’
Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Χρυσούλας – Μαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το
κατοχικό δάνειο, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
4. Η τέταρτη µε αριθµό 1725/17-9-2013 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα
προβλήµατα του Νοσοκοµείου Ιεράπετρας, δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
Διακόπτεται η συνεδρίαση για πέντε λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η διακοπείσα συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε
τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την
Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των
χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, κ. Παναγιώτης Ρήγας, ορίζει για
τη σηµερινή συζήτηση ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ τον Βουλευτή
κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Αλέξης Τσίπρας ορίζει ως εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ το Βουλευτή κ.
Στέφανο Σαµοΐλη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Μελάς ορίζει ως ειδική αγορήτρια
τη Βουλευτή κ. Ιατρίδη Τσαµπίκα και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Καπερνάρο.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ασηµίνα ΞηροτύρηΑικατερινάρη και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ.

Νικόλαο Τσούκαλη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής
Αυγής ο κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον
Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο και Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Αττικής κ. Ηλία Κασιδιάρη.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ έχετε τον
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Από την αρχή της συνεδρίασης θα καταθέσω δύο συγκεκριµένες προσθήκες-αναδιατυπώσεις για λόγους αποκλειστικά
και µόνο νοµοτεχνικής συνάφειας και σαφήνειας και µία ακόµα
προσθήκη-αναδιατύπωση, που έρχεται σε συνέχεια προηγούµενης επισήµανσης του συναδέλφου, του κ. Σταθάκη, και αφορά
το ελάχιστο αποδιδόµενο κέρδος από τα ραδιοτηλεοπτικά και
τηλεπικοινωνιακά παίγνια.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα µεθοδικά, συστηµατικά και ολοκληρωµένα, το σχετικό άρθρο της προσθήκης ορίζει
ότι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα συµπεριλάβει τη ρύθµιση του ζητήµατος στον υπό έκδοση κανονισµό διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Οικονοµικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας καταθέτει τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ να πάρει τον λόγο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας Βουλευτής Βοιωτίας κ. Γιάννης Καράµπελας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν φύγει ο κύριος Υπουργός, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτηµα που αφορά τη
διαδικασία. Μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα σας υποβάλω
ένα ερώτηµα στο οποίο εάν θέλετε απαντάτε και το οποίο δεν
είναι ρητορικό. Γιατί φέρατε το νοµοσχέδιο την 1η του µηνός και
θέλετε σήµερα να το έχουµε επεξεργαστεί, να το έχουµε µελετήσει και να είµαστε έτοιµοι να έχουµε άποψη; Θεωρείτε ότι ο
χρόνος είναι επαρκής;
Αυτό ερωτώ για να καταγραφεί και στα Πρακτικά. Όποτε ο κύριος Υπουργός κρίνει σκόπιµο, να απαντήσει εάν κρίνει επαρκείς
τις τέσσερις, πέντε µέρες –όσες είναι- για να µελετηθεί αυτό το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι Βουλευτές, η χρηµατοπιστωτική κρίση που
δοκιµάζει τα όρια της κοινωνίας µας δεν οφείλεται αποκλειστικά
στις παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας. Πρόκειται για µία
παγκόσµια κρίση που ξεκίνησε από τις Ηνωµένες Πολιτείες και
πέρασε στην Ευρώπη, φέρνοντας στο φως µία σειρά ευπαθειών
όχι µόνο του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, που το 2008 δέχτηκε το ισχυρότερο χτύπηµα µετά το κραχ του 1929.
Τα σηµάδια της δηµοσιονοµικής κρίσης, είχαν ήδη διαφανεί
πριν από το 2008 αλλά δυστυχώς δεν δόθηκε η απαιτούµενη
προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία µε ισχυρούς εποπτικούς µηχανισµούς –τουλάχιστον αυτά πιστεύαµε µέχρι σήµερα- βρέθηκαν στο επίκεντρο της
κρίσης.
Οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης, ειδικά στη χώρα µας, είναι
γνωστές και έχουν περάσει στην καθηµερινότητά µας. Μας δόθηκε όµως και η ευκαιρία να δούµε και κάποια πράγµατα, να γίνουµε σοφότεροι, αν θέλετε. Ένα από αυτά, είναι η διαπίστωση
πως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε έναν τοµέα, µπορούν πολύ
εύκολα και γρήγορα να µεταδοθούν και να εισχωρήσουν στην
καρδιά του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα τις
αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγονται και γι’ αυτούς που συµµετέχουν στην χρηµατοπιστωτική αγορά αλλά και στις υποκείµενες αγορές.
Το νοµοσχέδιο που συζητείται στη σηµερινή συνεδρίαση της
Ολοµέλειας, περιλαµβάνει εκατόν επτά άρθρα και χωρίζεται σε
τέσσερα βασικά µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/61 στην ελληνική νοµοθεσία, ενώ το δεύτερο µέρος αφορά της ενσωµάτωση της
κοινοτικής οδηγίας 2011/89. Το τρίτο µέρος περιέχει διατάξεις
για την εφαρµογή του κανονισµού 648/2012 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τέλος, το τέταρτο µέρος, αναφέρεται στην επικαιροποίηση και βελτίωση των διατάξεων του ν. 4002/2011.
Ξεκινώντας από το Α’ Μέρος, η κοινοτική οδηγία για τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων περιλαµβάνει
τα άρθρα από 1 έως 53. Σκοπός της συγκεκριµένης κοινοτικής
οδηγίας, είναι η διαµόρφωση ενός αυστηρού ρυθµιστικού κι εποπτικού πλαισίου για τη διαχείριση των ΔΟΕΕ, διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων. Αφορά δηλαδή όλους τους
οργανισµούς επενδύσεων που δεν ρυθµίζονται από την οδηγία
περί οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, διαχειρίζονται
αυτήν τη στιγµή περίπου 2 τρισεκατοµµύρια ευρώ µέσω επενδύσεων σε πολλές και διαφορετικές αγορές στοιχείων ενεργητικού,
εξυπηρετώντας µε αυτόν τον τρόπο πολλούς διαφορετικούς
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πληθυσµούς επενδυτών, όπως αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων κι
εµπορευµάτων, καθώς και επενδυτικά κεφάλαια και έργα υποδοµής.
Οι επενδυτές πλέον όχι µόνο των οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων αλλά και των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
δίνουν πολλή µεγάλη σηµασία και βασίζονται στις αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν
τις επενδύσεις τους σε οµόλογα, χωρίς να προβαίνουν οι ίδιοι σε
εκτιµήσεις της αξιοπιστίας των εκδοτών των οµολόγων που σκοπεύουν να αγοράσουν.
Στην οδηγία, περιλαµβάνονται οι κανόνες χορήγησης αδείας
διαφάνειας και διαρκούς λειτουργίας των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή προστασία των επενδυτών.
Η οδηγία θα εφαρµόζεται σε όλους τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένοι στα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες σε έναν ή παραπάνω οργανισµούς εναλλακτικών
επενδύσεων ανεξάρτητα από τη νοµική δοµή του οργανισµού
εναλλακτικών επενδύσεων, αν εδρεύει εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου.
Οι εν λόγω διαχειριστές, εφόσον συµµορφώνονται στα αυστηρά πρότυπα που θέτει η οδηγία, θα µπορούν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.
Επιπλέον, οι διαχειριστές που έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα µπορούν να αποκτήσουν διαβατήριο για
να δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές µε αυτούς που διαθέτουν κεντρικά γραφεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ρύθµιση σχετικά µε το σύστηµα του διαβατηρίου, θα αυξήσει την αξιοπιστία της οικονοµίας αλλά θα διευκολύνει και τις διασυνοριακές συναλλαγές ωφελώντας τις συνολικά.
Πιο συγκεκριµένα και εστιάζοντας στα βασικά σηµεία του Μέρους Α’ του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής: Κατ’
αρχάς, συµφωνώ µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους ότι τα επενδυτικά σχήµατα που θα προκύψουν, θα προκαλέσουν διεύρυνση της φορολογικής βάσης, άρα και αύξηση
των εσόδων.
Συνεχίζοντας επί των άρθρων, θα έλεγα ότι στα άρθρα 6-11
περιλαµβάνονται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στους διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων που η καταστατική τους έδρα και η κεντρική διοίκηση βρίσκονται στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 3, περιλαµβάνονται οι εξαιρέσεις από το πεδίο
εφαρµογής του νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένα, οι διαχειριστές των
οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζονται οργανισµούς εναλλακτικών επενδύσεων των οποίων τα κεφάλαια
αθροιστικά βρίσκονται κάτω από το όριο των 100 εκατοµµυρίων
ευρώ αλλά και οι διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων που διαχειρίζονται οργανισµούς εναλλακτικών επενδύσεων µε αθροιστικά κεφάλαια άνω των 500 εκατοµµυρίων
ευρώ, χωρίς µόχλευση, που δεν παρέχουν στους επενδυτές δικαιώµατα εξαγοράς µεριδίου επί πενταετία, δεν υπόκεινται στη
χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Όσον αφορά τους συγκεκριµένους διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, δεν υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν χρηµατοπιστωτική αστάθεια µεµονωµένα. Υπάρχει
όµως το ενδεχόµενο, να προκαλέσουν σωρευτικά συστηµικό κίνδυνο. Γι’ αυτόν το λόγο, υποχρεούνται να καταχωρούνται στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταθέτοντας τα πλήρη στοιχεία των
οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζονται.
Στα άρθρα 12-21, περιλαµβάνονται όλες οι διατάξεις σχετικά
µε την αξιόπιστη λειτουργία των διαχειριστών των οργανισµών
εναλλακτικών επενδύσεων και την αντικειµενική αποτίµηση των
περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται.
Συγκεκριµένα το άρθρο 15, αναφέρεται στη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην υποχρέωση των διαχειριστών να θέτουν
ανώτατο επίπεδο µόχλευσης για κάθε οργανισµό εναλλακτικών
επενδύσεων που διαχειρίζονται.
Το άρθρο 16, περιλαµβάνει την υποχρέωση των διαχειριστών
να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης της ρευ-
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στότητας αλλά και να διενεργούν πολύ συχνά, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, stress test για την αξιολόγηση του κινδύνου ρευστότητας των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζονται.
Το άρθρο 21, περιέχει επίσης σηµαντικές παραγράφους, µέσα
από τις οποίες ενισχύεται σηµαντικά ο ρόλος του θεµατοφύλακα,
καθώς ορίζεται η υποχρέωση των διαχειριστών να εξασφαλίσουν
ένα µόνο θεµατοφύλακα για κάθε οργανισµό εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζονται, όπως επίσης και τα νοµικά πρόσωπα
που µπορούν να διοριστούν ως θεµατοφύλακες.
Στα άρθρα 22-30, περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε τη
διαφάνεια. Συγκεκριµένα µε το άρθρο 24, ο διαχειριστής πρέπει
να υποβάλλει για κάθε οικονοµικό έτος και για κάθε οργανισµό
εναλλακτικών επενδύσεων έκθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε τις αγορές δραστηριοποίησής του και τους
κινδύνους που αναλαµβάνει.
Σύµφωνα µε το άρθρο 25, ενισχύεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εποπτικών αρχών, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να µπορεί να ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου και να του βάζει όρια στο επίπεδο µόχλευσης
που δύναται να χρησιµοποιήσει ο διαχειριστής, εφόσον κρίνει ότι
υπάρχει κίνδυνος για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.
Τα άρθρα 31-33, περιλαµβάνουν όλες τις προϋποθέσεις µε τις
οποίες οι διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορούν να προωθήσουν εµπορικά τα
µερίδια ή τις µετοχές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
που διαχειρίζονται σε επαγγελµατίες επενδυτές είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος τα άρθρα 34-40, θεσπίζουν τους κανόνες στους οποίους
πρέπει να συµµορφώνονται οι διαχειριστές ανάλογα µε το πού
βρίσκεται η έδρα τους και πού προωθούν εµπορικά τους οργανισµούς εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζονται, δηλαδή
εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, πρόκειται για µια οδηγία
που εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου προστασία και διαφάνεια.
Στο Β’ Μέρος του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα, η κοινοτική οδηγία για τη συµπληρωµατική προληπτική εποπτεία των
τραπεζών, των επενδυτικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών
εταιρειών περιλαµβάνει τα άρθρα 54 έως 98 και δίνει τη δυνατότητα της ενοποιηµένης εποπτείας στους οµίλους ετερογενών
χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων.
Η ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων µε σκοπό την εποπτεία χρηµατοπιστωτικών οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων προέκυψε
το 2002, αφού µέχρι τότε δεν προβλεπόταν εποπτεία για τα πιστωτικά ιδρύµατα, για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανήκαν σε οµίλους ετερογενών
χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Πλέον ένας πολίτης για να
πάρει, για παράδειγµα, ένα ασφαλιστικό προϊόν, δεν είναι απαραίτητο να απευθυνθεί αποκλειστικά σε µια ασφαλιστική επιχείρηση αλλά µπορεί να πάει και σε µία τράπεζα και να προµηθευτεί
το ασφαλιστικό προϊόν.
Τέτοιοι, λοιπόν, όµιλοι, απαιτούν συντονισµένη αξιολόγηση
αφού το µέγεθός τους και µόνο, σε ενδεχόµενη φάση οικονοµικής
δυσχέρειας, µπορεί εύκολα να προκαλέσει αποσταθεροποίηση
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τους καταθέτες, τους κατόχους ασφαλιστικών συµβολαίων και
τους επενδυτές.
Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, η εναρµόνιση µε την οδηγία του
2002 έγινε το 2006, ενώ σύµφωνα και µε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η συµµετοχή των τραπεζικών οµίλων στο κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιρειών καταλαµβάνει πολύ µικρό
ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων τους, σε ενοποιηµένη βάση.
Εποµένως, δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για σηµαντικές συστηµικές επιπτώσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από τυχόν
δυσµενή µεταβολή των ασφαλιστικών µεγεθών.
Συνεπώς, προτεραιότητά µας πρέπει να είναι η αντιµετώπιση
των κινδύνων που µπορούν να προκληθούν από τη διείσδυση των
τραπεζών στις επενδυτικές επιχειρήσεις.
Η εποπτεία που ασκείται σ’ αυτούς τους διατοµεακούς οµί-
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λους, µέσω της κοινοτικής οδηγίας που αναφέρεται στο Β’
Μέρος του νοµοσχεδίου, είναι συµπληρωµατική προς την υφιστάµενη εποπτεία των επιχειρήσεων και αφορά την κεφαλαιακή
επάρκεια, τη συγκέντρωση των κινδύνων στις συναλλαγές εντός
οµίλου, καθώς και τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου και τις
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα στα άρθρα 58 έως 74, περιλαµβάνονται οι τροποποιήσεις επί των διατάξεων του ν.3455/2006, µε τον οποίο είχε
εισαχθεί στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 87/ΕΚ του 2002.
Μεταξύ άλλων, επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, για να χαρακτηριστεί ένας όµιλος ως όµιλος
ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει η δυνατότητα επαγωγής σε συµπληρωµατική
εποπτεία περισσοτέρων επιχειρήσεων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, για την παρακολούθηση του κινδύνου συγκέντρωσης και
των ενδοοµιλικών καναλιών µετάδοσης των κινδύνων.
Θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 64, µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα να διενεργούνται stress test ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ενώ οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, µέσω της µικτής
επιτροπής, θα µπορούν να αναπτύσσουν συµπληρωµατικές παραµέτρους για τα stress test σε επίπεδα Ένωσης, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τους ειδικούς κινδύνους που υφίστανται συνήθως σε επίπεδο οµίλου ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων.
Στα άρθρα 75 έως 98, περιλαµβάνονται οι τροποποιήσεις σε
διατάξεις του ν. 3601/2007, στον οποίο καθορίζεται και η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση. Αφορµή για την προώθηση αυτών
των τροποποιήσεων, στάθηκε η ανάγκη ενοποιηµένης εποπτείας
από την Τράπεζα της Ελλάδος και στις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών.
Συνεπώς, σε µια µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία θα µπορεί
να ασκείται εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε το
ν.3601/2007 αλλά και συµπληρωµατική εποπτεία, σύµφωνα µε το
ν. 3455/2006. Πρόκειται για κάτι που δεν προβλεπόταν ως τώρα,
µε αποτέλεσµα οι µεγαλύτεροι και πολύπλοκοι όµιλοι ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων να µην παρακολουθούνται επαρκώς.
Επιπλέον, µέσα σ’ αυτά τα άρθρα υπάρχει και η πρόβλεψη να
εντάσσονται και οι µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών στην ενοποιηµένη εποπτεία, για την περίπτωση που αρµόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σηµειώνω, επίσης, ότι στο άρθρο 86, προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η αρµόδια εποπτική αρχή για την άσκηση
εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση, έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές των υπολοίπων κρατώνµελών πληροφορίες που αφορούν τη νοµική δοµή, το πλαίσιο
της εταιρικής διακυβέρνησης και την οργανωτική δοµή του οµίλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε. Είναι εξειδικευµένο το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Στο Γ’ Μέρος, που αφορά την εφαρµογή του κανονισµού σχετικά µε τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγραφής των συναλλαγών,
αυξάνεται η διαφάνεια στα παράγωγα µέσα από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τους ισχυρούς κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους, ενώ µειώνεται ο κίνδυνος στην αγορά τους µέσα
από τη χρήση κεντρικής εκκαθάρισης.
Τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, είναι διµερείς συµφωνίες
οι οποίες διαπραγµατεύονται ιδιωτικά και εκτελούνται εκτός οργανωµένων αγορών. Συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά µε αυτά,
είναι διαθέσιµες µόνο στα αντισυµβαλλόµενα µέρη, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία στην αξιολόγηση της φύσης τους αλλά
και των πιθανών κινδύνων που µπορεί να προκαλέσουν.
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, συντάχθηκε ο
εν λόγω κανονισµός. Η απουσία ενός νοµοθετηµένου πλαισίου
για την αξιολόγηση των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, ήταν
ένας από τους λόγους της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που συνεχίζουµε να βιώνουµε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η κα-

1464

τάρρευση της «LEHMAN BROTHERS» τον Σεπτέµβριο του 2008.
Με την εφαρµογή του κανονισµού, αυξάνεται κατά πολύ η διαφάνεια στην αγορά αυτών των παραγώγων, µέσα από τις υποχρεώσεις που εισάγει για αναφορά των συναλλαγών επί
παραγώγων στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και την υποχρέωση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, να καθιστούν
προσβάσιµα στις αρµόδιες εποπτικές αρχές συγκεκριµένα δεδοµένα των συναλλαγών.
Μέχρι τώρα, µε το να µην είναι υποχρεωτική η αναφορά στοιχείων σχετικών µε τα παράγωγα δεν ήταν δυνατόν ούτε για εµάς
τους πολιτικούς ούτε για τους αρµόδιους φορείς ούτε για τους
ίδιους τους συµµετέχοντες στην αγορά, να έχουµε µια καθαρή
εικόνα για την κατάστασή της. Δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία
για το ποιος χρωστάει σε ποιον και για το ύψος των ποσών που
µιλάµε. Άρα δεν µπορούσε να γίνει καµµία µα καµµία εκτίµηση
του κινδύνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σχετικά µε τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους, σηµειώνεται
ότι αποτελούν οντότητες που παρεµβάλλονται µεταξύ των δύο
αντισυµβαλλόµενων µιας συναλλαγής. Έτσι, θα µπορούν να προλαµβάνονται καταστάσεις, όπως η κατάρρευση ενός συµµετέχοντος στην αγορά, που προκαλεί µε την κατάρρευσή του το
φαινόµενο «ντόµινο», θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Με την εφαρµογή του κανονισµού προβλέπονται πρώτον, η εκκαθάριση συγκεκριµένων κατηγοριών εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, όπως τα τυποποιηµένα παράγωγα από κεντρικούς
αντισυµβαλλόµενους, και δεύτερον, η εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης κινδύνου για εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα που δεν
εκκαθαρίζονται κεντρικά, όπως η συµπίεση του χαρτοφυλακίου
και η έγκαιρη επιβεβαίωση.
Με δεδοµένο όµως ότι οι κεντρικοί αντισυµβαλλόµενοι, πρόκειται να αναλαµβάνουν επιπλέον κινδύνους θα υπόκεινται και σε
πολύ αυστηρούς ελέγχους που θα εγγυώνται την ασφάλειά τους,
όπως οι εσωτερικοί έλεγχοι, οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας
και οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Η εφαρµογή του κανονισµού, εισάγεται στην ελληνική νοµοθεσία µέσα από τα άρθρα 99 έως 104 του νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 99, καθορίζονται οι αρµόδιες εποπτικές αρχές για
τους αντισυµβαλλόµενους.
Με το άρθρο 100, ως αρµόδια αρχή για την άδεια λειτουργίας
και την εποπτεία των κεντρικών αντισυµβαλλόµενων ορίζεται η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ στα άρθρα 102 και 103, θεσπίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
Κανονισµού.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, πως ο κανονισµός ισχύει και για τις
χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αλλά και για τις µη χρηµατοπιστωτικές οι οποίες κατέχουν σηµαντικές θέσεις σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, όπως οι µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις
που χρησιµοποιούν τα παράγωγα για την κάλυψη κινδύνων που
προέρχονται από τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητες,
όπως για παράδειγµα οι κατασκευαστές, οι οποίοι εξαιρούνται
από τις απαιτήσεις διακανονισµού µέσω των κεντρικών αντισυµβαλλόµενων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ την κατανόησή σας, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω πολύ γρήγορα. Έχετε δίκιο αλλά πρέπει να το τελειώσω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Στο Δ’ και τελευταίο Μέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνεται το άρθρο 106, µέσα από το οποίο
επεκτείνεται το καθεστώς που διέπει την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα.
Η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας των Παιγνίων, είναι υπεύθυνη για την έκδοση της αδείας όπως και για το ύψος των καταβαλλόµενων τελών και παραβόλων που αφορούν τη χορήγησή
της, κάτι το οποίο επίσης θα έχει θετική συνεισφορά στα κρατικά
έσοδα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης έφερε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προ των
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ευθυνών της, προκειµένου να νοµοθετήσει για τη δηµιουργία
ενός υγιέστερου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι δύο κοινοτικές οδηγίες και ο κανονισµός που έρχεται η Βουλή να ενσωµατώσει στο ελληνικό Δίκαιο µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο,
µεταρρυθµίζουν το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, θωρακίζοντας και
ενισχύοντας τη δοµή της αγοράς, δηµιουργώντας συνθήκες χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και αναπτύσσοντας κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ των επενδυτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ και ενάµιση χρόνο, η Κυβέρνηση παλεύει καθηµερινά να
αναστρέψει τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση της χώρας και
των πολιτών της και παλεύει έχοντας βγάλει από το λεξιλόγιό της
τις λέξεις «πολιτικό κόστος». Στις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συζήτηση του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, παρατήρησα µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση ότι υπάρχουν πολλά σηµεία στα οποία µπορεί να
υπάρξει σύµπλευση µε την Αντιπολίτευση της χώρας.
Ελπίζω και εύχοµαι, αυτό το κλίµα να επεκταθεί και να γίνει
κλίµα συνεννόησης και για τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας
που πρέπει να µας ενώνουν, αφήνοντας στην άκρη αυτήν την κρίσιµη περίοδο εκείνα που µας χωρίζουν.
Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την κατανόησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σαµοΐλη να πάρει τον
λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, λοιπόν, ως προς το συζητούµενο νοµοσχέδιο, µε το Α’ Μέρος και την οδηγία 2011/61. Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, επιχειρείται η ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία της κοινοτικής οδηγίας 2011/61, που αφορά στους
διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), µε
την Κυβέρνηση να σκοπεύει στην εναρµόνιση µε την κοινοτική
νοµοθεσία.
Οι εναλλακτικές επενδύσεις, ως κεφάλαια µε µεγάλη διεθνή
κινητικότητα από τοµέα σε τοµέα και επενδυτική ευχέρεια όσον
αφορά στις τοποθετήσεις τους, µπορούν να επενδύσουν στο σύνολο των προϊόντων στις χρηµαταγορές και τις κεφαλαιαγορές,
όπως επίσης και στις αγορές των εµπορευµάτων και ακίνητης
περιουσίας αλλά και σε πιο σύνθετα προϊόντα, όπως τιτλοποιηµένα οµόλογα, Hedge Funds, CDOs, CDSs, CRTs Swaps κ.ά..
Πρόκειται, δηλαδή, για χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που αναµειγνύονται και συνδέονται µεταξύ τους, ενώ συγκρίνονται οι
αποδόσεις των κάθε είδους χρηµατοπιστωτικών τίτλων σε διεθνές επίπεδο, µε το διεθνή κεφαλαιακό ανταγωνισµό να οξύνεται
όλο και περισσότερο.
Αντίστοιχα, ως αποτέλεσµα αυτού εντείνεται η διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου και η πίεση που ασκείται πάνω στην εργασία για αυξηµένη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Η ταχύτατη και
µέσα σε λίγα χρόνια µετατροπή της αµερικάνικης χρηµατοπιστωτικής κρίσης σε κρίση υπερσυσσώρευσης, που υποτιµά ραγδαία
την αξία της παγκόσµιας εργασίας, µας δείχνει του λόγου το
αληθές, δηλαδή, πως το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
δεν είναι απλώς ένα µέσο που διευρύνει τον όγκο των επενδύσεων και του συσσωρευµένου πλούτου αλλά ένας τρόπος αναπαραγωγής της δύναµης του κεφαλαίου πάνω στη διαρκή
υποτίµηση της αξίας της εργατικής δύναµης.
Η συγκεκριµένη κοινοτική οδηγία, έρχεται να προκρίνει την
υποχρεωτική υιοθέτηση εκ µέρους της χρηµατοοικονοµικής αγοράς συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου, δηλαδή ορισµένων εργαλείων για τον προσδιορισµό, τη µέτρηση, την παρακολούθηση
και τη διαχείρισή του, τα οποία θα παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες κατά τη λήψη αποφάσεων εκ µέρους του ΔΟΕΕ.
Στο κείµενο της οδηγίας, οι σχετικές διατάξεις -άρθρα 15 έως
17- διακρίνουν δύο διαφορετικές µορφές συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων: Το γενικό σύστηµα για κάθε ΟΕΕ και το σύστηµα
διαχείρισης ρευστότητας, που απευθύνεται στους ΟΕΕ που χρησιµοποιούν µόχλευση και παρακολουθεί τη ρευστότητά τους,
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καθώς επίσης και ρυθµίσεις για την ειδική περίπτωση των επενδύσεων σε τιτλοποιηµένα προϊόντα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει απάντηση στα τεράστια προβλήµατα που ενέκυψαν µε την
κρίση στην αγορά των επισφαλών τιτλοποιηµένων δανείων στις
ΗΠΑ, µέσα από τη διασπορά κάθε είδους πιστωτικού κινδύνου
σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Στη συγκεκριµένη οδηγία, εντοπίζουµε µεγάλες ανεπάρκειες
ή ακόµα και λάθος κατευθύνσεις. Η αδυναµία της οδηγίας να
οριοθετήσει µε σαφήνεια το θεσµικό πλαίσιο πρόληψης και αντιµετώπισης κινδύνων για τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, είναι εµφανής. Θυµίζουµε, πως το σύνολο
των διατάξεων, ασχολείται κυρίως µε τρόπους ελέγχου των συναλλαγών και των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών κυρίως,
µε την αποσύνδεση αυτών από συγκεκριµένου τύπου επισφαλείς
δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα, ορίζεται η δηµιουργία ενδιάµεσων µηχανισµών
ελέγχου και διαχείρισης, µέσα από το θεσµό του θεµατοφύλακα
και την παροχή διαβατηρίων για εταιρείες µε έδρα σε τρίτες
χώρες που δραστηριοποιούνται όµως εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Θυµίζουµε, πως η ίδια η λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, µας έχει δείξει πως υπάρχει ένα µεγάλο εύρος κινδύνων που εκκινά από τον κίνδυνο ρευστότητας και εκτείνεται
µέχρι και τους κινδύνους λειτουργικότητας, αγοράς, αντισυµβαλλόµενων, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους πυραµιδικής πίστωσης και άλλους, µορφές κινδύνων που η εν λόγω οδηγία δεν
περιλαµβάνει στο σύνολο των διατάξεών της.
Παράλληλα, εµφανίζονται ακόµη και εντελώς αντίρροπες τάσεις
από αυτό που η κοινοτική οδηγία υποτίθεται πως έρχεται να κάνει.
Αντί δηλαδή να δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, σε πολλές των περιπτώσεων δηµιουργούνται επιπρόσθετοι κίνδυνοι. Για παράδειγµα στο άρθρο 6 παράγραφος 4,
η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων από ΑΕΔΟΕΕ συµπεριλαµβάνει τη δυνατότητα διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταµείων και
ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών, συνταξιοδοτικών παροχών σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 1 της
οδηγίας 2003/41.
Επιπλέον και παρ’ ότι γίνονται διάφορες αναφορές για την
ανάγκη αποφυγής µιας νέας κρίσης σαν αυτή της Αµερικής του
2006, όπου είδαµε ποιο ήταν το αποτέλεσµα της οµαδοποίησης,
της τιτλοποίησης και της διασποράς του πιστωτικού κινδύνου
των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, η ουσία δεν φαίνεται να
αλλάζει σηµαντικά µε την παρούσα οδηγία.
Στο άρθρο 17, δίνεται η δυνατότητα στις ΑΕΔΟΕΕ να επενδύουν στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, παραδείγµατος χάριν στεγαστικά δάνεια, γεγονός που αποκτά ιδιαιτέρως επικίνδυνη
σηµασία, εάν συνυπολογίσουµε τις απαιτήσεις των τραπεζών για
αναδιάρθρωση των ισολογισµών τους και την πρόθεση της Κυβέρνησης και της τρόικας για µερική ή ολική απελευθέρωση των
πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας από το 2014 και έπειτα. Σας
θυµίζουµε τις ίδιες τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών, ότι αν δηλαδή δεν άρουµε την απαγόρευση των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας, τότε το χρηµατοπιστωτικό µας
σύστηµα κινδυνεύει να καταρρεύσει.
Όσον αφορά τη διαδικασία εποπτείας µέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, σηµειώνουµε πως η οδηγία δεν προβλέπει τη δηµιουργία νέων θεσµών και οργάνων. Ο ρόλος της εποπτείας
παραµένει κυρίως στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου, µε πρόσθετες ευθύνες, όπως είναι για παράδειγµα, η στατιστική παρακολούθηση της αγοράς στο σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή υπηρεσιών προς τους επενδυτές ή το Κεντρικό Δηµόσιο Μητρώο των Αδειοδοτηµένων ΔΟΕΕ
και των ΟΕΕ που διαχειρίζονται -άρθρο 4 παράγραφος 5.
Σε εγχώριο επίπεδο ελέγχου η αντίστοιχη ελληνική ρυθµιστική
αρχή, δηλαδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, φαίνεται να µην µπορεί να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο πάνω στις ριψοκίνδυνες και επισφαλείς επενδυτικές δραστηριότητες των εµπλεκόµενων
εταιρειών. Ενδεικτικός είναι ο εκ των υστέρων έλεγχος που
ασκείται και όχι η συστηµατική παρακολούθηση των εταιρειών
στην επενδυτική πορεία των κινήσεών τους.
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Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι εταιρείες πρέπει να δικαιολογούν τις επενδυτικές επιλογές τους θα ορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όµως, πουθενά δεν αναγράφεται ρητά
ποια είναι αυτά ούτε προσδιορίζονται εναλλακτικά εργαλεία
πέρα από ποσοτικούς προσδιορισµούς του βαθµού επικινδυνότητας µιας επένδυσης.
Αναλόγως, το πλαίσιο και οι εποπτικές αρµοδιότητες χαλαρώνουν όσο ο εκάστοτε επενδυτής γίνεται µεγαλύτερος σε µέγεθος
επενδεδυµένων κεφαλαίων, καθώς αναγνωρίζεται ότι ο συστηµικός κίνδυνος προκύπτει από την εµπλοκή στις σχετικές αγοραπωλησίες µικροεπενδυτών. Παραδείγµατος χάριν, οι ΑΕΔΟΕΕ
είναι αποκλειστικοί πάροχοι προϊόντων ΟΕΕ µόνο για επενδύσεις
κάτω των 100.000 ευρώ στην ελληνική αγορά.
Τέλος, από το νοµοσχέδιο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποκτάει αναβαθµισµένες εξουσίες για τον έλεγχο της διακίνησης
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, χωρίς όµως να προβλέπεται
εντός αυτού αναβαθµισµένη στελέχωσή της και νέοι πόροι που
να τη διευκολύνουν στην επιτέλεση του έργου της.
Σε κάθε περίπτωση, για όλους τους παραπάνω λόγους διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις για την ενσωµάτωση της συγκεκριµένης οδηγίας, χωρίς να διστάζουµε να αναφέρουµε και
ορισµένα θετικά σηµεία.
Όσον αφορά το Β’ Μέρος, την οδηγία 2011/89 για την εποπτεία
των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων, θα ήθελα να πω σχετικά µε
αυτήν την οδηγία ότι έχουµε ουσιαστικά να κάνουµε µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους. Προσδιορίζεται η υποχρέωση ανάλογων οργανισµών, να δηµοσιοποιούν την εσωτερική
τους διάρθρωση και δοµή στην αρµόδια εποπτική αρχή και στην
περίπτωση της Ελλάδας στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται η υποχρέωση των εποπτικών
αρχών να ανταλλάσουν πληροφορίες µε αντίστοιχες αρχές των
υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εµπεριέχονται οδηγίες και διατάξεις για τη βελτίωση της προληπτικής εποπτείας,
λήψη πρόσθετων µέτρων εποπτείας των τραπεζών, των επενδυτικών επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών οµίλων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο επίπεδο της τελικής
µητρικής επιχείρησης.
Στη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση της ανεξέλεγκτης κινητικότητας του κεφαλαίου, µια σειρά συστηµικών κινδύνων έχει
αναδυθεί µέσα από την εµπειρία των τελευταίων ετών. Η έκρηξη
των χρηµατοοικονοµικών αγορών και υπηρεσιών και η δραστηριοποίηση των χρηµατοπιστωτικών οµίλων σε ετερογενείς δραστηριότητες σε πολυεθνική κλίµακα, εντείνει τους κινδύνους
διάχυσης τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο και στο σύνολο των θυγατρικών εταιρειών. Η υπερσυγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, η εξάπλωση κινδύνων σε ολόκληρο τον όµιλο, οι
τυχόν συγκρούσεις επιµέρους συµφερόντων, η αλληλοεπικάλυψη ιδίων κεφαλαίων και η δυσκολία διαχείρισης πολλών και
διαφορετικών νοµικών οντοτήτων αποτελούν µια σειρά από κινδύνους διάχυσης που µπορούν να ξεσπάσουν.
Στο νοµοσχέδιο δίδεται η δυνατότητα στις ελεγκτικές εποπτικές αρχές να συνεργάζονται σε υπερεθνικό επίπεδο για την αποφυγή κρίσεων, να διενεργούν τεστ αντοχής και να εκδίδουν
ρυθµιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα κ.α..
Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων απαιτεί γενναίες πρωτοβουλίες που θα
τείνουν να αλλάξουν ριζικά τη νεοφιλελεύθερη λειτουργία της
ευρωπαϊκής οικονοµίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές απ’
αυτές, όπως είναι η απαγόρευση προς τις τράπεζες να αναµειγνύονται σε ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα, η αυστηροποίηση
των ποινών για παραβατικές κερδοσκοπικές συµπεριφορές στο
σύνολο των επιµέρους αγορών, η αύξηση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων, η αποτροπή -µε συγκεκριµένα νοµικά µέσα- της
υπερσυγκέντρωσης των κλάδων και άλλοι τρόποι.
Όσον αφορά το Γ’ Μέρος, τον κανονισµό 648/2012 σχετικά µε
τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, έχουµε τοποθετηθεί εξαρχής λέγοντας πως η ενσωµάτωση του συγκεκριµένου κανονισµού µας βρίσκει αντίθετους.
Αναφερόµαστε στην αγορά εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, µία αγορά που δοµείται εξ ορισµού στη λογική της µόχλευ-
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σης και της ανεξέλεγκτης αυτό-επέκτασης, αντί των ιδίων κεφαλαίων, που στην εξέλιξή της δύναται να δηµιουργήσει ένα σύστηµα αξιών, των παραγώγων, που υπερβαίνει κατά πολύ το
σύνολο της χρηµατικής αξίας της παγκόσµιας παραγωγής του
παγκόσµιου ΑΕΠ.
Η εκτίναξη των επενδύσεων σε χρηµατοπιστωτικά παράγωγα
εγκαινίασε ένα νέο πεδίο κερδοφορίας για τους οικονοµικά ισχυρούς παίκτες. Αναφερόµαστε στη λογική του κέρδους µε τη
µορφή της προεξόφλησης του επενδυτικού κινδύνου και όχι στην
επένδυση αυτή καθ’ εαυτή. Αποτελεί µία καθαρά κερδοσκοπική
διαδικασία, όπου όσο µεγαλύτερος ορίζεται ο βαθµός επικινδυνότητας και επισφάλειας της επένδυσης, τόσο υψηλότερα είναι
τα περιθώρια κέρδους, µία στρατηγική διεύρυνση της κερδοφορίας µέσα από τη λογική της επενδυτικής φούσκας και του πλασµατικού κεφαλαίου, που αποτέλεσε µία από τις πιο επίµαχες
αιτίες αποσταθεροποίησης του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.
Σηµειώνουµε πως ακόµη και σήµερα οι ευρωπαϊκές τράπεζες,
παρά τη σταδιακή µείωση της χρηµατοδοτικής πίστωσης, παραµένουν υπερµοχλευµένες και εκτεθειµένες στους κινδύνους αγοράς παραγώγων. Παρ’ όλα αυτά, µε το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου, αναπαράγεται το σύστηµα της ανεξέλεγκτης µόχλευσης.
Στο δεύτερο τµήµα του τρίτου µέρους, διευρύνονται τα περιθώρια επενδύσεων των Ανώνυµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται εντελώς αφηρηµένα, πως οι ρυθµίσεις αυτές εναρµονίζουν το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο µε τις διεθνείς πρακτικές. Στην πραγµατικότητα,
όµως, αυτό που συµβαίνει είναι η ενθάρρυνση των εταιρειών για
διασπορά των επενδύσεων τους και συνεπώς αύξηση αυτών σε
µεγαλύτερα επίπεδα κινδύνου.
Ενδεικτικό αυτού είναι η συρρίκνωση των νοµικών απαιτήσεων
προς τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου για τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Σε κάθε περίπτωση, η ίδια η εξέλιξη της παγκόσµιας κρίσης
µας έχει δείξει πως το βάθεµα της ελευθερίας κίνησης του κεφαλαίου, όχι µόνο δεν εγγυάται την κοινωνική ευηµερία, αλλά
αντιθέτως τη θέτει σε άµεση αµφισβήτηση και την ωθεί σε όλο
και χαµηλότερα επίπεδα.
Όσον αφορά το τέταρτο µέρος, τη διεξαγωγή παιγνίων µε ραδιοτηλεοπτικά µέσα, όπως και στις προηγούµενες τοποθετήσεις
µας για το τελευταίο µέρος του σχεδίου νόµου αδυνατούµε να
κατανοήσουµε τη σχέση των µεταβατικών ρυθµίσεων µε το µόνιµο καθεστώς παιγνίων στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Ο τρόπος
λειτουργίας των παιγνίων και το επακριβές πλαίσιο αναβάλλεται
αόριστα για το µέλλον. Παράλληλα, αναφέρεται ρητά η άδεια τηλεφωνικής χρέωσης επί των παιγνίων, δηλαδή η δυνατότητα µεγέθυνσης των περιθωρίων κέρδους, χωρίς να προσδιορίζονται
οι υποχρεώσεις απέναντι στο νόµο περί τυχερών παιγνίων.
Θα ήθελα να πω και µία τελευταία κουβέντα. Εν ολίγοις -να το
πω λαϊκά και απλά- η µόνη έγνοια –αν θέλετε- όλου αυτού του
τεχνοκρατικού νοµοσχεδίου είναι το πώς θα κερδίσουν τα συσσωρευµένα κεφάλαια επιθετικών οµίλων στην παγκόσµια αγορά
και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά, µία αγορά και µία οικονοµία
διαλυµένη, υποταγµένη, µε έναν ελληνικό λαό, ο οποίος δεν µπορεί να ζήσει, δεν έχει εργασία και έχει φτωχοποιηθεί. Όλα αυτά
είναι πραγµατικά σε βάρος του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε σήµερα για την προσαρµογή της οδηγίας στην ελληνική νοµοθεσία. Και οι δύο οδηγίες
είναι µέγιστης εναρµόνισης, δηλαδή, δεν δίνουν και πολλά περιθώρια στα µέλη ως προς τον τρόπο ενσωµάτωσής τους.
Η πρώτη οδηγία που αφορά στο 2011/61/ΕΕ έχει, κυρίως, τους
παρακάτω σκοπούς: Τη διαµόρφωση της εξωτερικής αγοράς για
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τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων εναρµονισµένου και αυστηρού ρυθµιστικού και εποπτικού πλαισίου
για τις δραστηριότητες τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης που
έχουν καταστατική έδρα σε κράτος-µέλος, όσο και αυτών που
έχουν καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα.
Την προστασία των επενδυτών µέσω των κανόνων διαφάνειας
και των λειτουργικών και οργανωτικών απαιτήσεων που πρέπει
πλέον να τηρούν στη διασφάλιση του διαχωρισµού φύλαξης περιουσιακών στοιχείων µέσω του θεµατοφύλακα της διαχείρισης
αυτών.
Την πρόβλεψη µηχανισµών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εθνικών αρµοδίων αρχών.
Η δεύτερη οδηγία αφορά στα άρθρα 54-98. Είναι η γνωστή
οδηγία 2011/89, όπου τροποποιήθηκαν οι τοµεακές οδηγίες περί
προληπτικής εποπτείας των τραπεζών, των επενδυτικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να δοθεί
στις εποπτικές αρχές η δυνατότητα να ασκούν ταυτοχρόνως την
τραπεζική εποπτεία και την εποπτεία των ασφαλιστικών οµίλων
στο επίπεδο της τελικής µητρικής επιχείρησης, ακόµα δηλαδή
και αν πρόκειται για µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών. Μέσα απ’ αυτό αναθεωρήθηκαν οι κανόνες για τον προσδιορισµό των οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, εισήχθησαν
νέες απαιτήσεις διαφάνειας για τη νοµική και την οργανωτική
δοµή όχι µόνο των οµίλων ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων, αλλά ιδίως των τραπεζικών και ασφαλιστικών οµίλων, ακόµα και αν δεν αποτελούν µέρος των οµίλων αυτών.
Το τρίτο µέρος αφορά τον κανονισµό 648/12 και τα άρθρα 99105. Ο κανονισµός αυτός εισάγει πρόνοιες για τη βελτίωση της
διαφάνειας και τη µείωση των κινδύνων που σχετίζονται µε την
αγορά εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. Επίσης, εγκαθιδρύει
κοινούς κανόνες για τους κεντρικούς συµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
Το άρθρο 106 αφορά στις ρυθµίσεις για τυχερά παίγνια. Επεκτείνεται το καθεστώς τυχερών παιγνίων που διέπει τα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα και θεσπίζεται µεταβατικό
στάδιο µέχρι την έκδοση κανονισµού σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή τους. Εµείς θα στηρίξουµε αυτήν την πρόταση νόµου.
Όµως θα µου επιτρέψετε να πω το εξής: Σ’ αυτήν την πρόταση
νόµου έχουν κατατεθεί και δυο τροπολογίες. Ακούω πάρα πολλές φορές τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που λένε –και πολύ
σωστά- ότι κατατίθενται τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια. Σήµερα η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει δυο τροπολογίες. Η
µια τροπολογία αφορά το όριο συνταξιοδότησης των κληρικών.
Είναι σχετική µε την οδηγία. Η δεύτερη είναι τροπολογία - προσθήκη για την αποκατάσταση συντάξεων άγαµων θυγατέρων.
Δηλαδή, ζητάνε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να µην υπάρχει κανένα εισοδηµατικό κριτήριο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ακούσατε τι είπε χθες ο Πρόεδρος;
«Σήµερα η Ευρωζώνη υπάρχει. Έχουµε µια οικονοµική Ένωση,
ένα κοινό νόµισµα και οι άµεσες εναλλακτικές είναι χειρότερες.
Μια έξοδος δεν θα ωφελήσει κανέναν. Αντίθετα, θα πυροδοτήσει
νέα σοβαρά προβλήµατα διαχείρισης ενός ασταθούς νοµίσµατος, πληθωρισµός, φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων».
Αυτά δεν τα λέει ούτε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ούτε ο Γιώργος
Παπανδρέου, ούτε ο Λουκάς Παπαδήµος, ούτε ο Αντώνης Σαµαράς. Τα λέει ο κ. Τσίπρας.
Μάλιστα λέει και κάτι χειρότερο πιο κάτω: «Η Ελλάδα δεν θα
πρέπει και δε θα το κάνει. Δεν θα εξέλθει εθελοντικά από την Ευρωζώνη.» Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας δεν τολµά να βάλει θέµα παραµονής της χώρας στην Ευρωζώνη και εισάγει το ενδεχόµενο να
µας διώξουν, αφού µιλάει για εθελοντική αποχώρηση. Δηλαδή,
έξω κάνει το καλό παιδί και στην Ελλάδα µας λέει ότι θα τα καταργήσει όλα µε ένα άρθρο.
Το µεγάλο ερώτηµα, συνάδελφοι, είναι πότε θα πείτε έξω και
µέσα τα ίδια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, την ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
Βουλευτή Δωδεκανήσου, την κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη να πάρει τον
λόγο.
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ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν
σχέδιο νόµου, που συζητάµε σήµερα, αφορά την ενσωµάτωση
στο εθνικό µας δίκαιο των οδηγιών 61 και 89 του 2011 και τον
κανονισµό 648 του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ρυθµίσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µία προσπάθεια να µπει ένας σχετικός φραγµός στην ασυδοσία των αγορών, στην ασυδοσία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων, οι
οποίες προκειµένου να δηµιουργήσουν πλούτο για τους λίγους,
πωλούν αέρα κοπανιστό στους πολλούς. Είναι αυτή η ασυδοσία
των αγορών που οδήγησε στη σφοδρή οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση και τις δύο µεριές του Ατλαντικού και βέβαια στη
µεγάλη σπέκουλα των µεγάλων funds πάνω στη δική µας χώρα,
αλλά και τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Ενώ γνωρίζουµε όλοι ότι η κρίση προήλθε από την απληστία
των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων, βλέπουµε ότι η επιλογή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να πληρώσουν την κρίση οι λαοί της.
Είναι πραγµατικά εκπληκτικό αυτό που συµβαίνει. Την αδυναµία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών φορέων και εταιρειών, την πληρώνουν οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες, την ίδια στιγµή που
οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής κάνουν ό,τι µπορούν για να προστατέψουν την οικονοµία τους και κυρίως να εξασφαλίσουν ότι
τις επιπτώσεις από την κρίση δεν θα τις επωµιστούν στο ακέραιο
οι Αµερικάνοι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν επιµερίζει καθόλου το κόστος. Αντίθετα, το µετακυλύει αποκλειστικά στους πολίτες. Τα αποτελέσµατα είναι ορατά
σε όλη την Ευρώπη και την Ευρωζώνη: Ασθµένουσα οικονοµία,
υψηλή ανεργία και η απειλή της φτώχειας να σκεπάζει ολοένα
και µεγαλύτερα τµήµατα των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις
χώρες.
Αυτά που λέω εγώ τώρα, δεν είναι δικά µου. Είναι οι µετρήσεις
της Eurostat, της επίσηµης υπηρεσίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποµακρυνθεί
κατά πολύ από το πνεύµα των ιδρυτικών της συνθηκών. Από Ευρώπη των λαών έχει µετατραπεί στην Ευρώπη της συνεχούς λιτότητας, της υπεράσπισης των τραπεζικών συµφερόντων, της
υιοθέτησης της πιο σκληρής όσο και αλλοπρόσαλλης νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Ξέρουµε ότι η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση πιστεύει στη δύναµη της αγοράς και την ικανότητά της να αυτορυθµίζεται και να
διορθώνεται. Όµως, η πικρή εµπειρία -ιδίως στις Ηνωµένες Πολιτείες- µας έδειξε ότι η χρηµατοπιστωτική αγορά ούτε αυτορυθµίζεται ούτε διορθώνεται. Αντίθετα, ξεσαλώνει ασυγκράτητη µε
τα γνωστά σε όλους µας αποτελέσµατα.
Κι έρχεται τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, η Ευρωπαϊκή
Ένωση να προωθήσει δύο οδηγίες κι έναν κανονισµό µε στόχο
να υπάρξει ένας σχετικός έλεγχος πάνω στις χρηµατοπιστωτικές
δραστηριότητες, δύο οδηγίες κι έναν κανονισµό που αποτελούν
συµβιβασµό µε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
οποίων η οικονοµία βασίζεται, σε αρκετά µεγάλο βαθµό, στον
κύκλο εργασιών των εν λόγω εταιρειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπαν και οι προηγούµενοι
εισηγητές, το νοµοσχέδιο χωρίζεται σε τέσσερα µέρη και περιλαµβάνει και µία τροπολογία της Παρασκευής την οποία κατέθεσε –ως συνήθως- το Υπουργείο Οικονοµικών την τελευταία
στιγµή.
Εντελώς συνοπτικά αναφέρω: Με τις διατάξεις του πρώτου µέρους, των άρθρων 1 έως και 53, ενσωµατώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2011/61 σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών
εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζονται ή προωθούν εµπορικά τέτοιους οργανισµούς. Με τις εν λόγω διατάξεις γίνεται
προσπάθεια να συµπληρωθεί το θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τις
επενδυτικές δράσεις, σε συνέχεια της νοµοθεσίας για τους Οργανισµούς Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες.
Με το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, τα άρθρα 54 έως 98,
ενσωµατώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2011/89 σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων. Η συγκεκριµένη οδηγία είναι αναθεώρηση παλαιότερης και προσπαθεί να αντεπεξέλθει στα νέα δεδοµένα και
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στην εµπειρία που αποκοµίστηκε από τη χρηµατοπιστωτική κρίση
των ετών 2007 έως 2009.
Με τα άρθρα 99 έως 103 επιδιώκεται η εναρµόνιση µε τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6/48/2012 για τα έξι χρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και
τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Ο κανονισµός µεταξύ
άλλων εισάγει προβλέψεις για τη βελτίωση της διαφάνειας και
µείωση των κινδύνων που σχετίζονται µε την αγορά των έξι χρηµατιστηριακών παραγωγών και εισάγει καινούργιους κανόνες για
τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής
συναλλαγών.
Με τα άρθρα 104 και 105 επεκτείνεται το επενδυτικό προφίλ
των Ανώνυµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, προκειµένου να συνδράµουν στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται
το πλαίσιο λειτουργίας παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άποψή µας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει επί της ουσίας να ακολουθεί το νεοφιλελεύθερο µοντέλο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν διαφωνούµε ότι
κινούνται σε µία κατεύθυνση να βελτιώσουν την κατάσταση. Η
βελτίωση, όµως, αυτή οφείλεται στην παραδοχή ότι προσπαθούν
να βάλουν κάποιους περιορισµούς εκεί που δεν υπήρχε κανένας.
Ακόµη, όπως είπα και πιο πριν, δεν υπεισέρχονται στην ουσία
του προβλήµατος και αποτελούν προϊόν συµβιβασµού προς όφελος των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναπτύξει δυναµικές χρηµατοπιστωτικές αγορές, παράγωγα, µόχλευση κ.λπ..
Θα πρέπει, όµως, εδώ να τονιστεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες.
Εδώ, αν θέλετε, τίθεται και το ζήτηµα του δηµοκρατικού ελλείµµατος, όπως είπα και στην Επιτροπή Οικονοµικών, που διέπει
τις λειτουργίες της και τις αποφάσεις της.
Αντίστοιχες πολιτικές ευθύνες, βέβαια, έχουν και οι κυβερνήσεις, οι οποίες ασπαζόµενες τις πιο ακραίες µορφές νεοφιλελευθερισµού, οδήγησαν το σύνολο της Ευρώπης στην κατάσταση
που είναι σήµερα. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι και σε
αυτές τις οδηγίες γίνονται ελάχιστα βήµατα, ενώ παρέχονται
ακόµα ευκαιρίες και εξαιρέσεις στο να συνεχιστεί το πάρτι από
την πλευρά των διαφόρων κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων.
Συνεπώς, επειδή αλλαγές δεν µπορούν να γίνουν καθώς πρόκειται για ενσωµάτωση των οδηγιών και του κανονισµού στο
Εθνικό µας Δίκαιο και επειδή εµείς θεωρούµε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση εξακολουθεί και νοµοθετεί βασιζόµενη στο δηµοκρατικό
έλλειµµα που υπάρχει, δεν ψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο ούτε
επί της αρχής αλλά ούτε και επί των άρθρων.
Θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί ένα µήνυµα ότι, δεν µπορεί την
ώρα που οι λαοί της Ευρώπης, ακόµα και αυτοί των πλούσιων
χωρών, αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση να δίνει ασπιρίνες εκεί που χρειάζεται ισχυρή αντιβίωση.
Τέλος, εµείς δεν ψηφίζουµε και το άρθρο 106 που αφορά στις
ρυθµίσεις για τα παιχνίδια στα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα. Θεωρούµε ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις θα έπρεπε να
ενταχθούν σε ένα συνολικό νοµοσχέδιο που θα πραγµατεύεται
το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο στη χώρα µας.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία της Παρασκευής, την οποία
κατά πάγια παράδοση θυµήθηκε να καταθέσει το Υπουργείο Οικονοµικών αφού είχε τελειώσει η συζήτηση στην επιτροπή και
αφορά στις Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, τα λόγια είναι περιττά. Μπορούµε να δούµε το νόηµα της
τροπολογίας αυτής µόνο σε σχέση µε τον ενιαίο φόρο ακινήτων
και τη συνολική πολιτική σας στα ακίνητα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να ακούσουµε την ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αν και
θα έπρεπε να έχετε επιβάλει την τάξη εδώ και πολλή ώρα.
Όπως είπα, την τροπολογία αυτή την καταψηφίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Άλ-
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λωστε, το παρόν νοµοσχέδιο ελάχιστα θα επηρεάσει τις ζωές και
την πραγµατικότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων πολιτών.
Αυτό που θα επηρεάσει άµεσα τον ελληνικό λαό είναι ότι το
Υπουργείο Οικονοµικών θα σπεύσει να ικανοποιήσει και να εφαρµόσει τις προσταγές και τις επιθυµίες της τρόικας, οι οποίες όσο και να προσπαθείτε να το διαψεύσετε- θα περιλαµβάνουν
νέα και απεχθέστερα µέτρα για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
ήδη δοκιµάζονται σκληρά τα τρία τελευταία χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ιατρίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας σε
Επίπεδο Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος
Εναέριου Χώρου BLUE MED».
Παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας
Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα ακόµα ανούσιο νοµοσχέδιο οικονοµικού περιεχοµένου. Έχει τίτλο: «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των
χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις». Με λίγα
λόγια, αέρας κοπανιστός!
Στον ενάµιση χρόνο που βρισκόµαστε εντός αυτού του Κοινοβουλίου, έχουµε συζητήσει πολλά νοµοσχέδια οικονοµικού περιεχοµένου και πριν απ’ αυτόν τον ενάµιση χρόνο, από το 2010,
συζητάµε, ψηφίζετε και εφαρµόζετε µέτρα για την ανόρθωση της
ελληνικής οικονοµίας, του τραπεζικού συστήµατος και πάει λέγοντας.
Τα νούµερα, όµως, είναι αµείλικτα. Η αγοραστική δύναµη έχει
µειωθεί κατά 37,2%, η εγχώρια ζήτηση κατά 31%, η απασχόληση
κατά 18%, η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 6,5% και έχει
φθάσει τα επίπεδα του 2003. Η παραγωγικότητα της οικονοµίας
είναι -8,8%. Το ΑΕΠ έχει πέσει κατά 20% από το 2008 έως το
2012. Φανταστείτε να βάλουµε και το 2013. Οι αποδοχές των µισθωτών ήταν λιγότερες κατά 37 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση έπεσε κατά 30%. Ο όγκος παραγωγής έπεσε
κατά 23,5%, οι µέσες µηνιαίες αποδοχές κατά 16,3%. Το κόστος
εργασίας έπεσε κατά 13,9% και το ΑΕΠ ανά κάτοικο έπεσε κατά
23,6%.
Βλέπουµε µία τεράστια υποκρισία των κυβερνητικών εταίρων
σχετικά µε τα θέµατα της οικονοµίας και όλων των νοµοσχεδίων
τα οποία φέρνουν. Και βλέπουµε και το ενδιαφέρον της Ολοµέλειας σήµερα, όπου κανείς δεν ασχολείται µε το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Επίσης, βλέπουµε και την υποκρισία που επιδείξατε όλοι σας
-Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, πολιτικοί, κανάλια, εφηµερίδεςσχετικά µε το τραγικό συµβάν το οποίο έγινε πριν από τρεις ηµέρες και που από το «εκδίκηση, τσακίστε τους, λιώστε τους, κρεµάλες κ.λπ.» µετά τον ατυχέστατο και απαράδεκτο θάνατο, τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, φθάσαµε στο «ψυχραιµία, αυτοσυγκράτηση, να πέσουν οι τόνοι» και διάφορα άλλα γλυκανάλατα, light και «καθώς πρέπει» οδηγίες. Από τα ολοσέλιδα και τα
πολυσέλιδα αφιερώµατα για πλέον από δεκαπέντε ηµέρες σχετικά µε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα φθάσαµε στα µονόστηλα, στη δεύτερη είδηση ή στο να πούµε διάφορες ηλίθιες
δικαιολογίες διαφόρων πολιτικών όπως ότι ο θάνατος των δύο
αυτών νεαρών, µελών της Χρυσής Αυγής ήταν ξεκαθάρισµα λογαριασµών µεταξύ νονών της νύχτας, ότι τους βάλαµε εµείς σε
εκείνο το σηµείο για να τους εκτελέσουν οι αριστεροί τροµοκράτες, έτσι ώστε να επωφεληθούµε εµείς πολιτικά, ότι ενδεχοµένως
οι τροµοκράτες είναι καθοδηγούµενοι και δικοί µας και το κάναµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό για να στοχεύσουµε και να ανεβάσουµε τα δηµοσκοπικά
µας νούµερα ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο πίσω απ’ αυτό, ότι
ήταν προβοκάτσια και διάφορες άλλες βλακείες.
Και είδαµε τους ηθικούς αυτουργούς, τον κ. Σαµαρά και τον
κ. Δένδια ειδικότερα, που έχουν βουτήξει τα χέρια τους στο αίµα
και ενδιαφέρονται και το µόνο που θέλουν είναι να δούνε νεκρούς τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παναγιώταρε,
παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εσείς είστε...
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Δεν ντρέπεστε...
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αυτά που λέµε είναι, κύριε Βουλευτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ακούστε µε, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρακαλώ, πείτε µου, κύριε Πρόεδρε, τι θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Χάνετε το δίκιο σας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τι χάνω το δίκιο µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η βία δεν έχει χρώµα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Λέω αυτά τα οποία λέγατε όλες
αυτές τις µέρες στα κανάλια και στις εφηµερίδες. Αυτά λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο τρόπος που µιλάτε
δεν είναι υπέρ των αθώων παιδιών...
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Διαβάζουµε. Θέλετε να πούµε και
ακριβώς ποιοι τα είπαν, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο τρόπος που µιλάτε
δεν είναι υπέρ των αθώων παιδιών που χάθηκαν άδικα, που δολοφονήθηκαν.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θέλετε να πούµε και ονόµατα, ποιοι
τα είπαν; Που βγαίνατε επί µέρες και ξεφτιλιστήκατε οι ίδιοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αδικείτε, σας είπα…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εµείς αδικούµαστε. Καλά θα το
δούµε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Διότι το πολιτικό σύστηµα στάθηκε εντάξει απέναντι στην αποτρόπαιη δολοφονία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αυτό θα το δούµε. Αυτά Βουλευτές
του ελληνικού Κοινοβουλίου τα είπαν. Δεν τα είπαν Αρειανοί. Δεν
τα είπαν άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολόκληρο το πολιτικό
σύστηµα...
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θέλετε να αρχίσουµε να λέµε και
ονόµατα ποιοι τα είπαν; Θέλετε να τα πούµε τα ονοµατεπώνυµα,
κύριε Καλαντζή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ! Να τα
πείτε, αλλά µην βάζετε ...
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θέλετε να τα πούµε; Θέλετε να αρχίσουµε να λέµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το πολιτικό σύστηµα
στάθηκε απόλυτα σωστά, όλα τα κόµµατα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ωραία, δώστε µου το χρόνο να ξεκινήσουµε να τα λέµε. Ξεκινάω από την κ. Γιαννακάκη που έλεγε
ότι είναι ξεκαθάρισµα λογαριασµών νονών της νύχτας ή κάτι
άλλες ιστορίες, από δηµοσιογράφους της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», όπως ο κ. Ξυδάκης, ο οποίος έλεγε ότι µάλλον είναι
ξεκαθάρισµα λογαριασµών, από τον κ. Κοντονή, ο οποίος είπε
ότι τους βάλαµε εµείς, για να τους εκτελέσουν οι άλλοι και να το
εκµεταλλευτούµε πολιτικά…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Είπα εγώ τέτοιο πράγµα;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εσείς το είπατε στον τηλεοπτικό
σταθµό προχθές και σας προκαλούµε, όποτε θέλετε, να το δείτε.
Αυτό ακριβώς είπατε. Μάλλον δεν ξέρετε τι λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με το ύφος αυτό που
µιλάτε, χάνετε...
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Από εφηµερίδες που έφτασαν τις
τρεις σελίδες για ένα τέτοιο τραγικό γεγονός και απλώς να το
έχουν στην άκρη και από τις τρεις σελίδες η µία να λέει για τους
µυστικούς χρηµατοδότες της Χρυσής Αυγής από το εξωτερικό.
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Δεν σας έφτανε ένας µήνας που προσπαθήσατε και βγάλατε
τα λυσσακά σας και τελικά δεν βρήκατε τίποτα; Αυτή είναι η υποκρισία σας! Συνεχίστε έτσι κι ο ελληνικός λαός, που ευτυχώς
υπάρχει, που ακούει, που βλέπει, που καταλαβαίνει, θα σας στείλει σίγουρα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ. Ούτε κάναµε αυτό που θέλανε κάποιοι, να εξαγριωθούµε και να βγούµε
στους δρόµους και να γίνει αυτό που λέτε ο «εµφύλιος» ή ο «σπαραγµός» µεταξύ των άκρων ή των µέσων. Δεν κάναµε και δεν
πράξαµε τίποτα από όλα αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και περαστικά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ποιο λόγο, κύριε
Παναγιώταρε, περαστικά µας;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Για την υποκρισία σας. Να κοιταχτείτε στον καθρέφτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι –το είπα
και θέλω να το διευκρινίσω και πάλι για να καταγραφεί- το πολιτικό σύστηµα απέναντι στην αποτρόπαια δολοφονία των δύο
νέων στάθηκε στο ύψος του, µε τη δηµοκρατική ευαισθησία που
το χαρακτηρίζει.
Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω, γιατί είµαι της άποψης πάντα ότι,
όταν υπάρχουν αθώα θύµατα, η σιωπή είναι ο µεγαλύτερος σεβασµός απέναντί τους.
Παρακαλώ την ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Ξηροτύρη να πάρει τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι θα
ψηφίσουµε στις 19:30. Θα το κάνουµε καµµιά φορά; Όταν λέτε
19:30 να είναι 19:30. Το Προεδρείο το είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Στις 21:45 θα γίνει η
ψηφοφορία.
Συγγνώµη, κυρία Ξηροτύρη. Έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ο βασικός κορµός τους νοµοσχεδίου αναφέρεται σε απαραίτητες ρυθµίσεις για τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και
ειδικότερα στην προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις για τροποποίηση της οδηγίας 2011/61, σχετικά µε τους
διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, την οδηγία
2011/89, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατιστηριακών οντοτήτων, το τρίτο µέρος αναφέρεται σε µέτρα για
την εφαρµογή του κανονισµού 648/2012 και το τέταρτο µέρος
αφορά το θεσµικό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια.
Είναι γεγονός ότι η σχετικά πρόσφατη διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, µετά βέβαια από την πλήρη απελευθέρωση και χωρίς
έλεγχο της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών, ανέδειξε την
ανάγκη βασικών µεταρρυθµίσεων στο χώρο αυτό, οι οποίες εκτιµάται ότι θα διασφαλίσουν την ενίσχυση της σταθερότητας, της
διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας των
κεφαλαιαγορών, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας των
επενδυτών.
Γι’ αυτό και έχουν αναληφθεί ρυθµιστικές παρεµβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες αποτυπώνονται στις οδηγίες που συζητάµε σήµερα και αφορούν στα εργαλεία ελέγχου, τη διάκριση
των αρµοδιοτήτων, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων κ.ά..
Το πρώτο µέρος, άρθρα 1 έως 53 του σχεδίου νόµου, αφορά
στις διατάξεις της νέας κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία επιδιώκει
τους εξής σκοπούς: Τη διαµόρφωση εσωτερικής αγοράς για
τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και
ενός εναρµονισµένου και αυστηρού ρυθµιστικού και εποπτικού
πλαισίου για τις δραστηριότητές τους στο εσωτερικό της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν την καταστατική
τους έδρα σε κράτος µέλος και αυτών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα.
Την προστασία των επενδυτών, µέσω κανόνων διαφάνειας και
λειτουργικών και οργανωτικών απαιτήσεων.
Τη διασφάλιση του διαχωρισµού των λειτουργιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων µέσω θεµατοφύλακα και της διαχείρισης
αυτών από τους διαχειριστές των οργανισµών.
Την πρόβλεψη µηχανισµών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εθνικών αρµοδίων αρχών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σχολιάζοντας την οδηγία 2011/61/ΕΕ
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για τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων,
έχουµε να επισηµάνουµε ότι οι πρόσφατες δυσχέρειες στις οικονοµικές αγορές υπογράµµισαν την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των διαχειριστών επενδύσεων σε ορισµένους ή πολλούς
σηµαντικούς κινδύνους σε σχέση µε επενδυτές, µε άλλους συµµετέχοντες στις αγορές και µε τις αγορές.
Η θέσπιση ενός ικανού πλαισίου να αντιµετωπίσει τους εν λόγω
κινδύνους, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πολυσχιδές φάσµα επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών που χρησιµοποιούν αυτοί οι διαχειριστές, είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη ολοκληρωµένων
κοινών ρυθµίσεων εποπτείας. Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη διαµόρφωση εσωτερικής αγοράς και εναρµονισµένου και αυστηρού
ρυθµιστικού και εποπτικού πλαισίου για τις δραστηριότητες όλων
των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων στο
εσωτερικό της ένωσης.
Η ευρωπαϊκή, λοιπόν, νοµοθεσία αναγνωρίζει ως κεντρικό
στόχο τη θέσπιση ενός ικανού πλαισίου να αντιµετωπίσει τους
κινδύνους που εγείρονται από όλη αυτήν τη λειτουργία. Βέβαια,
δεν παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι οι πρακτικές συνέπειες
και οι ενδεχόµενες δυσκολίες του εναρµονισµένου ρυθµιστικού
πλαισίου και της εσωτερικής αγοράς είναι απρόβλεπτες και αβέβαιες λόγω της έλλειψης προηγούµενων εµπειριών στον τοµέα
αυτό. Και θα πρέπει να προβλεφθεί µηχανισµός επανεξέτασης.
Στο σηµαντικό αυτό θέµα εντάσσω και τις παρατηρήσεις που
έγιναν από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι στην εν λόγω οδηγία πέρα από τις θετικές ρυθµίσεις υπάρχουν και ορισµένες ανεπαρκείς ρυθµίσεις,
ιδιαίτερα ως προς την κατεύθυνση να δηµιουργηθεί ένα αυστηρότερο ρυθµιστικό πλαίσιο ικανό να αποτρέψει την αναβίωση
προβληµατικών συµπεριφορών από τις επιχειρήσεις αυτές.
Εµείς, όµως, υπερψηφίζουµε αυτήν την οδηγία γιατί είναι ένα
πρώτο σηµαντικό βήµα.
Το δεύτερο µέρος αφορά την πλήρη ενσωµάτωση της οδηγίας
2011/89/ΕΕ η οποία αναφέρεται στους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. Ένας όµιλος χαρακτηρίζεται
έτσι όταν µία τουλάχιστον εταιρεία είναι ασφαλιστική και η άλλη
είναι τράπεζα. Με την οδηγία, λοιπόν, αυτή θεσπίζονται κανόνες
πραγµατικά απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτού του συστήµατος, διότι πραγµατικά οι τράπεζες µετά την κατάργηση σε διεθνή
κλίµακα των σχετικών διοικητικών εµποδίων, έχουν πλήρως διεισδύσει στις αγορές παροχής επενδυτικών και ασφαλιστικών
υπηρεσιών.
Το ζήτηµα, λοιπόν, που τίθεται επί της ουσίας είναι η παρακολούθηση του ζητήµατος της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών
οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, η οποία είναι κατά τεκµήριο µία πολύπλοκη και πολυεπίπεδη διαδικασία. Και οι ρυθµίσεις
οι οποίες γίνονται µε την εν λόγω οδηγία είναι πάρα πολύ θετικές. Υπερψηφίζουµε αυτήν την οδηγία.
Στο τρίτο µέρος, άρθρα 91 έως 105, ορίζονται οι αρµόδιες
αρχές για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των εποπτευόµενων από αυτές φορέων προς τις διατάξεις του κανονισµού 648/2012. Είναι ένας πολύ σοβαρός κανονισµός.
Η ανάγκη ρύθµισης παρέµβασης στον τρόπο λειτουργίας της
αγοράς εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων ανεδείχθη ιδιαίτερα
έντονη κατά την πρόσφατη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση. Η
παρ’ ολίγον κατάρρευση της «MERRILL LYNCH», η πτώχευση της
«LEHMAN BROTHERS» και η διάσωση µέσω δηµόσιας στήριξης
άλλων εταιρειών, αφ’ ενός ανέδειξαν το κενό στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και αφ’
ετέρου δηµιούργησαν προβληµατισµό σε σχέση µε το ρόλο των
συµβάσεων αντιστάθµισης πιστωτικού κινδύνου κατά τη διάρκεια
της κρίσης.
Ο εν θέµατι κανονισµός επιδιώκει την εναρµόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κανόνων που διέπουν τα συµβόλαια εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και την ενίσχυση της ασφάλειας και
της διαφάνειας στην αγορά αυτή. Όπως είναι γνωστό, τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα σε γενικές γραµµές αποτελούν αντικείµενο ιδιωτικής διαπραγµάτευσης. Συνεπώς, οι πληροφορίες
σχετικά µε αυτά είναι διαθέσιµες µόνο στα αντισυµβαλλόµενα
µέρη, πράγµα που δυσχεραίνει την αξιολόγηση της φύσης και
του επιπέδου των συναφών κινδύνων.
Ο εν θέµατι κανονισµός εφαρµόζεται στους κεντρικούς αντι-
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συµβαλλόµενους και τα εκκαθαριστικά µέλη τους, στους χρηµατοοικονοµικούς αντισυµβαλλόµενους, στα αρχεία καταγραφής
συναλλαγών, στους µη χρηµατοπιστωτικούς αντισυµβαλλόµενους και τους τόπους διαπραγµάτευσης.
Σχολιάζοντας αυτόν τον κανονισµό επαναλαµβάνουµε ότι η
αγορά εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων αποτελεί µία αγορά η
οποία πράγµατι έχει πάρα πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα διότι
εδράζεται υπερβολικά στη µόχλευση και όχι στα ίδια κεφάλαια.
Αναφέρω εδώ ότι η µόχλευση λειτουργεί περίπου ως ένα δάνειο,
αλλά η διαφορά είναι ότι, ενώ στο τραπεζικό δάνειο παίρνει κανείς το 20% ως 80% της αξίας του αντικειµένου που θέλει να αγοράσει, µε τη µόχλευση µπορεί κανείς να δανειστεί ως και
τετρακόσιες φορές περισσότερο από την αξία εκκίνησης που
επενδύει. Προφανώς η µόχλευση είναι µία εξαιρετικά ριψοκίνδυνη µορφή δανεισµού. Όταν συναλλάσσεται κανείς στις αγορές
µε µόχλευση, λειτουργεί σε ένα καθεστώς όπου ο πρώτος που
µπαίνει βγαίνει και τελευταίος. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν κάτι δεν
πάει καλά µε τη συναλλαγή, θα είναι εκείνος που θα πληρώσει
τη ζηµιά και όχι η εταιρεία που έδωσε τη δυνατότητα µόχλευσης.
Γι’ αυτό και παρουσιάστηκαν τεράστια προβλήµατα κατά τη λειτουργία των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων.
Αυτή, λοιπόν, η επικίνδυνη διαδικασία λειτούργησε πολλές
φορές ανεξέλεγκτα και ως εκ τούτου δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα παραγώγων το οποίο ήταν πολλαπλάσιο κατά πολλές
φορές και του πραγµατικού παγκόσµιου ΑΕΠ και του πραγµατικού εµπορίου και των πραγµατικών επενδύσεων και της πραγµατικής οικονοµίας τελικά στο σύνολό της.
Μετά από τα παραπάνω γίνεται σαφές πόσο αναγκαίες είναι
οι ρυθµίσεις στην αγορά εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και
των κεντρικών αντισυµβαλλόµενων που τα καθορίζουν και πόσο
πρέπει να βελτιωθεί η εποπτεία, η διαφάνεια και η µείωση των
σχετικών κινδύνων και να εγκαθιδρυθούν κοινοί κανόνες.
Με τον κανονισµό, λοιπόν, 648 το ρυθµιστικό περιβάλλον τροποποιείται –σηµαντικά θα έλεγα εγώ- στον χρηµατοπιστωτικό
τοµέα, ως αποτέλεσµα αυτής της βαθιάς, µεγάλης κρίσης. Πρέπει, όµως, να οµολογήσουµε ότι το πλαίσιο που δηµιουργείται
δεν ανταποκρίνεται µε πληρότητα και ασφάλεια, ούτως ώστε να
επιτευχθεί η άρση των µεγάλων προβληµάτων που δηµιούργησε
αυτή η αγορά. Καταλαβαίνω σε αυτήν την περίπτωση τις επιφυλάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και την άρνησή του σε αυτήν την οδηγία.
Εµείς, όµως, αναγνωρίζουµε παράλληλα ότι είναι ένα πρώτο
θετικό βήµα και µάλλον ένας πρώτος συµβιβασµός. Διότι, όπως
ξέρουµε, πολλές χώρες και κυρίως η Βρετανία έχουν υπερβολικά
αναπτυγµένες αγορές εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και
δεν θα συµφωνούσαν σε µία αυστηρότερη οδηγία.
Θα το ψηφίσουµε, λοιπόν, και µένει να αποδειχθεί κατά πόσο
θα λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Αλλά και σε εµάς µένει να
ελέγχουµε συστηµατικά αυτήν την κατάσταση.
Έχει προστεθεί µία τροπολογία –προσθήκη τώρα πια έγινε νοµίζω- το άρθρο 104, που αφορά τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Η Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου είναι µία εταιρεία που κατέχει, διαχειρίζεται ή και
υπενοικιάζει εµπορικά ακίνητα και µπορεί να επενδύει σε χρεόγραφα επί ακίνητης περιουσίας, όπως χρεόγραφα επί υποθηκών
και ολόκληρα δάνεια. Θα έλεγα ότι οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει
ο µέτοχος µιας ΑΕ, αλλά και τα διαχειριζόµενα ακίνητα είναι
πάρα πολύ µεγάλα.
Επί της τροπολογίας, λοιπόν, θα θεωρήσουµε µεν ότι κινείται
στη σωστή κατεύθυνση, διότι βελτιώνει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύµων αυτών εταιρειών και συνάδει µε τη διεθνή πρακτική. Όµως, παρουσιάζει κάποιες υπερβάσεις της
διεθνούς πρακτικής και ενέχει κάποιους κινδύνους, ιδιαίτερα
όσον αφορά στο γνωστό πρόβληµα των κόκκινων δανείων και
των επικείµενων πλειστηριασµών. Στην ουσία οι εταιρείες αυτές
δίνουν λύση στο αδιέξοδο των τραπεζών οι οποίες δεν θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν τα ακίνητα που θα κατάσχουν δεδοµένης της έλλειψης ζήτησης και της γενικότερης
αρνητικής οικονοµικής εµπειρίας.
Εµείς παλαιότερα είχαµε καταθέσει και επαναφέραµε πρόσφατα µια τροπολογία που θα διαφυλάσσει τα ακίνητα αξίας
κάτω των 250.000 ευρώ από µια άτακτη διαχείριση. Για αυτήν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την τροπολογία έγινε µια θετική συζήτηση και ελπίζω ότι τελικά
το Υπουργείο θα την αποδεχθεί, για να µην καταλήξουν όλα τα
ακίνητα, ακόµη και αυτά που είναι χαµηλής αξίας και κατοικίες,
στη βορά της λειτουργίας όλων αυτών των ανωνύµων εταιρειών.
Όσον αφορά το τέταρτο µέρος, δηλαδή το άρθρο που αναφέρεται στη ρύθµιση ζητηµάτων αδειοδότησης των παιγνίων που
διεξάγονται από τα ραδιοτηλεοπτικά και επικοινωνιακά µέσα, δεδοµένου του γεγονότος ότι αυτού του είδους η διεξαγωγή σπάνια αποτελεί αντικείµενο ρύθµισης, δεν έχουν στοιχειοθετηθεί
δοκιµασµένες πρακτικές και συνεπώς η εκπόνηση κανονιστικών
πλαισίων πρέπει να γίνεται πρωτότυπα. Μέχρι δε να εκπονηθούν
τα κανονιστικά πλαίσια και να χορηγηθούν οι προβλεπόµενες
άδειες, εισάγεται ένα µεταβατικό καθεστώς, παρόµοιο µε εκείνο
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, µε βάση το οποίο τα παίγνια θα µπορούν να διεξάγονται µε την τήρηση κανόνων ενός κώδικα που θα
θεσπίσει η αρµόδια αρχή, προκειµένου να προστατεύονται οι πολίτες και κυρίως οι ανήλικοι.
Η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών
µέσων, ανεξάρτητα από τον τρόπο συµµετοχής των παικτών σε
αυτά, επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική άδεια ανά παίγνιο, η
οποία χορηγείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων µε τη σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η άδεια περιλαµβάνει τους όρους διεξαγωγής του
παιγνίου.
Θα ήθελα να τονίσω εδώ πράγµατα τα οποία τονίσαµε και σε
προηγούµενη ρύθµιση του άρθρου 18 που θα ψηφίσουµε σε
λίγο. Έπειτα από ενάµιση χρόνο πλήρους αδράνειας, η Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποφάσισε να αναλάβει δράση
και να ασχοληθεί επιτέλους µε την επιτήρηση του µεταβατικού
καθεστώτος που βρίσκεται σε ισχύ στο χώρο του διαδικτυακού
στοιχήµατος από το Δεκέµβριο του 2011 και να κινήσει τις διαδικασίες για την κατάργηση της «black list».
Δυο χρόνια µετά την ψήφιση του ν.4002/2011, η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε µεταβατικό καθεστώς. Η εν λόγω επιτροπή,
αντί να εφαρµόζει τις διατάξεις του νόµου και να προστατεύει
την εύρυθµη λειτουργία του χώρου, ο οποίος θα µπορούσε να
προσφέρει σηµαντικά έσοδα στο κράτος, µάλλον βρίσκεται σε
υπολειτουργία, καθώς ποτέ δεν προχώρησε η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων διαδικτυακών παιγνίων αλλά και η τήρηση των προϋποθέσεων, ούτως ώστε πράγµατι αυτά να µην
γίνονται µε τον τρόπο που διεξάγονται µέχρι τώρα.
Γι’ αυτό το θέµα είµαστε επιφυλακτικοί, αν αυτό το µεταβατικό
στάδιο που καθορίζεται εδώ θα λειτουργήσει θετικά. Εν πάση περιπτώσει, επισηµαίνοντας την αδράνεια της σχετικής επιτροπής,
τουλάχιστον γι’ αυτές τις πρόσθετες διατάξεις του µεταβατικού
σταδίου θέλουµε να τονίσουµε ότι η επιτροπή και εµείς απαραιτήτως πρέπει να ελέγξουµε όλη αυτήν τη διαδικασία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τον κ. Καραθανασόπουλο, τον ειδικό αγορητή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, θα ξεκινήσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ενσωµάτωση των συγκεκριµένων οδηγιών που γίνεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο έρχεται σε µια περίοδο που η Κυβέρνηση συνοµιλεί µε την τρόικα, διαπραγµατεύεται µε την τρόικα και µάλιστα, όπως δήλωσε χθες ο κύριος Υπουργός, µε σκληρό τρόπο,
ότι δηλαδή δεν θα επιτρέψει να περάσουν άλλα µέτρα.
Όµως, το ζήτηµα είναι τι πράγµα διαπραγµατεύεται η Κυβέρνηση. Η διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης δεν αµφισβητεί τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής. Δεν αµφισβητεί τη στρατηγική
στόχευση της αστικής τάξης τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης
να τα πληρώσουν οι εργαζόµενοι και ταυτόχρονα να προωθηθούν
µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία θα οδηγήσουν σε
ακόµη πιο φθηνή εργατική δύναµη, θα οδηγήσουν στην αµφισβήτηση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων
της εργατικής τάξης, για να θωρακιστούν µε αυτόν τον τρόπο η
ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
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Αυτό, λοιπόν, που διαπραγµατεύεται ο κύριος Πρωθυπουργός
είναι η διαπραγµάτευση από τη σκοπιά των συµφερόντων της
αστικής τάξης, η οποία θέλει να αλλάξει το µείγµα, να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο τα αναπτυξιακά κίνητρα, γιατί δεν αντέχει και µία ακόµη χρονιά κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία για να ακούγεται ο οµιλητής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Διαπραγµατεύεται λοιπόν για λογαριασµό των εκπροσώπων του κεφαλαίου, των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών και των εφοπλιστών, γιατί αυτοί οι
εκπρόσωποι του κεφαλαίου, θεωρούν ότι τα νέα µέτρα θα οδηγήσουν για µία ακόµη χρονιά την ελληνική οικονοµία στην ύφεση.
Αυτό όµως η αστική τάξη της Ελλάδας δεν το αντέχει, γιατί βλέπει τη θέση της τα τελευταία πέντε χρόνια να υποβαθµίζεται όλο
και περισσότερο.
Αυτός είναι ο λόγος που διαπραγµατεύεται η Κυβέρνηση µε
την τρόικα, διαπραγµατεύεται δηλαδή για λογαριασµό του κεφαλαίου και των επιχειρηµατικών οµίλων και όχι για λογαριασµό
της εργατικής τάξης και του λαού, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να το κάνει και γιατί η διαπάλη την οποία βλέπουµε, διαπάλη ανάµεσα στην ελληνική Κυβέρνηση και στην τρόικα από τη
µια µεριά –που η τρόικα είναι οι ίδιοι οι θεσµικοί εκφραστές των
συµφερόντων της αστικής τάξης της χώρας µας σε πολυεθνικό
περιφερειακό επίπεδο- αυτή η διαπάλη, λοιπόν, όπως εκφράζει
και η διαπάλη ανάµεσα στους κόλπους της τρόικας, ανάµεσα δηλαδή στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι µία διαπάλη που αντανακλά τις δυσκολίες, τις
οποίες έχει η αστική πολιτική να διαχειριστεί την καπιταλιστική
κρίση.
Επίσης αντανακλά τις επιπτώσεις από την ανισόµετρη εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης στις διάφορες οικονοµίες και τις
αντιθέσεις που αυτή η ανισόµετρη εκδήλωση γεννά µέσα στους
ίδιους τους κόλπους είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την πλασµατική διαπάλη ανάµεσα στον Νότο και στον Βορρά, είτε ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ως περιφερειακή
ιµπεριαλιστική οργάνωση και τις Ηνωµένες Πολιτείες από την
άλλη µεριά. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διαπάλη αυτή έχει να
κάνει µε το ποιος θα βγει κερδισµένος περισσότερο από την καπιταλιστική κρίση.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά, ότι από τη στιγµή που δεν
αµφισβητούνται τα συµφέροντα και οι στρατηγικές επιλογές από
τη µεριά του λαϊκού παράγοντα της αστικής τάξης και του κεφαλαίου δεν µπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού,
στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτού του άδικου εκµεταλλευτικού
και παρασιτικού καπιταλιστικού συστήµατος. Οποιοδήποτε
µείγµα κι αν ακολουθηθεί, είτε είναι της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε
είναι της επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής στις Ηνωµένες
Πολιτείες, είναι µείγµα αδιάφορο για τις επιπτώσεις απέναντι
στην εργατική τάξη και στον λαό. Διότι και στη µία και στην άλλη
περίπτωση η πολιτική αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη φτώχεια, την
εξαθλίωση, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισµό ευρύτερων
λαϊκών στρωµάτων, σε αντιδιαστολή µε τις τεράστιες δυνατότητες που αντικειµενικά υπάρχουν σήµερα για να καλυφθούν οι
ανάγκες πλατιών λαϊκών στρωµάτων, λόγω ακριβώς των εξελίξεων στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην έρευνα και στην
τεχνολογία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Αυτή λοιπόν η τεράστια αντίφαση δεν πρόκειται να αντιµετωπιστεί µε κανένα από τα διαφορετικά µείγµατα πολιτικής και από
αυτήν την άποψη εµείς λέµε καθαρά ότι δεν πρέπει ο λαός, η εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα να µπουν κάτω από
ξένες για τα συµφέροντά τους σηµαίες.
Η διαπάλη ανάµεσα στην επιµήκυνση, όπως σχηµατικά εκφράζεται, την οποία η Κυβέρνηση έχει ως στόχο ή στο κούρεµα, το
οποίο έχει ως στόχο της η Αξιωµατική Αντιπολίτευση για τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους, είναι µια διαπάλη ψευδεπίγραφη
για τα λαϊκά συµφέροντα. Είναι µια διαπάλη που αφορά την εσωτερική διαµάχη ανάµεσα στους κόλπους της αστικής τάξης, διαµάχη η οποία δεν αµφισβητεί τις επιπτώσεις τις αρνητικές –είτε
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µε την επιµήκυνση είτε µε το κούρεµα- απέναντι στην εργατική
τάξη και στο λαό µας.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και εµείς λέµε καθαρά ότι αυτή η επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη στη χώρα µας και µε αφορµή
την καπιταλιστική κρίση, µια επίθεση η οποία οξύνεται ακόµα περισσότερο, είναι µια επίθεση η οποία δεν έχει ηµεροµηνία λήξης.
Είναι µια επίθεση η οποία έχει ως εργαλείο το µνηµόνιο, αλλά
υλοποιεί µέτρα που εφαρµόζονται συνολικά στις ανεπτυγµένες
καπιταλιστικές οικονοµίες και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως µνηµονίων, ανεξαρτήτως του ύψους του δηµόσιου χρέους, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στη φάση της
ύφεσης ή στη φάση της καπιταλιστικής ανάκαµψης.
Άρα, είναι µια επίθεση η οποία θα σηµαδέψει τη ζωή της εργατικής τάξης και της πλατιάς λαϊκής οικογένειας όχι µόνο στις
σηµερινές συνθήκες της κρίσης, αλλά θα τη σηµαδέψει πολύ περισσότερο στις ίδιες τις συνθήκες της καπιταλιστικής ανάκαµψης.
Συνεπώς µέσα στο πλαίσιο αυτό χωρίς να αµφισβητηθεί ο
ρόλος των µονοπωλίων και τα συµφέροντά τους, χωρίς να αµφισβητηθούν οι στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης της
χώρας µας για τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν µπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού,
όσα διαπιστευτήρια και αν δίνει από τη µια µεριά ο Αρχηγός της
Κυβέρνησης και από την άλλη µεριά ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης στα ξένα κέντρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το καπιταλιστικό σύστηµα είναι
άδικο από την ίδια του τη φύση και το χαρακτήρα, γιατί τον κοινωνικά παραγόµενο πλούτο τον νέµονται µια χούφτα κεφαλαιοκράτες, τη στιγµή που οι ίδιοι οι άµεσοι παραγωγοί του
κοινωνικού παραγόµενου πλούτου, δηλαδή οι εργαζόµενοι, οδηγούνται σε σχετική αλλά και απόλυτη εξαθλίωση και δεν µπορούν
να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Είναι ένα σύστηµα, το οποίο από τη φύση του γεννάει τις καπιταλιστικές κρίσεις όπως αυτές που βιώνουµε σήµερα και δεν
πρόκειται να απαλλαγεί από αυτές. Είναι ένα σύστηµα ανορθολογικό, το οποίο και στην περίοδο της ανάπτυξης, όχι µόνο στην
περίοδο της κρίσης, καταστρέφει σηµαντικές παραγωγικές δυνατότητες και σηµαντικές παραγωγικές δυνάµεις, πρώτα και
κύρια την εργατική τάξη µε την ανεργία και την υποαπασχόληση,
µε τον εφεδρικό στρατό, όπως τον ονόµασε ο Μαρξ, της εργασίας. Από αυτήν την άποψη, είναι ένα σύστηµα παρασιτικό. Έχει
έντονο τον παρασιτικό χαρακτήρα. Αυτός ο έντονος παρασιτικός
χαρακτήρας πρώτα και κύρια εκφράζει τις χρηµαταγορές.
Υπάρχει και έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες µέρες ένα πολύ
ενδιαφέρον βιβλίο που δεν το έχει γράψει µαρξιστής οικονοµολόγος. Το έχει γράψει ένας Ολλανδός. Αναφέρεται στο χρηµατιστήριο του Άµστερνταµ τον 17ο αιώνα, τετρακόσια χρόνια πριν.
Σε αυτό το βιβλίο περιγράφει τις ιστορίες, οι οποίες διαµείφθηκαν στο χρηµατιστήριο του Άµστερνταµ, τα ίχνη των επενδυτών,
οι προσεγγίσεις των χρηµατοµεσιτών, των κερδοσκόπων και των
απατεώνων. Με απολαυστική –λέει- και τεκµηριωµένη αφήγηση
καταγράφει τις πραγµατικές ιστορίες απληστίας, λαϊκής τρέλας,
πάθους, τζόγου και εξαπάτησης των επενδυτών, χειραγώγησης
και µόχλευσης των µετοχών.
Αυτά, λοιπόν, δεν συµβαίνουν µόνο σήµερα. Συνέβαιναν τον
17ο αιώνα, πριν από τετρακόσια χρόνια µε το χρηµατιστήριο και
τις χρηµαταγορές. Όσες προσπάθειες και αν έκανε το καπιταλιστικό σύστηµα να προχωρήσει στη διαφάνεια, στη χειραγώγηση
και στα µέτρα δεν είχε κανένα απολύτως αποτέλεσµα.
Πόσες οδηγίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βγει
για να υπάρξει διαφάνεια και να καθοριστούν κανόνες στις χρηµαταγορές. Ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτών των οδηγιών;
Είχαν µήπως αποτέλεσµα για να αποκτήσουν ακόµη περισσότερα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και καφενείο
στη Βουλή. Δεν έχει κλείσει. Όποιος θέλει να πάει εκεί!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρω ότι δεν τους ενδιαφέρει. Δεν µιλάω για αυτούς. Δεν απευθύνοµαι σε αυτούς.
Αυτοί είναι δεδοµένοι για την πολιτική που ακολουθούν! Απευθύνοµαι σε όποιον παρακολουθεί από την τηλεόραση. Είναι δε-
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δοµένοι στο τι κάνουν. Δεν τους απασχολούν αυτά τα ζητήµατα
γιατί τα έχουν λυµένα και είναι ταγµένοι µε τα συµφέροντα του
κεφαλαίου και όλα τα υπόλοιπα είναι ψιλά γράµµατα!
Από αυτήν λοιπόν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι όσες οδηγίες και αν προσπαθήσετε να εφαρµόσετε, οι χρηµαταγορές, το
χρηµατιστήριο, δεν πρόκειται να εκδηµοκρατιστούν. Δεν πρόκειται να υπάρξει διαφάνεια. Δεν πρόκειται να καθοριστούν δηµοκρατικοί κανόνες. Δεν πρόκειται µέσα από αυτήν τη διαδικασία
κάποιοι να κερδίσουν, οι επενδυτές και ο λαός γενικά και αόριστα.
Ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές; Είναι οι ραντιέρηδες, οι τζογαδόροι που µέσα από αυτήν τη διαδικασία γίνεται µία ακόµη µεγαλύτερη αναδιανοµή του πλούτου, του κοινωνικά παραγόµενου
πλούτου που έχουν κλέψει από την εργατική τάξη και υπάρχει
µια ακόµη µεγαλύτερη συγκέντρωση αυτού του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια.
Μα όλες οι χρηµατιστηριακές κρίσεις, όπως τις ονοµάζετε
εσείς, που είναι αποτέλεσµα των καπιταλιστικών κρίσεων, επίπτωση των καπιταλιστικών κρίσεων, δεν οδήγησαν σε καταστροφή; Το χρηµατιστήριο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στην
Ελλάδα πού οδήγησε; Στο να χάσουν όχι µόνο τις αποταµιεύσεις
τους αλλά και να δανειστούν τα λαϊκά νοικοκυριά για να παίξουν
στο χρηµατιστήριο.
Το αποτέλεσµα αυτής της αναδιανοµής ποιο ήταν; Κάποιοι,
πολύ συγκεκριµένοι, κερδοσκοπούσαν µέσα από αυτήν τη διαδικασία. Και είναι ποτέ δυνατόν να µην ισχύει κάτι το οποίο λέει ο
λαός µας, ότι «όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσµος
όλος;» Αν αυτό ισχύει µια φορά για την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, ισχύει δέκα φορές για το χρηµατιστήριο. Ισχύει δέκα
φορές για το τµήµα αυτό του πλέον παρασιτικού τµήµατος του
κεφαλαίου.
Και από αυτήν την άποψη, εµείς το λέµε πολύ καθαρά, ότι ο
λαός, η εργατική τάξη, δεν πρέπει να έχει καµµία εµπιστοσύνη
στις χρηµαταγορές. Εδώ οι ίδιοι οι καπιταλιστές και οι αστοί αµφισβητούν τα βάθρα του συστήµατος και αποσύρουν την εµπιστοσύνη τους. Δηλαδή το κούρεµα των κρατικών οµολόγων τις
προηγούµενες δεκαετίες δεν ήταν µια ασφαλής καταφυγή; Τι σηµαίνει αυτό το κούρεµα; Δεν σηµαίνει αµφισβήτηση της δυνατότητας του αστικού κράτους να µπορεί να διαµορφώνει τέτοιους
µηχανισµούς προστασίας του συσσωρευµένου πλούτου; Δεν σηµαίνουν το bail in στις τράπεζες το οποίο θέλουν να βάλουν και
το κούρεµα των τραπεζικών καταθέσεων από το ίδιο το αστικό
σύστηµα αµφισβήτηση σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του
που είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα;
Άρα, γιατί θα πρέπει ο λαός και η εργατική τάξη να αγκαλιάσουν µε εµπιστοσύνη τους πυλώνες ενός παρασιτικού και εκµεταλλευτικού συστήµατος όπως είναι οι χρηµαταγορές;
Εάν πρέπει να βγει κάποιο συµπέρασµα από αυτά είναι ότι
πρέπει γρήγορα να απεγκλωβιστούν από όλες αυτές τις αυταπάτες τις οποίες καλλιεργούν ότι µπορεί αν υπάρξει ένας µηχανισµός του λαϊκού καπιταλισµού µε τη διασπορά των µετοχών σε
όλο και περισσότερο κόσµο που θα εκδηµοκρατίσει το καπιταλιστικό σύστηµα. Αυτές οι αντιλήψεις πού οδήγησαν στη διασπορά
των µετοχών, οδήγησαν στη δυνατότητα µε ακόµη µικρότερη
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συµµετοχή στο κεφάλαιο των µετοχικών εταιρειών ελάχιστοι να
ελέγχουν τις εταιρείες τους, µε ακόµη µικρότερη συµµετοχή.
Και αντίθετα, το παράδειγµα της «ELMON Α.Ε.» είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η «ELMON Α.Ε.» είναι ένα παράδειγµα του λαϊκού
καπιταλισµού µε τεράστια διασπορά µετοχών, που όταν κατέρρευσε και χρεοκόπησε όµως, δεν χρεοκόπησαν µόνο οι µέτοχοι
της «ELMON Α.Ε.» αλλά και τα ασφαλιστικά ταµεία των εργαζόµενων τα οποία είχαν επενδύσει το σύνολο των µετοχών τους
εκεί.
Και από αυτήν την άποψη, ένα από τα βασικά συµπεράσµατα
που βγαίνουν είναι ότι θα πρέπει να αποδεσµευτούν τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων από τις χρηµαταγορές και από
τον τζόγο, γιατί αυτό ακριβώς είναι, ένας τζόγος. Έτσι, δεν είναι
τυχαίο ότι σε αυτόν τον τζόγο, σε αυτή τη χρηµαταγορά, εντάσσεται και το άρθρο 106 που αφορά τα ζητήµατα των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται αυτό.
Παραφράζοντας τον ποιητή που έλεγε ότι «στης Χούντας το
αλισβερίσι λεύτερο ήταν το χασίσι, ποτέ ο λαός να µην ξυπνήσει»
σήµερα σε συνθήκες κρίσης διαµορφώνεται ένα περιβάλλον άνθισης του τζόγου, ούτως ώστε να στραφεί ο εξαθλιωµένος, ο
φτωχός προς τα εκεί σε µια απατηλή προσπάθεια διεξόδου από
τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει ο λαός.
Εµείς το λέµε, λοιπόν, πολύ καθαρά: Όπως δεν µπορείτε να
βάλετε κανόνες στο Χρηµατιστήριο και στις χρηµαταγορές, έτσι
δεν µπορείτε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό τζόγο µέσα από την
επέκταση του στα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα.
Πολύ περισσότερο τώρα, µε τις δυνατότητες τις οποίες ανοίγει
η νέα τεχνολογία µε τη δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση
και τα νέα συστήµατα και τις ψηφιακές πλατφόρµες, δεν µπορούν να µπουν τέτοιου είδους περιορισµοί, παρά µόνο η απαγόρευση και η κατάργηση µόνο ως φύλλο συκής.
Από αυτήν την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι εµείς
ως ΚΚΕ καταψηφίζουµε και στο σύνολό του και επί της αρχής
και επί των άρθρων το παρόν νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό διακόπτουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Εισερχόµεθα στη συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις».
Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει τον λόγο για µια νοµοτεχνική
βελτίωση επί του άρθρου 18 του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση για το
άρθρο 18 -ύστερα από προτάσεις Βουλευτών- η οποία ορίζει ως
καταληκτική ηµεροµηνία για την αδειοδότηση των παρόχων περιεχοµένου την 30η Δεκεµβρίου 2014 αντί της 30ης Ιουνίου 2015.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Δηµήτριος Σταµάτης καταθέτει την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον
λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το ζήτηµα και το Συµβούλιο της Επικρατείας και το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής και όλοι οι αρµόδιοι εδώ και καιρό έχουν πει πως αυτές οι
συνεχείς µεταθέσεις και τα µεταβατικά στάδια, όταν δεν έχουν
και συγκεκριµένη ηµεροµηνία, πράγµατι δεν µπορούν να γίνουν
δεκτές ούτε ως πλαίσιο για τη νοµοθετική εργασία.
Εγώ επί της ουσίας, όµως, θέλω να σας πω -και γι’ αυτό δεν
αλλάζουµε, βεβαίως, άποψη σε σχέση µε την ονοµαστική ψηφοφορία που έχουµε ζητήσει- τα εξής;
Είναι σαφές ότι ακολουθούµε βήµα - βήµα και γράµµα γράµµα αυτό που ακολουθήθηκε εδώ και είκοσι, είκοσι δύο χρόνια µε τις µεταβατικές περιόδους, τις ενδιάµεσες ρυθµίσεις,
όπου όσοι βρίσκονται στην αφετηρία επί ενάµιση χρόνο παίρνουν
επιπλέον πλεονεκτήµατα από αυτά που ήδη έχουν τώρα και µπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι σαφές πως το σύνολο της κριτικής µας γι’ αυτήν τη διάταξη ισχύει γι’ αυτό το άρθρο. Λέµε για
µια ακόµη φορά ότι αυτό αφ’ ενός αποτελεί την επιτοµή της διαπλοκής σήµερα µε τους ιδιωτικούς καναλάρχες από πλευράς της
Κυβέρνησης και αφ’ ετέρου ότι θα είναι από τα πρώτα µέτρα τα
οποία, εφόσον ο λαός θα µας δώσει τη δύναµη και τη δυνατότητα, θα αλλάξουµε άρδην. Θα υπάρξει άµεσα διαγωνιστική διαδικασία για τη νέα ψηφιακή εποχή µε πραγµατικές δυνατότητες
που θα αίρουν πλήρως την τραγική αντίφαση να είναι ο πάροχος
της συχνότητας ο ίδιος µε τον πάροχο περιεχοµένου.
Όλα αυτά, σε έναν πολύ κρίσιµο τοµέα για τη δηµοκρατία στη
χώρα µας, θα φύγουν, έτσι ώστε να µπορέσει η χώρα µας να ορθοποδήσει και να µπει στη νέα εποχή και σε αυτόν τον τοµέα.
Επιµένουµε να γίνει η ψηφοφορία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Άρα θα
προχωρήσουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία του άρθρου 18.
Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από το 1989, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κυριαρχεί µια υποκριτική εκκρεµότητα που αφορά
στην οριστική ρύθµιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στη χώρα
µας. Ευθύνες γι’ αυτήν την υποκριτική εκκρεµότητα έχουν όλες
οι πολιτικές δυνάµεις, όχι µόνο οι κυβερνήσεις που υπήρξαν σε
αυτόν τον τόπο από τότε.
Ο καθένας ας θυµηθεί τη στάση του από τότε που ξεκίνησε το
φαινόµενο -πραγµατικότητα µετά- της ελεύθερης ραδιοφωνίας
και τηλεόρασης και µετέπειτα. Μόνο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
το 2002 επιχείρησε, µε βάση το νόµο Βενιζέλου του 1995, να
βάλει µπροστά διαγωνισµό για τις συχνότητες, τον οποίο στη συνέχεια η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε αρµόδιο Υπουργό
τον κ. Ρουσόπουλο, δυστυχώς, σταµάτησε.
Από την πρώτη στιγµή, κύριε Πρόεδρε, που βρεθήκαµε ενώπιον της συγκεκριµένης τροπολογίας για την παράταση, είπαµε
πως επ’ ουδενί δεν δεχόµαστε παράταση επ’ αόριστον. Δεχόµαστε µικρή παράταση γιατί υπάρχει πραγµατικό πρόβληµα µε το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Έτσι, λοιπόν, η ηµεροµηνία για την οποία µίλησε ο κύριος
Υπουργός, η 31-12-2014, είναι για µας όχι µία ακόµα ηµεροµηνία,
όχι ηµεροµηνία παράτασης αλλά ηµεροµηνία λήξης της εκκρεµότητας.
Δηλώνουµε καθαρά ότι ψηφίζουµε για τελευταία φορά µια
ανάλογη παράταση και καλούµε όλα τα κόµµατα να συµβάλουν
για να λειτουργήσει άµεσα το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, δηλώνουµε από την πλευρά µας ότι θα παρακολουθήσουµε από πολύ κοντά όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε αυτές
να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία που ο νόµος ορίζει.
Με αυτά τα δεδοµένα και όχι µε κάποια άλλη σκέψη, ψηφίζουµε τη συγκεκριµένη διάταξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή η δική µας
θετική στάση απέναντι στο άρθρο αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρό-
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πως από διάφορους µέσα σε αυτή την Αίθουσα και εκτός Αιθούσης, θα ήθελα να πω το εξής: Η Δηµοκρατική Αριστερά, ένα
κόµµα το οποίο πραγµατικά έχει τρία χρόνια µόλις ζωή, δεν καταλαβαίνει τον επιµερισµό των ευθυνών για την παράταση αυτής
της υποθέσεως είκοσι τέσσερα χρόνια.
Άρα, λοιπόν, αυτό που λέει ο κ. Κουκουλόπουλος αφορά τις
δυνάµεις οι οποίες διαχειρίστηκαν γι’ αυτά τα είκοσι τέσσερα
χρόνια την πολιτική εξουσία στη χώρα και έδιναν αυτές τις απανωτές παρατάσεις…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: New entry είστε εσείς, κύριε Οικονόµου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ, κύριε Κουκουλόπουλε, µιλάω
για τη Δηµοκρατική Αριστερά. Ακούτε τι λέω; Αν δεν ακούτε τι
λέω…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Οικονόµου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να ακούτε τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Οικονόµου, µην απαντάτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας συνιστώ να ακούτε τι λέω.
Μιλάω για τη Δηµοκρατική Αριστερά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι ήσασταν κυβέρνηση το
’89!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Κουκουλόπουλε, σας παρακαλώ.
Κύριε Οικονόµου, δεν κάνουµε διάλογο και µάλιστα τέτοιου
τύπου. Δεν τιµά ούτε τον κ. Κουκουλόπουλο ούτε εσάς. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Προστατεύστε µε σε αυτά που
λέω. Δεν µιλάω ως εκπρόσωπος του εαυτού µου, µιλάω ως εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Αν εγώ θήτευσα στα
έδρανα του ΠΑΣΟΚ για κάποια χρόνια, δεν αφορά, βέβαια, τη
Δηµοκρατική Αριστερά που αυτή τη στιγµή εκπροσωπώ και ο κ.
Κουκουλόπουλος το καταλαβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι το καταλαβαίνει, γιατί είναι στοιχειώδες.
Αυτό που λέω, λοιπόν -και λέµε ως Δηµοκρατική Αριστεράείναι ότι πραγµατικά οι παρατάσεις οι οποίες εδόθησαν µέχρι
τώρα, σκανδαλίζουν και προβληµατίζουν πάρα πολλούς και την
κοινωνία συνολικά. Η Δηµοκρατική Αριστερά φυσικά και δεν αγκαλιάζει τη διαπλοκή, όπως κάποιοι έτρεξαν να προλάβουν να
πουν. Εµείς είπαµε να δοθεί αυτή η παράταση για τελευταία
φορά. Και δικαιούµαστε να πούµε «για τελευταία φορά» ως Δηµοκρατική Αριστερά.
Από εκεί και µετά, κύριε Υπουργέ, να είναι σίγουρο για την Κυβέρνηση ότι η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θα ξαναδώσει ούτε
λευκή επιταγή ούτε συγχωροχάρτι σε αυτήν την ιστορία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Καπερνάρος για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι ιδιαιτέρως στους συναδέλφους νοµικούς και θέλω να τους τονίσω
ότι φέρουν µεγαλύτερη ευθύνη εάν δεν ενηµερώσουν και τους
άλλους συναδέλφους µας που δεν είναι νοµικοί, διότι µέσα σε
αυτό το άρθρο, το υπ’ αριθµόν 18, έχει µία φράση η οποία είναι
παγίδα. Λέει: «Οι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν νοµίµως,
σύµφωνα µε τις παραγράφους…» κ.λπ.. Είναι κάποιος νοµικός
εδώ ο οποίος να γνωρίζει -και να αναλαµβάνει την ευθύνη ότι ψηφίζει αυτό το άρθρο- επισταµένως ότι όσοι τηλεοπτικοί σταθµοί
λειτουργούν αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας, λειτουργούν νοµίµως;
Ρώτησα την άλλη φορά τον κ. Κεδίκογλου και µου είπε «άλλ’
αντ’ άλλων». Είπα: Κύριε Υφυπουργέ, πρέπει να αναλάβετε την
ευθύνη και να πείτε στο Κοινοβούλιο εάν λειτουργούν νοµίµως,
ναι ή όχι, οι τηλεοπτικοί σταθµοί. Δεν ανέλαβε αυτήν την ευθύνη
του αρνητικού ή του θετικού.
Επισηµαίνω, λοιπόν, ότι βίαια, όπως είναι, γνωστού όντως ότι
και το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο δεν λειτουργεί νοµίµως, βγήκαν αποφάσεις της ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας και
ανακάλεσε πολλές αποφάσεις του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβου-
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λίου λόγω µη νοµίµου συµπληρώσεως των µελών, όσων έχουν
τη νοµική ικανότητα να συνευρίσκονται και να συνυπάρχουν στο
Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο.
Συνεπώς έχουµε και το Συµβούλιο Επικρατείας που ανήρεσε,
που ανακάλεσε πολλές τέτοιες αποφάσεις.
Λέµε τώρα: Θα αναλάβουµε την ευθύνη να ψηφίσουµε οι Έλληνες Βουλευτές και ιδιαιτέρως οι νοµικοί, αυτό το άρθρο, το υπ’
αριθµόν 18, που λέει ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί λειτουργούν νοµίµως; Διότι δεν λειτουργούν νοµίµως. Λειτουργούν νοµιµοφανώς. Και το «νοµιµοφανώς» δεν σηµαίνει «νοµίµως».
Έχει, λοιπόν, ο καθένας από εµάς αναλάβει την ευθύνη του
µέχρι που να τελειώσει η διαδικασία, εάν ξέρει τι ψηφίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η κ.
Βούλτεψη έχει το λόγο. Παρακαλώ, όµως, επί του συγκεκριµένου, διότι η συζήτηση του άρθρου έχει γίνει. Ο κύριος Υπουργός
κατέθεσε µία βελτιωτική τροπολογία, η οποία ανέφερε µία ηµεροµηνία. Επ’ αυτής, παρακαλώ, να µιλήσουµε, γιατί πρέπει να
ολοκληρώσουµε και να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριε Καπερνάρο, έχω δώσει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Λόγω µη νοµίµου συνθέσεως του
Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καλώς.
Για το ΕΣΡ.
Η κ. Βούλτεψη έχει τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα µιλήσω πολύ σύντοµα επί του συγκεκριµένου. Δεν θα λαµβάναµε το λόγο, εάν δεν προηγούνταν όλοι
οι συνάδελφοι.
Νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι. Υπάρχει µία καθυστέρηση, επί
της οποίας τώρα θα δοθεί λύση. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται
να διαφωνούµε και όταν συµφωνούµε.
Εποµένως υπάρχει δέσµευση από τον κύριο Υπουργό. Έγινε
η βελτίωση. Πρέπει να ρυθµιστεί το θέµα. Πρέπει να πάµε στην
ψηφιακή εποχή. Τα υπόλοιπα θα ρυθµιστούν µε την καταληκτική
ηµεροµηνία που προστίθεται.
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Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Προχωράµε, εποµένως στην ψήφιση του άρθρου όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για µισό λεπτό επί του θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κατ’ αρχάς, θέλω να συνεννοηθούµε
και για τα Πρακτικά ότι αυτή δεν είναι διαδικασία εντός του Κανονισµού. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση εδώ και µέρες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έκλεισε η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πριν,
όµως, ξεκινήσουµε την ψηφοφορία, µπορεί ο κύριος Υπουργός,
µε βάση τον Κανονισµό, να κάνει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεύτερον, επειδή τοποθετήθηκαν ο κ.
Κουκουλόπουλος και ο κ. Οικονόµου, θέλω να σηµειώσω την
ανακολουθία, διότι εδώ µέσα υπάρχει φωτογραφική διάταξη για
τις 31/8, που καλύπτει απλώς κατά δέκα ηµέρες την έναρξη λειτουργίας της δηµόσιας τηλεόρασης και θέτει εκτός «γηπέδου»,
εκτός νέας ψηφιακής εποχής την ΕΡΤ. Δηλαδή, πρόκειται για
διατάξεις τις οποίες µπορείτε να ψηφίσετε µε οποιανδήποτε δικαιολόγηση, πλην, όµως, είναι ο ενταφιασµός της δηµόσιας ΕΡΤ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος - Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έχει γίνει για το άρθρο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Μα, η δηµόσια τηλεόραση έχει
εξασφαλισµένες συχνότητες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Υπουργέ, µε συγχωρείτε για ένα λεπτό.
Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί για το άρθρο. Έγινε µία νοµοτεχνική βελτίωση από τον κύριο Υπουργό.
Έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ επί του άρθρου 18 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:

1476

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος–Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Βασίλειος Κυριακάκης. Παρών.
Ο κ. Ανδρέας Ξανθός. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Η κ. Μαρία Διακάκη. Παρούσα.
Ο κ. Ιωάννης Ζερδελής. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάς. Παρών.
Ο κ. Στέφανος Σαµοΐλης. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Παρών.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Η κ. Μαρία Τριανταφύλλου. Παρούσα.
Ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης. Παρών.
Ο κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου. Παρών.
Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος.
Η κ. Αγνή Καλογερή. Παρούσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 18 του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από
τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Ηρώ Διώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί του άρθρου 18 του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα
ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Αλέξιου Τσίπρα, Ρένας Δούρου,
Γεωργίου Σταθάκη και Μανώλη Γλέζου, οι οποίοι µας γνωρίζουν
ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες
θα ψήφιζαν «ΟΧΙ» στο άρθρο 18.
Επίσης, οι συνάδελφοι κ.κ. Νικήτας Κακλαµάνης, Έλενα
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Ράπτη, Αλέξανδρος Κοντός και Λεωνίδας Γρηγοράκος απουσιάζουν και µε επιστολή τους µας γνωρίζουν ότι αν ήταν παρόντες
θα ψήφιζαν «ΝΑΙ» στο άρθρο 18.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Αναµένουµε για λίγο για το αποτέλεσµα της καταµέτρησης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Σαµαράς δεν έστειλε επιστολή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Οµολογώ ότι από
τότε που ανέλαβα δεν ήταν στον δικό µου κατάλογο.
Θα µιλήσετε για όσο γίνεται η καταµέτρηση;
Έχουµε έναν οµιλητή εγγεγραµµένο, τον κ. Γελαλή.
Κύριε Γελαλή, έχετε τον λόγο. Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Γελαλή, µιας και έχουµε αυτήν την πολυτέλεια τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Θα ξεκινήσω µε ό,τι προβλέπει ο Κανονισµός, για οκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Λοιπόν, έχετε επτά
λεπτά και αν χρειαστείτε χρόνο, θα µου πείτε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, ότι το σχέδιο
νόµου, το οποίο συζητάµε σήµερα και θα γίνει νόµος, είναι ένα
ανούσιο νοµοσχέδιο. Δεν είναι ανούσιο το νοµοσχέδιο. Είναι ένα
νοµοσχέδιο το οποίο δείχνει την κατεύθυνση την οποία θέλει να
ακολουθήσει από εδώ και πέρα η Κυβέρνηση της χώρας µας.
Πρόκειται για µία κατεύθυνση η οποία σηµαίνει ότι αυτό το οποίο
λέµε είναι όχι η πραγµατική οικονοµία αλλά διάφορα άλλα προϊόντα που θα προσπαθήσουµε να τα ωθήσουµε όσο το δυνατόν
και να τα βοηθήσουµε περισσότερο.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αφορά τους διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε και µία διεύρυνση του πεδίου των επενδύσεων
κατά 80% έναντι των στοιχείων του ενεργητικού.
Το πρόβληµα ποιο είναι τώρα; Συζητάµε για τους διαχειριστές,
αλλά δεν λέµε ποιες είναι οι εναλλακτικές επενδύσεις και ποιες
θεωρούνται εναλλακτικές επενδύσεις. Είναι οι επενδύσεις των
οποίων τα κεφάλαια έχουν µία πολύ µεγαλύτερη επενδυτική ευχέρεια και τα αποτελέσµατα αυτών από τη µία µεριά µπορεί να
είναι θετικά, αλλά µπορεί να είναι και πολύ αρνητικά.
Ο επενδυτής µέσα από αυτήν τη διαδικασία µπορεί να επενδύει σε οποιαδήποτε αγορά, σε µετοχές, οµόλογα, νοµίσµατα,
εµπορεύµατα και είναι γνωστό ότι αυτή η αγορά την οποία συζητάµε σήµερα είναι πάνω από 700 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ακόµα, µπορεί να επενδύσει και σε οικόπεδα µέσα στα οποία θα
ανεγερθούν και κτίσµατα. Είναι η γνωστή µορφή, τα hedge funds.
Γιατί αναφέρω τα οικόπεδα και τα κτίσµατα; Γιατί σηµερινό δηµοσίευµα λέει ανοιχτά ποιο είναι ένα από αυτά τα hedge funds.
Είναι η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει συγκεντρώσει επιχειρηµατικά
δάνεια ύψους 600 ως 800 εκατοµµυρίων ευρώ και µέσα από αυτήν
τη διαδικασία θέλει να κερδίσει. Οι προβλέψεις που έχει η Εθνική
Τράπεζα γι’ αυτά τα δάνεια είναι από 35 έως 60 σεντς του ευρώ.
Άρα, δηλαδή, όταν µιλάµε για τέτοιες επενδύσεις, µιλάµε για πολύ
υψηλά κέρδη, αλλά αντίστοιχα και για πολύ υψηλά ρίσκα.
Ας σχολιάσουµε λίγο αυτό το γεγονός, πώς φθάσαµε µέχρι
εδώ. Με την έναρξη της οικονοµικής κρίσης το 2008, εµφανίστηκαν τα πρώτα αποτελέσµατα στην Αµερική. Η Αµερική ήταν η
κεντρική αγορά, ήταν η αγορά όπου είχαν συσσωρευτεί όλα τα
κεφάλαια, ήταν η αγορά όπου πήγαν όλες οι επιχειρήσεις, µικρές
και µεγάλες, για να εναποθέσουν τον οβολό µε το σκεπτικό ότι
θα κερδίσουν.
Τι είχαµε; Καταστροφή της δευτερογενούς αγοράς. Αυτή,
όµως, η καταστροφή µεταδόθηκε απευθείας και στις ευρωπαϊκές
χώρες και βέβαια σε αυτόν τον κρίκο των ευρωπαϊκών χωρών
που ήταν ο πιο ευαίσθητος, όπως είναι η χώρα µας, όπου εµφανίστηκαν αµέσως τα αποτελέσµατα, γιατί και οι ελληνικές εταιρείες ήταν µέσα στη δευτερογενή αγορά.
Στο συζητούµενο νοµοσχέδιο εµφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας του διαχειριστού για αδειοδότηση, αποτίµηση περιουσιακών
στοιχείων από την πλευρά του διαχειριστού, ο ορισµός και τα καθήκοντα σαν θεµατοφύλακας, κανόνες διαφάνειας, ειδικές απαιτήσεις για µόχλευση και προώθηση µεριδίων ή µετοχών.
Στο άρθρο 4 έχουµε και κάτι άλλο: Ο διαχειριστής αναλαµβάνει τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταµείων.
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Θα τα δώσουµε, κύριε Υπουργέ, και αυτά στον ιδιωτικό τοµέα;
Θα ιδιωτικοποιήσουµε την ασφάλεια και τις συντάξεις των εργαζοµένων; Αυτό θα κάνουµε;
Το άρθρο 17 µιλάει για τιτλοποίηση των απαιτήσεων για την
αγορά κατοικιών. Στεγαστικά δάνεια: Και εδώ έχουµε µία ολική
απελευθέρωση και πλειστηριασµό της πρώτης κατοικίας. Με
αυτήν τη λογική θα προχωρήσουµε, δηλαδή; Από τη µια µεριά
ιδιωτικοποιούµε τα ταµεία από την άλλη απελευθέρωση των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας;
Το δεύτερο κοµµάτι του νοµοσχεδίου τι άλλο λέει; Αναφέρεται
σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.
Και εδώ λέει ότι πρέπει να γίνει µια βελτίωση της προληπτικής
εποπτείας, λήψη πρόσθετων µέτρων εποπτείας των τραπεζών,
των επενδυτικών επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών οµίλων, των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο επίπεδο της
τελικής µητρικής επιχείρησης.
Τι έγινε µέσα από αυτήν τη διαδικασία, κύριε Υπουργέ; Μέχρι
τώρα δεν είχαµε εποπτεία από πλευράς Τράπεζας της Ελλάδος;
Την είχαµε αυτή την εποπτεία; Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Τελικά,
οι ελληνικές τράπεζες χρεοκόπησαν. Αν δεν υπήρχε η παρέµβαση του ελληνικού κράτους, θα ήταν χρεοκοπηµένες τράπεζες
αυτή τη στιγµή.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχουµε µία ταχεία ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικών αγορών και υπηρεσιών, αλλά και µία δραστηριοποίηση
των χρηµατοπιστωτικών οµίλων σε ετερογενείς δραστηριότητες
σε πολυεθνική κλίµακα. Όµως, αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνονται υπερβολικά οι κίνδυνοι για όλες τις τράπεζες.
Επίσης, το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές και
εποπτικές αρχές να συνεργάζονται σε υπερεθνικό επίπεδο για
την αποφυγή κρίσεων, να διενεργούν τα διάφορα τεστ, να εκδίδουν ρυθµιστικά και εκτελεστικά τεχνάσµατα. Όλα αυτά δεν
υπήρχαν µέχρι τώρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τι έγιναν όλα αυτά σε διεθνές επίπεδο; Τι καταφέραµε µέχρι
σήµερα; Καταφέραµε να διασώσουµε αυτές τις επιχειρήσεις,
αυτές τις τράπεζες, µε κρατικά κεφάλαια. Μάλιστα, δεν είναι
µόνο αυτό, αλλά αυτήν την εποχή εµφανίζονται να έχουν µία
ακόµα βαρύτερη θέση στην αγορά. Άρα, δηλαδή, οι τράπεζες
ήταν ήδη χρεοκοπηµένες. Μέχρι τότε δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος σ’ αυτές; Χρεοκόπησαν οι τράπεζες, τις χρηµατοδοτούµε εµφανίζονται αυτήν τη στιγµή και αρχίζουν να παίζουν πάλι τον ίδιο
ρόλο, τον οποίο έπαιζαν και πριν µε τα χρηµατιστηριακά προϊόντα.
Παράλληλα, αυτοί οι µεγάλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί
έκαναν παράνοµες πράξεις, οι οποίες γίνονταν χωρίς κανέναν
έλεγχο. Βέβαια, σε άλλες χώρες είχαµε ποινές γι’ αυτές τις τράπεζες, ενώ στην Ελλάδα όχι. Αναφέροµαι συγκεκριµένα, λέγοντας ότι η «JP MORGAN» έρχεται σε έναν συµβιβασµό αυτή τη
στιγµή µε τη δικαιοσύνη των Ηνωµένων Πολιτειών για καταβολή
13 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Αυτό δεν έγινε –και δεν γίνεταιστην Ελλάδα. Κανένας χρηµατιστής εδώ δεν απολογήθηκε γι’
αυτό. Βέβαια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είµαστε στη λογική
των χρηµατιστηριακών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Είµαστε υπέρ της αγοράς, της πραγµατικής οικονοµίας και µέσα
εκεί θα πρέπει να βρίσκεται και η κατεύθυνση και της ελληνικής
Κυβέρνησης.
Παρ’ όλα αυτά, µπορούµε να καταθέσουµε κάποιες προτάσεις, οι οποίες ίσως να βοηθήσουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Αυτά τα πράγµατα δεν αντιµετωπίζονται µε ηµίµετρα ή µε παρεµβάσεις επιφανειακές και επιδερµικές. Προτείνουµε διαχωρισµό λιανικής και επενδυτικής τραπεζικής, απαγόρευση προς τις
τράπεζες να επενδύουν σε ριψοκίνδυνα προϊόντα και αύξηση των
κεφαλαιακών απαιτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προϊόντα τα οποία είχαν δώσει οι
τράπεζες ήταν πολύ παραπάνω από τα κεφάλαια τα οποία διέθεταν.
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Προτείνουµε, λοιπόν, αυστηροποίηση των ποινών και βέβαια
λέµε να υπάρχουν και τα νοµικά µέσα τα οποία είναι απαραίτητα
γι’ αυτόν τον έλεγχο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 269 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 18 του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 18 του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 115 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 18 του νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σύµφωνα
µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθµίσεις
του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο ενός ή περισσοτέρων ιατρείων ή οδοντιατρείων ή πολυιατρείου ή πολυοδοντιατρείου µε µονάδες αδυνατίσµατος και διαιτολογικές µονάδες και
διαιτολογικά γραφεία, χωρίς εταιρική σχέση των δικαιούχων.
Σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές ορίζεται ρητά ότι θα υφίσταται κοινός χώρος αναµονής των ανωτέρω συστεγαζόµενων
ιδιωτικών φορέων κατ’ εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας. Κατά
τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και
λειτουργίας των ως άνω ιδιωτικών φορέων (ιατρείων, µονάδων
αδυνατίσµατος και διαιτολογικών µονάδων, διαιτολογικών γραφείων) που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας και τις κατά περίπτωση ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και τους συναφείς κτιριολογικούς κανονισµούς.
Άρθρο 2
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζηµιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν µετά την 20ή
έκαστου ηµερολογιακού µήνα.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/ 2013 (Α’
167) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Ως ηµεροµηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους
2013 και των πρώτων έξι (6) µηνών του έτους 2013 ορίζεται η
20ή Σεπτεµβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι
προθεσµίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται.»
Άρθρο 3
Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγµάτευσης,
προκειµένου να διαπραγµατεύεται µε όλους τους συµβαλλόµενους παρόχους τις αµοιβές τους, τους όρους των συµβάσεων
του Οργανισµού, τις τιµές των ιατροτεχνολογικών υλικών και
φαρµάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη
διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα µέλη της
Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. Με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η σύνθεση,
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η συγκρότηση, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 4
Για την εξόφληση του συνόλου των υφιστάµενων κατά τα έτη
2010, 2011 και 2012 οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Κλάδων
Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον
Οργανισµό προς τα φαρµακεία:
α) Δεν απαιτείται η προσκόµιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρµακεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, εάν τελούν
εν ισχύ οι ήδη προσκοµισθείσες από τα φαρµακεία για την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του Οργανισµού.
β) Τα φαρµακεία υποχρεούνται όπως, εντός µηνός από την
εξόφληση, εκδώσουν και προσκοµίσουν πιστωτικό τιµολόγιο
προς τον Οργανισµό για το ποσό της εκπτώσεως επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), που
παρασχέθηκε. Η καταβολή γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των
οποίων ο κλάδος υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Εάν, µετά
την καταβολή της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόµενο ποσό µικρότερο
του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόµενους λογαριασµούς των φαρµακείων. Σε περίπτωση µη υποβολής νεότερου λογαριασµού εντός τριµήνου από την
εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις
διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 5
Παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 η προθεσµία έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων µε τις οποίες διενεργείται η µεταφορά της αρµοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για
την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαµονής και επίδοσης
των σχετικώς εκδιδοµένων, από τους δήµους της χώρας προς
τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύουν
στους Νοµούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4018/ 2011 (Α’ 215),
όπως ισχύει.
Η ηµεροµηνία µεταφοράς των σχετικών αρµοδιοτήτων στις
υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, η οποία καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 34547/11.7.2013 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (Β’ 1785), µετατίθεται
για την 31η Δεκεµβρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 6
Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4155/ 2013 (Α’ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
οµαδικών επισκέψεων σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,
ιστορικούς τόπους και µνηµεία εκτός του προκαθορισµένου
ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και κατά τις ηµέρες ανάπαυσης του προσωπικού αυτών, πέραν του προβλεποµένου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α’ 153)
τέλους, προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους διοργανωτές στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών
και για την αποζηµίωση του απασχολούµενου προσωπικού. Το
ύψος του ποσού του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται µε
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κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Αθλητισµού. Με όµοια απόφαση µπορεί να γίνεται αναπροσαρµογή του ποσού αυτού. Από την εφαρµογή της διατάξεως της
παραγράφου αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 7
1. Παρατείνεται η ισχύς της Π.Υ.Σ. υπ’ αριθµ. 41/ 3.3.1993
(Α’30) αναδροµικά από 25.8.1998 µέχρι 24.8.2021, µε δυνατότητα
περαιτέρω παρατάσεως επί πενταετία εφόσον κριθεί ότι η καθυστέρηση υλοποίησης του σκοπού οφείλεται σε υπαιτιότητα της
διοίκησης.
2. Στην παρ. 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’189) µετά
το προτελευταίο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το καθεστώς των παραχωρούµενων εκτάσεων του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγεται από το µεταγενέστερο των παραχωρήσεων ή τυχόν παρατάσεων αυτών χαρακτηρισµό των
εκτάσεων ως δάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί
ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανέγερσης κτιρίων, κτισµάτων ή
εγκαταστάσεων ή προπαρασκευαστικές εργασίες υλοποίησης
των έργων αυτών, που κατατείνουν στην πραγµάτωση του σκοπού των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του προηγούµενου εδαφίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 8
1. Συστήνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικοί, εκτός τακτικού προϋπολογισµού, λογαριασµοί για την ταµειακή διευκόλυνση της αποπληρωµής των µετακινήσεων του αστυνοµικού
προσωπικού και του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντίστοιχα, στο πλαίσιο των επιλέξιµων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων για την αντιµετώπιση των
µεταναστευτικών ροών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται τα θέµατα της κίνησης, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια των λογαριασµών αυτών.
2. Ο προσδιορισµός των καθηκόντων και υπηρεσιών των αστυνοµικών, που υπηρετούν στη Βουλή των Ελλήνων και διατίθενται
στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης για την κάλυψη των εν
γένει αναγκών της υπηρεσία αυτής, καθώς και η κίνηση και
χρήση των αντιστοίχων οχηµάτων ή µοτοσυκλετών γίνεται µε
απόφαση του Προϊσταµένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 9
Στο άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α’ 57), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 25 του ν. 3536/2007 (Α’ 42), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α. Η Επιτελική Μονάδα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη (Αρχή Πιστοποίησης) είναι αρµόδια
για την πιστοποίηση, τον καθορισµό των κατευθύνσεων και το
συντονισµό των Σωµάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό
(Υποκείµενες Αρχές) και εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την
παροχή υπηρεσιών, µέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή άλλων δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών.
β. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., κυρώνεται Κανονισµός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης, µε τον οποίο καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης. Στον Κανονισµό περιλαµβάνονται διατάξεις ιδίως για

τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Υποκείµενες Αρχές για την
έκδοση, ανάκληση και τον έλεγχο των πιστοποιητικών, καθώς και
διατάξεις για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τους µηχανισµούς
ασφαλείας, την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών
δεδοµένων και τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης προς τους τελικούς χρήστες.
γ. Ο καθορισµός των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως Υποκείµενων
Αρχών, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.»
Άρθρο 10
Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3387/2005 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το 60% του θετικού αποτελέσµατος (έσοδα µείον έξοδα)
της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών
Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό
ως δηµόσιο έσοδο ενώ το υπόλοιπο 40% παραµένει στο ΚΕΜΕΑ.
Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου µπορεί να διατίθεται µε
απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ανταπόδοση της παρεχόµενης διοικητικής
υποστήριξης σε προσωπικό και µέσα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11
1. Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού για τις οποίες είχε προκηρυχθεί η εισαγωγή σπουδαστών
πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4186 /2013 (A’ 193) συνεχίζουν
τη λειτουργία τους µέχρι και το σπουδαστικό έτος 2014 - 2015,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο προκήρυξης
εισαγωγής σπουδαστών σε αυτά.
2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
46 του ν. 4186/2013 ισχύουν και για τις ΕΠΑ.Σ. αρµοδιότητας
Υπουργείου Τουρισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 12
Στην παρ. 3, της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός εκδίδει αµελλητί
απόφαση µε την οποία συγκεκριµενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούµενες θέσεις.»
Άρθρο 13
Μετά το άρθρο 6 του ν. 4148/2013 «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 99), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Ρυθµίσεις για τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας
1. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και υπό το συντονισµό του Γραφείου Ελληνικής
Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4148/2013 (Α’ 99), όπως ισχύει, στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) υπάγονται
οι εξής αρµοδιότητες:
α) η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Τύπου,
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β) ο προγραµµατισµός, συντονισµός και υλοποίηση των διαδικασιών διαπίστευσης των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στις συνόδους κορυφής, συναντήσεις
Συµβουλίων Υπουργών και λοιπές υπηρεσιακές συναντήσεις και
εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας,
γ) ο ορισµός του επίσηµου ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού
(Host Broadcaster) και του επίσηµου φωτογραφικού παραγωγού
(Host Photographer) και η ανάθεση αρµοδιοτήτων σε αυτούς για
τη ραδιοτηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη των ανωτέρω
διοργανώσεων,
δ) ο ορισµός αναπληρωτή Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα,
ε) η διαχείριση του επίσηµου ιστοτόπου της Ελληνικής Προεδρίας, ιδίως η επεξεργασία της µορφής και του περιεχοµένου
του, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας,
στ) κάθε επικοινωνιακή δράση σχετική µε την προβολή της Ελληνικής Προεδρίας στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώµη και την
κάλυψη θεµάτων επικοινωνιακής πολιτικής που σχετίζονται µε
την άσκηση της εν λόγω Προεδρίας, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας.
2. Για τα θέµατα της προηγούµενης παραγράφου η ΓΓΕΕ συνεργάζεται µε τις αρµόδιες διπλωµατικές Αρχές και αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό και άλλους κατά περίπτωση
αρµόδιους φορείς.
3. Για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας οι
υπάλληλοι της ΓΓΕΕ που είναι τοποθετηµένοι ή αποσπασµένοι
στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας (ΓΤΕ) Βρυξελλών, Λουξεµβούργου και Στρασβούργου δύνανται να παραµείνουν στις θέσεις τους στα εν λόγω Γραφεία κατ’ ανώτατο όριο µέχρι τις
31.7.2014, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν ανώτατα όρια συνεχούς παραµονής στο ίδιο ΓΤΕ και
συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό. Για τους ίδιους λόγους είναι
επίσης, δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας στα ως άνω ΓΤΕ µέχρι τη λήξη της
Ελληνικής Προεδρίας και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο
µέχρι τις 31.7.2014.
4. Υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της ΓΓΕΕ, µε βαθµό Συµβούλου Α’ ή Β’, µπορούν να αποσπώνται σε Γραφεία Υπουργών, µέχρι τις 31.7.2014 κατ’ ανώτατο
όριο, για την επικοινωνιακή στήριξη του έργου της Ελληνικής
Προεδρίας και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών ως Προεδρευόντων του Συµβουλίου της Ε.Ε.. Οι αποσπάσεις πραγµατοποιούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού, στον οποίο έχουν
ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις και χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται βαρύνει
τη ΓΓΕΕ.»
Άρθρο 14
Προσθήκη στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013
Στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013 (Α’ 99), όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3566/2007
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.
3566/2007 (Α’ 117), όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «µε
βαθµό Συµβούλου Επικοινωνίας Α’».
Άρθρο 16
Διατάξεις για τον περιφερειακό τύπο
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1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007
(Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται όλες οι δηµοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982 (Α’65), Δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως εκάστοτε ισχύει, σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες,
εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές.»
2. α. Στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
(Α’ 68), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 2
του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (Α’ 22), αντί της ηµεροµηνίας «31η Ιανουαρίου» τίθεται η ηµεροµηνία «10η Μαρτίου».
β. Ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόµενη από την παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει, προθεσµία για την
υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, παρατείνεται
από τη λήξη της µέχρι και έναν (1) µήνα µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3548/2007, όπως συµπληρώθηκε µε την περίπτωση α’ της παρ.
2 του άρθρου 8 του ν. 3752/2009 (Α’ 40), και η περίπτωση α’ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ’ έτος οι νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες που πληρούν τις
προϋποθέσεις καταχώρισης δηµοσιεύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Για την πρώτη ένταξη
των εφηµερίδων στην παραπάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται µε τον ίδιο τίτλο οι µεν ηµερήσιες επί δύο (2) έτη, οι δε
εβδοµαδιαίες επί τρία (3) έτη. Για κάθε επόµενη ένταξή τους,
εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των δύο (2) ετών από την αµέσως
προηγούµενη ένταξη, οι εφηµερίδες αρκεί να εκδίδονται µε τον
ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος. Στην παραπάνω απόφαση εντάσσονται
οι εφηµερίδες οι οποίες πληρούν σωρευτικά καθ’ όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α)
Έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων ανά
έκδοση. Σε νοµούς µε πληθυσµό µικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δηµόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφηµερίδες αρκεί να
έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις τριακοσίων πενήντα (350) φύλλων ανά έκδοση.»
Άρθρο 17
Παράταση προθεσµίας έκδοσης προκήρυξης για την
αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών
Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 4038/2012 (Α’14) προθεσµία για την έκδοση προκήρυξης µε
αντικείµενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 31.12.2013.
Άρθρο 18
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α’ 82), οι
τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν νοµίµως σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α’ 14),
εφόσον εξέπεµπαν τηλεοπτικό πρόγραµµα στις 31.8.2013, συµβάλλονται µε νοµίµως αδειοδοτηµένο πάροχο δικτύου για την
ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατός τους, µέχρι τη χορήγηση
αδειών παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει
να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατός τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις
της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.
Άρθρο 19
Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παρ. ΙΓ του άρ-
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θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες λειτουργίας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό
φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής
κατά της Διαφθοράς, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις του
τις σχετικές υποχρεώσεις.»

Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών εγκρίνεται η µετακίνηση οποιουδήποτε συνεργάτη για εργασία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2685/1999.
Ο Εθνικός Συντονιστής λαµβάνει αποδοχές Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου.»

Άρθρο 20
Εθνικός Συντονιστής για την αντιµετώπιση
των ναρκωτικών

Άρθρο 21
Έλεγχος των νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Το άρθρο 49, του ν. 4139/2013 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«1) Ο Εθνικός Συντονιστής για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, µε 5ετή θητεία και είναι
εξειδικευµένος επιστήµονας εγνωσµένου κύρους από το χώρο
των επιστηµών της υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστηµών.
2) Ο Εθνικός Συντονιστής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προεδρεύει και προΐσταται της, κατά το άρθρο 50 του ως
άνω νόµου, Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού για
την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
β. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή όργανα µε συναφές αντικείµενο. Σε περίπτωση κωλύµατος, ορίζει αντικαταστάτη για τη συµµετοχή στα διεθνή όργανα.
γ. Παρακολουθεί την πορεία της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι αρχές, οι στόχοι,
οι δράσεις, οι ενέργειες, τα µέτρα, το χρονοδιάγραµµα και τα οικονοµικά µεγέθη (κόστη) για την κάλυψη των δράσεων.
δ. Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
ε. Αξιολογεί την εφαρµογή και την πρόοδο της Εθνικής Στρατηγικής.
στ. Συνεργάζεται µε τους Υπουργούς οι οποίοι συµµετέχουν
στη Διϋπουργική Επιτροπή (άρθρο 48) και ανταλλάσει απόψεις
σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαµόρφωση της πολιτικής για την
αντιµετώπιση των ναρκωτικών.
ζ. Αναλαµβάνει συµβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο στη
Διϋπουργική Επιτροπή.
η. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες και τους οργανισµούς που
εµπλέκονται στην πολιτική της αντιµετώπισης των ναρκωτικών
και συντονίζει τις δράσεις τους.
θ. Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες οικονοµικά, στατιστικά και διοικητικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη δράση τους για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών.
ι. Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
για θέµατα αντιµετώπισης των ναρκωτικών.
κ. Ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή µε ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και περιέχει
την πορεία και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
λ. Ο Εθνικός Συντονιστής συστήνει Συµβουλευτική Επιτροπή,
αποτελούµενη από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις
και εµπειρία στην αντιµετώπιση των ναρκωτικών όπως καθηγητές
πανεπιστηµίου και ειδικοί επιστήµονες µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, πρόσωπα που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα αντιµετώπισης των ναρκωτικών.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή έχει ως αποστολή να υποβάλει εισηγήσεις προς τον Εθνικό Συντονιστή σε θέµατα της πολιτική
αντιµετώπισης των ναρκωτικών, µε σκοπό την επιβοήθηση του
έργου του.
3) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η
διοικητική υποστηρικτική δοµή που συνεπικουρεί τον Εθνικό Συντονιστή στο έργο του και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
4) Οι δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας εγγράφονται στους
οικείους κωδικούς (ΚΑΕ) ειδικού Φορέα εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας. Η διενέργεια των δαπανών της
υπηρεσίας όπως π.χ. µετακινήσεις, συνέδρια κ.α. γίνεται από τη

1. Ο έλεγχος των λοιµώξεων που συνδέονται µε τη νοσηλεία
των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας αποτελεί βασική
αρµοδιότητα και ευθύνη των Διοικήσεων αυτών. Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των Διοικήσεων όσον αφορά στον
περιορισµό των νοσοκοµειακών λοιµώξεων θα βασιστεί στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης συγκεκριµένων δεικτών
ελέγχου λοιµώξεων.
2. Ο καθορισµός των δεικτών ελέγχου νοσοκοµειακών λοιµώξεων ορίζεται µετά από εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, που αποτελεί
τον αρµόδιο Φορέα για την επιτήρηση των νοσοκοµειακών λοιµώξεων.
3. Οι συγκεκριµένοι δείκτες υπολογίζονται µε βάση δεδοµένα
που πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγονται από τις δοµές υγείας
που θα αποδίδονται στους Αρµόδιους Φορείς, κοινοποιούνται
στο Υπουργείο και στο ΕΣΥ - NET και αποτελούν βασικό κριτήριο
αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας
για κάθε νοσοκοµείο.
4. Κάθε Μονάδα Υγείας υποχρεούται να κοινοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και να αναρτά στο ΕΣΥ - NET: α) τη συνολική ετήσια
δαπάνη για τον περιορισµό των νοσοκοµειακών λοιµώξεων στο
συγκεκριµένο νοσηλευτικό ίδρυµα, β) τη συνολική ετήσια δαπάνη
για την θεραπεία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων στους νοσηλευθέντες ασθενείς στο συγκεκριµένο νοσηλευτικό ίδρυµα.
5. Συστήνεται Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων (ΕΝΑ) σε
κάθε Μονάδα Υγείας, η οποία θα λαµβάνει οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ ως αρµόδιος φορέας για την πρόληψη των νοσοκοµειακών
λοιµώξεων. Υποχρεωτική θεωρείται η παρουσία νοσηλεύτριας
επιτήρησης λοιµώξεων.
Με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας εξειδικεύονται τα θέµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 «ελεγκτική Διαδικασία» του ν.
2920/2001 (Α’ 131) «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας» (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Τα Νοµικό Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε
διαχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή
του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του
Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 22
1. Στη παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 3366/1955 (Α’ 258), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπληρώνεται εδάφιο δ’, ως εξής :
«δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόµιµης
απαλλαγής από αυτήν, χορηγούµενη από το Υπουργείο Υγείας.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε µήνες
πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε
αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης για τις
θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή
άγονες και προβληµατικές σύµφωνα µε το π.δ. 131/1987 (Α’73),
καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία,
ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία.
Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόµενη στην
αριθ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (Β’ 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσµάτων και τοποθέτησης αγροτικών
ιατρών.
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Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε
Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο
της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντο ιατρό, µπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού µετά
από εισήγηση του Νοσοκοµείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο
Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναµο Περιφερειακό
Ιατρείο.
Η παράταση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, έχει δε µέγιστη διάρκεια δώδεκα µήνες και λήγει µε την
ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται µε βάση την
επόµενη προκήρυξη.
Επιπλέον, στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές στη Γ’ Ζώνη σύµφωνα µε την Υ10α/Γ.Π. (Β’
1145) αν η θέση, που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί να
παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας
ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα µηνών και µέχρι να
καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, µπορεί να
παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστηµα η θητεία του υπηρετούντος, µε παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή
Πολυδύναµο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει
παραµείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που
ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έµειναν κενές από αιφνίδια
παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις
σε άγονες ή αποµακρυσµένες νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές στη Γ’ Ζώνη ως ανωτέρω θα υπηρετούν στο Κέντρο
Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Ιατρείο της
ευθύνης του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η µετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναµα Ιατρεία της ευθύνης του, µόνο σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις και µετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκοµείου, που υπάγονται.
3. To άρθρο 2 τοu v. 3754/2009 (Α’ 43) συµπληρώνεται µετά
τη λέξη «πανεπιστηµιακό» και µετά τη λέξη «εβδοµάδας» ως ακολούθως:
«Το επίσηµο ωράριο των νοσοκοµειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήµερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφηµερία παρέχεται στον
ιατρό, νοσοκοµειακό ή πανεπιστηµιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου,
σε εργάσιµη ηµέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν µεταφέρεται πέραν της µιας εβδοµάδας από την ηµέρα πραγµατοποίησης της ενεργούς εφηµερίας.
4. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας
υπαίθρου στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές στη Γ’ Ζώνη ως ανωτέρω αναγνωρίζεται και
υπολογίζεται εις πενταπλούν σε σχέση µε την προϋπηρεσία των
υπόλοιπων ιατρών του καταλόγου Α’.
5. Για την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τη σύναψη σύµβασης
µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή υπηρεσιών υγείας, οι ιατροί υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας
υπαίθρου ή νόµιµης απαλλαγής από αυτήν.
6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και καταλαµβάνει τους ιατρούς, που
θα αποφοιτήσουν µε την έναρξη ισχύος του νόµου.
Άρθρο 23
Παράταση συµβάσεων µισθώσεως έργου
ιατρών ΕΟΠΥΥ
1. Οι λήξασες, εντός του έτους 2013 σύµφωνα µε το άρθρο 27
παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, συµβάσεις µίσθωσης έργου ιατρών και οδοντιάτρων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνονται µε την αυτή έννοµη σχέση µέχρι τις
31.12.2013.
2. Οι λήξασες, µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος εντός του
έτους 2012 ή εντός του έτους 2013, συµβάσεις µίσθωσης έργου
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των ιατρών των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ασφαλιστικών Φορέων, παρατείνονται µέχρι τις 31.12.2013. Οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και όχι ως ελεγκτές ιατροί στις Μονάδες Υγείας του Οργανισµού.
3. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως
ισχύει, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που προβλέπονται από τη
διάταξη της παρ. 8 περίπτωση α’ του άρθρου 19 του ν.
3846/2010, καθώς και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς των
άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και των παραγράφων
1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997 (Α’ 206).
Άρθρο 24
1. Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πού συνάφθηκαν κατά το σχολικό έτος
2012-2013 από τις Περιφέρειες, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
της, από 4.9.2012, Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 171),
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.4089/2012 (Α’ 206),
χωρίς την τήρηση της διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 278 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α’ 85), θεωρούνται νόµιµες και µπορούν να παραταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100
του ν. 4182/2013 (Α’ 185).
2. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1.α. του άρθρου 47 του ν.
4141/2013 παρατείνεται µέχρι και τις 30.6.2013 συµπεριλαµβανοµένης και της εκκαθάρισης των καθ’ υπέρβαση δαπανών του
Α’ εξαµήνου του 2013.
Άρθρο 25
Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζοµένων σε εµπορικά καταστήµατα που λειτουργούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Η
απασχόληση των εργαζοµένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόµιµη και αµείβεται σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αµοιβή για εργασία κατά
τις Κυριακές.
Στους εργαζόµενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 δύναται να χορηγηθεί η
αναπληρωµατική ανάπαυση σε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδας
που προηγείται των Κυριακών αυτών.
β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της από την
Βουλή των Ελλήνων.»
Άρθρο 26
Ακίνητα και εκτάσεις ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου,
υπόλοιπα στεγαστικών προγραµµάτων, η διαχείριση - αξιοποίηση
των οποίων ανήκε µέχρι τις 30.6.2012 στο πρώην Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τελούν στο εξής υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία
αναγράφονται οι λέξεις «ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών»,
«ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας», «ο Υπουργός Κοινωνικής
Περιθάλψεως», «ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» στο εξής νοείται ο Υπουργός Υγείας. Η διαχείριση
και η αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων πραγµατοποιείται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν γνώµης του Συµβουλίου Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης της Περιουσίας.
Άρθρο 27
Άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα
χορήγησης από το ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονοµική µεταφορά ασθενών, σύµφωνα µε τις προ-
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διαγραφές που θέτει το ΕΚΑΒ.
Άρθρο 28
Με απόφαση του Διοικητού του Νοσοκοµείου, οι ειδικευµένοι ιατροί του Νοσοκοµείου µία ηµέρα ανά µήνα θα επισκέπτονται τα
Κέντρα Υγείας που υπάγονται στο Νοσοκοµείο, προκειµένου να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ειδικά προβλήµατα των ασθενών
των Κέντρων Υγείας.
Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς στην ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η εξουσιοδότηση
παρεσχέθη.
Επανερχόµαστε στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 και
κορυφώθηκε το Σεπτέµβριο του 2008 µε την κατάρρευση της
αµερικανικής επενδυτικής τράπεζας «LEHMAN BROTHERS»,
ανέδειξε την ανάγκη µιας σειράς µεταρρυθµίσεων ώστε να διασφαλιστεί τόσο η σταθερότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών όσο και η
προστασία των επενδυτών.
Αυτό που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν ότι
τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους, οι οποίοι αφορούν άµεσα όχι µόνο τους επενδυτές αλλά
και τη σταθερότητα και την ακεραιότητα των κεφαλαιαγορών.
Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ποικίλης φύσεως και περιλαµβάνουν το
συστηµικό κίνδυνο, στο βαθµό στον οποίο συστηµικά σηµαντικά
πιστωτικά ιδρύµατα επενδύουν σε µεγάλη έκταση σε αυτά, µικροοικονοµικούς προληπτικούς κινδύνους, κίνδυνο για την προστασία των επενδυτών, είτε λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησής
τους είτε λόγω σύγκρουσης συµφερόντων, αλλά και κινδύνους
για την ακεραιότητα της αγοράς λόγω ενδεχόµενης κατάχρησης
της αγοράς και έλλειψης διαφάνειας.
Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία των εναλλακτικών αυτών
επενδυτικών κεφαλαίων δεν σχετίζεται άµεσα µε τα αίτια που
οδήγησαν στη χρηµατοπιστωτική κρίση, οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε τη δραστηριότητά τους µπορεί να θεωρηθεί ότι σε
ορισµένες, τουλάχιστον, περιπτώσεις συνέβαλαν στην αναταραχή που δηµιουργήθηκε, ιδίως σε ό,τι αφορά προβλήµατα ρευστότητας που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προκρίθηκε η υποχρεωτική υιοθέτηση, εκ µέρους της χρηµατοοικονοµικής αγοράς,
συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου, των κατάλληλων δηλαδή εργαλείων για τον προσδιορισµό, τη µέτρηση, την παρακολούθηση
και τη διαχείρισή του, τα οποία θα παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες κατά τη λήψη αποφάσεων, εκ µέρους –στην προκειµένη περίπτωση- του οργανισµού εναλλακτικών επενδύσεων.
Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι η διαχείριση κινδύνου δεν είναι
κάτι το καινοφανές στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Αντιθέτως, σε
κλάδους όπως οι τραπεζικοί, έχει εισαχθεί µε τις Συµφωνίες της
Βασιλείας επί µακρό χρονικό διάστηµα.
Συνεπώς το πλαίσιο των νοµοθετικών κειµένων που γέννησε η
χρηµατοπιστωτική κρίση, µεταξύ των οποίων και η οδηγία, στοχεύουν στην επέκταση της εφαρµογής των συστηµάτων αυτών.
Με τις διατάξεις του πρώτου µέρους των άρθρων 1 έως 53 ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 2011/61 της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που διαχειρίζονται ή προωθούν εµπορικά τέτοιους οργανισµούς. Με τις εν λόγω διατάξεις
συµπληρώνεται το θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τις επενδυτικές
δράσης σε συνέχεια της νοµοθεσίας για τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αφορούν το σύνολο των λοιπών
επενδυτικών κεφαλαίων, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής ανοικτού
ή κλειστού τύπου επενδύσεων κ.λπ., που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παραπάνω οδηγίας.
Οι κυριότερες διατάξεις που προβλέπει το παρόν σχέδιο
νόµου είναι οι ακόλουθες:
Πρώτον, θεσπίζονται συγκεκριµένοι κανόνες σχετικά µε τον
τρόπο µε τον οποίο οι διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων διαχειρίζονται τα συγκεκριµένα κεφάλαια. Ειδικά για
την Ελλάδα οι ΔΟΕΕ έχουν τη νοµική µορφή της ανωνύµου εταιρείας. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας σύστασής τους και τη εν
συνεχεία διαχείριση οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων. Το
µετοχικό κεφάλαιο των ΔΟΕΕ χωρίζεται σε 300.000 ευρώ, εφόσον γίνεται ίδια εσωτερική διαχείριση του οργανισµού, ή 125.000
ευρώ, εφόσον ο οργανισµός διαχειρίζεται από εξωτερική ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης.
Τρίτον, προβλέπεται πιο ευέλικτο καθεστώς λειτουργίας σε µικρότερους ΔΟΕΕ, εφόσον πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Τέταρτον, θεσπίζεται πολιτική αποδοχών για εκείνες τις κατηγορίες προσωπικού, των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των
εναλλακτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται.
Πέµπτον, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την αξιόπιστη και
αντικειµενική αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων.
Έκτον, στο πλαίσιο της ανάγκης διαχωρισµού των λειτουργιών
φύλαξης και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και διαχωρισµού των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών από αυτά
του διαχειριστή, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις που αφορούν το
διορισµό και τα καθήκοντα του θεµατοφύλακα.
Η διάταξη διασφαλίζει την αυτονοµία του θεµατοφύλακα, ο
οποίος πρέπει να είναι διαφορετικό νοµικό πρόσωπο από αυτό
του διαχειριστή και να είναι συνεπής προς τις αντίστοιχες διατάξεις περί θεµατοφύλακα που ισχύουν και για άλλες µορφές επενδυτικών κεφαλαίων.
Έβδοµον, επιβάλλεται η υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών από τους διαχειριστές των εναλλακτικών επενδύσεων που
χρησιµοποιούν µόχλευση.
Όγδοον, ενισχύεται η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων εποπτικών αρχών έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και να µπορούν οι πληροφορίες να ανταλλάσσονται µε αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διευκολύνεται η συλλογική ανάλυση του αντίκτυπου της µόχλευσης καθώς
και η κοινή αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων.
Ένατον, γίνεται χρήση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει
η οδηγία στα κράτη-µέλη να επιτρέψουν τη διάθεση οργανισµού
εναλλακτικών επενδύσεων και σε ιδιώτες επενδυτές υπό προϋποθέσεις.
Δέκατον, ο νόµος θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά µε τις τρίτες χώρες που αφορούν µεταξύ άλλων την εµπορική προώθηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε διαβατήριο οργανισµού εναλλακτικών επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους διαχειρίζεται διαχειριστής οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου –άρθρα 54 έως 98- ενσωµατώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2011/89 σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων. Η υπό εξέταση οδηγία 2011/89 αποτελεί την
πρώτη αναθεώρηση της παλιάς οδηγίας, βάσει των διδαγµάτων
που αντλήθηκαν κατά τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-2009.
Μεταξύ των άλλων, η οδηγία τροποποιεί το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των τραπεζών, των επενδυτικών επιχειρήσεων και
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ασφαλιστικών, αναθεωρεί τους κανόνες για τον προορισµό των
οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, εισάγει νέες απαιτήσεις
διαφάνειας για τη νοµική και οργανωτική δοµή των ετερογενών
δραστηριοτήτων, αλλά και των ιδίων των τραπεζικών και ασφαλιστικών οµίλων και θεσπίζει δυνατότητα για το συντονιστή να
διενεργεί προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε τακτική
βάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με τις νοµοθετικές διατάξεις του τρίτου µέρους –το πρώτο
τµήµα, άρθρο 99 έως 103- επιδιώκεται η θέσπιση ρυθµίσεων
προς την κατεύθυνση της πλήρους εναρµόνισης µε τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 648/2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα
αρχεία καταβολής συναλλαγών.
Ο Κανονισµός µεταξύ άλλων εισάγει προβλέψεις για τη βελτίωση της διαφάνειας και µείωσης των κινδύνων που σχετίζονται
µε την αγορά των έξι χρηµατιστηριακών παραγώγων και εισάγει
καινούργιους κανόνες για τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους
και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Με αντίστοιχα άρθρα
του νοµοσχεδίου ορίζονται οι αρµόδιες αρχές.
Με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 –δεύτερο τµήµαεπεκτείνεται το επενδυτικό προφίλ των ανωνύµων εταιρειών
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, προκειµένου να συνδράµουν στην
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Ειδικότερα, αυξάνεται το ποσοστό του χαρτοφυλακίου, στο
οποίο µπορούν να επενδύουν ανά εκδότη από 10% σε 20%, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία στις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου να επενδύουν περισσότερα κεφάλαια σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη τη χρηµατοδότηση µεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων. Με σκοπό την εναρµόνιση των σχετικών
ρυθµίσεων το ίδιο ποσοστό 20% προβλέπεται και για επένδυση
σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων.
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα σε ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου να αποκτούν µέχρι 35% των κινητών
αξιών µη εισηγµένων εταιρειών που πρόκειται να εισαχθούν στη
χρηµατιστηριακή αγορά εντός πενταετίας από την επένδυση. Με
αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται οι τοποθετήσεις µε απόκτηση
ελέγχου σε µη εισηγµένες εταιρείες και διευκολύνεται η προετοιµασία τους για τη µετέπειτα εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο.
Τέλος, µε την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 απαλείφονται οι διάφοροι περιορισµοί
επενδύσεων των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών –ΕΚΕΣ- σε κλάδους επιχειρήσεων, οι οποίοι λειτουργούσαν κατ’ ουσίαν αποτρεπτικά στην προσπάθεια ενίσχυσης των
επιχειρήσεων, αλλά και σε πλήρη αντίφαση µε την παράγραφο
3 του ιδίου άρθρου, όπου παρέχει τη δυνατότητα στις ΕΚΕΣ να
επενδύουν χωρίς περιορισµό στους κλάδους αυτούς.
Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται
το πλαίσιο λειτουργίας των παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών και
τηλεπικοινωνιακών µέσων. Συγκεκριµένα, µετά την έκδοση κάποιων καταδικαστικών αποφάσεων του ΕΣΡ και της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
υποδείξεις της τελευταίας, η διάταξη προβλέπει ότι η διεξαγωγή
και η µετάδοση των παιγνίων γίνεται µόνο κατόπιν χορήγησης
της σχετικής άδειας από την επιτροπή. Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισµός διεξαγωγής του ελέγχου παιγνίων
εξειδικεύεται και θεσπίζεται ένα πλαίσιο µεταβατικής διεξαγωγής
παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα µε
σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού και ιδιαίτερα
των ανηλίκων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 920 και ειδικό αριθµό 174 σχετικά µε τις
ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας και τις
εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών των αξιών, πρόκειται για την
τροποποιητική διάταξη κοινής αποδοχής από το Υπουργείο και
τους αρµόδιους θεσµικούς φορείς.
Με το άρθρο 1 της εν λόγω τροπολογίας βελτιώνεται το εθνικό
θεσµικό πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ προκειµένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και ο περιορισµένος επενδυτικός τους ορίζοντας µε
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άλλα συναφή προϊόντα που υφίστανται σε άλλες αγορές όπως
αυτές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων.
Με το άρθρο 2 θωρακίζεται περαιτέρω η εταιρεία εκκαθάρισης
συναλλαγών των αξιών και διαχωρίζεται απ’ αυτές του κεντρικού
αντισυµβαλλοµένου και παράλληλα ενισχύεται η εµπιστοσύνη
των επενδυτών µε τη βελτίωση της φερεγγυότητας του συστήµατος εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών της υφισταµένης αγοράς.
Με τις νέες ρυθµίσεις ενισχύεται το εκκαθαριστικό κεφάλαιο
το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΚ, η οποία θα µπορεί να διαχωρίζει
τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους, που σύµφωνα µε τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου της διαθέτει για το σύστηµα αξιών,
εισφέροντάς τους µε τη µορφή µερίδας της στο κεφάλαιο εκκαθάρισης.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι σχετικοί πόροι θα µπορούν να χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς και µόνο προς κάλυψη κινδύνων του
συστήµατος αυτού και µάλιστα για την κάλυψη της ζηµιάς προερχόµενης από υπερηµερία µέλους, ως τελευταία γραµµή άµυνας που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση µη επάρκειας προς
κάλυψή της από τις µερίδες των λοιπών εκκαθαριστικών µελών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (188/45/4-4-2011).».
Ο κ. Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ, έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το νοµοσχέδιο τόσο από την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και από την άποψη της παραδοµένης Κυβέρνησής
σας, θυµίζει το δολοφόνο που γυρίζει στον τόπο του εγκλήµατος.
Πού γυρίζετε; Γυρίζετε στην κερδοσκοπία. Δεν έχετε καταλάβει αυτήν την κρίση, τη διεθνή, την παγκόσµια κρίση, την οποία
όταν την πήρατε χαµπάρι ήταν πάρα πολύ αργά, είχατε καταστρέψει ήδη τη χώρα. Και σας προειδοποιούσαµε τότε βεβαίως,
σας λέγαµε πού πάνε τα πράγµατα. Δεν καταλαβαίνατε απολύτως τίποτα. Κοιµόσασταν τον ύπνο του δικαίου. Και δεν µιλάω
προσωπικά, µιλάω για τις κυβερνώσες αυτές παρατάξεις που
διαχρονικά έχουν εκποιήσει αυτήν τη χώρα και την έχουν παραδώσει στην έσχατη πολιτική υποτέλεια.
Δεν είχατε αντιληφθεί καν πού πηγαίνουµε. Κι όταν σας λέγαµε
πού πηγαίνουµε από το 2007 –µην χαµογελάτε, το 2007 τα λέγαµε εδώ, απ’ αυτό το Βήµα- …
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν ήµουν εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διότι εδώ υπάρχει µία κατεστηµένη πολιτική τάξη, η οποία αποµυζά αυτήν τη χώρα, χωρίς να
προσφέρει την παραµικρή υπηρεσία!
Λοιπόν, όταν σας τα λέγαµε απ’ αυτό το Βήµα, µας εµπαίζατε
και µας κοροϊδεύατε. Όταν σας λέγαµε ότι έχετε καταστήσει την
Ελλάδα µία απέραντη φούσκα, δανειακή φούσκα, µε τεράστια
δάνεια στο δηµόσιο, τεράστια υπερχρέωση του δηµοσίου, τεράστια υπερχρέωση των νοικοκυριών…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είχατε αντίρρηση εσείς; Τα καταψηφίζατε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …και τεράστια υπερχρέωση του
δηµοσίου, όταν σας λέγαµε ότι όλη αυτή η υπερχρέωση δεν έχει
προσφέρει το παραµικρό στην ανάπτυξη της χώρας, αντίθετα
αυτή η υπερχρέωση θα πνίξει την Ελλάδα κι όταν λέγαµε απ’
αυτό το Βήµα, εν όψει και της κρίσης που επήρχετο, εσείς βλέπατε ρυθµούς ανάπτυξης 4%, 5%, θαυµάσιες προοπτικές, θαυµάσια χρόνια και ότι δεν υπάρχει ούτε καν κρίση. Δεν το
αντιλαµβανόσασταν.
Η ουσία, λοιπόν, είναι ότι ερχόσαστε εδώ για να ρυθµίσετε τι;
Τα πιο επιθετικά και κερδοσκοπικά εργαλεία του πλανήτη. Αυτά
πάτε να ρυθµίσετε. Αυτά τα οποία είναι εκτός και µάλιστα δεν
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υπόκεινται καν στις οδηγίες για τους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων. Δηλαδή, µιλάµε για τους γύπες, µιλάµε για τα αρπακτικά, µιλάµε για αυτά τα κεφάλαια που µόνο σκοπό έχουν να
συντρίψουν, να λεηλατήσουν προκειµένου να αποφέρουν κέρδος. Είναι εκεί που βάζουν τα λεφτά τους αυτοί οι οποίοι έχουν
βεβαίως πολλά λεφτά και θέλουν από µέρα σε µέρα, από εβδοµάδα σε εβδοµάδα να διαµορφώσουν τέτοιες συνθήκες, ώστε να
βγάλουν απίστευτα κέρδη.
Αυτά τα κεφάλαια πάτε να ρυθµίσετε; Είναι δυνατόν να ρυθµιστούν; Εδώ, µέσα στο νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό πλαίσιο
που ακολουθείτε, δεν µπορείτε καν να ρυθµίσετε το δηµόσιο και
την προοπτική του. Δεν µπορείτε να ρυθµίσετε το δηµόσιο δανεισµό, δεν µπορείτε να ρυθµίσετε το δανεισµό των τραπεζών.
Αυτά έκαναν µία φούσκα µπροστά στα µάτια σας, µία τεράστια
φούσκα, χωρίς προοπτική και χωρίς βάθος.
Θα κάνετε, λοιπόν, ρύθµιση αυτών των άκρως επιθετικών, κερδοσκοπικών κεφαλαίων και µας το φέρνετε εδώ σοβαρά, λέγοντας για την περίφηµη αυτή ευρωπαϊκή επιτροπή; Μα, αυτή είναι
συνυπεύθυνη µαζί µε τους αµερικάνικους θεσµούς, που υποτίθεται ασκούσαν τον απόλυτο έλεγχο και ήξεραν που πηγαίνουν
τα πράγµατα, χαλιναγωγούσαν τις αγορές και ρύθµιζαν τα
πάντα.
Τα δύο αυτά κέντρα είναι αυτά που έριξαν τον πλανήτη στην
άβυσσο και αυτήν τη στιγµή έχουν βρει τα πειραµατόζωα. Πειραµατόζωα, από την άποψη των πολιτικών που εφαρµόζουν λεηλασίες και βλέπω τώρα και πειραµατόζωα στη στρατηγική της
έντασης. Μας χρησιµοποιούν δηλαδή και χρησιµοποιούν την Κυβέρνησή σας, µία κυβέρνηση της ακραίας υποτέλειας. Μιλάµε
για µία υποτέλεια, η οποία έχει να εµφανιστεί στη χώρα –και µπορεί να συγκριθεί- από τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια –αν µπορεί
να συγκριθεί και µε το τότε- διότι αυτά που βλέπουµε σήµερα να
ισχύουν, να εφαρµόζονται, να ακολουθούνται είναι πρωτοφανή.
Οι χειρότερες αποικίες, τα χειρότερα προτεκτοράτα που έχουν
εµφανιστεί σε αυτόν τον πλανήτη, δεν έχουν εφαρµόσει τέτοιες
πολιτικές. Κάνατε ψιλοτσαµπουκά στην τρόικα και ο ψιλοτσαµπουκάς έγινε άτακτη υποχώρηση.
Δεν αναγνωρίζατε ότι υπάρχει δηµοσιονοµικό κενό. Σιγά-σιγά
πήγατε στα 500 εκατοµµύρια, προσπαθήσατε να βρείτε τρόπους
να τα µπαλώσετε και όµως η τρόικα δεν ερχόταν. Η τρόικα ήρθε,
όταν αποδεχθήκατε ότι πλέον το δηµοσιονοµικό αυτό κενό είναι
τεράστιο, και ότι για να πάρετε τη δόση του 1,1 δισεκατοµµυρίου
πρέπει να δώσετε τη χαριστική βολή στις αµυντικές βιοµηχανίες
και σωρηδόν να διώξετε τον κόσµο από το δηµόσιο, να ακολουθήσουν οι διαθεσιµότητες και οι απολύσεις και µπαίνετε –υποτίθεται- σε διαπραγµάτευση.
Ποια είναι η διαπραγµάτευση; Το πώς θα εφαρµόσετε το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της τρόικας. Αυτή είναι η λεγόµενη διαπραγµάτευση. Διότι, µε την τρόικα δεν µπορείς να διαπραγµατευτείς. Στην τρόικα είσαι υπάλληλος και ή την διώχνεις και ακολουθείς µία άλλη πολιτική -µε όποιες δυσκολίες και αν έχει, διότι
πρόκειται για άλλη πολιτική, άλλη πορεία, που αναλαµβάνεις την
τύχη της χώρας σου- ή όσο την κρατάς, γίνεσαι υπάλληλός της
και µάλιστα υπάλληλος στη χειρότερη µορφή. Είναι σαν τις εργασιακές σχέσεις της ζούγκλας που έχετε εγκαθιδρύσει σε
αυτήν τη χώρα, εργασιακές σχέσεις δουλοπαροικίας. Αυτή είναι
η σχέση τρόικας-Κυβέρνησης: σχέση δουλοπαροικίας.
Έρχεστε, λοιπόν, εδώ να µας πείτε ότι µπορείτε να τα θέσετε
υπό έλεγχο τα περίφηµα αυτά εργαλεία. Δεν τίθενται υπό έλεγχο
τα εργαλεία αυτά. Δεν µπορούν να τεθούν υπό έλεγχο. Γιατί,
όµως, το κάνετε; Διότι, για να υπηρετηθεί ο νεοφιλελεύθερος
δογµατισµός, χρειάζεται να επιτρέψει να ανθίσουν όλα τα λουλούδια σε όλες τις αγορές, αλλιώς δεν υπάρχει νεοφιλελεύθερος
δογµατισµός ούτε παγκοσµιοποίηση.
Εποµένως, υποχρεωτικά σέρνεστε πίσω από τις αγορές και
την κερδοσκοπία τους, θεωρώντας ότι µπορείτε να ελέγξετε,
αλλά δεν καταλαβαίνετε και δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι και
οι αγορές και η κερδοσκοπία είναι πάντοτε πολύ πιο µπροστά
από την πολιτική και αυτές καθορίζουν το νόµο τους. Ο νόµος
αυτός είναι σκληρός, αδυσώπητος, αµείλικτος και καταστρέφει
τα πάντα στο διάβα του.
Αυτό ζούµε στην Ελλάδα µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Το
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ζει όλος ο πλανήτης, γιατί µη νοµίζετε ότι η ύφεση πέρασε. Δεν
έχει περάσει. Η κρίση αυτή, για να ακριβολογώ, δεν έχει παρέλθει παρ’ όλα τα «φάρµακα» που εφαρµόζουν από εδώ και από
εκεί.
Νοµίζουν ότι έτσι θα ξεπεράσουµε την κρίση. Η κρίση αυτή δε
θα ξεπεραστεί. Η κρίση αυτή θα ξεπεραστεί –αν ξεπεραστεί- µε
πολύ µεγάλες συµφορές. Και αυτές είναι µπροστά µας. Εκτός
αν προλάβουν οι λαοί να ανατρέψουν τα σηµερινά βρώµικα καθεστώτα, που κυριαρχούν και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού,
για να µπορέσουν να ανοίξουν καινούριους προοδευτικούς και
σοσιαλιστικούς ορίζοντες.
Αυτή είναι η απάντηση στη σηµερινή κρίση και όχι αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες δεν µπορούν να απαντήσουν στο παραµικρό στο κερδοσκοπικό παιχνίδι, ούτε να το ελέγξουν, ούτε
να το χαλιναγωγήσουν. Αντίθετα, αναγνωρίζουν αυτήν την κερδοσκοπία µε αυτές τις οδηγίες και προσπαθώντας να την ελέγξουν, στην ουσία, τη νοµιµοποιούν, της δίνουν τον αέρα για να
συνεχίσει να πορεύεται και να διαµορφώνει αυτή ανεξέλεγκτα τις
καταστάσεις της οικονοµίας χωρίς προοπτική και χωρίς ορίζοντα.
Μου κάνει εντύπωση που έχει γεµίσει τζόγο η Ελλάδα. Μέσα
στην κρίση ο τζόγος ανθεί πάντοτε, όπως ανθούν και µία σειρά
άλλα νοσηρά πράγµατα. Έρχεστε εδώ να βάλετε τώρα τον τζόγο
και στις τηλεπικοινωνίες. Τον είχαµε στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα.
Δηλαδή, τι θα κάνετε; Θα παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και θα παίζει
διάφορα τυχερά παιχνίδια;
Δεν θα έχει να πληρώσει ο άλλος το κινητό τηλέφωνο και θα
ελπίζει, παίζοντας µέσα από το κινητό ένα τυχερό παιχνίδι, να
πληρώσει το τηλέφωνο αλλά και να βγάλει το µήνα και την εβδοµάδα που λέει ο λόγος. Αστειεύεστε; Πού πάτε τον κόσµο; Τον
σπρώχνετε σε αυτήν τη λογική του τζόγου; Γιατί; Για να εισπράξετε τέλη από τις άδειες για να παίζονται αυτά τα τυχερά παιχνίδια;
Αυτές είναι οι επενδύσεις; Αυτός είναι ο εκσυγχρονισµός;
Επενδύσεις είναι να µπαινοβγαίνουν τα κεφάλαια από το χρηµατιστήριο; Τη µία εβδοµάδα να πανηγυρίζετε και να λέτε «έρχονται
κεφάλαια του εξωτερικού» και «πάει καλά» και «ορίστε, ανοίγονται προοπτικές στην οικονοµία» και µετά «άντε στα τάρταρα
πάλι»; Η κερδοσκοπία εξελίσσεται σε γάγγραινα στη χρηµατιστηριακή αγορά. Αυτά που έχετε κάνει µε τις τράπεζες είναι η αθλιότης των αθλιοτήτων. Μνηµείο διάλυσης της χώρας αυτά που
έχουν γίνει µε τις τράπεζες. Πού ακούστηκε να κάνει τέτοια συγκέντρωση στις τράπεζες µε πολιτικές αποφάσεις;
Είναι και ο κ. Κυριτσάκης εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Για κλάµατα ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τον έχετε βάλει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Έλεος! Τι κάνει αυτός εκεί δεν µπορώ να
καταλάβω. Δηλαδή, φτάσαµε στο σηµείο η Ελλάδα να έχει µεγαλύτερη συγκέντρωση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από
οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσµο. Έχουµε τέσσερις συστηµικές τράπεζες. Τέσσερις! Τα πήραν όλα και έφυγαν. Έχετε δει
τι εφαρµόζουν αυτοί που µας υποδεικνύουν αυτά τα µοντέλα;
Στη Γερµανία τέσσερις τράπεζες είναι; Είναι εκατοντάδες τράπεζες. Στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι χιλιάδες τράπεζες. Καπιταλισµός και εκεί. Εδώ, όµως, έχουµε τέσσερις τράπεζες. Θα
µείνουν δύο και στο τέλος δεν ξέρω αν θα πάµε και σε µία τράπεζα για να παρακαλάει κανείς. Και ο τραπεζίτης να είναι πάνω
απ’ όλα, υπερκυβερνήτης της χώρας. Αυτά είναι τα δράµατα,
αυτές είναι οι τραγωδίες.
Μας φέρνετε και µία αναλόγου τύπου τροπολογία της τελευταίας κακιάς ώρας για να επεκτείνετε το ρόλο που παίζουν οι
ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, να διευρύνετε τις δυνατότητές τους.
Βεβαίως, δε βλέπετε ότι την ακίνητη περιουσία τη δηµεύετε,
ότι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία δεν πρόκειται να κάνει κανένας, παρά µόνο αν έρθουν -όταν τα πάντα έχουν καταρρεύσει
- κεφάλαια από το εξωτερικό, να πάρουν µισοτιµής ό,τι υπάρχει
σε γη και ακίνητη περιουσία σ’ αυτήν τη χώρα. Τι διευρύνσεις κάνετε από τη στιγµή που κάποιος ο οποίος έχει ένα σπίτι και πληρώνει τη δόση για να το αποπληρώσει, θα πληρώνει και ένα νοίκι
µε το χαράτσι σας; Θα τραβάει τα µαλλιά του ο άνθρωπος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα προσπαθείτε µε τον κ. Στουρνάρα να κάνετε παιχνίδια εσωτερικής διανοµής και να διαιρείτε
πάλι τη χώρα σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τους αγρότες και αυτούς που έχουν ένα αστικό ακίνητο, τη µικροµεσαία ακίνητη περιουσία. Ποιος θα πληρώσει για να πέσουν τα βάρη πάνω του;
Έλεος!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών
αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και
άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των
χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
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59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
82 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
83 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
85 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
92 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
97 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: «Παρών».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το άρθρο
106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 920 και ειδικό 174 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: «ΠΑΡΩΝ».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 920 και ειδικό 174 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ
σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

σεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική
εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων,
µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί
εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων και της τροπολογίας κατά πλειοψηφία.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.39’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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