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Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 30 Μαρτίου 2014, ηµέρα Κυριακή και ώρα
11.20’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τα άρθρα 76 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω
ότι σύµφωνα µ’ αυτήν τη διαδικασία, η συζήτηση ολοκληρώνεται
επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί
κατ’ ανώτατο όριο δέκα ώρες. Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος
Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από
ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο µισό του
χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Προτείνω, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, να λάβουν τον
λόγο δύο οµιλητές ορισµένοι από τη Νέα Δηµοκρατία, δύο οµιλητές ορισµένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας οµιλητής ορισµένος από
το ΠΑΣΟΚ, ένας οµιλητής ορισµένος από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, ένας οµιλητής ορισµένος από τον Λαϊκό ΣύνδεσµοΧρυσή Αυγή, ένας οµιλητής ορισµένος από τη Δηµοκρατική Αριστερά, ένας οµιλητής ορισµένος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και ένας οµιλητής ορισµένος από τους Ανεξάρτητους
Δηµοκρατικούς Βουλευτές.
Επίσης, προτείνω η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων να είναι ενιαία.
Τώρα, ας πούµε για τους χρόνους. Όπως και στο παρελθόν,
προτείνω οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να έχουν χρόνο
οµιλίας δώδεκα λεπτά, οι αρµόδιοι Υπουργοί δεκαπέντε λεπτά,
οι συναρµόδιοι Υπουργοί δέκα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεκαπέντε λεπτά, οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβου-

λευτικών Οµάδων δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώδεκα λεπτά και οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές έξι
λεπτά. Η δευτερολογία περιορίζεται, όπως είναι γνωστό, στο
µισό του χρόνου της πρωτολογίας.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η συνεδρίαση πρέπει να
ολοκληρωθεί κατ’ ανώτατο όριο, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό, εντός δέκα ωρών.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Όχι, βέβαια! Δεν συµφωνούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα συνεφώνησε
κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό! Θέλετε τον
λόγο επ’ αυτού για να δικαιολογήσετε την…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω τον λόγο επ’ αυτού τώρα.
Μετά θα κάνετε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εγώ τον λόγο θα σας
τον δώσω. Καθίστε, όµως, κάτω.
Για να συνεννοηθούµε. Όπως γνωρίζετε, θέµατα διαδικασίας
δεν υπάρχουν. Τα θέµατα της διαδικασίας λύθηκαν χθες, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στην αρµόδια επιτροπή.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, και για διευκόλυνση της συζήτησης εγώ
θα σας δώσω τον λόγο για δύο λεπτά, να εκθέσετε τις απόψεις
που έχετε και να πείτε επί ποίου διαφωνείτε ή συµφωνείτε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτές οι διαδικασίες δεν είναι διαδικασίες κοινοβουλευτικές. Είναι διαδικασίες
που µόνο δικτατορικά καθεστώτα επιβάλλουν, για να διαλύσουν
και να ακυρώσουν τη Βουλή.
Δεν είναι δυνατόν σε ένα πολυνοµοσχέδιο µε τέτοιας έκτασης
διατάξεις, µε τέτοιο βάρος, µε τέτοια λεηλασία που κάνει στην
κοινωνία, να δίνετε τη δυνατότητα σε δύο και µόνον οµιλητές της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να εκθέσουν τις απόψεις τους. Διότι
οι άλλοι είναι ο εισηγητής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και
ο Πρόεδρος του Κόµµατος, εφόσον µιλήσει.
Αυτό, λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Δεν µπορεί αυτό να εφαρµοστεί.
Εδώ έχουµε µία Βουλή η οποία πλέον έχει εφτά-οχτώ κόµµατα,
αν προσθέσουµε και τους Ανεξάρτητους. Άρα το δεκάωρο,
ακόµα και σε απαράδεκτες κατεπείγουσες διαδικασίες, δεν µπορεί να ισχύσει και δεν µπορεί το Κοινοβούλιο να λειτουργήσει
στοιχειωδώς.
Βεβαίως είναι εντελώς απαράδεκτη η διαδικασία και βεβαίως
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δεν συµφωνούµε καθόλου.
Εποµένως εµείς ζητάµε διεύρυνση του χρόνου, να οµιλήσουν
τουλάχιστον από την πλευρά µας έξι οµιλητές και κατ’ αναλογίαν
να πάµε και για τα άλλα κόµµατα, ώστε στοιχειωδώς να µπορέσουµε να εκφράσουµε κάποιες απόψεις.
(Θόρυβος-Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Κύριοι συνάδελφοι, σεβαστείτε τον οµιλητή
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι ανεπίτρεπτο να επιµείνει το
Προεδρείο, να εξευτελίσει και να διασύρει τη Βουλή, διότι περί
αυτού πρόκειται. Πρόκειται για εξευτελισµό της Βουλής, πρόκειται για κατάργηση και ακύρωση των διαδικασιών της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Εποµένως έχουµε ένα πολίτευµα το οποίο -το επαναλαµβάνω,
τα είπα και χθες- είναι δικτατορία της τρόικας και µια παραδοµένης Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα είπατε και χθες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι ανεκτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ευχαριστούµε
πολύ.
Για να προλάβω τους επόµενους οµιλητάς και επειδή γνωρίζω
ότι ο κ. Λαφαζάνης είναι επιµελής και διαβάζει πολύ προσεκτικά
τον Κανονισµό, όπως όλοι σας, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι
ο Κανονισµός δεν προβλέπει οµιλητάς.
Οι δύο οµιλητές από τη Νέα Δηµοκρατία, οι δύο οµιλητές από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο ένας οµιλητής από τα υπόλοιπα κόµµατα είναι
κατά παραχώρηση και κατά παράβαση του Κανονισµού. Άρα γι’
αυτό το θέµα υπάρχει απάντηση.
Κύριε Βορίδη, θέλετε τώρα τον λόγο ή να ακούσουµε τον κ.
Μαριά, που έχει ζητήσει τον λόγο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας µιλήσει. Εµείς
όµως θέλουµε την πρόοδο της διαδικασίας. Τα ξέρουµε αυτά.
Ας προχωρήσουµε, λοιπόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Μαριά, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και χθες
θέσαµε το ζήτηµα, που έγκειται στο ότι δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί ένα τεράστιο νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Αυτό κρίθηκε στην επιτροπή, παρά τις δικές µας
αντιρρήσεις και εφόσον ανέλαβε η Πλειοψηφία της Βουλής την
ευθύνη να προχωρήσουµε σ’ αυτήν τη διαδικασία.
Όµως, επειδή επικαλεστήκατε τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να σας πω ότι ο Κανονισµός της Βουλής δεν µπορούσε
να προβλέψει ότι θα έρχονται νοµοσχέδια τα οποία είναι πεντακόσιες σελίδες, όπως και το ότι θα έρχονται νοµοσχέδια τα οποία
είναι πολυνοµοσχέδια και όχι απλά νοµοσχέδια. Η διαδικασία του
κατεπείγοντος στον Κανονισµό προφανώς και δεν έλαβε υπ’ όψιν
ότι θα έρχονται εδώ µε νοµοθετικό τρόπο τεράστια µνηµόνια.
Άρα ορθώς το επικαλεστήκατε αυτό και ορθώς ο Κανονισµός
δεν προβλέπει ούτε καν τους οµιλητές. Όµως, προϋποθέτει ένα
νοµοσχέδιο το οποίο είναι επί ενός συγκεκριµένου θέµατος,
πολύ περιορισµένο και όχι αυτά τα τεράστια πολυνοµοσχέδια.
Εποµένως, εάν θέλουµε πραγµατικά να διατηρήσουµε το
κύρος της Βουλής και να µη δώσουµε επιχειρήµατα σ’ αυτούς οι
οποίοι θέλουν να υπονοµεύσουν τον κοινοβουλευτισµό, από τη
στιγµή που αυτό εδώ το πολυνοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, αφορά
χιλιάδες πολίτες, αφορά όλη τη χώρα, αφορά κοινωνικούς φορείς οι οποίοι µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος δεν είχαν καν
την ευκαιρία να έρθουν στη Βουλή και να εκθέσουν τις απόψεις
τους, είναι προφανές ότι το Σώµα µπορεί κυρίαρχα να αποφασίσει µια πολύ πιο εκτεταµένη συζήτηση, κατά την οποία πολλοί
Βουλευτές θα έχουν την άνεση χρόνου να µιλήσουν, ώστε η
όποια απόφαση ληφθεί να µπορεί, έστω και τυπικά, να νοµιµοποιηθεί στα µάτια του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διαφορετικά, µε αυτές τις ταχύτατες διαδικασίες υπονοµεύεται το ίδιο το κοινοβουλευτικό πολίτευµα και επιβεβαιώνεται για
άλλη µια φορά ότι το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά και τη δηµοκρατία αλλά και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Έτσι, λοιπόν,
εσείς ως Πλειοψηφία αναλαµβάνετε την ευθύνη να οδηγήσετε
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τη χώρα σε δύσκολες ατραπούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως τοποθετηθήκαµε και χθες κατά τη διάρκεια της επιτροπής,
θεωρώντας ως απαράδεκτη αυτήν τη διαδικασία που πρότεινε η
Κυβέρνηση και αποφάσισε η Πλειοψηφία της Βουλής και η οποία
έγκειται στο να συζητηθεί το παρόν πολυνοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε να επιβεβαιωθεί για µία ακόµα
φορά η λαϊκή ρήση ότι η αντιλαϊκή πολιτική συνδέεται άµεσα µε
αντιδηµοκρατικές µεθοδεύσεις και διαδικασίες, αναδεικνύοντας
τα όρια της αστικής Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
Εµείς θέλουµε να ζητήσουµε από το Προεδρείο να δοθεί η δυνατότητα να µιλήσουν περισσότεροι οµιλητές, έστω και κατά παράβαση του Κανονισµού, ώστε να διεξαχθεί µια καλύτερη
συζήτηση.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα επιµείνουµε
σ’ αυτό το αίτηµα, ώστε να µπορέσουν να τοποθετηθούν για το
συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο και άλλοι οµιλητές.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Γλέζο, επιτρέψτε
µου να δώσω τον λόγο στους εισηγητές και µετά να δώσω τον
λόγο και σε εσάς, όποτε τον ζητήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µία δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι δήλωση θέλετε να κάνετε, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
νοµιµοποιεί και δεν αναγνωρίζει αυτού του είδους τις διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, το είπατε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτές οι διαδικασίες είναι έκθετες, είναι έκνοµες και καταργούν τον Κανονισµό και το Σύνταγµα.
Εποµένως δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Να το έχετε υπ’
όψιν σας αυτό, κύριοι! Αυτές οι διαδικασίες δεν παράγουν τίποτα. Είναι µια τρύπα στο νερό αυτό το οποίο κάνετε και δεν αναγνωρίζεται από τον Κανονισµό, από το Σύνταγµα και τον ελληνικό
λαό. Εµείς επιφυλασσόµεθα για τις περαιτέρω ενέργειές µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαφαζάνη.
Εποµένως το Σώµα συµφωνεί να προχωρήσουµε στη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
τους από το Δηµοτικό Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έστω και µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέκα
ώρες χθες και δέκα ώρες σήµερα, δεκάδες συνάδελφοι από όλα
τα κόµµατα, απ’ όλες τις παρατάξεις και απ’ όλες τις πτέρυγες
της Βουλής, τοποθετήθηκαν και τοποθετούνται για ένα σχέδιο
νόµου το οποίο έρχεται σε µια κρίσιµη στιγµή, σε µια στιγµή µετάβασης της ελληνικής οικονοµίας από τις ισχυρές δεσµεύσεις
έναντι των δανειστών στη µεγαλύτερη ελευθερία διαχείρισης των
δικών µας οικονοµικών. Επειδή αυτή η µετάβαση -µετά το τέλος
της δανειακής σύµβασης, στην τελευταία διαπραγµάτευση την
οποία κάνουµε-, εκ των πραγµάτων και εκ της λογικής αλλά και
της πολιτικής ευθύνης, πρέπει να περιλαµβάνει µια σοβαρή διαφοροποίηση του µοντέλου της οικονοµικής ανάπτυξης, το σχέδιο
νόµου είναι ουσιαστικό, έχει εξαιρετικά µεγάλο περιεχόµενο και
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πράγµατι αυτό το οποίο κάνει είναι να αλλάζει το µοντέλο της οικονοµίας.
Γιατί, κακά τα ψέµατα, αν µετά από όσα περάσαµε την τελευταία πενταετία -πέντε ετών διαρκής ύφεση, πέντε ετών µεγάλες
θυσίες εκ µέρους των πολιτών- κάνουµε το λάθος και επιχειρήσουµε στη νέα εποχή να επαναλάβουµε τα ίδια λάθη και το ίδιο
µοντέλο, ένα πράγµα είναι βέβαιο: ότι θα φέρουµε γρηγορότερα
τα ίδια κακά αποτελέσµατα.
Άρα έχουµε µια ευθύνη σε αυτήν την Αίθουσα, ευθύνη έναντι
των επόµενων γενεών. Έχουµε µια ευθύνη απέναντι στα παιδιά
µας. Έχουµε µια ευθύνη απέναντι στη δυνατότητα της χώρας
να αντεπεξέρχεται µόνη της, χωρίς εξωτερικό δανεισµό από
άλλα κράτη, έναντι των οικονοµικών δυσκολιών. Αυτήν την ευθύνη πρέπει να τη διεκπεραιώσουµε. Και ό,τι λέµε εδώ ως κόµµατα και ως πρόσωπα παραµένει στον ιστορικό χρόνο, γιατί θα
κριθούµε εις το εγγύς και στο απώτερο µέλλον για την οποιαδήποτε απόφαση πάρουµε.
Μπαίνω στην ουσία της χθεσινής συζήτησης στην επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί δέκα ώρες -όπως οι περισσότεροι από εµάς- παρακολούθησα τις τοποθετήσεις όλων των
συναδέλφων και των κοµµάτων. Στο νοµοσχέδιο αυτό υπάρχουν
τρία άρθρα. Τέσσερα πολύ σοβαρά ζητήµατα απασχόλησαν την
Αίθουσα µέσα σε αυτά τα τρία άρθρα: το πρωτογενές πλεόνασµα και ο τρόπος µε τον οποίο µοιράστηκε, οι ρυθµίσεις της αγοράς, οι απελευθερώσεις των επαγγελµάτων και οι νέες συνθήκες
που, κατά την εκτίµηση της Πλειοψηφίας, θα δηµιουργήσουν χαµηλότερες τιµές, ένα ποσοστό αποπληθωρισµού που θα αναγκάσει την ελληνική οικογένεια να της περισσέψουν χρήµατα και
νέες θέσεις εργασίας.
Ένα άλλο κοµµάτι το οποίο αφορά τον τρόπο µε τον οποίο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μισό λεπτό, παρακαλώ,
κύριε Μαρκόπουλε.
Κύριοι συνάδελφοι, σεβαστείτε τον οµιλητή που είναι στο
Βήµα. Δεν θα χρειαστεί να διακόψω ξανά, ειλικρινά!
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, συνεχίστε. Θα προσθέσω µερικά
δευτερόλεπτα στον χρόνο οµιλίας σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
…Ένα τρίτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου ήταν ο τελευταίος βηµατισµός στον εξορθολογισµό και την απελευθέρωση των δυνάµεων στο τραπεζικό σύστηµα και ένα ακόµα κοµµάτι ήταν οι
φορολογικές διαφοροποιήσεις από τα µέχρι τώρα φορολογικά
νοµοσχέδια, οι µειώσεις των προστίµων και οι µειώσεις των
φόρων υπέρ τρίτων.
Εγώ σέβοµαι τις αντιρρήσεις όλων, αλλά θα ήθελα να κάνω
µια παρατήρηση, η οποία για µένα είναι εξαιρετικά σηµαντική.
Δεν άκουσα καµµία αντιπρόταση από κανένα µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου που ανήκει στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Δεν άκουσα συνολική αντιπρόταση από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν άκουσα κουβέντα από τον εισηγητή για το θέµα των
τραπεζών, γεγονός το οποίο µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση.
Δεν άκουσα τίποτα για το πρωτογενές πλεόνασµα, που µέχρι
τώρα το αρνιόσασταν. Μέχρι τώρα αρνιόσασταν ότι θα µοιραστούν κάποια χρήµατα στους φτωχότερους αυτής της χώρας.
Δεν άκουσα καµµία διαφοροποίηση για τον τρόπο µε τον οποίο
θα µοιραστούν.
Δεν άκουσα τίποτα για τις µεταρρυθµίσεις, εκτός από άρνηση,
που σηµαίνει ότι πολιτικά έχετε αποφασίσει, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, να ταυτιστείτε µε το µεταπολιτευτικό µοντέλο, αφού
δεν θέλετε καµµία αλλαγή. Αυτό είναι µια πολύ µεγάλη ευθύνη
απέναντι στην κοινωνία. Διότι στην πραγµατικότητα µας λέτε σε
αυτήν την Αίθουσα, επίσηµα πια, πως ό,τι συνέβη µέχρι τώρα σαν
µοντέλο ανάπτυξης της χώρας ήταν πάρα πολύ καλό. Μα, πώς
γίνεται να είναι πολύ καλό και η χώρα να είναι χρεωµένη;
Για το νοµοσχέδιο σας µιλάω, κύριοι συνάδελφοι! Μάλιστα δεν
σας µιλάω µόνο για το νοµοσχέδιο, σας µιλάω για υπέρτερα του
νοµοσχεδίου, πολιτικά ζητήµατα στρατηγικής. Εάν δεν µπορείτε
να τα καταλάβετε, τουλάχιστον ελάτε να σας τα εξηγήσω µετά.
Εδώ, όµως, σας λέω το σηµαντικότερο απ’ όλα: Υπεραµυνθήκατε
της µεταπολιτευτικής οικονοµικής πολιτικής. Σας συγχαίρω! Έξι
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χρόνια ύφεσης. Ενάµισι εκατοµµύριο ανέργων ανθρώπων κι
εσείς µας λέτε «µην αλλάξετε τίποτα»!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην το πείτε σε αυτούς που έχουν δουλειά. Μην το πείτε σε
αυτούς για τους οποίους αγωνίζεστε να κρατήσουν τα τελευταία
τους προνόµια. Πείτε το σε αυτούς που δεν έχουν. Πείτε το σε
αυτούς που πάνε να πάρουν εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Πείτε
το στις νέες γενιές, οι οποίες αγωνιούν. Πείτε το στα παιδιά σας.
Εξηγήστε τους γιατί η χώρα έφθασε εδώ και µετά πείτε τους πως
δεν αλλάζουν µε τίποτα. Αυτό είναι το µεγάλο πολιτικό ζήτηµα,
το οποίο σήµερα έχουµε να λύσουµε εδώ κατά τα άλλα.
Πρέπει να σας πω ότι ο γενικότερος διάλογος που σήµερα διαλαµβάνει στο εσωτερικό της Κυβέρνησης για αλλαγές στο σχέδιο νόµου, ενδεχοµένως µικρές, όχι ουσιώδεις, αλλά αρκετά
σηµαντικές σε µερικές ιδιαίτερες κατηγορίες, όπως είναι η υπόθεση του γάλακτος, προέρχονται µόνον από ένα πράγµα: από
τις προτάσεις –όχι τις στείρες αντιρρήσεις- των Βουλευτών της
Συµπολίτευσης. Δηλαδή από τις προτάσεις των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι στηρίζουν αυτήν
την Κυβέρνηση, προκύπτει µία εσωτερική συζήτηση στην Κυβέρνηση από την οποία περιµένουµε κάποιες αλλαγές.
Υπ’ αυτήν την έννοια, η χθεσινή πολιτική διαδικασία της επιτροπής γι’ αυτό το σχέδιο νόµου, το πολύ σηµαντικό για τις επόµενες δεκαετίες, µαζί µε τις αλλαγές που ενδεχοµένως να
προκύψουν είναι για µια ακόµη φορά -υπενθυµίζω τον φόρο ακινήτων, τον ΕΝΦΙΑ, τα φορολογικά- δουλειά συνεργασίας της Κυβέρνησης µε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Υπ’ αυτήν την έννοια
δικαιώνεται άκρως η κοινοβουλευτική διαδικασία σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δικαιώνεται, δηλαδή, η συνεργασία των Κοινοβουλευτικών Οµάδων µε την Κυβέρνηση. Αυτό έχει µια πολύ µεγάλη αξία,
αλλά προδιαγράφει και µία πολιτική –σ’ αυτήν την Αίθουσα- αποµόνωση της Αντιπολίτευσης, η οποία διακατέχεται από µία
διαρκή µανία αντίδρασης και µία διαρκή αντίδραση.
Αναρωτιέµαι: Εκτός από τη λάσπη στον ανεµιστήρα, εκτός από
τις απειλές στον ανεµιστήρα για δικαστήρια και ακυρώσεις αποφάσεων, προτάσεις υπάρχουν; Όχι για µας, που µπορεί να διαφωνήσουµε, αλλά γι’ αυτούς έξω, που µας παρακολουθούν µε
αγωνία. Για όλους αυτούς οι οποίοι βλέπουν την αλλαγή στο οικονοµικό µοντέλο της Κυβέρνησης, αλλά βλέπουν να συµµετέχουν σε αυτό µόνο οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας και η
Κυβέρνηση, η οποία από χθες αισθάνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις –κι εγώ ενώνω τη φωνή µου, κύριε Υπουργέ- πρέπει να
γίνουν µικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στα ζητήµατα τα οποία
είναι επίµαχα.
Μπαίνω επίσης, και δεν µπορώ να µην το κάνω αυτό, στην
ουσία του σχεδίου νόµου.
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και να αντιµετωπίζουµε την πραγµατικότητα ακριβώς όπως είναι. Και στο
γάλα χρειάζονται αλλαγές, διότι ο κτηνοτροφικός πληθυσµός
µειώνεται. Και στα φάρµακα χρειάζονται αλλαγές, διότι υπάρχουν δεκάδες φαρµακεία –ιδιαίτερα περιφερειακά- τα οποία είναι
έτοιµα να κλείσουν. Και ο τουρισµός, που είναι το µεγάλο κεφάλαιο, και η βιοµηχανία αυτήν τη στιγµή χρειάζονται αλλαγές, για
να δηµιουργηθούν ευκαιρίες για το νέο χρήµα που µπαίνει µέσα
από την τουριστική ανάπτυξη στη χώρα, να αναπτύξει επιχειρηµατικότητα και νέες θέσεις εργασίας.
Ακόµη και µικρότερης αξίας, αλλά µεγάλης για ορισµένες οµάδες, όπως είναι τα τσιµέντα και τα ασφαλτικά, χρειάζεται απελευθέρωση της αγοράς, για να δοθεί η δυνατότητα όχι µόνο στα
µεγάλα τραστ, αλλά και σε πιο µεσαίους επιχειρηµατίες να µπουν
σε αυτές τις δουλειές. Ακόµη και οι εκπτώσεις στα outlet είναι
πολύ σηµαντικές, για να αποπληθωριστεί η χώρα ακόµη παραπάνω. Ο οριζόντιος αποπληθωρισµός της τάξεως του 1% σηµαίνει περισσότερα χρήµατα, υπερδιπλάσια του πρωτογενούς
πλεονάσµατος το οποίο µοιράζει σήµερα η Κυβέρνηση.
Αυτή είναι η αξία του αποπληθωρισµού σε µια χώρα, που µετά
από έξι χρόνια ύφεσης πρέπει να βρει έναν δρόµο.
Δεν καταλαβαίνω τις αντιρρήσεις για τις Κυριακές, για τρεις
και πάνω δήµους, όταν αυτό θα προκύπτει µόνο από σύµφωνη
γνώµη και του δήµου και του εµπορικού συλλόγου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν µια τοπική κοινωνία αισθάνεται ότι θέλει να
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κάνει κάτι και να κερδίσει, γιατί πρέπει εµείς ως πολιτικό σύστηµα να είµαστε τόσο µονοσήµαντοι και αντιρρησίες απέναντι
σ’ αυτό.
Σε τελική ανάλυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που
πρέπει να κάνουµε σήµερα είναι να σκιαγραφήσουµε και να ανοίξουµε την πόρτα για τη νέα εποχή. Πρέπει να αφήσουµε πίσω
όλους τους διαχωρισµούς σε µνηµόνια και αντιµνηµόνια, γιατί το
µνηµόνιο τελειώνει. Πρέπει να δούµε κατάµατα το µέλλον. Πρέπει να πείσουµε τους πολίτες ότι αυτός ο διάλογος που λαµβάνει
χώρα σ’ αυτήν την Αίθουσα έχει να κάνει µε το µέλλον. Δεν έχει
καµµία αξία να κάνουµε ούτε αναµετρήσεις οπισθοφυλακής ούτε
αναµετρήσεις παρελθόντος. Γιατί το παρελθόν έχει ήδη κριθεί
και δεν αλλάζει. Το µόνο που µπορεί να αλλάξει απ’ αυτήν την
Αίθουσα είναι το µέλλον. Σ’ αυτό το µέλλον προτάσεις από την
Αντιπολίτευση, απ’ αυτούς που έχουν αντίρρηση –κι έχει το δικαίωµά της κάθε παράταξη κι ο κάθε συνάδελφος να έχει αντίρρηση- δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για τον
κοινοβουλευτισµό σ’ αυτήν τη χώρα.
Θέλω να µιλήσω για τις τράπεζες. Άκουσα τις απειλές του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –έξω, βέβαια, από την Αίθουσα- για δικαστήρια και παράνοµες πράξεις. Πρέπει να σας
πω πολύ απλά ότι πλέον από εδώ και στο εξής στο νέο µοντέλο
ανάπτυξης θα συγκρουστούν πολιτικά δύο κόσµοι: ο κόσµος που
πιστεύει στην ελευθερία, την πρόοδο και την ιδιωτική πρωτοβουλία και ο κόσµος ο οποίος µένει στενά προσκολληµένος στον
κρατισµό.
Ακούστε, λοιπόν, κάτι: Γιατί αντιδράτε για το θέµα των τραπεζών; Όταν δανειστήκαµε για να σωθεί το τραπεζικό σύστηµα,
ήσασταν εδώ και λέγατε ότι τα λεφτά θα πάνε για πέταµα. Όταν
ήρθε η «BLACK ROCK», είπατε σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι το τραπεζικό σύστηµα θα εκραγεί, διότι τα νούµερα είναι πολύ αρνητικά. Αυτό που εισάγει αυτό το σχέδιο νόµου είναι κάτι πάρα
πολύ απλό. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα κανονίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που πρέπει να
κάνουν αύξηση κεφαλαίων, θα ορίσει τα χρήµατα, τα οποία πρέπει να αναζητηθούν στους ιδιώτες και θα µπει τελευταίο, στο
τέλος της διαδροµής, αν και εφόσον υπάρχει ανάγκη να συνεισφέρει για να σώσει τράπεζες.
Σας ερωτώ: Με ό,τι έχει γίνει µέχρι τώρα, έχει κλείσει µία τράπεζα; Έχει απολυθεί ένας τραπεζοϋπάλληλος; Έχουν µειωθεί τα
µαγαζιά; Έχουν σωθεί οι καταθέσεις ή όχι; Έχει σωθεί το µετοχικό κεφάλαιο ή όχι; Γιατί αντιδράτε, λοιπόν, για κάτι το οποίο
κάνει όλη η Ευρώπη; Αλλά, αν αντιδράτε για τον κρατισµό στις
τράπεζες, κλείνοντας το µάτι σε κάποιους ότι, αν οι τράπεζες
είναι κρατικές, τάχα θα µοιράζουν χρήµα, σας ερωτώ: Πείτε µου
µια κρατική επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα µεταπολιτευτικά
η οποία σώθηκε. Σας µιλώ για το µοντέλο που υπερασπίζεστε.
Πείτε µου µια κρατική τράπεζα που πήγε καλύτερα από τις ιδιωτικές. Σας µιλώ για το µοντέλο το οποίο µάς λέτε ότι θα εφαρµόσετε. Και πείτε µας σε τελική ανάλυση, όταν το τραπεζικό
σύστηµα θα έχει διασωθεί και θα ανέβει η µετοχική αξία, αν οι
µετοχές του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που
ανήκουν στο κράτος, θα έχουν µεγαλύτερη αξία. Ποιος θα είναι
ο τελικός κερδισµένος, όταν όλο το σύστηµα θα είναι στη µια
πενταετία; Γιατί στην πενταετία θα πουληθούν αυτές οι µετοχές.
Ποιος θα έχει κερδίσει; Το κράτος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Γιατί το κράτος είναι µέσα στις τράπεζες. Γιατί ο επιχειρηµατίας
είναι αυτός που θέλει να κερδίσει. Γιατί το κράτος, παράλληλα
και συρόµενο από τον επιχειρηµατία, θα κερδίσει.
Αφήστε, λοιπόν, τις απειλές του ανεµιστήρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Ένα λεπτό ακόµη, σας παρακαλώ.
Αφήστε τις κρατικίστικες αντιλήψεις για την οικονοµία, τις παρωχηµένες. Κι όπως είπε ο Ιονέσκο, «οι ιδεολογίες µπορεί να µας
χωρίζουν, η αγωνία, όµως και το όνειρο για το µέλλον πρέπει να
µας ενώνουν».
Καλώ, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτό το
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σχέδιο νόµου, αν πιστεύουν ότι δηµιουργεί ευκαιρίες. Και καλώ
όλους τους συναδέλφους, αν θέλουν να έχουν αντίρρηση σ’
αυτό, τουλάχιστον σ’ αυτήν την Αίθουσα να είναι παραγωγικοί.
Να µην είναι αντιδραστικοί, γιατί µας παρακολουθούν οι πολίτες.
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω, ότι στο τέλος της σηµερινής ηµέρας θα έχει χαραχτεί η νέα εποχή, ότι θα τελειώσουµε µε την τελευταία στροφή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και ότι
στο τέλος αυτής της ηµέρας θα έχει χαραχτεί η απαρχή µιας
νέας οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Όχι µε πολλά χρήµατα,
όχι µε µεγάλες και µεγαλόστοµες δεσµεύσεις, αλλά πάντως µε
σίγουρες και σταθερές ελπίδες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Τσακαλώτε, επειδή ζήτησε τον λόγο ο κ. Γλέζος -κατ’
εξαίρεση, βέβαια- θα τον δώσω σ’ αυτόν για δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Γλέζο, έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, θα µιλήσω για ένα
λεπτό.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα, αντί να ασχοληθεί µε την εισήγηση την οποία έκανε χθες, ασχολήθηκε µε κριτική
εναντίον των απόψεών µας. Ποιες απόψεις θα ακουστούν όταν
η Βουλή των αντιπροσώπων του έθνους έχει κοµµατικοποιηθεί;
Συγκεκριµένα προτείνω να µη µιλήσει κανένας απ’ αυτούς που
µίλησαν χθες και να µιλήσουν οι Βουλευτές, αν θέλουµε να ανταποκριθούµε στο αίτηµα «η Βουλή των αντιπροσώπων του
έθνους». Αυτή είναι η πρότασή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν αναφέρθηκε σε
σας, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, πώς δεν αναφέρθηκε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Χθες µίλησαν πενήντα
τέσσερις συνάδελφοι -όπως γνωρίζετε- και αναπτύχθηκαν όλες
οι απόψεις. Ο Κανονισµός δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.
Ο κ. Τσακαλώτος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν θα επαναλάβω αυτά που σχετίζονται µε τη διαδικασία. Θα
προχωρήσουµε στο κυρίαρχο θέµα.
Ακούσαµε και ακούµε από την Κυβέρνηση δύο ισχυρισµούς.
Ο πρώτος ισχυρισµός είναι ότι βγαίνουµε από τα µνηµόνια. Να
µείνουµε σ’ αυτό που ξέρουµε; Ότι έχουµε ένα πρόγραµµα
ακόµα 14 δισεκατοµµύρια στα επόµενα δύο χρόνια µε το ΔΝΤ
και ότι τον Σεπτέµβριο θα είναι πάλι εδώ, για να διαπραγµατευτούν ξανά; Να µείνουµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο που «πιο µνηµόνιο
πεθαίνεις»; Αυτό είναι το µνηµόνιο. Δεν είναι µία αφηρηµένη
σκέψη το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο είναι αυτά τα µέτρα, τα οποία
θα σας εξηγήσω µετά τι είναι και τι κάνουν.
Ο δεύτερος ισχυρισµός –γιατί επιχείρηµα δεν το λες- είναι ότι
βγαίνουµε από την κρίση. Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα δείτε τίποτα, ούτε πώς θα υπάρχει ανάκαµψη στην οικονοµία ούτε πώς
θα υπάρχει ανάκαµψη στην κοινωνία. Να το πω µε πιο ισχυρό
τρόπο; Δεν έχει σχέδιο για την ανάκαµψη στην οικονοµία, ακριβώς επειδή δεν έχει σχέδιο για την κοινωνία. Με βάση αυτό, θέλω
να κάνω µια πρόβλεψη και να θυµίσω στον κ. Βορίδη, πριν µας
ξαναπεί ότι είµαστε «Κασσάνδρες», ότι λόγω του σχολείου που
έχει πάει έπρεπε να ξέρει ότι το ηθικό δίδαγµα των αρχαίων είναι
ότι η Κασσάνδρα είχε πάντα δίκιο και οι Έλληνες δεν την άκουγαν. Νοµίζω ότι αυτό ήταν το ηθικό δίδαγµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ποια είναι η πρόβλεψή µου; Δεν είναι ότι δεν θα µπορούµε να
έχουµε µικρά επεισόδια ανάπτυξης, δεν είναι ότι δεν θα υπάρχουν και περίοδοι που θα πηγαίνουµε καλύτερα σε όρους ΑΕΠ,
αλλά εδώ όπου είµαστε αυτήν τη στιγµή θα έχουµε ανάκαµψη
χωρίς απασχόληση και η ανάκαµψη που θα έχουµε θα είναι µε
µεγάλο κερδοσκοπικό χαρακτήρα, µε φούσκες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Από τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη ακούσαµε δύο επιχειρήµατα.
Θα ήθελα να πω ότι εδώ υπήρχαν επιχειρήµατα από τον κ. Χατζηδάκη. Ποια ήταν; Το ένα επιχείρηµα είναι ότι µε τη φιλελευθεροποίηση θα µειωθούν οι τιµές και το δεύτερο ότι, για να γίνει
αυτό, πρέπει να αφήσουµε στην άκρη τα συµφέροντα, όπου τα
συµφέροντα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που τα υποστηρίζει.
Αυτά τα δύο επιχειρήµατα έρχονται από την εργαλειοθήκη όχι
του ΟΟΣΑ, αλλά της ορθόδοξης οικονοµικής σκέψης.
Ο κ. Στουρνάρας µπορεί να εξηγήσει στον κ. Χατζηδάκη ότι,
στο Πανεπιστήµιο στο οποίο ήµασταν, είχαµε το ρητό ότι στα ορθόδοξα οικονοµικά ο πιο κατάλληλος φοιτητής είναι κάποιος που
είναι αρκετά έξυπνος να τα καταλάβει και αρκετά αφελής να τα
πιστέψει. Ο κ. Χατζηδάκης είναι ένας τέλειος φοιτητής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πρέπει να σας πω ότι η τιµή δεν είναι το παν. Μόνο στο µοντέλο της οικονοµικής θεωρίας του πρώτου έτους, ακόµα και στην
ορθόδοξη θεωρία. Δεύτερον, δεν είστε εναντίον όλων των συµφερόντων, κύριε Χατζηδάκη. Θα σας το εξηγήσω µετά. Μόνο µε
µερικά συµφέροντα έχετε µάχη.
Πάµε στα βασικά ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα είναι: Μας
βοηθάει αυτό το νοµοσχέδιο να αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική κρίση;
Πήραµε µέτρα ύψους 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ για να έχουµε
καλυτέρευση στα δηµοσιονοµικά 3 δισεκατοµµύρια ευρώ -3
ευρώ θυσία για 1 ευρώ αποτέλεσµα- και δίνουµε πίσω 400
εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι αντιµετωπίζεται η ανθρωπιστική κρίση
και οι άνθρωποι που υποφέρουν, οι άνεργοι, οι άνθρωποι που
δεν έχουν φάρµακα;
Τί κάνει αυτό το νοµοσχέδιο στην αγορά εργασίας; Συνεχίζει
να µειώνει τους µισθούς. Αυτό θέλει να κάνει. Κοιτάει την αγορά
εργασίας σαν να είναι η αγορά ντοµάτας. Δεν βλέπει καµµία
διαφορά µεταξύ αυτών των δύο αγορών. Και αυτό είναι το πρωταρχικό λάθος. Για να αντιµετωπίσεις την ανθρωπιστική κρίση να µία πολιτική, κύριε Μαρκόπουλε- πρέπει να αυξήσεις τους
µισθούς, πρέπει να δώσεις µεγαλύτερη προστασία στην αγορά
εργασίας. Γιατί; Και για ανθρωπιστικούς…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα να πάρεις δανεικά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εγώ δεν σας διέκοψα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας βοηθώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: …και ούτε είπα ότι δεν είπα κάτι
για τις τράπεζες, ενώ είπα, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τίποτα δεν είπατε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εγώ σας προσέχω. Διαβάστε τα
Πρακτικά, κύριε Μαρκόπουλε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: …Γιατί πρέπει να αυξηθεί ο µισθός; Γιατί πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερη προστασία στην
αγορά εργασίας; Και για ανθρωπιστικούς λόγους και για οικονοµικούς λόγους.
Οι καθηγητές που είχα εγώ στο πανεπιστήµιο µου έλεγαν ότι
σε µία ύφεση είναι καταστροφή να µειώνονται οι µισθοί. Αυτό
µού έλεγαν. Και γιατί το λένε αυτό; Διότι, αν δεν υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση, µεγαλύτερη αγοραστική ικανότητα, δεν µπορεί
να λειτουργήσει τίποτα στην αγορά, δεν µπορεί να γυρίσει το
χρήµα.
Δεν διαβάσατε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν µπορούσαµε όλοι να
το διαβάσουµε. Διαβάσατε, όµως, το µεσοπρόθεσµο, το οποίο
είχατε χρόνο στη διάθεσή σας να το διαβάσετε, το οποίο πέρασε
πριν από έναν χρόνο; Τι έλεγε αυτό το µνηµόνιο, αυτό το µεσοπρόθεσµο; Έλεγε ότι οι µισθοί πρέπει να πάνε εκεί όπου είναι οι
µισθοί στις χώρες που ανταγωνιζόµαστε. Αυτό κάνετε. Δεν τελειώνει το µνηµόνιο. Συνεχίζετε αυτήν την πολιτική, που είναι η εσωτερική υποτίµηση, για να µπορέσουµε να είµαστε µία οικονοµία
σαν τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Αυτό είναι µέσα σε αυτό το
µνηµόνιο.
Και κάνετε και κάτι λίγο παραπάνω: Δεν πτωχεύετε µόνο τον
κόσµο της εργασίας, αλλά καταστρέφετε και όλα τα µεσαία
στρώµατα και τα επαγγέλµατα, για να υπάρχει µία προλεταριοποίηση αυτής της κοινωνίας και να υποστηρίξουµε, κύριε Χατζηδάκη, κάποια συµφέροντα, για να µπορεί, όταν κλείνουν πενήντα
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επιχειρήσεις, να πάει στη Χαλκίδα µία αλυσίδα που θα προσφέρει
πενήντα θέσεις εργασίας, µε χίλιες πεντακόσιες αιτήσεις για
αυτές τις θέσεις εργασίας και βέβαια για να µπορέσει αυτή η
εταιρεία -και θα το κάνει- να δώσει µισθό ύψους 250 ευρώ για
τέσσερις ώρες εργασίας.
Γιατί χρειάζεστε µεγαλύτερη ευελιξία, όταν αυτή είναι η πραγµατικότητα στην αγορά εργασίας; Γιατί χρειάζεται, όταν µπορεί
να το κάνει ήδη όλο αυτό; Και ούτε υπάρχουν επιθεωρητές για
να δούνε ότι τηρούνται οι ρυθµίσεις που ήδη υπάρχουν.
Να ξέρετε ένα πράγµα από την οικονοµική θεωρία: Με τέτοια
αγορά εργασίας κανένας εργαζόµενος και καµµία εργαζόµενη
δεν µπορεί να επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε καµµία
επιχείρηση δεν µπορεί να υπάρχει συνεργασία, δεν µπορεί να
υπάρχει εµπιστοσύνη.
Πάµε τώρα στο ερώτηµα εάν αυτό το νοµοσχέδιο βοηθάει την
κοινωνία. Ποιο είναι το πρόβληµά µας και µας ειρωνεύεται ο κ.
Χατζηδάκης ότι εµείς δεν θέλουµε να µειώσουµε τις τιµές; Μα
δεν είναι όλα θέµα τιµής. Το φάρµακο δεν είναι µόνο προϊόν. Το
βιβλίο δεν είναι µόνο προϊόν. Είναι πράγµατα που είναι πέρα από
τα προϊόντα. Είναι µέρος της ζωής µας, είναι µέρος του πολιτισµού µας, είναι µέρος της σχέσης που έχουµε. Και η ζωντανή
κοινωνία χρειάζεται. Γιατί λένε οι οικονοµολόγοι ότι χρειαζόµαστε πολλές κοινωνικές σχέσεις µε πολλές αρχές που δεν
έχουν όλη τη λογική; Διότι µόνο έτσι δηµιουργείται από την
κοινωνία η εµπιστοσύνη, η συνεργασία, για να µπορέσεις να
λύσεις τα προβλήµατα της συλλογικής δράσης.
Μιλάει αυτό το νοµοσχέδιο -και µας είπε ο κ. Μαρκόπουλος
ότι έχει προτάσεις- για την παραγωγή. Μόνο που δεν µιλάει ούτε
για παραγωγικές συµµαχίες ούτε για παραγωγικά δίκτυα ούτε
για νέους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Δεν µπορεί να
συλλάβει ότι, όταν είσαι σε µία τέτοια κρίση, πρέπει να δηµιουργήσεις νέους θεσµούς και νέους οργανισµούς παραγωγής.
Για αυτό εµείς µιλάµε για την κοινωνική οικονοµία, για την
αυτοδιαχείριση, για τους συνεταιρισµούς. Γιατί πρέπει να
δηµιουργήσουµε το νέο. Δεν είµαστε εµείς το παλιό µοντέλο,
όπως λέει ο κ. Μαρκόπουλος.
Και τι κάνει στο παραγωγικό µοντέλο; Βοηθάει τους εισαγωγείς! Κοιτάξτε τι κάνετε στα τσιµέντα. Κοιτάξτε τι κάνετε στα πετρέλαια. Κοιτάξτε τι κάνετε στο γάλα. Αυτό είναι το παραγωγικό
µοντέλο; Να µπορώ εγώ να πάω στη Βουλγαρία να φέρω το τσιµέντο; Αυτό που κάνετε δεν είναι να βοηθήσετε τις εξαγωγές,
αλλά να βοηθήσετε τις εισαγωγές!
Θέλω να µιλήσω λίγο για τις τράπεζες στις οποίες αφιέρωσα
το 1/3 της οµιλίας µου χθες, κύριε Μαρκόπουλε. Να το προσέξετε αυτό. Τι κάνετε, λοιπόν, µε τις τράπεζες; Πρώτον, νοµίζω
ότι πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι µεταξύ µας. Δεν νοµίζω, κύριε
Χατζηδάκη, κύριε Στουρνάρα και κύριε Σταϊκούρα, ότι δίνετε µια
µάχη µε τα τραπεζικά συµφέροντα. Νοµίζω ότι ακόµα και οι καλύτεροι σας φίλοι δεν θα µπορούσαν να το ισχυριστούν αυτό.
Αυτό που κάνετε είναι ότι δίνετε τη δυνατότητα να είναι ιδιωτικές οι τράπεζες, όσο πιο γρήγορα µε όσο πιο µικρή τιµή. Σας
το είπε ο κ. Σταθάκης χθες. Αν το success story του κ. Στουρνάρα
είναι όπως µας λένε κι αν έρχεται το χρήµα µέσα στην Ελλάδα
τόσο πολύ, γιατί χρειάζεται να τους µειώσουµε τις τιµές κάτω
από αυτές που τις αγοράσαµε; Μπορείτε να µου το εξηγήσετε
αυτό; Δεν το καταλαβαίνω. Και γιατί το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας δεν πρέπει να έχει κάποιον λόγο, αφού ο ελληνικός λαός έχει δώσει τόσα λεφτά για αυτήν τη διάσωση των
τραπεζών, που ήταν µια διάσωση των τραπεζιτών;
Δεν έχουµε πραγµατικά θέση; Δεν µε ακούσατε χθες, κύριε
Μαρκόπουλε, όταν είπα ότι η Τράπεζα Παρακαταθηκών έπρεπε
να είναι η βάση µιας καινούργιας επενδυτικής τράπεζας; Δεν
ακούσατε χθες όταν είπα ότι χρειάζονται 250 εκατοµµύρια για
να σωθούν οι συνεταιριστικές τράπεζες, για να είναι µέρος του
κοινωνικού ιστού στις περιφέρειες;
Οι γερµανικές περιφέρειες έχουν τα Landesbank και τα
Sparkassen. Πού ήσασταν σε αυτήν τη Βουλή όταν τα έλεγα
αυτά; Διότι αυτή είναι η διαφορά µας. Εµείς έχουµε µια θέση. Η
θέση είναι ότι ανάπτυξη χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία απλώς δεν
γίνεται. Εσείς όµως δεν το θέλετε αυτό. Ούτε επίσης κατανοείτε
ότι οι µεγάλες εµπορικές τράπεζες δεν βοηθούν στην κρίση.
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Διότι οι µεγάλες εµπορικές τράπεζες δανείζουν προκυκλικά.
Τι σηµαίνει προκυκλικά; Σηµαίνει ότι, όταν τα πράγµατα πηγαίνουν καλά, σου δίνουν άφθονο χρήµα κι όταν τα πράγµατα είναι
χάλια, κλείνουν την τάπα. Ενώ στη Γερµανία µε τα Landesbank
και τα Sparkassen δανείζουν αντικυκλικά. Στην ύφεση είναι που
δίνουν την απάντηση.
Έχει δίκιο ο κ. Σαχινίδης που συνεχώς µας λέει: «Μα, αν
έχουµε πιο κοινωνικές τράπεζες, πιο ηθικές τράπεζες, τράπεζες
ειδικού σκοπού, θα λυθεί το πρόβληµα της ρευστότητας;». Δεν
θα λυθεί το πρόβληµα της ρευστότητας. Το πρόβληµα της ρευστότητας θα λυθεί, όταν αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική
κρίση και την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Δεν ισχύει, όµως, το αντίθετο. Διότι τι ήταν αυτό που µάθαµε
από το παλιό µοντέλο; Και πιο παλιό µοντέλο από αυτό που υποστηρίζετε εσείς δεν µπορώ να δω. Είναι ένα χρηµατοπιστωτικό –
για να µην πω άλλο- µοντέλο, του οποίου ποια ήταν η υπόσχεση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ποια ήταν η υπόσχεση του νεοφιλελευθερισµού; Η υπόσχεση
του νεοφιλελευθερισµού δεν ήταν όταν έχουµε φιλελεύθερες
τράπεζες και δεν έχουµε το κακό κράτος και τις ρυθµίσεις ότι το
χρήµα θα πήγαινε εκεί όπου χρειαζόταν; Αυτή είναι η άποψή σας,
κύριε Μαρκόπουλε; Πριν από το 2008 δεν πήγε το χρήµα στις
φούσκες του Χρηµατιστηρίου; Δεν πήγε το χρήµα στη φούσκα
των παραγωγών; Δεν πήγε το χρήµα στη φούσκα των στεγαστικών; Αυτή είναι η άποψή σας; Και λέτε ότι εµείς έχουµε παλιές
ιδέες;
Εµείς έχουµε µια ιδέα και µια πρόταση: ότι το τραπεζικό σύστηµα είναι µια δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Και γιατί είναι
µια δραστηριότητα κοινής ωφέλειας; Διότι δεν µπορούµε, αφού
οι τράπεζες είναι τόσο µεγάλες, όταν χρεοκοπούν απλώς να τις
σώζουµε, χωρίς να έχουµε εµείς λόγο.
Υπάρχει για όλους τους πολίτες τώρα µια καθαρή εικόνα για
το τι λέει η Κυβέρνηση και τι λέει η Αντιπολίτευση. Η εικόνα είναι
τόσο καθαρή, που νοµίζω ότι δεν δηµιουργείται καµµία παρεξήγηση.
Από τη µια µεριά, οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν να διαλέξουν µεταξύ µιας Κυβέρνησης που το µοντέλο της είναι, το
όραµά της είναι –δεν είναι λάθος- και ο στόχος της είναι µια οικονοµία µε φθηνή εργασία που όλα είναι εµπορεύµατα, που όλοι
στην κοινωνία ανταγωνίζονται ο ένας µε τον άλλο για να µπορούν
να ζήσουν και να επιζήσουν, χωρίς προστασία, χωρίς δικαιώµατα,
χωρίς αίσθηση ότι σε αυτόν τον κόσµο εκτός από τιµές υπάρχουν και αξίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µε αυτό ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η τελευταία µου φράση είναι,
κύριε Πρόεδρε.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το αντίπαλο δέος, που θέλει να
ξαναχτίσει την οικονοµία πάνω σε µια ισχυρή κοινωνία, χωρίς να
έχουµε από τη µια µεριά το αυταρχικό κράτος και από την άλλη
την αγορά.
Για την Αριστερά το κυρίαρχο ήταν και πάντα θα είναι να µάθει
ο κόσµος ποιοι είναι οι πόροι, οι πηγές της χειραγώγησής του
και πώς ο ίδιος µπορεί να είναι το υποκείµενο της χειραφέτησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε αρκετοί εδώ µέσα στη Βουλή
που έχουµε ζήσει τα τέσσερα τελευταία χρόνια από την κρίση
του 2009-2010. Και όσοι ήµασταν εδώ στην Αίθουσα αυτή ή όσοι
ήσασταν εκτός θα θυµάστε την επιχειρηµατολογία, τη φρασεολογία, τις αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής.
Σήµερα, που κλείνει ένας πραγµατικός κύκλος για τη χώρα,
έχει µια αξία να κάνουµε µια µικρή αναδροµή. Θα θυµάστε τις
πλατείες, θα θυµάστε ποιοι έλεγαν ότι είµαστε προδότες, «Τσο-
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λάκογλου», ποιοι ζητούσαν και έστηναν κρεµάλες στην πλατεία
Συντάγµατος, ποιοι προπηλάκιζαν τους Βουλευτές της Εθνικής
Αντιπροσωπείας, ποιοι έκαναν αντιδιαδηλώσεις στην 28η Οκτωβρίου και στις γιορτές, ποιοι µάς έλεγαν ότι θα φύγουµε µε ελικόπτερο, ποιοι µάς έλεγαν να προτιµήσουµε τους Ρώσους και
τους Κινέζους, για να πάρουµε τα λεφτά πιο εύκολα.
Θυµάµαι όµως και το χαρακτηριστικό, που έχετε ξεχάσει, το
Αγγλικό Δίκαιο. Με βάση το Αγγλικό Δίκαιο, θα µας παίρνανε τον
Παρθενώνα, τα λιµάνια, τις θάλασσες, τα νησιά. Δεν έχουν πάρει
τίποτα. Φοβάµαι ότι δεν έχουµε και πολλή διάθεση να προχωρήσουµε και σε τίποτα από όλα αυτά, να προχωρήσουµε δηλαδή
στην ιδιωτικοποίηση.
Από την άλλη, όµως, αυτή η πλατεία, η άνω και κάτω πλατεία,
όπου σήµερα έχετε καλέσει τον κόσµο να έρθει και να διαδηλώσει, έφερε στη Βουλή ένα νεοναζιστικό µόρφωµα. Αυτή η πλατεία
έφερε στη Βουλή το νεοναζιστικό µόρφωµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Έλεος!
(Θόρυβος – Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Με συγχωρείτε για ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε.
Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ο κ. Τσακαλώτος, ακούστηκε –
µπορώ να πω- µε θρησκευτική ευλάβεια από την Αίθουσα. Το ίδιο
πρέπει να γίνει για όλους τους οµιλητές.
Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Την ίδια ώρα, όµως,
αγαπητοί συνάδελφοι, για την πλατεία του Κιέβου, ο κ. Τσίπρας,
έκανε την εξής δήλωση: «Δεν µπορεί µια µικρή οµάδα να εκβιάζει
τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία.». Απλά αυτό να το θυµόµαστε.
Θυµάστε τους οικονοµολόγους, που τους πηγαίνατε από εκδήλωση σε εκδήλωση –βέβαια τώρα σας έφυγαν και πήγαν στο
Ποτάµι, δεν πειράζει-, οι οποίοι στοιχηµάτιζαν στα «πρωινά» ότι
αύριο µεθαύριο θα υπάρξει χρεοκοπία της χώρας και τώρα βέβαια ακολουθούν τον φίλο τους τον Σταύρο.
Μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση, µια κοινωνία που ήταν δύσκολο να συνειδητοποιήσει τι είχε συµβεί, να καταλάβει το βάθος
της κρίσης, να αξιολογήσει γιατί φτάσαµε εδώ. Άλλωστε, αγαπητοί συνάδελφοι, µε εξαίρεση το ΚΚΕ και την ανανεωτική Αριστερά, οι υπόλοιποι είναι δηµιούργηµα του µνηµονίου. Χωρίς
µνηµόνιο, σήµερα δεν θα υπήρχαν τα κόµµατα αυτά.
Θυµάµαι –και αφού κλείνουµε αυτόν τον κύκλο, θα πρέπει να
τα πούµε- τι έλεγε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
σε κάθε ψηφοφορία από το 2009 και είναι αρκετοί εδώ που το
θυµούνται.
Στις πρώτες ψηφοφορίες, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας µάς καλούσε
να καταψηφίσουµε το µνηµόνιο και αυτός, ως νέος πάπας, θα
µας συγχωρούσε και θα µας έβαζε στο αντιµνηµονιακό µπλοκ.
Μετά άρχισαν οι εκπτώσεις. Αφού υπήρξαν κάποιοι που έφυγαν,
ψήφισαν ένα-δυο µνηµόνια και άρχισαν να µπαίνουν στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για τη συγχώρεση αρκούσε να
καταψηφίσεις έναν νόµο. Και το χειρότερο, για τις σηµερινές εκπτώσεις; Αρκούσε να καταψηφίσεις το γάλα και ήσουν άµεσα αντιµνηµονιακός!
Έτσι περάσαµε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα
τέσσερα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, όµως, ακόµα και µέσα από τη
συνωµοσιολογία, τις συγκρούσεις, επέστρεψε η πολιτική στη
χώρα. Σήµερα που ξεθωριάζουν οι έννοιες «µνηµόνιο» και «αντιµνηµόνιο» και οι πολίτες βρίσκονται στη φάση της νέας συνειδητοποίησης, θέλουν από όλους εµάς ανεξαιρέτως όραµα για το
µέλλον και λύσεις για τα προβλήµατά τους µε ρεαλισµό.
Σήµερα, σε αυτήν την κρίσιµη συνεδρίαση, ούτε πανηγυρίζουµε ούτε καταστροφολογούµε. Έχουµε, όµως, όλες τις ενδείξεις ότι η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και µπορούµε
να είµαστε αισιόδοξοι. Γιατί, όµως; Τι είναι αυτό το πρωτογενές
πλεόνασµα που µας κάνει αισιόδοξους;
Βέβαια -και αυτό αφορά εµάς, τη Συµπολίτευση- είναι µοναδικό φαινόµενο εδώ και δέκα ηµέρες ο κόσµος να µαθαίνει για
τους βαθµούς παστερίωσης για το γάλα, αλλά να µη µαθαίνει το
πώς κατανέµεται το πρωτογενές πλεόνασµα. Ας πούµε, τουλάχιστον, ότι καλά που δεν πνιγήκαµε σε µία κουταλιά γάλα. Είναι
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απίστευτο πως δεν ακούστηκε ένα θετικό σχόλιο για το πρωτογενές πλεόνασµα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά κάποιοι βάφτισαν και
το νοµοσχέδιο «νέο µνηµόνιο». Τους καταλαβαίνω. Χωρίς µνηµόνιο δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης γι’ αυτούς.
Η χώρα σε αυτό το σταυροδρόµι που έφτασε έχει σήµερα
εφόδια το πρωτογενές πλεόνασµα, τους δείκτες της χρηµατοοικονοµικής µας ισορροπίας, τα χαµηλότερα επιτόκια spreads και
τη βελτιωµένη εικόνα που έχουν όλοι οι διεθνείς οίκοι. Βάζουµε
ένα θεµέλιο στην πορεία της χώρας. Και δεν υπάρχει ένας να πει
τα εξής: «Ναι, τα 20 εκατοµµύρια που πάνε στους αστέγους είναι
µία θετική εξέλιξη. Αυτά που πάνε για τους µακροχρόνια άνεργους και τους ανασφάλιστους είναι µία θετική εξέλιξη. Το 1 δισεκατοµµύριο που πάει στις ληξιπρόθεσµες οφειλές και στα
εφάπαξ, που τόσο αγωνία έχουµε, είναι µία θετική εξέλιξη. Το ότι
µειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, δίνοντας στο ΙΚΑ, µέσα
από αυτό, τα χρήµατα που χρειάζεται για να µην υπάρχει κανένα
πρόβληµα, είναι µία θετική εξέλιξη.» Αυτό τι είναι; Αυτό που έγινε
είναι αριστερό, είναι φιλελεύθερο, είναι νεοφιλελεύθερο; Ελευθερώνουµε την αγορά από αγκυλώσεις δεκαετιών.
Για να δούµε τι γίνεται µε το γάλα. Χρειάζεται το γάλα ηµέρας;
Είναι µέτρο το οποίο στηρίζει τις πολυεθνικές; Δηλαδή, στη Λάρισα, που υπάρχει ΑΤΜ µε γάλα και το παίρνουν µε 0,90, οι πολυεθνικές το έφεραν αυτό;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ναι! Από τον Τύρναβο!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος το έφερε; Αυτό
τι είναι; Αυτό είναι αριστερό, φιλελεύθερο, νεοφιλελεύθερο; Τι
είναι;
Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας περνάει
και µέσα από αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Αρκούν µόνο αυτές; Όχι,
βέβαια. Διότι κι εµείς ως Κυβέρνηση πρέπει να δούµε γιατί το
γάλα φεύγει µε 0,45 από τον παραγωγό και φτάνει στην ιδιωτική
ετικέτα 0,90 και 0,95 και 1,20 το επώνυµο γάλα. Γιατί;
Άρα και εκεί πρέπει να υπάρξουν µηχανισµοί και να δούµε
τους κανόνες µε τους οποίους θα πρέπει να δεσµευτούν.
Άκουσα τα θέµατα για την τιµή των µη λογοτεχνικών βιβλίων
και αναρωτήθηκα. Είµαι σίγουρος ότι πολλοί από εδώ κάθε Σεπτέµβριο έχει χρειαστεί να πάµε να αγοράσουµε βοηθήµατα, και
αγγλικά, των παιδιών µας. Είµαι σίγουρος!
Δεν γνωρίζει κανένας ότι τα βιβλία των Αγγλικών, που χρειάζονται για να πάνε στα φροντιστήρια τα παιδιά, είναι σε µια τιµή
που αυτήν τη στιγµή πρόκειται να µειωθεί κατά 30% και 40%;
Αυτό τι είναι; Είναι αριστερό, φιλελεύθερο, νεοφιλελεύθερο;
Είναι προς όφελος των πολιτών ή όχι; Δεν µπορώ να καταλάβω
ότι έστω και γι’ αυτό η Αριστερά δεν θα µπορούσε να πει ότι «ναι,
θέλω να βρεθούν και φθηνά βιβλία», βάζοντας τις όποιες επισηµάνσεις. Τώρα, καταλαβαίνετε γιατί η Αντιπολίτευση βαφτίζει τις
µεταρρυθµίσεις «µνηµόνιο».
Θα ήθελα να κάνω µια επισήµανση για την αγορά των φωτοβολταϊκών, η οποία δοµήθηκε µε λάθος τρόπο και αυτήν τη
στιγµή πρέπει να υπάρξει πραγµατικά ένας δίκαιος καταµερισµός. Υπάρχει, όµως, µια ερώτηση. Αν σε αυτήν την αγορά –σύµφωνα µε την πρόταση της Αριστεράς ή οποιουδήποτε άλλου- δεν
γίνει διορθωτική κίνηση, αυτό το ποσό ποιος θα το πληρώσει; Κάποιος απ’ έξω ή ο καταναλωτής; Γιατί δεν θέλουµε να πούµε στον
καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύµατος ότι, αν δεν υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, το κόστος θα το αναλάβει αυτός;
Μιλούσαµε χθες για τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. Εδώ, άκουσα τον κ. Τσακαλώτο για τους καθηγητές. Απ’ ό,τι
θυµάµαι, όπως είπε και ο Υπουργός και ο κ. Τσακαλώτος σε µια
συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, ο κ. Τσακαλώτος ήταν µαθητής του κ. Στουρνάρα. Εδώ, δύο τινά συµβαίνουν. Είτε ο κ. Στουρνάρας δεν τα έλεγε καλά είτε ο κ. Τσακαλώτος δεν τα έµαθε καλά. Άρα είναι ένα θέµα που πρέπει να
δουν οι δυο τους.
Εµείς σε αυτήν την προσπάθεια για τις τράπεζες έχουµε ξεκαθαρίσει ότι θέλουµε να µπουν ιδιωτικά κεφάλαια στις τράπεζες
και ότι θέλουµε την απόσυρση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Είπαµε ένα νούµερο, όµως, που κανένας δεν το
αµφισβητεί. Έχουµε δώσει 25 δισεκατοµµύρια ευρώ σήµερα στις
τράπεζες. Από αυτά το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας έχει µετοχές αξίας 22 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αν πάει καλά
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η ελληνική οικονοµία, σηµαίνει ότι µπορούµε να κερδίσουµε πιο
πολλά. Αυτό το νούµερο είναι αληθινό ή όχι; Το λέµε εµείς για
να κερδίσουµε τις εντυπώσεις ή είναι µια πραγµατικότητα;
Κύριε Υπουργέ, περιµένω να καταθέσετε την επιστολή που
σας έχουµε ζητήσει από χθες. Έχω ζητήσει από τον κ. Στουρνάρα να καταθέσει την επιστολή του κ. Αλµούνια και όλη την αλληλογραφία που έχει κάνει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Είµαι σίγουρος
ότι µέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα καταθέσετε αυτές τις επιστολές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα και οι Έλληνες προσπάθησαν πολύ, θυσίασαν πολλά, έχασαν πολλά. Δεν µπορούν
να περιµένουν. Έφθασε, όµως, η περίοδος να αρχίσουµε πάλι
να ονειρευόµαστε, να σκεφτόµαστε µε υπευθυνότητα και περισσότερη αισιοδοξία, να ξεκινήσουµε µια νέα πορεία, απαλλαγµένη
από τα λάθη και τις απογοητεύσεις, µε συνεργασία και εθνική
συνεννόηση. Διότι η Ελλάδα δεν µπορεί να περιµένει από τους
λαϊκιστές, που σκέφτονται µόνο τα πρόσκαιρα κέρδη, τους κινδυνολόγους, που προτάσσουν ανύπαρκτους κινδύνους του παρελθόντος για τη χώρα, τους εκβιαστές, που εκβιάζουν µε
ποινικές ευθύνες τους Βουλευτές που θα ψηφίσουν υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με αυτό κλείστε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα αφήσουµε όλους
αυτούς να δηµιουργήσουν πρόβληµα σταθερότητας στη χώρα;
Όχι. Η θετική µας ψήφος είναι ψήφος πολιτικής σταθερότητας
και έξοδος από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Η µεγάλη ληστεία των Ελλήνων του 2014». Εάν είχατε επιλέξει αυτόν τον τίτλο, θα υπήρχε τουλάχιστον µια γραµµή ειλικρίνειας στο νοµοσχέδιο των επτακοσίων ενενήντα επτά σελίδων.
Ούτε αυτό, όµως, δεν πράξατε. Τη ληστεία, βέβαια, την πράττετε. Μην ιδρώνετε, δεν θα προβούµε σε χαρακτηρισµούς για τα
κίνητρα που σας ώθησαν να εισηγηθείτε τις διατάξεις του υπό
συζήτηση νοµοσχεδίου. Θα ακούσετε άλλωστε πολλούς χαρακτηρισµούς για τις επιλογές σας από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και βέβαια σας αξίζουν όλοι.
Εµείς θα προβούµε µόνο σε διαπιστώσεις, παρ’ όλο που οι
πρόδηλα αντισυνταγµατικές διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος εµπνέουν πύρινους λόγους και δικαιολογούν βαρύτατες εκφράσεις για την πολιτική σκοπιµότητα αλλά και την ηθική
ευθύνη των επιλογών σας. Εµείς θα προβούµε µόνο σε διαπιστώσεις, όχι γιατί θέλουµε να σας κάνουµε τη ζωή σας εύκολη, αλλά
γιατί έχουµε συνειδητοποιήσει ότι δεν έχετε καµµία πρόθεση να
ακούσετε ούτε την ελληνική κοινωνία ούτε τους εκπροσώπους
της. Καταλαµβάνετε µόνο χώρο στις υπουργικές καρέκλες, περιµένοντας να περάσει η ώρα, για να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της αποστολής σας στα αφεντικά σας. Είστε σίγουροι ότι
θα ψηφιστεί, γιατί γνωρίζετε ότι την κρίσιµη ώρα οι υποτιθέµενοι
«αντάρτες» θα γυρίσουν στο µαντρί, γιατί θα έχετε αλλάξει δύο
κόµµατα και µια λέξη, χωρίς να έχετε διαφοροποιήσει, όµως, τίποτα στην ουσία.
Παράλληλα, οι υπόλοιποι εξ αυτών οι οποίοι στηρίζουν τη συγκυβέρνησή σας θα έχουν αναγνώσει πολλάκις την εισηγητική έκθεση εικονικής πραγµατικότητας σε µια πλειοδοσία κοµµατικής
πειθαρχίας. Τις διαπιστώσεις δεν τις κάνουµε για εσάς, αλλά για
να διαπιστώσει ακόµη και ο πλέον αδιάφορος συµπολίτης µας
το µέγεθος και τον βαθµό στον οποίο αυτό το νοµοσχέδιο βλάπτει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Ως Τοµεάρχης Ανάπτυξης των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν θα
µπορούσα παρά να αρχίσω µε τα ψεύδη του κ. Χατζηδάκη. Συγκεκριµένα, όταν νοµοθετούσε τη λειτουργία των καταστηµάτων
τις Κυριακές, διερρήγνυε τα ιµάτιά του για τον περιορισµένο
αριθµό των Κυριακών και τη δικλίδα ασφαλείας της απόφασης
του περιφερειάρχη. Σήµερα βλέπουµε ότι παρακάµπτει τον πε-
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ριφερειάρχη και ανοίγει τα καταστήµατα όλες τις Κυριακές για
τρεις περιοχές της χώρας. Μια τροπολογία, λοιπόν, µένει και οι
τρεις πιλοτικές περιοχές θα γίνουν ολόκληρη η χώρα. Μην αρχίσετε την καραµέλα της αύξησης του ανταγωνισµού. Τον ανταγωνισµό των περιορίζετε µε τις διατάξεις για τη διανοµή του
πετρελαίου. Εκπρόσωποι της αγοράς σάς κατηγορούν ότι το κάνετε για να εξυπηρετήσετε µόνο τις εταιρείες, σε βάρος των πρατηριούχων. Σας έχουµε καλέσει να απαντήσετε από τη χθεσινή
συνεδρίαση της επιτροπής, αλλά δεν βλέπουµε να το πράττετε.
Σχετικά µε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ τι να πούµε βέβαια και
τι να πιστέψουµε; Ο ίδιος ο οργανισµός αναγράφει σε αυτήν: «Οι
γνώµες που εκφράζονται και τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνται εδώ δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσηµες θέσεις του
οργανισµού». Τελικά, ισχύουν τα αναφερόµενα σε σηµερινό πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΤΟ ΧΩΝΙ», ότι η αρµόδια επιτροπή
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου αρνείται να παραλάβει την
έκθεση ως ανεπαρκή; Ισχύει ότι το ένα εκατοµµύριο ευρώ πήγε
στον ΙΟΒΕ και όχι στον ΟΟΣΑ;
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, λοιπόν, µας παρουσίασαν την έκθεση ΟΟΣΑ πανηγυρικά στις 27 Νοεµβρίου 2013. Μας είπαν ότι
θα επιφέρει 5 δισεκατοµµύρια έσοδα τον χρόνο στο ελληνικό δηµόσιο. Μετά έγινε προαπαιτούµενο της δόσης ξαφνικά και περνά
σήµερα από τη Βουλή µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Όµως, η έκθεση ΟΟΣΑ δεν υπάρχει -το λέει η ίδια η έκθεση- και
δεν την παραλαµβάνουν από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,
γιατί δεν µπορούν.
Το τρίτο µέρος, που έχει να κάνει µε τις προτάσεις και την ποσοστικοποίηση, δεν έχει ακόµα παραληφθεί. Η αρµόδια επιτροπή
παραλαβής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, η οποία ελέγχει
αν τηρήθηκαν όπως έπρεπε όσα προέβλεπε η σύµβαση µε τον
ΟΟΣΑ, δεν εγκρίνει την παραλαβή και άρα την πληρωµή που
αφορά στο τρίτο µέρος. Το ένα εκατοµµύριο ευρώ δεν είναι το
µόνο που χάσαµε. Εφαρµόζοντας τις συγκεκριµένες διατάξεις οι
γειτονιές θα χάσουν τα φαρµακεία τους, η αγορά θα συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων και οι τιµές των φαρµάκων θα αυξηθούν.
Ακόµη και η ειδική επιτροπή της Βουλής εγείρει ερωτήµατα για
τη συγκέντρωση των φαρµακείων στο κέντρο της πόλης. Γνωρίζουµε βέβαια ότι δεχθήκατε πιέσεις από πολυεθνικές, για να περάσετε διατάξεις κλεισίµατος των ελληνικών φαρµακείων. Δεν
γνωρίζουµε βέβαια για ποιον λόγο υποκύψατε. Οι καταναλωτές
βέβαια δεν θα κινδυνεύουν µόνο από τα ακριβά φάρµακα που θα
πωλούνται σε υπεραγορές τροφίµων. Θα κινδυνεύουν και από
το γάλα, του οποίου αυξάνετε τη διάρκεια ζωής, χωρίς όµως να
υπάρχει η σχετική µελέτη που να διασφαλίζει την ασφάλεια για
τη δηµόσια υγεία. Δηµιουργείτε και µια νέα κατηγορία, που ονοµάζεται «γάλα ηµέρας». Προφανώς βέβαια το γάλα αυτό θα πωλείται σε αυξηµένες τιµές. Σε λίγο καιρό δεν θα εκπλαγούµε αν
δούµε τα όρια της συγκεκριµένης κατηγορίας να αυξηθούν από
τις δύο στις πέντε ηµέρες. Τι θα έχετε, λοιπόν, πετύχει; Να αλλάξετε όνοµα στο προϊόν, να αυξήσετε την τιµή και να θέσετε σε
κίνδυνο την υγεία των περισσοτέρων πολιτών, µε ληγµένα γάλατα δέκα και έντεκα ηµερών.
Μην ισχυριστείτε, βέβαια, ότι κινδυνολογούµε, γιατί τα ίδια σάς
λέγαµε και για τις τσιµεντοβιοµηχανίες, τις οποίες οι υπουργοί
των κοµµάτων σας οδήγησαν στο κλείσιµο.
Έρχεστε σήµερα να απελευθερώσετε τη διακίνηση συσκευασµένου τσιµέντου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραίος ανταγωνισµός!
Αλήθεια, το ίδιο όραµα έχετε και για τα φαρµακεία και για τις
κτηνοτροφικές µονάδες; Να τις κλείσετε υπέρ αυτών που σας δίνουν τις εντολές διάλυσης της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας;
Οι διαπιστώσεις κυβερνητικής αποτυχίας σας συνεχίζονται στο
ΥΠΕΚΑ. Σας το είπαµε και στην επιτροπή. Είστε υπεύθυνοι, γιατί
µε πράξεις αλλά και ηθεληµένες παραλείψεις δηµιουργήσατε
κρίση στην αγορά ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και κυρίως
από τα φωτοβολταϊκά.
Την κρίση, βέβαια, καλούνται να πληρώσουν σήµερα χιλιάδες
πολίτες, που επένδυσαν σε οικιακά, αγροτικά και επαγγελµατικά
φωτοβολταϊκά, λόγω της δέσµευσης του ελληνικού κράτους για
εγγυηµένη τιµή αγοράς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τις παρούσες διατάξεις τροποποιείτε µονοµερώς αυτές τις
συµβάσεις, µειώνοντας την τιµή αγοράς του ρεύµατος, παρ’ όλο
που το 2013 ζητήθηκε έκτακτη εισφορά της τάξεως του 25% µε
30%, η οποία τον Μάιο του ίδιου χρόνου έφτασε στο 42%.
Η πολιτική σας αποσκοπεί στην πώληση των εγκαταστάσεων
των µικρών παραγωγών, προκειµένου αυτές να τις συγκεντρώσουν µε εξευτελιστικό τίµηµα συγκεκριµένοι µεγάλοι παραγωγοί,
κάτοχοι καναλιών και κατασκευαστικών εταιρειών.
Στα εργασιακά αποδοµείτε τις τελευταίες εναποµένουσες
ρυθµίσεις δικαιοσύνης και εισάγετε τους εργαζόµενους σε έναν
µεσαίωνα εργασιακής εκµετάλλευσης. Επεκτείνετε τη δυνατότητα δανεισµού εργαζοµένων. Αποσύρετε την εποπτεία του κράτους και µε αντισυνταγµατικό τρόπο παραχωρείτε το δικαίωµα
απολύσεων χωρίς κανένα κριτήριο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Όχι µόνο επιτίθεστε στους εργαζόµενους, αλλά πλήττετε και
τους συνταξιούχους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατάργηση του πόρου υπέρ του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. Τα συγκεκριµένα
κεφάλαια δίνονταν από τις εταιρείες εµπορίας πετρελαίου, άρα
δεν επιβάρυναν το ελληνικό δηµόσιο. Εάν κοπούν και οι εταιρείες
το µετακυλίσουν στην κατανάλωση, δεν θα µειώσει την τιµή των
καυσίµων, αφού αντιστοιχούν απλώς σε ποσά τέταρτου δεκαδικού, χωρίς κανένα όφελος για τους υπόλοιπους πολίτες. Εάν κοπούν, θα µηδενιστούν οι επικουρικές συντάξεις του ταµείου, που
η ίδια, βέβαια, η Κυβέρνησή σας ίδρυσε µε πανηγυρισµούς και
µε τυµπανοκρουσίες. Εάν διαθέτετε τη στοιχειώδη ευαισθησία,
µετατρέψτε το συγκεκριµένο πόρο σε εργοδοτική εισφορά. Το
ίδιο ισχύει και για το τέως Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
Εκεί που σας περισσεύει βέβαια µέριµνα είναι η απαλλαγή των
εκλεκτών σας από ποινικές ευθύνες! Με την υποπαράγραφο
ΙΕ.14 δίνετε το δικαίωµα στον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρεµβαίνει στο έργο της και να σταµατά την ποινική δίωξη η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος αλλοδαπών, µε το πρόσχηµα των
διεθνών σχέσεων. Είναι βέβαια ολοφάνερο ότι προσπαθείτε να
καλύψετε τους συνεργάτες σας της τρόικας όσον αφορά τις ευθύνες τους για το ξεπούληµα της περιουσίας του ελληνικού
λαού. Όµως δεν θα γίνουν δεκτές τέτοιες αντισυνταγµατικές και
προδήλως παράνοµες διατάξεις.
Η ληστεία σε βάρος του ελληνικού λαού βέβαια κορυφώνεται
µε τις διατάξεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αφού
ληστέψατε τους µικροοµολογιούχους µε το PSI και δώσατε τα
λεφτά του ελληνικού λαού στους τραπεζίτες, χωρίς βέβαια να
πάρετε τον έλεγχό τους, όπως συνέβη στην Αµερική. Οι Έλληνες
τραπεζίτες αποζηµιώθηκαν στο ακέραιο, όχι µόνο για τις ζηµιές
που υπέστησαν από το κούρεµα ύψους 55% στα οµόλογα αξίας
56 δισεκατοµµυρίων ευρώ που κατείχαν, αλλά και για τις ζηµιές
που υπέστησαν λόγω της ύφεσης. Αποκορύφωµα βέβαια ήταν
ότι 8,5 δισεκατοµµύρια, τα οποία περίσσεψαν από τα 50 δισεκατοµµύρια, έµειναν παρακαταθήκη και τους περιµένουν µέχρι να
αποσαφηνιστούν οι ανάγκες µίας νέας ανακεφαλαιοποίησης.
Βέβαια εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ανακαλύπτουµε οι
τράπεζες αυτές να έχουν µεταφέρει κάτω από τη µύτη των ελεγκτικών µηχανισµών, που εσείς ιδρύσατε, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεών τους, ύψους 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ, στα νησιά
Κέιµαν, όπως αποδεικνύεται βέβαια µε έγγραφο το οποίο καταθέτω και αφορά µόνο µία τράπεζα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Γιατί, κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, µετέφεραν το χαρτοφυλάκιό τους στα νησιά Κέιµαν; Μήπως για να µη φορολογούνται τα
κέρδη;
Ακόµη η ίδια τράπεζα έχει συνάψει οµολογιακό δάνειο ύψους
20 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου,
γεγονός που σηµαίνει ότι, αν δεν το πληρώσει, θα το πληρώσει
ο ελληνικός λαός.
Για τον έλεγχο βέβαια των τραπεζών ιδρύσατε το Ταµείο Χρη-
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µατοπιστωτικής Σταθερότητας και διορίσατε σε αυτό κοµµατικούς εκλεκτούς µε υπέρογκους µισθούς. Όπως αποδεικνύεται,
όµως, από τα ανωτέρω έγγραφα, το ταµείο αυτό αποδείχθηκε
τελείως ανίκανο να επιβλέψει την τραπεζική αγορά, αφού επέτρεψε να φύγουν τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης των Ελλήνων πολιτών σε θυγατρικές υπεράκτιες εταιρείες.
Καταθέτω στα Πρακτικά και το έγγραφο για τα υπόλοιπα 20
δισεκατοµµύρια ευρώ της συγκεκριµένης τράπεζας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, λοιπόν, τι ζητάτε; Να δώσουµε και άλλα χρήµατα σε
αυτούς, από εκείνους βέβαια που εσείς εξαθλιώνετε µέρα µε τη
µέρα, µε τα µέτρα σας και έχετε και το θράσος -επικαλούµενοι
το λογιστικό πρωτογενές πλεόνασµα- να µοιράσετε ψίχουλα
στους πολίτες που έχετε αφήσει άστεγους και να δώσετε πακτωλό δηµοσίων χρηµάτων στους ολιγάρχες.
Δεν φτάνει που τους επιτρέψατε να µην πληρώνουν φόρους,
εκµεταλλευόµενοι τριγωνικές συναλλαγές µε τροπολογία που
φέρατε εδώ, δεν φτάνει που χαρίσατε τον ΦΠΑ ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ στους Γερµανούς που διαχειρίζονται το αεροδρόµιο και το παρακρατούν µε το έτσι θέλω, δεν φτάνει που δεν
πατάσσετε το λαθρεµπόριο καυσίµων, αλλά θέλετε να αποστραγγίσετε την τελευταία ρανίδα αίµατος των Ελλήνων πολιτών, για να µεταφερθεί σε φορολογικούς παραδείσους από τους
εκλεκτούς σας φίλους, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει όλες τις
ελληνικές τράπεζες στα χέρια δύο τραπεζιτών.
Όλα αυτά, βέβαια, µπορείτε να τα διαβάσετε και στην έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία εγείρει πολλαπλά ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας γι’ αυτό το νοµοσχέδιο
ντροπής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή χθες ισχυριστήκατε µε υπερηφάνεια ότι είστε φιλελεύθεροι και γι’ αυτό παίρνετε αυτά τα µέτρα, θα σας αποδείξω ότι
το µόνο που είστε είναι αποτυχηµένοι πλασιέ της δηµόσιας περιουσίας, µέσω ενός αποσπάσµατος βέβαια του νοµπελίστα -µε
το Βραβείο Λογοτεχνίας το 1998- Ζοζέ Σαραµάγκου, ο οποίος
είχε πει το εξής: «Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο
αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη και ο νόµος, ας ιδιωτικοποιηθεί το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά σε περίπτωση που γίνεται την ηµέρα και µε ανοιχτά τα µάτια
και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε
τα κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκµετάλλευση υµών των
ιδίων σε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα µε διεθνή διαγωνισµό,
διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία αυτού του κόσµου. Και
µια που µπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και τη
µάνα που σας γέννησε».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε την κ.
Μακρή και για το ακριβές του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ τα όσα είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, όταν χλεύαζε την Αντιπολίτευση, όταν µιλούσε για το Αγγλικό Δίκαιο. Βέβαια, δεν χρειάζεται µέχρι
στιγµής να εφαρµοστεί το Αγγλικό Δίκαιο ούτε να πάµε στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου, αφού η ελληνική Κυβέρνηση από
µόνη της, µε µεγάλη χαρά, ξεπουλάει τα πάντα και δεν έχει απολύτως κανένα πρόβληµα.
Και προς τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, που είπε προς
την Αντιπολίτευση τη βαρύγδουπη έκφραση «εξηγήστε στις νέες
γενιές γιατί η χώρα έφτασε ως εδώ», θέλω να πω ότι θα σας το
εξηγήσουµε. Γιατί εδώ και σαράντα χρόνια τα δικά σας κόµµατα
κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο και τώρα στο κύκνειο άσµα τους
µαζί, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, παίζουν το τελευταίο κοµµάτι
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του δράµατος.
Γιατί εσείς ποτέ δεν λειτουργήσατε για το κοινό καλό, αλλά
µόνο για το καλό των διαφόρων «ηµετέρων», όπως ήταν πάµπολλοι Βουλευτές που µπήκαν στην πολιτική µε ένα λερωµένο σώβρακο και έφυγαν µε δεκάδες επιχειρήσεις, σπίτια, ακίνητα,
λεφτά, οµόλογα και δεν ξέρω τι άλλο, όπως και πολλοί συγγενείς
τους και φίλοι. Λίγα στοιχεία βγαίνουν σιγά –σιγά στη δηµοσιότητα µετά από πάρα πολλά χρόνια.
Γιατί εσείς, και όχι ο ελληνικός λαός, οδηγήσατε τη χώρα σε
αυτό το χρέος των 350 δισεκατοµµυρίων περίπου ευρώ, για το
οποίο δεν είχατε τα κότσια ούτε καν να ζητήσετε να γίνει ένας
λογιστικός έλεγχος, ώστε να δούµε τι είναι αυτό το χρέος, ποιος
το δηµιούργησε, ποιος ευθύνεται. Έχετε χρεώσει µε πάνω από
35.000 ευρώ τον κάθε Έλληνα πολίτη. Έχετε υποθηκεύσει την
πατρίδα µας για τις επόµενες γενιές µε όλες αυτές τις άστοχες
–στην καλύτερη των περιπτώσεων- ενέργειές σας.
Γιατί εσείς ήσασταν αυτοί, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, που δίνατε θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ στους δικούς σας ανθρώπους, δανεικά και αγύριστα, µε
πρώτους και καλύτερους τα κόµµατά σας, που το καθένα χρωστά πάνω από 120-130 εκατοµµύρια ευρώ.
Γιατί εσείς δίνατε δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου στο Μέγαρο Μουσικής -χρωστάει πλέον των 250 εκατοµµυρίων ευρώ- και τώρα σκέφτεστε πώς θα τα διαγράψετε, για να
τα πληρώσει κι αυτά ο ελληνικός λαός. Όπως συνέβη και µε τα
500 εκατοµµύρια της «HOCHTIEFF», κύριε εισηγητά του ΠΑΣΟΚ,
κάτι που έγινε µε υπογραφές ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας,
σύµφωνα µε το Αγγλικό Δίκαιο, και οι οποιεσδήποτε διαφορές
θα επιλύονταν στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου. Από το 1990
και κάτι έγιναν όλες αυτές οι ιστορίες.
Την ίδια στιγµή κουρεύετε τους µισθούς, τις συντάξεις, τους
µικροοµολογιούχους και δίνετε στις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ ως ανακεφαλαιοποίηση. Και λέγατε: «Τα δίνουµε για να πέσουν στην αγορά, ώστε να υπάρξει επανεκκίνηση
του πρωτογενούς τοµέα, να υπάρξει ανάπτυξη, να έχουµε προϊόντα, να έχουµε εξαγωγές» κ.λπ.. Τελικά δεν έχουµε τίποτα απολύτως.
Το µεγαλύτερο µέρος του χρέους, άνω του 80%, το οποίο ήταν
σε κρατικά οµόλογα, µε µοναδική εγγύηση τη φερεγγυότητα του
ελληνικού δηµοσίου, που υπαγόταν στο Ελληνικό Δίκαιο, θα µπορούσατε µε έναν µόνο νόµο που θα ψήφιζε η Βουλή των Ελλήνων
να το κουρέψετε σε πολύ µεγάλο ποσοστό και το χρέος και τα
οµόλογα -50%, 60% έως και 70%-, να µειώσετε τα επιτόκια, να
παραταθεί η λήξη τους για δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια µέχρι να
σταθεί στα πόδια της αυτή η χώρα.
Αντ’ αυτού υπογράψατε το πρώτο µνηµόνιο µε τον Γεώργιο
Παπανδρέου. Πήρατε 110 δισεκατοµµύρια ευρώ δάνειο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ και µετά από λίγο υπογράψατε
και το δεύτερο µνηµόνιο και πήρατε άλλα 130 δισεκατοµµύρια
ευρώ και µετατρέψατε ένα χρέος το οποίο ήταν προς ιδιώτες σε
χρέος διακρατικό, το οποίο θα υπάγεται κι αυτό πλέον στο Αγγλικό Δίκαιο, ενυπόθηκο.
Τα πάντα έχετε υποθηκεύσει σε αυτήν την πατρίδα και οι οποιεσδήποτε διαφορές θα επιλύονται στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου. Όπως είπαµε όµως, µέχρι στιγµής δεν χρειάστηκε να
πάµε στο Λουξεµβούργο, διότι πράττετε πολύ καλά τη δουλειά
σας και ξεπουλάτε τα πάντα κοµµάτι-κοµµάτι µε τη µέθοδο της
σαλαµοποίησης.
Αν αυτό δεν είναι εθνική προδοσία, αν αυτό δεν είναι εσχάτη
προδοσία, τότε ποιο είναι; Γιατί εσείς έχετε γίνει, κύριε εισηγητά
της Νέας Δηµοκρατίας, υποχείρια των µεγαλοεργολάβων. Τους
έχετε δώσει πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια και δρόµους δεν έχουµε. Και συνεχίζετε και τους δίνετε. Ψεύδονται οι Υπουργοί σας όταν λένε ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις
και µετά από λίγες ηµέρες έρχονται νέες αυξήσεις µε νέα διόδια,
που ήταν ούτως ή άλλως έτοιµα, γιατί ήξεραν οι µεγαλοεργολάβοι ότι όλα αυτά θα ψηφιστούν από τους ανθρώπους τους στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Εσείς µας κάνατε φτωχότερους ακόµα και από τους Ανατολικοευρωπαίους. Βλέπουµε να γίνεται πραγµατικότητα αυτό το
οποίο λέγατε το 2010, όταν ακούστηκαν κάποιες φωνές και λέ-
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γαµε: «Αν είναι δυνατόν οι µισθοί των Ελλήνων να φτάσουν τα
250 µε 350 ευρώ, σαν τους µισθούς της Βουλγαρίας!». Το βλέπουµε να γίνεται πραγµατικότητα.
Οι λίγοι που εργάζονται πλέον -αφού υπάρχουν κοντά ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες άνεργοι επίσηµα στην πατρίδα
µας και τόσοι άλλοι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν εργάζονται και
δεν λογίζονται ως άνεργοι- αµείβονται µε 300 και 400 ευρώ τον
µήνα. Να, αυτά τα οποία λέγατε το 2010 πώς γίνονται πραγµατικότητα.
Εσείς φέρατε ορδές λαθροµεταναστών στην πατρίδα µας, που
εισέβαλαν και διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό και κάνουν τα πάντα
εις βάρος των Ελλήνων και τους πληρώνουµε και από πάνω. Ο
Έλληνας πολίτης όµως υφίσταται τις ρατσιστικές συµπεριφορές
του ελληνικού κράτους, το οποίο στην τελική το πληρώνει κιόλας.
Εσείς κουκουλώνατε τόσα χρόνια τα µεγάλα σκάνδαλα, όπως
αυτό µε τα ολυµπιακά ακίνητα, για τα οποία ξοδέψατε τεράστια
ποσά και δεν έγινε στο τέλος ποτέ λογαριασµός, ώστε να δούµε
τι έγινε µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, ποιος, πού, τι, και τους
έχετε βγάλει λάδι όλους. Τώρα πολλά από αυτά τα ξεπουλάτε
έναντι πινακίου φακής, όπως σκοπεύετε να κάνετε στο Ελληνικό.
Διότι εσείς θάψατε και το µεγάλο σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου, όπως και άλλα µεγάλα σκάνδαλα. Γιατί εσείς κρατάγατε
στα συρτάρια σας τις διάφορες λίστες µε τους φοροφυγάδες,
την ίδια ώρα που ξεζουµίζατε τον ελληνικό λαό, τον απλό Έλληνα
εργαζόµενο, για να του πάρετε και την τελευταία ρανίδα αίµατος
που διαθέτει, το τελευταίο ευρώ που έχει στην τσέπη του.
Εσείς οδηγήσατε την Ελλάδα µας, την πατρίδα µας, η οποία
το 1981 όταν έµπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτάρκης σε
αγροτικά προϊόντα και οι εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων ήταν σε πολύ µικρό βαθµό, στο σηµείο να φτάσουµε αυτήν τη στιγµή να εισάγουµε αγροτικά προϊόντα από
παντού, να εισάγουµε το συντριπτικό µέρος των ποσοτήτων κρέατος που θέλουµε σε βόειο και σε χοιρινό, να εισάγουµε γαλακτοκοµικά προϊόντα και να θέλετε µε αυτό το νοµοσχέδιο να
διαλύσετε και τους εναποµείναντες κτηνοτρόφους, παραγωγούς
γάλακτος.
Διότι, όπως είπε και ο Βουλευτής της Συµπολίτευσης κ. Μαρίνος σε µια εφηµερίδα πρόσφατα, κάποτε είχαµε δεκατρεισήµισι
χιλιάδες κτηνοτρόφους. Τώρα έχουµε τρεισήµισι χιλιάδες και µε
τα νέα µέτρα θα φθάσουν τους χίλιους πεντακόσιους και, µάλιστα, πολύ σύντοµα.
Διότι εσείς διαλύσατε τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία
που είχε η πατρίδα µας. Κάποτε φτιάχνονταν και επισκευάζονταν
εδώ καράβια. Χιλιάδες εργαζόµενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη στο Πέραµα, στον Σκαραµαγκά, στην Ελευσίνα, στη Σύρο,
στη Χαλκίδα και αλλού είχαν δουλειά, είχαν µεροκάµατο και µαζί
µε αυτούς και οι οικογένειές τους, µαζί µε αυτούς και οι τοπικές
κοινωνίες µε τα λεφτά που έπαιρναν και ξόδευαν γύρω-γύρω. Και
τώρα τίποτα! Μαραζώνουν τα πάντα!
Έχετε διαλύσει τα πάντα, όπως επίσης διαλύσατε και την
υγεία, την οποία θεωρείτε ότι αναδιαρθρώνετε, αναβαθµίζετε.
Μας ήλθε µία επιστολή -από την οποία θα διαβάσω µόνο δύο
αράδες- από έναν συνταξιούχο, στην οποία γράφει: «Η σύνταξή
µου είναι 795 ευρώ. Τα προηγούµενα χρόνια το κόστος συµµετοχής µου ήταν 50 ευρώ περίπου και τώρα έχει φθάσει να υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Πώς θα µπορέσω να αντεπεξέλθω, κύριε
Υπουργέ;». Αυτό ερωτά ο κύριος αυτός, ο απλός συνταξιούχος
των 795 ευρώ. Πολύ απλά, δεν θα µπορέσει να αντεπεξέλθει.
Την ίδια ώρα διαλύετε και τα φαρµακεία και µας λέτε ότι θα
πέσουν οι τιµές στα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα. Μα, κατά
πρώτον, οι τιµές τους είναι οι χαµηλότερες της Ευρώπης, αποδεδειγµένα. Ψάξτε όπου θέλετε. Κατά δεύτερον, είναι φάρµακα
και θα πρέπει να πωλούνται στα φαρµακεία και όχι οπουδήποτε
αλλού. Και, τρίτον, σε αυτήν την περίοδο κρίσης, όπου µαστίζονται και οι φαρµακοποιοί και πάρα πολλά φαρµακεία έχουν κλείσει, φαρµακοποιοί έχουν αυτοκτονήσει, έχουν χρεοκοπήσει,
τους στερείτε το µοναδικό επί της ουσίας µετρητό έσοδο που
έχουν. Διότι όλα τα υπόλοιπα φάρµακα µέσω των ταµείων ξέρετε
πότε πληρώνονται από το ελληνικό κράτος. Μετά από ένα και
δύο χρόνια. Από τη µία τούς πληρώνουν µετά από ένα-δύο χρό-
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νια και τους λένε «κρατήστε αυτά στα φαρµακεία» και τα υπόλοιπα, που είναι το µετρητό, µε το οποίο µπορούν να επιβιώσουν
έστω και για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, τους το στερείτε για
να το δώσετε στις γνωστές δέκα µεγάλες οικογένειες που θα εµπλακούν και σε αυτόν τον τοµέα ή σε µεγάλες πολυεθνικές.
Διότι εσείς φέρνετε νόµους, όπως αποδεικνύεται µε αυτό το
πολυνοµοσχέδιο, που διαλύουν τη γειτονιά. Διαλύετε τους φούρνους, διαλύετε τα περίπτερα, διαλύετε τα µπακάλικα, διαλύετε
τα φαρµακεία, όλα αυτά στα οποία οι κάτοικοι της κάθε περιοχής
είχαν τον άνθρωπό τους, ήταν φίλοι, τους εξυπηρετούσαν, τους
έδιναν και βερεσέ. Τώρα τίποτα! Απρόσωπα τα πάντα σε όλες τις
πολυεθνικές!
Διότι εσείς διαλύσατε τα διάφορα επαγγέλµατα, όπως αυτό
των φορτηγατζήδων, όπως των ταξιτζήδων. Η αναδουλειά δεν
έχει προηγούµενο. Και τώρα θέλετε και την πλήρη απελευθέρωση. Σας φωνάζουν οι φορτηγατζήδες: «Βοηθήστε. Οι παράνοµοι φορτηγατζήδες, η παράνοµη διακίνηση προϊόντων µάς έχει
τσακίσει και δεν κάνετε τίποτα.». Και τώρα νοµιµοποιείτε τους
παράνοµους και διαλύετε τους νόµιµους.
Το ίδιο και µε τα ταξί. Τι έµεινε στα ταξί; Όλη η Ελλάδα είναι
µία πιάτσα. Δεν υπάρχει δουλειά ούτε για τους ταξιτζήδες. Τη
λίγη δουλειά που υπάρχει από και προς λιµάνια, αεροδρόµια και
κάποιους άλλους χώρους, πάτε να τους την πάρετε µε το να τη
δώσετε απευθείας σε κάποιους άλλους, πάλι στις ίδιες συνηθισµένες οικογένειες, εταιρείες κ.λπ., οι οποίες θα πάρουν και τα
τελευταία ψήγµατα δουλειάς που έχουν οι ταξιτζήδες.
Το ίδιο κάνετε και µε τους φαρµακοποιούς, το ίδιο κάνετε και
µε τους κτηνοτρόφους, όπως σας είπα, το ίδιο κάνετε και µε αυτούς µε τα φωτοβολταϊκά. Έλεγε κάποτε ο «Τζέφρι» για «πράσινη
ανάπτυξη». Δανείστηκαν, έφτιαξαν κάποιες µονάδες µε φωτοβολταϊκά µε εγγυηµένες τιµές και τώρα, για µία ακόµα φορά,
όπως και µε τους µικροοµολογιούχους, αλλάζετε τις εγγυηµένες
τιµές και τους διαλύετε, τους τσακίζετε. Τα δάνεια τρέχουν και
αυτοί και ο προϋπολογισµός τους πάει, καταρρέει.
Διότι εσείς, κυρίες εισηγητά, οδηγήσατε την πατρίδα µας να
έχει ανεργία κοντά στο 30%, µία στις δύο επιχειρήσεις να κλείνει,
αυτοκτονίες παντού. Διότι εσείς παρουσιάζετε, άλλο απίστευτο,
ως πλεόνασµα αυτό που ανήκει στον ελληνικό λαό. Λέτε το εξής:
«Από το πλεόνασµα», που βγάλατε εσείς λογιστικά, «θα επιστρέψουµε ένα µεγάλο ποσό σε αυτούς που οφείλουµε». Αφού τους
το οφείλετε, τότε ποιο είναι το πλεόνασµα; Και µάλιστα, µέρος
αυτού το οφείλετε σε ανθρώπους που έχουν καταστραφεί, γιατί
δεν τους πληρώσατε στην ώρα τους επιστροφή ΦΠΑ ή άλλα
ποσά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Για να σωθεί αυτή η χώρα, θα πρέπει οι παραγωγικές τάξεις –
οι µόνες που µπορούν να τη σώσουν- να δουλέψουν. Για να δουλέψουν, θα πρέπει να υφίστανται και να µην τις πεθάνετε, να µην
τις εξοντώσετε. Το χωράφι, το εργοστάσιο, οι επιχειρήσεις, οι
βιοτεχνίες θα πρέπει να υπάρχουν, να ζουν και να προχωρούν
µπροστά. Εσείς, µε όλα όσα ψηφίζετε τα τελευταία τέσσεραπέντε χρόνια, κάνετε το ακριβώς αντίθετο. Θέλετε να διαλύσετε
και τα τελευταία ψήγµατα πρωτογενούς παραγωγής που υπάρχουν.
Κύριε εισηγητά, θα πρέπει να διεκδικείτε αυτά που µας ανήκουν, όπως είναι το κατοχικό δάνειο, οι πολεµικές αποζηµιώσεις,
τα οποία είναι δεκάδες –ίσως και εκατοντάδες- δισεκατοµµύρια
ευρώ, και θα έπρεπε να τα έχετε ρίξει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Όµως, ποτέ δεν το τολµήσατε. Βλέπετε, φέρνετε
στο εν λόγω πολυνοµοσχέδιο, στο άρθρο 159 περί δωροληψίας
πολιτικών αξιωµατούχων τον Πρωθυπουργό και τα µέλη της Κυβέρνησης ως πιθανούς δράστες, δήθεν για να δείξετε ότι θα καταπολεµήσετε την πολιτική διαφθορά, όταν συνεργάζεστε µε τον
εισηγητή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών Βενιζέλο. Καταλαβαίνετε! Ποιος είναι ο λόγος να απειλείτε µε αυστηρές ποινές
όσους συναλλάσσονται ή φέρονται να συναλλάσσονται µε πολιτικό χρήµα, όταν φοβάστε να καλέσετε ακόµα και ως µάρτυρα
σε εξεταστική επιτροπή της Βουλής ή στον ανακριτή αυτόν που
κάποτε λέγατε «αρχιερέα της διαπλοκής», τον Σηµίτη;
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Τέλος, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, κυβερνώντες,
συγκυβερνώντες και λοιποί Βουλευτές, εσείς έχετε εξευτελίσει
τους θεσµούς, τους νόµους και το Σύνταγµα των Ελλήνων και τη
δηµοκρατία, που τόσο πολύ ευαγγελίζεστε, έχοντας µία Βουλή
κουτσουρεµένη, έχοντας παράνοµα προφυλακισµένο τον Αρχηγό του κόµµατός µας Νίκο Μιχαλολιάκο, Βουλευτές και ενδεχοµένως κι άλλους.
Έχετε τσαλαπατήσει τα πάντα και σας το λένε όλοι. Όµως, η
εµπάθειά σας προς τη Χρυσή Αυγή, αλλά και ο φόβος σας, γιατί
λέµε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, σας οδηγεί σ’ αυτές τις
απεγνωσµένες και απέλπιδες ενέργειες. Σ’ αυτή τη συµφωνία
συµµετέχει και η Αριστερά, την οποία δεν αφήνει η εµπάθειά της
να σκεφτεί και να πράξει σωστά, διότι αυτό που γίνεται σε µας
ενδεχοµένως αύριο να γίνει και σε άλλους.
Γι’ αυτό ο κόσµος θα σας µαυρίσει στις επικείµενες εκλογές,
όσα αίσχη και αν διαπράξετε, όσο και αν εφαρµόζετε την τέχνη
της σαλαµοποίησης, όσο και αν προσπαθείτε να πείσετε τον Έλληνα που καταρρέει ότι όλα πηγαίνουν καλά, ότι βγαίνουµε στις
αγορές, ότι όλα είναι τέλεια, ότι θα µοιράσετε λεφτά και άλλα
«θα».
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω για τους διάφορους αντάρτες
το εξής: «Κο, κο, κο»! Τέτοιες κότες δεν υπάρχουν πουθενά!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό τώρα δεν χρειαζόταν.
Τον λόγο έχει η αγαπητή συνάδελφος και ειδική αγορήτρια της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς και στο πρώτο
τρίµηνο του 2014 και για πολύ ακόµα η ελληνική οικονοµία θα
εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση. Σταθεροποιούνται µεν τα δηµόσια οικονοµικά και εξισορροπείται το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, αλλά αυτό γίνεται µε επαπειλούµενη
την ικανότητα διαβίωσης ευρέων κοινωνικών στρωµάτων, που
έχουν φθάσει σχεδόν στο χείλος της κοινωνικής καταστροφής.
Η ανεργία τροφοδοτεί τις διάχυτες αµφιβολίες για τις προοπτικές της χώρας και ιδιαίτερα των νέων. Τα άτοµα βιώνουν σήµερα
µεγάλες ανατροπές στη ζωή τους. Πολλές πηγές αβεβαιοτήτων
αναπτύσσονται στη χώρα, όπως η πολιτική πόλωση και η εξασθένιση της κοινωνικής συνοχής.
Η διαδικασία και η συζήτηση που έγινε χθες και σήµερα για το
πολυνοµοσχέδιο, επιβεβαιώνουν αυτό το κλίµα της όξυνσης –και
δικαιολογηµένα- των κοινωνικών προβληµάτων και της πολιτικής
αντιπαράθεσης. Το δηµόσιο χρέος, παρά το µέγεθος της προσαρµογής, παραµένει στο δυσθεώρητο ύψος του 170% του ΑΕΠ,
λειτουργώντας αποτρεπτικά µεταξύ των άλλων για τις επενδύσεις, άρα και την ανάπτυξη.
Η Ελλάδα δεν είναι σε θέση από µόνη της να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της, δηλαδή να πληρώσει τους τόκους και τα ληξιπρόθεσµα δάνεια, χωρίς µία διεθνή-ευρωπαϊκή ρύθµιση αντιµετώπισης του χρέους.
Το ερώτηµα, εποµένως, είναι το εξής: Τώρα τι κάνουµε, που
οι αδυναµίες και τα αδιέξοδα του παρελθόντος συνδέονται πολλαπλασιαστικά µε τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της οικονοµικής
και κοινωνικής κρίσης, τώρα, που µε τη µείωση των δηµόσιων δαπανών –ακόµα και των επενδυτικών- και την υπερφορολόγηση,
καταφέραµε µεν να έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά ο τρόπος επίτευξης αυτού δεν µπορεί να είναι διατηρήσιµος χωρίς
σταθερή ανάπτυξη που θα σταµατήσει τη στρατιά ανέργων;
Δεν µας απαντά κανένας σ’ αυτά τα ερωτήµατα.
Τι κάνουµε τώρα, που η ανεργία έχει την υψηλότερη τιµή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση; Αν δεν αντιµετωπιστεί η ανεργία, θα προκαλέσει την πλήρη οικονοµική απαξίωση και τη φυσική καταστροφή
του σηµαντικού παραγωγικού συντελεστή της οικονοµίας και του
ανθρώπινου δυναµικού της.
Ασχολείται µε αυτά τα θέµατα το πολυνοµοσχέδιο, το οποίο
µιλάει για ένα νέο ξεκίνηµα; Καµµία συζήτηση γι’ αυτά τα θέµατα.
Οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια διευρύνονται. Η ύφεση
επηρεάζει σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τους οικονοµικά ασθενέστερους, οδηγώντας σε σηµαντική αύξηση των κοινωνικών ανι-
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σοτήτων.
Διατίθενται, βέβαια, 520 εκατοµµύρια ευρώ από το πρωτογενές πλεόνασµα. Όλα αυτά είναι θετικά µεν, αλλά είναι ελάχιστα,
προκειµένου να κλείσουν οι πληγές του βίαιου και άδικου τρόπου
επίτευξης της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Κι εδώ πρέπει να
συζητήσουµε ουσιαστικά για τα µέτρα της κοινωνικής επανόρθωσης.
Διότι οι φτωχοί, µε λίγα λόγια, έχουν γίνει ακόµα πιο φτωχοί
και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Η υποστήριξη των πιο αδύναµων
τµηµάτων της κοινωνίας σε περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής, πέρα από τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, είναι και
κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία ενός προγράµµατος, τη
διατηρησιµότητα, δηλαδή, της µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και την αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους. Αυτή η
υποστήριξη δεν υπήρξε στη χώρα µας. Σε άλλες χώρες, όπου
υπήρξε προσαρµογή, προστατεύτηκαν κατά το δυνατόν τα κοινωνικά δικαιώµατα και θέµατα. Εδώ το κοινωνικό κράτος και τα
δικαιώµατα των πολιτών υποχώρησαν πολύ.
Ο σκοπός του πολυνοµοσχεδίου κατά την αιτιολογική έκθεση:
«Με το εν λόγω πολυνοµοσχέδιο ολοκληρώνεται µία µεγάλη περίοδος δοκιµασιών και γίνεται ένα νέο ξεκίνηµα. Τα αποτελέσµατα γίνονται πλέον ορατά για τον πολίτη. Η προσπάθεια
συνεχίζεται για την ανόρθωση της οικονοµίας και τη βελτίωση
της καθηµερινότητας των πολιτών.».
Είναι, όµως, τα πράγµατα έτσι; Γιατί, τελικά, µια διαδικασία
διαπραγµατεύσεων, που διήρκησε επτά µήνες µε την τρόικα, έχει
ως αποτέλεσµα ένα πολυτοµεακό, της τελευταίας στιγµής, νοµοσχέδιο, που µε τη διαδικασία συζήτησής του παραβιάζεται
ακόµη και η διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Κανονισµού και το Σύνταγµα; Παραβιάζεται και απαξιώνεται έτσι κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί µαζί µε τα προαπαιτούµενα έχουν προστεθεί κατά τα δύο τρίτα, σχεδόν, άλλα
θέµατα, τα οποία σε καµµία περίπτωση δεν συµβάλλουν στο νέο
ξεκίνηµα που θέλετε να λέτε και στη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών.
Και, βέβαια, ούτε λόγος γίνεται για ανόρθωση της ελληνικής
οικονοµίας και εκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας!
Στα τρία άρθρα του νοµοσχεδίου -ιδιαίτερα στο πρώτο- περιλαµβάνονται θέµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής, ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, Δηµόσιας Διοίκησης, υγείας,
κοινωνικής πολιτικής και ασφάλισης, τουρισµού και µεταφορών,
ακόµη και θέµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν
τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των Ελλήνων πολιτών. Κι αυτά
µε το κατεπείγον θα τα συζητήσουµε; Μα, οδηγούµαστε έτσι στα
όρια της συνταγµατικότητας. Περιλαµβάνονται, λοιπόν, ρυθµίσεις καθοριστικές για την καθηµερινότητα των πολιτών, πολύ
µικρό µέρος των οποίων τη βελτιώνει, ενώ το µεγαλύτερο αφορά
στην ολοκλήρωση ακόµη και στην επέκταση προαπαιτούµενων
µέτρων της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και την επιβολή, θα
έλεγα, νέων µέτρων.
Μετά την επτάµηνη διαπραγµάτευση µε την τρόικα, λοιπόν, τα
µέτρα και οι ρυθµίσεις στο µεγαλύτερο µέρος τους δυσκολεύουν
ακόµη περισσότερο -είναι σαν νέα µέτρα, παρά νέο ξεκίνηµατην καθηµερινότητα των πολιτών, τους οποίους η κρίση και ο
τρόπος της προσαρµογής έχει πλήξει βίαια.
Στο δεύτερο άρθρο επανακαθορίζεται το καθεστώς του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και η ολοκλήρωση της
διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Είναι ένα πολύ
σηµαντικό ζήτηµα για την ελληνική οικονοµία, τη ρευστότητα και
την ενίσχυση των επενδύσεων, το οποίο συνδέεται άµεσα µε τη
διαχείριση του δηµόσιου χρέους, το οποίο έπρεπε να συζητηθεί
κανονικά, µε νηφαλιότητα και µέγιστη προσοχή, τόσο για τη βελτίωση του τραπεζικού συστήµατος, αλλά κυρίως για τα θέµατα
διασφάλισης του δηµόσιου συµφέροντος και των 26 δισεκατοµµυρίων -δεν ξέρω και πόσα παραπάνω θα φτάσουµε- τα οποία
Έλληνες πολίτες πρόσθεσαν στο µεγάλο βάρος του δηµόσιου
χρέους.
Με το τρίτο άρθρο τροποποιείται η φορολογική νοµοθεσία.
Άραγε, αυτό γίνεται προς το καλύτερο; Ίσως. Και αυτό γίνεται
σε σχέση βέβαια µε λανθασµένες έως και επαχθείς, σε µεγάλο
βαθµό, πρόσφατες ρυθµίσεις που είχατε κάνει για τα φορολο-

9332

γικά θέµατα, όπως για τα πρόστιµα, τις διαδικασίες είσπραξής
τους, τις κατασχέσεις, τον φόρο υπεραξίας ακινήτων, τη φορολογία των αγροτών κ.λπ.. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ευνοϊκές
ρυθµίσεις, αλλά για διόρθωση των πρόσφατων λαθών σας στην
υπερφορολόγηση και την καταπίεση των γνωστών υποζυγίων.
Και όταν κανείς διορθώνει λάθη µε µια πρόχειρη και βεβιασµένη
διαδικασία, κινδυνεύει να κάνει και νέα λάθη κ.ο.κ..
Στο πρώτο άρθρο, λοιπόν, του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα
στην παράγραφο Α, γίνεται διανοµή του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Προβλέπεται ένα σηµαντικό πλεόνασµα από τον προϋπολογισµό της τάξεως των 2,9 δισεκατοµµυρίων, ως αποτέλεσµα των τεράστιων θυσιών του ελληνικού λαού, της φορολόγησης, της περικοπής κοινωνικών παροχών και δαπανών επενδύσεων και της µη απόδοσης ληξιπρόθεσµων οφειλών. Απ’ αυτά,
όµως, τα 2,9 δισεκατοµµύρια, µόλις τα 530 εκατοµµύρια διανέµονται στην κοινωνία για την αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά πασχίσαµε και πετύχαµε να
συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα προσαρµογής σχεδόν ως νοµοθετική ρύθµιση ότι το 70% θα κατανέµεται πράγµατι για τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτό είναι µια αρχή. Όµως, θα πρέπει να πούµε
ότι αυτή η αρχή δεν γίνεται σωστά, διότι στο πρώτο άρθρο προβλέπονται 450 εκατοµµύρια ευρώ για τη διανοµή κοινωνικού µερίσµατος στα άτοµα και τις οικογένειες µε πολύ χαµηλό ετήσιο
εισόδηµα και µικρής αξίας ακίνητη περιουσία. Μέχρι τώρα γι’
αυτά τα διάφορα κοινωνικά επιδόµατα δεν έχετε καταφέρει
ακόµα να καταγράψετε ποιοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι, γιατί συνεχώς πολλαπλασιάζονται, γιατί γίνονται συνεχώς όλο και περισσότεροι. Όµως, πρέπει να τους βρούµε και να τους προστατεύσουµε. Και τελικά και εδώ όλα τα θέµατα τα παραπέµπετε σε
ΚΥΑ. Μας ζητάτε, δηλαδή, σήµερα, κύριοι Υπουργοί, να σας
εξουσιοδοτήσουµε να πάρετε µόνοι σας τις αποφάσεις για ένα
τόσο σηµαντικό θέµα. Εδώ είναι που θα έπρεπε να πάρουµε τις
αποφάσεις γι’ αυτά τα κοινωνικά κριτήρια και για το πώς θα δώσουµε τα επιδόµατα. Θα πρέπει επιτέλους να ολοκληρώσουµε
αυτήν τη διαδικασία.
Επίσης, έχετε ανοιχτή τη διαδικασία του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, όπως κι άλλες διαδικασίες για τις επαχθείς
οµάδες. Πότε επιτέλους θα τις κλείσετε; Μήπως προεκλογικά,
λίγο πριν από τις εκλογές, µε άλλα κριτήρια, αυτά της πελατειακής αντίληψης;
Και για τα θέµατα δράσης, στέγασης, σίτισης κ.λπ., υπάρχουν
ανοιχτές διαδικασίες. Τι είναι αυτές οι προγραµµατικές συµβάσεις που θα συνάπτει ο Υπουργός µε τους διάφορους φορείς
της αυτοδιοίκησης κ.λπ.; Αυτό δεν αποτελεί ένα αλισβερίσι;
Βρείτε, λοιπόν, έναν τρόπο και όχι πάλι µε ΚΥΑ και µε τέτοιους
τρόπους, ώστε να δοθούν δίκαια και σωστά και να είµαστε γνώστες και να νοµοθετήσουµε εµείς για το πώς θα µοιραστεί έστω
κι αυτό το ελάχιστο ποσό των 20 εκατοµµυρίων.
Όσον αφορά τώρα τις παροχές ασθένειας σε ανασφάλιστους,
θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πολύ σωστό µέτρο. Όµως, κι αυτό
ΚΥΑ χρειάζεται για να εφαρµοστεί.
Ας πάµε, όµως, τώρα στα µέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, τα οποία αφορούν την άρση των κανονιστικών εµποδίων της ανταγωνιστικότητας. Όπως ακούσαµε
χθες από τον Υπουργό, θα γίνει πράγµατι µια ανόρθωση της οικονοµίας, γιατί θα υπάρξει µείωση των τιµών κ.λπ.. Όλα αυτά
είναι ευχολόγια και δεν στηρίζονται πουθενά. Αυτό που θέλω να
πω είναι ότι δεν µας πείσατε πως πράγµατι θα έχουν αποτέλεσµα
αυτές οι αλλαγές που θέλετε να γίνουν για τη µείωση των τιµών
και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού. Αυτό που φοβάµαι
είναι ότι µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα κάτι άλλο. Ούτε τον
υγιή ανταγωνισµό προστατεύουν, αλλά ούτε και τα ελληνικά προϊόντα και τους Έλληνες παραγωγούς.
Όσον αφορά τώρα την άρση των εµποδίων για το γάλα, βεβαίως και είναι µεγάλο ζητούµενο να µειωθεί η τιµή του γάλακτος. Όµως, δεν θα πρέπει να ζηµιωθούν οι παραγωγοί, ενώ θα
πρέπει και ο καταναλωτής µε αυτήν τη ρύθµιση να επιτυγχάνει
καλύτερη τιµή. Γίνονται όλα αυτά; Όχι, βέβαια!
Εσείς µπήκατε σε µια διαδικασία πειραµατισµών για την επιµήκυνση της ζωής του γάλακτος γιατί κάποιοι άλλοι σάς επιβάλ-
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λουν αυτά τα πράγµατα. Και από την άλλη πλευρά, δεν ασχολείστε µε το µεγάλο πρόβληµα που έχει η ελληνική κτηνοτροφία και
τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Φοβάµαι ότι αυτή η συζήτηση δηµιούργησε προβλήµατα και αποπροσανατολισµό στην όλη διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαρίστως, αλλά εννοείται µε λογική διαχείριση. Ξέρετε εσείς.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Προσπαθούσε χθες
ο Υπουργός να µας πείσει ότι η κατάργηση της ενιαίας τιµής βιβλίου θα είναι προς όφελος των πολιτών κ.λπ.. Καθόλου δεν
είναι προς όφελος. Στα περισσότερα κράτη υπάρχει η ενιαία
τιµή βιβλίου και οι τιµές είναι πάρα πολύ καλές. Και εδώ στα βιβλία –από τότε που ισχύει η ενιαία τιµή- έχουν πέσει οι τιµές ή
τουλάχιστον έχουν παραµείνει σταθερές.
Υπάρχει, λοιπόν, µια µεγάλη υποπαράγραφος για τα θέµατα
των τουριστικών εγκαταστάσεων, µεταφορών, διατάξεων κ.λπ.,
που αφορούν το Υπουργείο Τουρισµού. Το νοµοσχέδιο αυτό
έγινε πριν από πέντε-έξι µήνες. Αυτές εδώ οι διατάξεις είναι πάρα
πολύ σηµαντικές. Τι ήταν, δηλαδή, το επείγον να τις συζητήσουµε αυτήν τη στιγµή; Αυτά είναι σηµαντικά θέµατα για τον τουρισµό µας και ιδιαίτερα για τα ευαίσθητα κοµµάτια του τουρισµού µας, που αφορούν τα καταλύµατα, αφορούν τις επεκτάσεις
των τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ..
Στα θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης δίνετε κάτι και από την
άλλη πλευρά, εδώ πράγµατι, αυτό που σας απασχολεί είναι η περαιτέρω µείωση του µισθολογικού κόστους. Τελικά δεν έχετε δει
τα διαγράµµατα, όλες τις εκθέσεις, που δείχνουν ότι η µείωση
του µισθολογικού κόστους ούτε κατά το 20% δεν βελτίωσε την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, αλλά αυτό που
έκανε ήταν να οδηγήσει ακόµα περισσότερο τους ανθρώπους
στο περιθώριο; Μα, δηλαδή, συνεχώς θα έλεγε κανείς ότι προστίθενται νέα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω ένα λεπτό.
Θα τελειώσω µε το δεύτερο θέµα του νοµοσχεδίου, που
αφορά το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι δυνατόν να συζητήσουµε αυτό το θέµα έτσι εδώ σήµερα, µε το κατεπείγον; Εγώ να έχω ένα λεπτό –και αν θα το έχω- και οι άλλοι
οµιλητές καθόλου, για να τοποθετηθούν σε αυτό;
Ο βασικός στόχος, λοιπόν, του νοµοσχεδίου είναι η ταχύτερη
ιδιωτικοποίηση των συστηµικών τραπεζών. Το ελληνικό δηµόσιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία Ξηροτύρη, εάν έχετε την καλοσύνη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τελειώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μα, ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, πρέπει να το αναπτύξω αυτό το θέµα. Τουλάχιστον
θέλω να πω και να αναδείξω τα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ναι, κυρία Ξηροτύρη,
δεν διαφωνώ για ό,τι λέτε. Εάν ήταν κάτι που δεν ήταν σωστό,
θα σας διέκοπτα. Αλλά ξέρετε ότι ο χρόνος είναι συγκεκριµένος.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δώσατε δεκαπέντε
λεπτά και στους άλλους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, σε κανέναν από
τους κυρίους συνάδελφους που µίλησαν πριν. Τήρησαν τον
χρόνο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω σε ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τηρήστε τον χρόνο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Θα είχα τελειώσει τώρα.
Το ελληνικό δηµόσιο µέσα από αυτήν τη διαδικασία καλείται
να διαχειριστεί τη νέα ανακεφαλαιοποίηση. Εµείς θεωρούµε ότι
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µέσα από αυτήν τη διαδικασία και τις προτάσεις υπάρχουν επικίνδυνες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση του συµφέροντος του ελληνικού δηµοσίου. Το ελληνικό δηµόσιο µέσω του ταµείου και
έχοντας την εµπειρία της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης καλείται
να διαχειριστεί τη νέα, προς όφελος της συστηµικής σταθερότητας της αγοράς. Όµως, το ίδιο δεν ασκεί δυναµική διαχείριση
και δεν προστατεύει τα συµφέροντά του.
Το προσχέδιο προβλέπει ότι το ταµείο δεν διατηρεί πλήρη δικαιώµατα ψήφου σε τράπεζες που ήδη ελέγχει, όπως η Eurobank. Πρόκειται για καταστρατήγηση κάθε πιθανού υπάρχοντος και µελλοντικού συµφέροντος του δηµοσίου υπέρ των ιδιωτών.
Εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε, όσον αφορά τα
θέµατα των αλλαγών για την άσκηση δικαιωµάτων απόκτησης
µετοχών warrants µε οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος θα αυξάνει
τους κινδύνους και θα µειώνει τις εξασφαλίσεις του ελληνικού
δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όπως καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφοι, εµείς καταψηφίζουµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Θα θέλαµε να υπάρχει µια άλλη συζήτηση,
γιατί υπάρχουν θέµατα που µπορεί να είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας προβληµατισµός.
Εδώ είναι ένα πολυνοµοσχέδιο «σκούπα» και τελικά όλη αυτή η
διαδικασία αδικεί και απαξιώνει πλήρως την κοινοβουλευτική διαδικασία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλο να λάβει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε τι αφορά αυτός ο νόµος, περί
τίνος πρόκειται και τι θέλει να κάνει η Κυβέρνηση µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο. Εµείς λέµε καθαρά ότι το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο περιλαµβάνει µέτρα αλλά και αναγκαίες
προσαρµογές για τη φιλόδοξη επιδίωξη που έχει η Κυβέρνηση
της ταχύτερης, δηλαδή, ανάκαµψης της καπιταλιστικής οικονοµίας. Αυτός είναι ο στόχος της Κυβέρνησης. Αυτό διακηρύσσετε
και µέσα από την εισηγητική έκθεση. Γι’ αυτόν και µόνο τον λόγο
–γιατί θέλει να επιδιώξει την ταχύτερη καπιταλιστική ανάκαµψηείναι βαθύτατα αντιλαϊκό το πολυνοµοσχέδιο. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο και κυριαρχείται σε όλες του τις σελίδες από τον ταξικό
χαρακτήρα.
Τι περιλαµβάνει το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο; Μπορεί να
το χωρίσουµε σε τρεις βασικές ενότητες:
Πρώτον, µε τις ρυθµίσεις και τα µέτρα συµβάλλει στο να γίνει
ακόµη πιο φθηνή η εργατική δύναµη για τους κεφαλαιοκράτες,
για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, να γίνει δηλαδή
µια εργατική δύναµη χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι µέσα στις διατάξεις περιλαµβάνονται µια σειρά ρυθµίσεις, όπως τα γραφεία υπενοικίασης εργαζόµενων, που καταλαβαίνετε πολύ καλά πού θα οδηγήσουν.
Θα οδηγήσουν σε νοµιµοποίηση της «µαύρης», κακοπληρωµένης και ανασφάλιστης εργασίας µέσα από την κατάργηση, για
παράδειγµα, των δικαιωµάτων τα οποία είχαν κατακτήσει οι καθηγητές στον τοµέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, µέσα από τη δυνατότητα την οποία παρέχει –στο όνοµα της προάσπισης της
τουριστικής ανάπτυξης- στις ναυτιλιακές εταιρείες να καταργούν
τη συλλογική σύµβαση των ναυτεργατών, άρα και τη σύνθεση
των πληρωµάτων και να διαµορφώνουν επιχειρησιακές συµβάσεις, µέσα από τις διατάξεις στις οποίες προβλέπεται ότι στο
όνοµα της προστασίας των µακροχρόνιων ανέργων διαµορφώνει
ένα ειδικό µισθολογικό καθεστώς, όπου οι τριετίες, οι οποίες,
παρ’ ότι παραµένουν παγωµένες µέχρι το 2015, µειώνονται κατά
50%.
Επίσης, περιλαµβάνει διατάξεις και ρυθµίσεις, όπως, για παράδειγµα, η αναφορά στο άρθρο για τον κατώτερο µισθό ως µοναδική αξία ή ποσό αναφοράς, το οποίο οδηγεί ουσιαστικά στην
κατάργηση των επιδοµάτων που προσαυξάνουν τον κατώτερο
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µισθό. Όλα αυτά, λοιπόν, διαµορφώνουν αυτήν την τραγική
πραγµατικότητα για την εργατική τάξη, δηλαδή το ξερίζωµα των
εναποµείναντων εργασιακών και µισθολογικών τους δικαιωµάτων.
Βεβαίως, ουσιαστικά µε τη χθεσινή του τοποθέτηση και τη µη
απάντηση ο Υπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει και
κρυφή ατζέντα, η οποία το επόµενο διάστηµα και αµέσως µετά
τις ευρωεκλογές θα µπει σε εφαρµογή, όπως είναι το δικαίωµα
του lockout για τους εργοδότες, όπως είναι η κατάργηση των περιορισµών στις οµαδικές απολύσεις.
Δεν φθάνει, βεβαίως, µόνο η επίθεση στα εργασιακά και στα
µισθολογικά δικαιώµατα. Η περαιτέρω µείωση των εργοδοτικών
εισφορών στο όνοµα της µείωσης του λεγόµενου «µη µισθολογικού» κόστους και της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας, που
τα υπόλοιπα κόµµατα ασπάζεστε –όχι µόνο της Κυβέρνησης,
αλλά και της Αντιπολίτευσης- θα σηµάνει έναν νέο γύρο αντιασφαλιστικών µέτρων και ρυθµίσεων.
Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ καθαρές: Τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία είναι ήδη στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, θα πάνε
µία ώρα αρχύτερα σε αυτή, µε αποτέλεσµα τη µείωση στο επόµενο χρονικό διάστηµα και των κύριων συντάξεων, την αύξηση
της συµµετοχής των εργαζόµενων αλλά και των συνταξιούχων
στις δαπάνες της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, τις νέες ανατροπές στα όρια συνταξιοδότησης.
Ήδη αυτό φαίνεται και από τώρα. Δεν επισπεύδετε ουσιαστικά
τη µείωση των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ από 1-72014 αντί από 1-1-2015, γιατί την απόδοση των επικουρικών συντάξεων τη συνδέετε άµεσα µε τη βιωσιµότητα των επικουρικών
ταµείων; Άρα πολύ πιο γρήγορα θα επέλθει η µείωση στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ.
Δεύτερο ζήτηµα: Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο παρέχετε
διέξοδο στο υπερσυσσωρευµένο κεφάλαιο. Δηµιουργείτε νέα
πεδία κερδοφορίας. Ενισχύετε τη συγκέντρωση στην αγορά
αλλά και τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών οµίλων.
Εργαλείο πολύτιµο σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η υλοποίηση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, η οποία θα οδηγήσει σε
ακόµη µεγαλύτερη απελευθέρωση διαφόρων τοµέων της οικονοµίας, µε δραµατικές επιπτώσεις στους αυτοαπασχολούµενους, οι οποίοι θα υποστούν µια βίαιη εκδίωξη από την αγορά
προς όφελος της δράσης των επιχειρηµατικών καπιταλιστικών
οµίλων, µια απελευθέρωση της αγοράς, η οποία θα έχει δραµατικές επιπτώσεις στους εργαζόµενους. Και, βεβαίως, θα διαµορφώσει ακόµη πιο δύσκολες συνθήκες στο να µπορούν τα λαϊκά
στρώµατα να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες. Γιατί στις
απελευθερωµένες καπιταλιστικές αγορές όχι µόνο δεν µειώνεται
η τιµή, αλλά αντίθετα αυξάνονται οι τιµές.
Αυτό αναδεικνύει και κάτι άλλο, ότι οι όποιοι στο παρελθόν
προσωρινοί συµβιβασµοί σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας
–έρχονται στον νου µου, για παράδειγµα, τα ταξί, οι µεταφορέςόχι µόνο δεν ανέστειλαν, δεν απέτρεψαν την πορεία εξέλιξης των
πραγµάτων, αλλά καλλιέργησαν τον εφησυχασµό στους αυτοαπασχολούµενους, µε αποτέλεσµα σήµερα να ολοκληρώνεται το
έγκληµα.
Έχει γίνει πολλή κουβέντα για το γάλα. Αποτελεί υποκρισία
των διαφόρων φωνών, συµπολιτευόµενων σε σχέση µε τις ρυθµίσεις για το γάλα, ότι µε αυτόν τον τρόπο προστατεύουν τους
αγροτοκτηνοτρόφους, όταν οι ίδιοι αποδέχονται την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που αποτελεί το βασικό εργαλείο ξεκληρίσµατος
όχι µόνο της φτωχής και µεσαίας αγροτιάς, αλλά και των κτηνοτρόφων, που είναι τµήµα της αγροτιάς, όταν οι ίδιοι πίνουν νερό
και προστατεύουν τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων, που δραστηριοποιούνται τόσο στην προµήθεια των ζωοτροφών, για παράδειγµα, όσο και στην αγορά των παραγόµενων
αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων –είτε είναι γάλα είτε κρέας, όταν, δηλαδή, προασπίζονται τα συµφέροντα των γαλακτοβιοµηχανιών.
Βεβαίως, για ένα ακόµη ζήτηµα στο οποίο αισθανόµαστε δικαιωµένοι, είναι αυτό για το οποίο προειδοποιούσαµε τους αγρότες: το τυράκι που έστηναν τα προηγούµενα χρόνια στη φάκα,
δηλαδή το να µετατρέψουν την αγροτική γη υψηλής παραγωγι-
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κότητας και να εγκαταστήσουν εκεί πέρα τα λαµπόγυαλα, τα φωτοβολταϊκά. Είχαµε προειδοποιήσει τότε ότι το επόµενο βήµα θα
είναι η γη αυτή να καταλήξει σε χέρια µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα παραγωγής της
ηλεκτρικής ενέργειας. Και το πλήρωµα του χρόνου ήρθε πάρα
πολύ γρήγορα, µε τις ρυθµίσεις που επιβάλλονται για τα φωτοβολταϊκά.
Όµως, εκτός από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, έχουµε τη διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων µέσα από τις ρυθµίσεις που
υπάρχουν για το ΤΑΙΠΕΔ. Έχουµε τη διευκόλυνση της ανάπτυξης µεγάλων τουριστικών επενδύσεων µέσα από την κατάργηση
των όποιων εναποµείναντων περιορισµών, όπως, για παράδειγµα, οι µεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε κορεσµένες περιοχές.
Και η τρίτη βασική ενότητα που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο
είναι η διευκόλυνση, η επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης των ανακεφαλοποιηµένων τραπεζών που βρίσκονται κάτω από τον
έλεγχο του δηµοσίου, µια επιτάχυνση που έχει οδηγήσει σε πώληση µετοχών ή σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κάτω από
µειωµένες τιµές –σε σχέση µε τις τιµές αγοράς των µετοχών από
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας-, εξέλιξη που θα
έχει ως αποτέλεσµα ζηµιά, τρύπα στα δηµόσια έσοδα. Και αυτήν
την τρύπα των δηµοσίων εσόδων θα κληθεί και πάλι να την καλύψει και να την πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Αυτά, λοιπόν, τα µέτρα που περιλαµβάνονται δεν είναι τίποτα
άλλο παρά αναγκαίες προσαρµογές στη νέα εποχή, µια νέα
εποχή η οποία σηµατοδοτήθηκε πριν από είκοσι τουλάχιστον
χρόνια, µια νέα εποχή που ήταν αποτέλεσµα της ανατροπής του
σοσιαλισµού, της αλλαγής στον συσχετισµό δυνάµεων σε βάρος
της εργατικής τάξης και προς όφελος του κεφαλαίου, µια εποχή
η οποία σηµατοδοτείται από την όξυνση του ανταγωνισµού σε
παγκόσµιο επίπεδο και ως αποτέλεσµα της όξυνσης των αντιθέσεων.
Ακριβώς αυτές τις συνθήκες έχουµε και προσαρµογές όχι
µόνο στα ζητήµατα της οικονοµίας, αλλά και προσαρµογές στην
πολιτική συµµαχιών αστικής τάξης, δηλαδή, την προστασία την
οποία παρείχε στο όνοµα των πολιτικών συµµαχιών στα µεσαία
στρώµατα σήµερα την αποσύρει και οδηγεί τα µεσαία στρώµατα
στη βίαιη προλεταριοποίησή τους.
Αυτό το οποίο βλέπουµε µπροστά µας µε το πολυνοµοσχέδιο
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο ίδιος ο καπιταλισµός, γυµνός, χωρίς
φτιασιδώµατα, ένας καπιταλισµός ο οποίος έχει ως αποτέλεσµα
να συγκεντρώνει τον κοινωνικά παραγόµενο πλούτο σε µια χούφτα κεφαλαιοκράτες και ταυτόχρονα τους άµεσους παραγωγούς του κοινωνικού πλούτου, την εργατική τάξη να την οδηγεί
στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Είναι µία παραγωγική διαδικασία, που έχει ως συνέπεια την καταστροφή παραγωγικών δραστηριοτήτων και πρώτα και κύρια της ίδιας της βασικής
παραγωγικής δύναµης της εργατικής τάξης µέσα από την ανεργία. Είναι µία καταστροφή, η οποία παίρνει τα χαρακτηριστικά
του πολέµου, µέσα από τις σφαγές και τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις.
Αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αβέβαιη, είναι προσωρινή
και θα είναι µε υψηλή ανεργία. Θα είναι µία καπιταλιστική ανάπτυξη που θα οδηγεί σε µία νέα, ακόµα πιο βαθιά, κρίση. Από
αυτήν την άποψη, ο ισχυρισµός, το ψευτοδίληµµα που έδωσε
εχθές ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ότι η διατήρηση των
σηµερινών ζητηµάτων είναι αυτή που οδήγησε στην ύφεση και
στην ανεργία, αλλά σήµερα µε τα µέτρα που παίρνουµε θα αντιµετωπίσουµε την ύφεση και την ανεργία, αποτελεί πρόκληση.
Γιατί ύφεση και ανεργία είναι παιδί του ίδιου του καπιταλιστικού
συστήµατος, προέρχεται από την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη και βεβαίως σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης διευρύνεται.
Αυτό το σύστηµα που σαπίζει, αυτό το σύστηµα που οδηγεί
στη φτώχεια και την εξαθλίωση, υπερασπίζεστε. Δυστυχώς, οι
νόµοι οι οικονοµικοί του καπιταλισµού για εσάς είναι αδυσώπητοι, είναι πέρα και πάνω από τις θελήσεις σας. Γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο, σας οδηγεί και σε καινοφανείς απόψεις, όπως άκουσα
τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι οι τράπεζες αποτελούν δραστηριότητα κοινωνικής ωφέλειας. Φαίνεται ότι αυτή η νέα αντί-
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ληψη για την τράπεζα σχετίζεται µε την αµερικάνικη Αριστερά,
µε την Αριστερά των Ηνωµένων Πολιτειών.
Έτσι λοιπόν εφόσον θα διευρυνθούν οι φτωχοί και οι εξαθλιωµένοι, παίρνετε µέτρα διαχείρισης των ακραίων φαινοµένων της
φτώχειας µέσα από την ανακύκλωσή της. Το κοινωνικό µέρισµα
το οποίο περιλαµβάνεται, προέρχεται από το µατωµένο πρωτογενές πλεόνασµα σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του
ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω µέσα στο χρόνο που έκαναν και οι προηγούµενοι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο µέσος όρος είναι
δεκατρία λεπτά. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Είστε και πονηρούληδες, κύριοι Υπουργοί. Ενδεικτικό αυτού,
είναι οι διατάξεις που αφορούν την καταγγελία σύµβασης έµµισθης εντολής για τους δικηγόρους, µε τις οποίες καταργείτε επί
της ουσίας την αποζηµίωση στους δικηγόρους. Είναι οι διατάξεις, µε τις οποίες αντιδηµοκρατικά θωρακίζονται µία σειρά ζητήµατα. Πρέπει να αποσυρθούν γιατί δεν έχουν κανένα κατεπείγον χαρακτήρα, όπως η προσθήκη του άρθρου 253β’ στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, η αντικατάσταση των άρθρων 235 και
236 του Ποινικού Κώδικα.
Το συµπέρασµα είναι ότι τα µέτρα αυτά είναι ευρωενωσιακά,
όχι απλά µνηµονιακά. Έτσι λοιπόν µπορεί να έχει εν µέρει δίκιο
ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κατώτερος µισθός υπάρχει στο
µνηµόνιο που πρέπει να είναι ίσος µε τον κατώτερο µισθό στις
ανταγωνιστικές χώρες, αλλά υπάρχει και στο σύµφωνο για το
ευρώ plus, όπου καθορίζει τον κατώτερο µισθό στο σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντιστοιχία µε τον κατώτερο µισθό των
ανταγωνιστικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η
Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι, λοιπόν, είναι ευρωενωσιακή αυτή η πολιτική και τα όποια
διαρθρωτικά ή δηµοσιονοµικά µέτρα είναι ψευτοδίληµµα γιατί
και δηµοσιονοµικά µέτρα περιλαµβάνονται µέσα από τη µονιµοποίηση των εκτάκτων χαρατσιών όπως το τέλος αλληλεγγύης και
το τέλος επιτηδεύµατος, αλλά και στη µία και στην άλλη περίπτωση, ένα είναι το αποτέλεσµα: είτε µε δηµοσιονοµικά είτε µε
διαρθρωτικά µέτρα οδηγείτε το λαό σε αιµατηρές και αδιέξοδες
θυσίες στο βωµό στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Και από αυτήν την άποψη, έχει δίκιο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας. Δύο κόσµοι συγκρούονται. Όχι ο κόσµος της ελεύθερης οικονοµίας και του κρατισµού, γιατί και η µία και η άλλη
είναι εκδοχές του καπιταλιστικού κόσµου. Και το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας εφάρµοσε και τον κρατισµό και την ελεύθερη
αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οι δύο δρόµοι που συγκρούονται, λοιπόν, είναι ο καπιταλισµός και ο σοσιαλισµός.
Εµείς είµαστε µε τον νέο που αναγεννιέται, µε τον σοσιαλιστικό
δρόµο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και όχι
µε τον καπιταλισµό, ο οποίος πεθαίνει και έχει εξαντλήσει τα όριά
του. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η διέξοδος για τον λαό δεν
είναι η µοιρολατρία ή η υποταγή στα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων και στον ευρωµονόδροµο. Η διέξοδος για τον λαό
είναι η χειραφέτηση για ριζικές ανατροπές. Σ’ αυτόν τον δρόµο
βρίσκεται και η ανακούφιση των πλατιών λαϊκών στρωµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην αίθουσα της Γερουσίας και
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

µερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µεµονωµένοι επισκέπτες, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράµµατος που διοργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής για τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μόνο µία
παρέµβαση θα κάνω. Απλώς ήθελα να καταθέσω µία σειρά από
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, κ. Πάρις Μουτσινάς.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση, αφού φόρτωσε µε φόρους και χαράτσια τους
Έλληνες πολίτες, γονάτισε την οικονοµία και την αγορά, αποδόµησε την κοινωνική συνοχή και οδήγησε σε λουκέτα εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις και σε απώλεια οκτακοσίων χιλιάδων θέσεων περίπου, συνεχίζει ακάθεκτη µε το κατατεθέν πολυνοµοσχέδιο, πραγµατικά ένα νέο µνηµόνιο, το καταστροφικό της
έργο, δυστυχώς.
Η διαδικασία µε την οποία εισήχθη το πολυνοµοσχέδιο των
οκτακοσίων σελίδων, που παραπέµπει σε εκατοντάδες άρθρα
νόµων και διατάξεις, τα οποία επιφέρουν οδυνηρές και µεγάλες
επιπτώσεις σε όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα, τους αγρότες, τους
γεωτεχνικούς, τους µηχανικούς, τους φαρµακοποιούς, τους ταξιτζήδες, τους περιπτεράδες, τους επιχειρηµατίες, τους κατόχους φωτοβολταϊκών, ασφαλιστικά ταµεία όπως το ΝΑΤ, το
ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ και διάφορα άλλα µικρά ταµεία, σχεδόν περιλαµβάνει ολόκληρη την κοινωνία, η οποία βρίσκεται στο πόδι.
Το νοµοσχέδιο λειτουργεί σαν φάκα µε δόλωµα το µέρισµα
του πρωτογενούς πλεονάσµατος, το οποίο είχε υποσχεθεί στο
70% του πρωτογενούς πλεονάσµατος και κατέληξε να είναι ένα
ελάχιστο ποσοστό του, ένα φιλοδώρηµα.
Δίνετε ελεηµοσύνη, κύριοι Υπουργοί, στους φτωχούς, που οι
µνηµονιακές πολιτικές δηµιούργησαν. «Να σε κάψω Γιάννη, να
σε αλείψω λάδι να ’γιάνεις» λέει µία παροιµία στο χωριό µου.
Εγώ όµως θα πω το εξής σε αυτούς που θα ψηφίσουν το µνηµόνιο. Όταν αρχίσουν να φαίνονται -γιατί δεν φαίνονται ακόµαόλες οι διατάξεις που ψηφίστηκαν κατά την εφαρµογή τους, τότε
θα καταλάβει το Κοινοβούλιο τι πραγµατικά έχει ψηφίσει.
Χθες στην επιτροπή είπα ότι η Κυβέρνηση οµιλεί σε άλλο
χρόνο και για άλλη οικονοµία. Και πριν περάσουν µερικές ώρες
ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, µε επιβεβαίωσε. Είπε χαρακτηριστικά ότι η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ εφαρµόζεται στις εξής
χώρες: Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία.
Τι κοινό έχουµε µε αυτές τις χώρες, κύριε Χατζηδάκη; Έχουµε
την ίδια οικονοµία; Έχουµε την ίδια οργάνωση; Έχουµε -ξέρετε
πολύ καλά- µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µικρό κλήρο, µικρές
γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, µεγάλη ανεργία
και ανθρωπιστική κρίση και µείωση των πραγµατικών επενδύσεων κατά 60%.
Ήταν ακριβώς αυτή η στιγµή που έπρεπε να εφαρµόσετε αυτό
το νοµοσχέδιο, το οποίο θα λεηλατήσει την ελληνική οικονοµία
και τη µικροµεσαία επιχείρηση;
Ο κύριος Υπουργός οµολόγησε ότι µας ρίχνει στη θάλασσα.
Στον ωκεανό -λέω εγώ- µας ρίχνετε, γιατί στη θάλασσα πέσαµε
µε την είσοδό µας στην ΕΟΚ. Στον ωκεανό µάς ρίχνει το νοµοσχέδιο αυτό και θα µάθουµε κολύµπι.
Θα σας ρωτήσω, όµως, κύριε Υπουργέ, µε ειλικρίνεια, θα πετούσατε το παιδί σας στη θάλασσα αν δεν ήξερε κολύµπι, χωρίς
να έχει ένα ναυαγοσώστη δίπλα; Ακριβώς γι’ αυτό µιλάω, για
τους «ναυαγοσώστες». Μιλάω για τη σωτηρία των επιχειρήσεων
και τη στήριξή τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της ρευστότητας, που δεν έγινε έως τώρα, δυστυχώς, γιατί δεν
υπήρχε ένα τέτοιο εθνικό σχέδιο για να στηρίξει τη µικροµεσαία
επιχείρηση, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί.
Γι’ αυτό µιλάµε σήµερα. Δυστυχώς, όµως το Υπουργείο Ανάπτυξης -και το Υπουργείο Οικονοµικών αλλά κυρίως το Υπουργείο Ανάπτυξης- συµπεριφέρεται σαν «Υπουργείο Εισαγωγών»
και δυστυχώς εξυπηρετεί συµφέροντα µεγάλων πολυεθνικών εισαγωγικών εταιρειών σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα προϊόντα.
Αντί να έχετε όλο αυτό το διάστηµα κι εσείς και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο εθνικής ανοικοδόµησης της
χώρας, έρχεστε σήµερα και µας λέτε ότι θα σωθούµε µόνο µε
τις τεράστιες εισαγωγές προϊόντων από ξένες πολυεθνικές εταιρείες σε δικά µας ποιοτικά προϊόντα και στο γάλα και στο λάδι
και στα τυριά και στα φάρµακα και παντού. Αν αυτή είναι η εθνική
πολιτική που χρειάζεται σήµερα η χώρα, επιτρέψτε µου να πω
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ότι δεν µε εκφράζει καθόλου.
Ισχυριστήκατε ότι οι τιµές των αγροτικών και των άλλων τροφίµων στα ράφια των markets είναι πολύ υψηλές. Γιατί, κύριε
Υπουργέ; Τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να ελέγξετε τα
καρτέλ της αγοράς; Μήπως δεν σας έχουµε κάνει ερωτήσεις;
Και µαζί µε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έχουµε γράψει
ερώτηση κι έχουµε φωτογραφίσει πολιτικούς εκπροσώπους της
Κυβέρνησης και στο Υπουργείο σας, οι οποίοι στηρίζουν αυτά
τα συµφέροντα και οι οποίοι δεν ενεργοποιούν καθόλου τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Άλλα λοιπόν έπρεπε να κάνετε. Έπρεπε να εφαρµόσετε τους
νόµους που έχετε ψηφίσει, να ενεργοποιήσετε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, να αλλάξετε τους ανθρώπους οι οποίοι χρόνια τώρα
υποστηρίζουν αυτά τα συµφέροντα, να χτυπήσετε τα καρτέλ. Και
δεν είχαµε καµµία ανάγκη από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
Αυτά τα λέω για να συνεννοούµαστε. Δυστυχώς, όµως, το νοµοσχέδιο διέπεται και διακρίνεται πραγµατικά από κάποιες αντιφάσεις. Γιατί είναι αντιφατικό επειδή εξυπηρετεί άλλα συµφέροντα.
Για παράδειγµα προχωράτε σε κατασχέσεις άνω των πεντακοσίων ευρώ για χρέη των πολιτών και σε δεσµεύσεις των καταθέσεων άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Θα µου πείτε «σοβαρά όρια».
Την ίδια στιγµή, όµως, το κράτος δεν φέρει καµµία ευθύνη για
οφειλές σε τρίτους. Δεν προχωράει το κράτος, κύριε Στουρνάρα,
κύριε Υπουργέ, ούτε σε συµψηφισµό οφειλών και οφειλοµένων
που θα έδινε µία σηµαντική ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες. Δεν κάνετε ούτε αυτό που έχετε υποχρέωση να
κάνετε.
Δεν δεσµεύεστε -λέει- επίσης για καταβολή συντάξεων αν τα
αποθεµατικά των ταµείων δεν επαρκούν. Τι σηµαίνει αυτό; Λεφτά
που έδωσαν οι εργαζόµενοι, ανταποδοτικά χρήµατα, δεν θα τα
ανταποδώσετε επειδή εσείς καταχραστήκατε τα χρήµατα των
Ελλήνων για αλλότριες δράσεις κι ενέργειες; Δεν είναι δυνατόν
να γίνεται αυτό!
Καταργείτε τα έσοδα σε πάρα πολλούς οργανισµούς και ταµεία –ΓΕΩΣΕ, ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικά ταµεία- αδιαφορώντας
για τις τεράστιες επιπτώσεις που έχουν και στους επαγγελµατίες
και στους υπαλλήλους αλλά και στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
Σας είπα χθες για τα πολυτεχνεία σε σχέση µε το ΤΣΜΕΔΕ και
την χρηµατοδότηση τους. Είναι σοβαρά θέµατα αυτά.
Απαξιώνετε την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του δηµόσιου
τοµέα που µονόπλευρα τροποποιεί συµβάσεις σε βάρος των αντισυµβαλλοµένων, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Λανσάρετε ένα
κράτος µπαταχτσή και απαιτείτε από τους πολίτες να είναι συνεπείς και φερέγγυοι. Δεν γίνεται έτσι η πολιτική, κύριοι Υπουργοί.
Χρειάζεται πρώτα να δείξετε το ήθος και τη συνέπεια εσείς και
µετά θα ακολουθήσουν οι πολίτες.
Η πολιτική υποτέλεια απέναντι στους δανειστές και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σάς έχουν υποχρεώσει, στο πρόσφατο παρελθόν να ψηφίσετε την απαλλαγή των τραπεζιτών από ποινικές
και αστικές ευθύνες για τελεσθείσες πράξεις σε ένα παλαιό νοµοσχέδιο, συγκεκριµένα για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων
και άλλες τέτοιες διατάξεις και χρηµατοδοτήσεις. Δεν ξέρω τι
έγινε µε αυτό το περίφηµο «πολιτικό χρήµα» και πότε επιτέλους
θα εξυγιανθεί η λειτουργία αυτή. Αλλά εδώ µιλάµε σήµερα για
ένα νέο ξεπούληµα και ένα νέο τραπεζικό σκάνδαλο. Οι µεγάλες
τράπεζες, πραγµατικά, θα µπορούν να αγοράσουν µετοχές σε
τιµή µετοχής χαµηλότερη από αυτήν που ορίζει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, που έγινε µε χρήµατα των πολιτών και µε δάνειο της
χώρας.
Αν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό, την ώρα που εσείς οι ίδιοι
λέτε –γι’ αυτό λέω ότι έχετε πολλές αντιφάσεις- ότι πηγαίνει
πάρα πολύ καλά η διεθνής αγορά των µετοχών κι έχουν εισέλθει
έξι δισεκατοµµύρια σε αγορά µετοχών από δύο τράπεζες. Δεν
είναι πραγµατικά αντίφαση και πρόκληση αυτό που γίνεται σήµερα; Γιατί να πέσουν, λοιπόν, οι τιµές των µετοχών κάτω από
την τιµή που ορίζει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας;
Επιτέλους οι τράπεζες θα λειτουργήσουν ως φορείς κι εργαλεία
ανάπτυξης της χώρας ή ως µέσα πλουτισµού των τραπεζιτών;
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Θέλω µία σοβαρή απάντηση γι’ αυτό και δεν µας τη δίνετε.
Είστε όµως κάτι χειρότερο από όλα αυτά. Δεν είστε καν νεοφιλελεύθεροι. Υπηρετείτε απλά τα συµφέροντα που ορίζει ο νεοφιλελευθερισµός και τα µονοπωλιακά συµφέροντα, χωρίς να
βάζετε καµµία ρήτρα, καµµία εθνική πολιτική, καµµία ρύθµιση
για την ελληνική κοινωνία και την οικονοµία.
Αυτό δεν είναι νεοφιλελευθερισµός, αυτό είναι υποταγή. Το
τραπεζικό σκάνδαλο είναι πρωτοφανές. Επαίρεστε ότι έχει ανακηρυχτεί η χώρα -όχι εσείς- ως πρωταθλήτρια στον ΟΟΣΑ στο
επίπεδο της προσαρµογής. Με ποιο κοινωνικό κόστος, όµως,
κύριε Υπουργέ και υπέρ ποίων συµφερόντων έγινε αυτή η βίαιη
προσαρµογή; Με βίαιη αναδιανοµή πλούτου έγινε αυτή η προσαρµογή και αυτό πρέπει να το πείτε εδώ και έγινε πραγµατικά
µε τέτοια στοιχεία που δεν έχω το χρόνο να σας τα φέρω εδώ.
Όσον αφορά την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ -από την πρώτη
στιγµή έχει αµφισβητηθεί για την εγκυρότητά της- η Κυβέρνηση
αξιοποιεί επιλεκτικά τα επώδυνα µέτρα που θα ισοπεδώσουν ό,τι
έχει µείνει όρθιο από τα προηγούµενα µνηµόνια στο όνοµα ενός
δήθεν εξορθολογισµού και εξυγίανσης.
Η εν λόγω µελέτη ουδεµία σχέση έχει µε το παραγωγικό µοντέλο της χώρας, τις δυνατότητες, τις αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας. «Είναι αστεία υπόθεση η εφαρµογή
αυτή», είπε σήµερα κάποιος πρώην συστηµικός Υπουργός παλαιότερης κυβέρνησης. Είναι αστεία υπόθεση αυτή η εφαρµογή.
Δεν λύνει τα προβλήµατα. Η λειτουργία του κράτους και οι επενδύσεις οι ουσιαστικές, η πραγµατικά ενδογενής ανάπτυξη της
οικονοµίας έχει ιδιαίτερη σηµασία και αυτό είναι που πρέπει να
βάλουµε µπροστά σήµερα αν θέλετε πραγµατικά να υπηρετήσουµε το εθνικό συµφέρον και τον ελληνικό λαό.
Τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού µοντέλου της χώρας
είναι πραγµατικά κρίσιµα, είναι µικροµεσαία επιχείρηση µε πολλά
προβλήµατα, ο πολυεπαγγελµατισµός, τα λουκέτα, η µικρή
αγροτική εκµετάλλευση, ο υποβαθµισµένος συνεργατισµός, η
υψηλή ανεργία, η ανθρωπιστική κρίση, ο µη αποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας, αλλά συγχρόνως είναι και η δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, που τα υποτιµάτε, και στο γάλα και
στη φέτα και στο λάδι. Η ευελιξία και η εξωστρέφεια είναι θετικά
στοιχεία των Ελλήνων παραγωγών και ιδιαίτερα των νέων µε
πολύ υψηλά προσόντα σήµερα που πρέπει να προσελκύσουν µε
άλλη πολιτική στην παραγωγική διαδικασία και το παραγωγικό
µοντέλο.
Αυτό είναι το θέµα που πρέπει να λύσουµε σήµερα µαζί και να
συζητήσουµε και όχι αυτά τα οποία κάνετε και τα οποία δεν
έχουν καµµία σχέση µε τη δικιά µας οικονοµία. Πρώτη στους
στόχους µιας σοβαρής κυβέρνησης είναι η στήριξη της µικροµεσαίας επιχείρησης, η ενίσχυση ρευστότητας, ο δηµόσιος τοµέας,
τα κλάστερς, οργανώσεις, οργανωµένες αγορές, logistics και
όλα αυτά τα οποία θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια της χώρας,
η ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα και κυρίως η ηλεκτρονική τεχνολογία την οποία έχετε υποβαθµίσει και η οποία δεν προχωράει
στο δηµόσιο τοµέα που σηµαίνει διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα.
Θα σας πω κάτι άλλο. Θα αναφερθώ στο γάλα και στην κτηνοτροφία. Αλήθεια µε τη ρύθµιση αυτή ποια συµφέροντα εξυπηρετείτε; Γιατί δεν αφήνετε τα πράγµατα όπως είναι; Ποιος σας
επιβάλλει να εφαρµόσετε αυτήν την πολιτική; Τι σηµαίνει γάλα
δύο ηµερών, κύριε Υπουργέ; Επειδή δούλεψα σε βιοµηχανία γάλακτος σαν γεωπόνος, σας λέω ότι την µία µέρα µπαίνει µέσα,
ελέγχεται χηµικά η παστερίωση και την άλλη µέρα βγαίνει στην
αγορά. Μπορεί σε µία µέρα να πάει στην Αθήνα, στην µεγάλη
αγορά και να ανταγωνιστεί; Όχι, δεν µπορεί. Άρα υπάρχει υποκρισία.
Υπάρχουν άλλοι τρόποι συµβατοί να ελέγξετε τις τιµές και θα
σας έλεγα παραδείγµατος χάριν για τα καύσιµα και το ηλεκτρονικό σύστηµα που δεν το εφαρµόζετε και το έχουµε πει πάρα
πολλές φορές και άλλα θέµατα τα οποία µπορούµε εδώ να συζητήσουµε σοβαρά αν θέλετε να κάνουµε µία σοβαρή πολιτική.
Θέλω να αναφερθώ σε µια ιστορία που αφορά τους Έλληνες
ναυτικούς για να σας πω για τον πανικό για την πολιτική που
εφαρµόζετε. Την προσεχή Τρίτη έρχεται ένα σχέδιο νόµου στην
Ολοµέλεια µε θέµα «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και
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φέρνετε σήµερα πραγµατικά ρυθµίσεις, οι οποίες χτυπούν την
ναυτιλία, το ΝΑΤ, το οποίο εσείς έχετε υποβαθµίσει και αφαιµάξει
µε τις πολιτικές σας στο παρελθόν, τα δύο κόµµατα. Πρέπει, επιτέλους, να µιλήσουµε λίγο διαφορετικά για αυτό, να στηρίξουµε
τους ναυτικούς, να διατηρήσουµε τη χρηµατοδότηση του ΝΑΤ,
να υπογράφουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Δεν µπορεί να
γυρίζουµε, κύριοι Υπουργοί σε συνθήκες γαλέρας στο ναυτικό
επάγγελµα. Είναι ναυτική η οικογένειά µου. Έχω πολλούς ναυτικούς στην οικογένεια και έχω και θύµα τον αδελφό µου στο ναυτικό επάγγελµα πριν βγει στη σύνταξη και ξέρω πολύ καλά πώς
προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, µε τι αυτοθυσία δουλεύουν και
πόσα έχουν προσφέρει στην ελληνική οικονοµία και τους υποτιµούµε.
Ο κ. Κουράκος, ο οποίος πραγµατικά εκπροσωπεί τον κλάδο
αυτόν µέσα στην οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών κάνει πολύ
δουλειά. Πραγµατικά, εµείς στηρίζουµε την απεργία των ναυτικών που ξεκίνησε σήµερα το πρωί, γιατί θεωρούµε ότι είναι µια
εθνικής υπόθεσης απεργία και διεκδίκηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω και για τους άλλους κλάδους, για τους φαρµακοποιούς, για τα µικρά ξενοδοχεία. Οι φαρµακοποιοί επιτελούν ένα µεγάλο κοινωνικό έργο. Δεν έπρεπε να έχουν τέτοια
τύχη. Θα έπρεπε µε διαβούλευση να φτάσουν πραγµατικά στην
εξυγίανση. Μπορείτε άλλωστε και µε απόφαση της Κυβέρνησης
να µειώσετε το κέρδος, αν θέλετε να µειώσετε τις τιµές και να
ελέγξετε τη λειτουργία των φαρµακείων. Κανένας δεν λέει όχι σε
αυτό, αλλά όχι µε τέτοιες πολιτικές οι οποίες βυσσοδοµούν µε
αυτήν την εξέλιξη αυτόν τον κλάδο.
Δεν µπορείτε να αδιαφορείτε για την επιβίωση των κτηνοτρόφων και να προχωράτε σε ρυθµίσεις, οι οποίες τον ζηµιώνουν.
Έχουν µείνει τρεις χιλιάδες από εφτά χιλιάδες πια οι κτηνοτρόφοι, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να τους στηρίξουµε, όχι να τους
αποδοµήσουµε.
Δεν έχετε δικαίωµα να συνεχίζετε τις περικοπές των µισθών
µε µείωση των τριετιών στους νέους εργαζοµένους, των επικουρικών, των συντάξεων, των νέων εργασιακών δικαιωµάτων.
Όπως φαίνεται, µέσα εκεί καθιερώνονται οι «εργαζόµενοι µε
ενοίκιο».
Θεωρώ ότι αυτές είναι ρυθµίσεις οι οποίες προσβάλλουν τον
ελληνικό πολιτισµό και τη δηµοκρατία µας. Πρέπει, επιτέλους,
αυτά να τα αλλάξουµε άρδην.
Πιστεύω, τελικά, ότι µε την εργασία τις Κυριακές γίνεται αναδιανοµή του τζίρου και τις επτά ηµέρες και τίποτα περισσότερο.
Αν θέλετε, πραγµατικά, να ενισχύσετε την αγορά, ενισχύστε τους
µισθούς και τις συντάξεις. Είναι ώρα πια να το κάνετε. Πρέπει να
το κάνετε. Το δικαιούται ο ελληνικός λαός. Έχει προσφέρει θυσίες δισεκατοµµυρίων και πρέπει να το κάνετε τώρα! Διότι η τεχνολογία, δυστυχώς, συσσωρεύει πλούτο υπέρ των ολίγων.
Επιτέλους -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να µην
τρώω περισσότερο χρόνο- θεωρώ ότι ο ανθρώπινος παράγοντας
είναι έξω από τη συλλογιστική της πολιτικής σας. Λυπάµαι γι’
αυτό! Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι προϊόν. Είναι το κέντρο της οικονοµίας και της κοινωνίας και πρέπει να τύχει µεγαλύτερου σεβασµού και µεγαλύτερης αξιοποίησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα µία
πολυδιάστατη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στο
πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής. Πρωτοβουλία που έρχεται να διαφυλάξει και να προωθήσει,
όµως, διεκδικήσεις µετά από τις τεράστιες θυσίες στις οποίες
υποβλήθηκε η ελληνική κοινωνία. Συζητούµε µία πρωτοβουλία η
οποία διαµορφώνει τις προϋποθέσεις ώστε οι εταίροι µας να ανταποκριθούν στις δεσµεύσεις τους. Πρωτοβουλία η οποία έρχεται ως επακόλουθο των διαπραγµατεύσεων της Κυβέρνησης µε
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τους δανειστές µας.
Πρόκειται για διαπραγµατεύσεις µακρές, χρονοβόρες, επίπονες και δύσκολες. Πρόκειται για διαπραγµατεύσεις κατά τις
οποίες η ελληνική Κυβέρνηση έλαβε µέρος µε τεκµηριωµένες θέσεις, σοβαρότητα, µεθοδικότητα, διορατικότητα. Έθεσε στόχους, επεδίωξε συγκεκριµένες βελτιώσεις στο πρόγραµµα και
διεκδίκησε, µετά την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, βαθµούς ελευθερίας.
Το αποτέλεσµα, δεδοµένου του ασφυκτικού πλαισίου, κρίνεται, τουλάχιστον, ως ικανοποιητικό. Και αυτό για τους εξής -ενδεικτικά- λόγους:
Πρώτον, επιβεβαιώθηκε η υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων για το 2013 και η επίτευξη σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος, πλεονάσµατος υψηλότερου από τις κατά καιρούς
εκτιµήσεις. Ας προσθέσω και κάτι ακόµη, το οποίο θα το δούµε
µπροστά µας. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2013 διαµορφώθηκε σε επίπεδα κάτω από το όριο του 3%, περίπου στο 2,5%.
Διαψεύστηκαν έτσι οι προβλέψεις, οι προφητείες -οι καταστροφικές προφητείες!- του κ. Τσακαλώτου.
Δεύτερον, αποφασίστηκε να διατηρηθεί ο µειωµένος ΦΠΑ
στην εστίαση, αφού η απώλεια εσόδων από την υλοποίηση του
µέτρου ήταν τελικά χαµηλότερη απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιµηθεί,
χωρίς να υπολογίζεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας, η αύξηση του τζίρου και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων, που µεταφράζεται σε διατήρηση ή δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης, αλλά και η συγκράτηση των τιµών.
Τρίτον, αναγνωρίστηκε ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό κενό
για το 2014, όταν πριν λίγους µήνες η Αντιπολίτευση, κυρίως η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, εντός και εκτός Βουλής υποστήριζε
ότι ο προϋπολογισµός είναι στον αέρα και θα χρειαστούν νέα
µέτρα, συµπληρωµατικός προϋπολογισµός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός είναι
ο ειδικός πια που πρέπει να τον ακούσουµε όλοι και µας ενδιαφέρει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επαναλαµβάνω ότι πριν από λίγους µήνες, ελάχιστους
µήνες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισµού, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση υποστήριζε ότι ο προϋπολογισµός
είναι στον αέρα και θα χρειαστεί νέος, συµπληρωµατικός προϋπολογισµός, νέα πρόσθετα µέτρα.
Ο ελληνικός λαός µε τις θυσίες του διέψευσε για άλλη µια
φορά τις προβλέψεις, τις εκτιµήσεις του κ. Τσακαλώτου. Γι’ αυτό,
πολλή προσοχή στις προβλέψεις!
Τέταρτον, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δηµοσιονοµικό περιθώριο
και για διανοµή κοινωνικού µερίσµατος.
Συνεπώς εκτιµάται και από τους δανειστές µας πλέον ότι όχι
µόνο οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του 2014 θα επιτευχθούν, αλλά
υπάρχει και υπέρβαση αυτών κατά τουλάχιστον 525 εκατοµµύρια
ευρώ, όσο και το κοινωνικό µέρισµα. Πρόκειται για περίπου 450
εκατοµµύρια ευρώ, που διατίθενται για τη στήριξη ατόµων και
οικογενειών µε πολύ χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και για
ακίνητη περιουσία µικρής αξίας.
Εδώ, αποφασίζουµε -και αναφέροµαι στην εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς- για αυτό το µέτρο. Εδώ κλειδώνουµε
αυτό το µέτρο. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε καµµία κράτηση, δεν κατάσχεται, δεν συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το δηµόσιο
ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. Δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά
όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, ενώ χορηγείται και
εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση σε ενστόλους.
Πρόκειται για εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ σε
εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιους εξήντα τέσσερις ενστόλους των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Λιµενικού Σώµατος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που τελούσαν σε ενέργεια κατά την 31η
Ιανουαρίου του έτους.
Η χρηµατική ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές µεικτές τακτικές αποδοχές των ανωτέρω στελεχών δεν
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υπερέβαιναν τότε τα 1500 ευρώ. Εξαιρούνται τα νυχτερινά και
τα πενθήµερα, εξαιρείται και το οικογενειακό επίδοµα. Γι’ αυτό
το λόγο και ο αριθµός των ενστόλων, οι οποίοι θα λάβουν το επίδοµα σε σχέση µε την αρχική συµφωνία µε τους εταίρους, είναι
αυξηµένος κατά περίπου δέκα χιλιάδες άτοµα.
Πέµπτον, αποφασίστηκε να διατεθεί επιπλέον ποσό για την
αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα, τονώνοντας τη ρευστότητα, στηρίζοντας την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αποφασίστηκε να στηριχθούν οι άστεγοι συµπατριώτες µας,
αυτοί που βιώνουν µε το σκληρότερο τρόπο την κρίση, µέσω
δράσεων στέγασης, σίτισης, κοινωνικής φροντίδας.
Αποφασίστηκε επίσης να ενισχυθούν οι ανασφάλιστοι µε τη
λήψη µέριµνας, προκειµένου να καλυφθούν για παροχές ασθένειας σε είδος κατηγορίες συµπολιτών µας, οι οποίοι επλήγησαν
περισσότερο από την οικονοµική κρίση και τη συγκυρία µε αποτέλεσµα να απωλέσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα.
Αποφασίστηκε να ενδυναµωθεί το δίκτυ κοινωνικής προστασίας για την απορρόφηση των επιπτώσεων της ύφεσης και να
µειωθεί το µη µισθολογικό κόστος της εργασίας, αφού οι ασφαλιστικές εισφορές µειώνονται κατά 3,9% επιπροσθέτως του 1%
που ήδη έχει γίνει. Το µέτρο αυτό θα ανακουφίσει τις επιχειρήσεις και θα οδηγήσει σε µικρή αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα.
Έκτον και πολύ σηµαντικό, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει χρηµατοδοτικό κενό για το 2014, ενώ καλύπτονται επίσης και τα
όποια ενδεχόµενα κενά στη βραχυχρόνια ταµειακή ρευστότητα
του ελληνικού δηµοσίου.
Η καταβολή των δόσεων της δανειακής σύµβασης από τους
εταίρους, η αποπληρωµή προνοµιούχων µετοχών του ελληνικού
δηµοσίου από ελληνικές τράπεζες, η σύναψη συµφωνιών repos
και άλλων εισροών εκτιµάται και έχει συµφωνηθεί ότι θα καλύψει
τόσο τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας για φέτος όσο και
τα ενδεχόµενα βραχυχρόνια ελλείµµατα ταµειακής ρευστότητας.
Και σε αυτά δεν περιλαµβάνεται η έξοδος στις αγορές, η οποία
προετοιµάζεται µεθοδικά, σταθερά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει διατάξεις που επί της ουσίας αφορούν τη διανοµή του
κοινωνικού µερίσµατος, τη βελτίωση διαστάσεων της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων, διορθώνοντας αστοχίες και αντιµετωπίζοντας αβελτηρίες και υστερήσεις,
την τροποποίηση διατάξεων για την ανακούφιση κοινωνικών οµάδων που έχουν, για παράδειγµα, δάνεια µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Αποσαφηνίζεται ότι το Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εγγυητικής Ευθύνης του ελληνικού δηµοσίου είναι αρµόδιο
να εισηγείται επί αιτηµάτων παροχής εγγύησης. Προβλέπεται ότι
ειδικά για την περίπτωση της αναστολής καταβολής δόσεων εγγυηµένων δανείων, η οποία δεν συνεπάγεται την επιµήκυνση της
διάρκειας του δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης
του δηµοσίου, δεν απαιτείται η σχετική εισήγηση του συµβουλίου, πάγιο αίτηµα πολλών επιχειρηµατιών, που θα διευκολύνει
και θα ανακουφίσει επιχειρήσεις.
Το σχέδιο νόµου, όµως, περιλαµβάνει και την υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, τόσο στο δηµόσιο τοµέα όσο και
στις αγορές, οι οποίες προσδοκάται ότι θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, θα µειώσουν τις
τιµές. Πρόκειται για διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις
οι οποίες σχεδιάζονταν εδώ και δεκαετίες, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκαν, λόγω του φόβου του πολιτικού κόστους, για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αναγκαίες για τη διαµόρφωση ενός
νέου προτύπου ανάπτυξης και παραγωγής, ενός προτύπου που
θα εδράζεται στη µετάβαση από την παραγωγή µη διεθνώς εµπορεύσιµων στην παραγωγή διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και
υπηρεσιών, στη µετάβαση από την υπερβολική κατανάλωση στην
αποταµίευση και την επένδυση.
Πρόκειται βέβαια για µια διαδικασία αλλαγής που είναι βραδεία και επίπονη, καθώς συνεπάγεται τον εκσυγχρονισµό οικονοµικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη νέων πόλων έλξης
κεφαλαίων, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τον αναπροσανατολισµό της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος, την επέ-
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κταση της δηµιουργικής επιχειρηµατικότητας, την προσήλωση
στις νέες πηγές ανάπτυξης. Αυτές οι δοµικές προϋποθέσεις οδηγούν στην Ελλάδα της ανάκαµψης φέτος και της βιώσιµης ανάπτυξης από φέτος και για τα επόµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι µετά από µια
σειρά από δύσκολα χρόνια έχουµε πετύχει τη σταθεροποίηση
της διεθνούς θέσης της χώρας µας και των δηµόσιων οικονοµικών της. Έχουµε καταφέρει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις
για τη λήξη της παρατεταµένης ύφεσης και αυτά τα αποτελέσµατα, αυτά τα επιτεύγµατα, είναι απόρροια των τεράστιων, των
πρωτόγνωρων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας αλλά και των
πρωτοβουλιών που αναλήφθησαν και υλοποιήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των συνθηκών έντονης
αβεβαιότητας και ασφυξίας που είχαν συσσωρευθεί το καλοκαίρι
του 2012.
Τότε η χώρα είχε βρεθεί µπροστά σε ένα ανηφορικό τούνελ.
Τότε, η Κυβέρνηση είχε τρεις επιλογές. Η πρώτη ήταν να συνεχίσει το σηµειωτόν εντός του τούνελ, σωρεύοντας θυσίες και
αδιέξοδα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Η δεύτερη ήταν
να οπισθοχωρήσει, µε τεράστιο κόστος αλλά και κίνδυνο για την
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και η τρίτη ήταν να προχωρήσει
αταλάντευτα µπροστά, ώστε να βγει από την κρίση µία ώρα αρχύτερα.
Επιλέξαµε την πορεία προς τα εµπρός, επιταχύνοντας. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η εθνικά ορθή επιλογή, επιλογή που σήµερα
αποδίδει καρπούς, επιλογή που παράγει αποτελέσµατα. Η ύφεση
επιβραδύνεται. Η αυξητική δυναµική της ανεργίας ανακόπτεται.
Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι επιτυγχάνονται, υπερκαλύπτονται. Η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ενισχύεται. Το οικονοµικό
κλίµα βελτιώνεται. Το κόστος δανεισµού µειώνεται. Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται. Αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να
πραγµατοποιούνται. Τώρα, σήµερα, βρισκόµαστε µπροστά στη
νέα µεγάλη πρόκληση: να µετατρέψουµε την υπό εξέλιξη σταθεροποίηση σε δυναµική ανάπτυξη, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός
της Ευρωζώνης, ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή. Και αυτήν την
πρόκληση µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία, ώστε
οι θυσίες των τελευταίων ετών να µην πάνε χαµένες. Η αποτελεσµατικότητα αυτής της επιλογής µπορεί να ενισχυθεί µέσα από
την επίτευξη ευρύτερης συνεννόησης και συγκερασµού απόψεων.
Είναι βέβαιο ότι ένα κλίµα πόλωσης µεγεθύνει τις διαφορές
και αποτρέπει τις συγκλίσεις. Σήµερα δεν πρέπει να αναλώσουµε
εθνική ενέργεια σε οµφαλοσκοπήσεις. Δεν είναι εποχή για πολιτικά ή προσωπικά παίγνια εξουσίας από όλους µας. Η ιστορική,
κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κρισιµότητα των στιγµών επιβάλλει σε όλους µας συγκλίσεις, δηµιουργικές συνθέσεις, εθνικό
σχέδιο, σκληρή δουλειά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, κ. Παναγιώτης Ρήγας,
έχει ορίσει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Επίσης, ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Καµµένος,
έχει ορίσει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ραχήλ Μακρή,
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Επαµεινώνδα Μαριά και
ως οµιλητή τον κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαο Κουίκ.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Χρυσής Αυγής κ. Ζησιµόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ.
Παναγιώταρο, ως οµιλητή το Βουλευτή Ευβοίας κ. Μίχο και ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Κασιδιάρη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά που ζούµε αυτές τις µέρες
στη Βουλή και στην κοινωνία δεν τα έχει ξαναζήσει ο τόπος ούτε
στα πιο µαύρα και σκοτεινά χρόνια που έχει περάσει.
Ουδέποτε αυτός ο τόπος έχει ξαναζήσει µία τέτοια διάλυση
της Βουλής, κατακρεούργηση του Κανονισµού της και καταπάτηση του Συντάγµατος.
Ουδέποτε στα κοινοβουλευτικά χρονικά έχει ξαναγίνει –φοβούµαι παγκοσµίως- νοµοσχέδιο, αιτιολογική έκθεση, έκθεση του
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Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οκτακοσίων σελίδων να διανέµεται πρωινές ώρες και να καλείται η Βουλή να το ψηφίσει
µετά από δέκα ώρες, αφού έχει µεσολαβήσει η νύχτα.
Αυτά δεν έχουν ξανασυµβεί ποτέ. Έχετε επιβάλει σε αυτήν τη
χώρα µία νέας µορφής, µία ιδιόµορφη δικτατορία, σκληρότατη
όµως, δικτατορία της τρόικας και µίας παραδοµένης Κυβέρνησης, η οποία διευθύνεται από τους υπαλληλίσκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Αυτά που λέω, κύριοι, δεν είναι αντιπολιτευτικές κορόνες. Τα
εννοούµε. Είναι αυτά τα τραγικά που συµβαίνουν στη χώρα και
θα γραφτούν µε µελανές σελίδες.
Φέρατε ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο αντιπροσωπεύει στην
ουσία ένα τρίτο µνηµόνιο. Μας λέτε «τα µνηµόνια τελείωσαν». Το
τρίτο µνηµόνιο το έχουµε µπροστά µας όµως και µας καλείτε µε
διαδικασίες-εξπρές –ιδιαίτερα τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης οι οποίοι δεν το έχουν διαβάσει- να το ψηφίσουµε. Δεν έχει
διαβαστεί το νοµοσχέδιο. Δεν έχει διαβαστεί όχι γιατί δεν είναι
οι Βουλευτές επιµελείς, αλλά επειδή είναι αδύνατον να το διαβάσεις. Επιπλέον, και µε µία ανάγνωση δεν µπορείς να σχηµατίσεις άποψη για τόσο πολλά θέµατα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες
γνώσεις και ιδιαίτερη συµβουλή. Παραµερίσατε επίσης και την
κοινωνία από αυτό το νοµοσχέδιο, την οποία θίγετε ολόκληρη.
Κάνατε, λοιπόν, ένα έκτρωµα που είναι νέο µνηµόνιο. Κύριε
Στουρνάρα, θεωρείτε ότι έχετε σε µεγάλο βαθµό επιτύχει στο
έργο σας και αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξή σας, είστε
έτοιµος να αποχωρήσετε -δεν θέλω βεβαίως να παρερµηνεύσω,
αλλά εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι κατάλαβα. Δεν έχετε ολοκληρώσει κανένα έργο. Αυτό το έργο για το οποίο µπορείτε να υπερηφανεύεστε ότι έχετε αρκετά επιτύχει είναι ένα έργο καταστροφής. Αυτό που αποµένει είναι –το πιθανότερο- να έχουµε
και καινούργια µνηµόνια.
Τι κάνει, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο που το καθιστά µνηµονιακό έκτρωµα ανάλογο µε τα προηγούµενα και από πολλές
πλευρές χειρότερο;
Πρώτον, κυριολεκτικά κατεδαφίζει τις συντάξεις και κατακρεουργεί τους µισθούς. Και αυτό το στηρίζουµε µε επιχειρήµατα.
Από τα ασφαλιστικά ταµεία κλέβετε, στην κυριολεξία, 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και πώς τα κλέβετε; Πρώτον, µε τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών και την κατάργηση των κοινωνικών πόρων τους οποίους δεν τους αντικαθιστάτε µε άλλους πόρους για να στηριχθεί
η προοπτική των ταµείων.
Τo νέο κούρεµα 3 δισεκατοµµυρίων στα έσοδα των ταµείων
σηµαίνει τέλος για τα ασφαλιστικά ταµεία, σηµαίνει ότι τουλάχιστον από το 2016 δεν θα υπάρχουν συντάξεις και οι συντάξεις
θα µετατραπούν σε ευτελή οικογενειακά επιδόµατα των 360 –το
µέγιστο!- ευρώ, όπως άλλωστε προβλέπει σχετικά και το µνηµόνιο.
Διαλύετε τους µισθούς. Πώς τους διαλύετε; Τουλάχιστον µε
δύο µέτρα που συµπεριλαµβάνονται στο πολυνοµοσχέδιό σας.
Πρώτον, µε την κατάργηση στην ουσία των τριετιών. Καταργώντας τις τριετίες, διαµορφώνετε ένα νέο εργατικό δυναµικό του
οποίου οι µισθοί θα είναι µειωµένοι, µε βάση το νοµοσχέδιό σας.
Δεύτερον, επεκτείνοντας την υπενοικίαση και τις εταιρείες
υπενοικίασης και διευκολύνοντας το βάρβαρο έργο τους ακόµη
περισσότερο. Φθάνετε στο σηµείο ντροπής –και παρακαλώ να
το ακούσετε- να εξυπηρετείτε συγκεκριµένα µεγάλα εργολαβικά
συµφέροντα δίνοντας τη δυνατότητα να δουλεύουν –άκουσον,
άκουσον!- σε µεγάλα έργα, παραδείγµατος χάριν σε αυτοκινητόδροµους, υπενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι.
Γιατί το κάνετε αυτό; Για να προσφέρετε πάµφθηνο εργατικό
δυναµικό σε αυτούς που κερδοσκοπούν στους αυτοκινητόδροµους και ληστεύουν τους πολίτες κυριολεκτικά, µε διόδια που
έχουν πολύ υψηλό κόστος. Έρχεστε εσείς λοιπόν να τους προσφέρετε και πάµφθηνο δουλεµπορικό εργατικό δυναµικό.
Το δεύτερο που κάνετε, ο δεύτερος άξονας του νοµοσχεδίου
είναι η κατεδάφιση όλων των επαγγελµάτων. Μα, µου κάνει εντύπωση! Ανακαλύψατε όλα τα επαγγέλµατα να τα εισάγετε σε
αυτό το νοµοσχέδιο και να βάλετε αυτό τον περίφηµο κανόνα
της απελευθέρωσης, ώστε να πείτε σε όλους αυτούς τους αν-
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θρώπους «βάλτε λουκέτο στην επαγγελµατική σας δραστηριότητα»; Γιατί αυτό κάνετε.
Μιλάτε για «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ. Ωραίο όνοµα! Σιγά την
εργαλειοθήκη! Ξέρω και εγώ να διαλύω όλη την επαγγελµατική
Ελλάδα. Δεν χρειάζεται η εργαλειοθήκη ούτε ο ΟΟΣΑ. Στο όνοµα
της απελευθέρωσης πηγαίνετε όλοι στα πολυκαταστήµατα και
γίνετε υπάλληλοι των πολυκαταστηµάτων!
Είσαι φαρµακοποιός; Πιάσε µία γωνία σε ένα πολυκατάστηµα
για να πάρεις έναν µισθό 580 ευρώ και να πουλάς εκεί –τι ωραία!τα φάρµακά σου. Οτιδήποτε µπορεί να γίνει έτσι. Και αυτό το
λέτε τέχνη; Αυτό το λέτε αναπτυξιακή προοπτική της κοινωνίας;
Πείτε µου ποιου είναι η ανακάλυψη αυτή και πού σε όλο τον
κόσµο ανακαλύψατε να γίνεται αυτό το πράγµα; Πού υπάρχει
απελευθερωµένο ωράριο στα φαρµακεία;
Δυστυχώς όµως η Ελλάδα χρησιµοποιείται ως πειραµατόζωο
και µε εντυπωσιακό τρόπο αυτά µελετώνται σήµερα στην Ευρώπη και δηµιουργούν αντιδράσεις. Γιατί; Γιατί, λένε, αυτά τα
εκτρώµατα που κάνουν στην Ελλάδα, σε λίγο θα τα επεκτείνουν
σε πανευρωπαϊκή κλίµακα.
Τι κάνετε λοιπόν εδώ; Ως προς τα φαρµακεία αναφέρθηκα
ήδη.
Αρτοποιοί. Σε τι σας φταίνε οι αρτοποιοί;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δεν ζυγίζουν το ψωµί. Αυτό είναι το πρόβληµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι σας φταίνε οι αρτοποιοί, µπορείτε να µου πείτε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Το ψωµί!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε το ψωµί.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Το ζύγι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και το ζύγι και το παραζύγι και
τα ζύγια θα τα βάλετε όλα µαζί. Το συµπέρασµα όµως είναι ότι:
κλείνουµε τα αρτοποιεία. Ήδη δουλεύουν αρτοποιεία ως αλυσίδες. Εσείς συγκεντρώνετε ακόµη περισσότερο την αγορά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Να το ζυγίζουν, δεν λέµε κάτι άλλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πείτε µου τι σας φταίνε τα περίπτερα. Και τα περίπτερα σάς ενοχλούν; Αυτό είναι το πρόβληµα
στην Ελλάδα;
Σας ενοχλεί το λιανικό εµπόριο. Θέλετε να το επεκτείνετε και
στις Κυριακές. Έλεος! Τι είναι αυτό που κάνετε; Από πού ήρθαν
αυτές οι ανακαλύψεις; Από το πειραµατόζωο, την Ελλάδα.
Επιπίπτετε ακόµη και στα βιβλία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Όχι στο λογοτεχνικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όσον αφορά τα ταξί, βλέπετε τις
πιάτσες γεµάτες; Δεν δουλεύει κανείς τους. Θέλετε να εξοντώσετε και αυτούς που έχουν αποµείνει;
Δεν γίνεται έτσι, κύριε Χατζηδάκη, η ανάπτυξη της χώρας.
Αυτά είναι εγκεφαλικά ανοσιουργήµατα νεοφιλελεύθερων δογµατικών, οι οποίοι µοιάζουν σαν και αυτούς τους καλόγερους
που θεωρούσαν ότι µπορούν να µεταφέρουν τη µοναστική τους
ζωή και να την κάνουν κοινωνική. Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγµα!
Φορτηγά, βενζινάδικα. Και στο τσιµέντο ακόµα είναι το πρόβληµα. Και, βεβαίως, τους γαλακτοπαραγωγούς, τους κτηνοτρόφους. Δηλαδή, το πρόβληµα της Ελλάδας ήταν ο γαλακτοπαραγωγός; Αυτός είναι το πρόβληµα, κύριε Χατζηδάκη;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Η τιµή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο γαλακτοπαραγωγός είναι το
πρόβληµα; Και αυτόν πρέπει να τον εξοντώσουµε και να µην µπορεί να προσφέρει το γάλα του στην ελληνική αγορά ανά την επικράτεια και µε τα µέτρα που παίρνετε τώρα να απευθύνεται στην
τοπική αγορά; Δεν θα µπορεί να πουλήσει το γάλα του ευρύτερα,
διότι θα έρχεται πάµφθηνο γάλα υπό παστερίωση από πολυεθνικές που θα φθάνει µέχρι τις επτά και έντεκα ηµέρες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πόσο έρχεται;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πού το ξέρετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και αυτό το λέτε εκσυγχρονισµό.
Ξέρουµε κι εµείς να διαλύουµε τη γαλακτοπαραγωγή και να τους
πετάµε στο δρόµο. Αυτό όµως είναι εκσυγχρονισµός; Χρειάζεται
ειδική πολιτική τέχνη για να το κάνετε; Ποια είναι η συνεισφορά
αυτήν τη στιγµή στην απασχόληση κ.λπ.;
Βεβαίως, υπάρχει πρόβληµα µε την τιµή του γάλακτος, αλλά
να ελέγξετε την αγορά, τα καρτέλ, το κύκλωµα από την παρα-
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γωγή µέχρι τη βιοµηχανοποίηση και τη λιανική πώληση. Βεβαίως,
να το ελέγξετε. Εκεί υπάρχουν µεγάλα περιθώρια παρέµβασης,
αλλά δεν κάνετε τίποτα. Έχετε σηκώσει τα χέρια ψηλά ιδιαίτερα
απέναντι στις γαλακτοβιοµηχανίες. Και τώρα ερχόσαστε να πείτε
ότι µε τις εισαγωγές θα λύσετε το πρόβληµα.
Ο τρίτος άξονας είναι οι τράπεζες. Εδώ έχουµε το µεγάλο
σκάνδαλο, ποινικών διαστάσεων, κύριοι! Διότι εδώ η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό δηµόσιο έχει δώσει ένα Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν για να στηρίξει τις τράπεζες, είτε µε προνοµιούχες µετοχές είτε µε ειδικά οµόλογα είτε µε εγγυήσεις του δηµοσίου. Κι
αυτήν τη στιγµή έχουµε ένα αφανές χρέος µε εγγυήσεις του δηµοσίου προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δίνει δάνεια, τα οποία θα αγοράζουν έντοκα γραµµάτια για να κερδοσκοπούν οι τράπεζες. Εβδοµήντα δισεκατοµµύρια εγγυήσεις του δηµοσίου! Αφανές χρέος προς τις τράπεζες!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και πληρώνουν τόκους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πέραν αυτού όµως δώσατε δανεικά ύψους 39 δισεκατοµµυρίων –και έχει µείνει ένα υπόλοιπο,
11 δισεκατοµµύρια- για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη και τελειώνω.
Έτσι, εµµέσως, µέσω του περίεργου σχηµατισµού του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας πέρασαν οι τράπεζες υπό δηµόσιο µετοχικό, τουλάχιστον, έλεγχο.
Τώρα τι κάνετε; Αντί να διασφαλίσετε τα λεφτά του δηµοσίου
τα οποία τα χρωστάει ακόµα, κύριοι, ο ελληνικός λαός, τα λεφτά
που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τι κάνετε; Ερχόσαστε να τα χαρίσετε σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Κύριε Στουρνάρα, ακούστε µε µία στιγµή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
ακούω πάντα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πού ακούστηκε -πείτε µου- µε
νοµοθετική ρύθµιση να ερχόσαστε και να κάνετε το εξής: Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να µπορεί να διαθέτει τις
µετοχές κάτω από την τιµή κτήσης, όπως λέτε στο νοµοσχέδιο αυτά τα ορίζετε µε νόµο- η οποία ήταν εξευτελιστική. Δηλαδή,
πάνε τα δισεκατοµµύρια του ελληνικού δηµοσίου που δόθηκαν
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Και όχι µόνο αυτό. Άκουσον, άκουσον τι λέτε στο νοµοσχέδιο
-σκάνδαλο. Λέτε ότι µπορεί να διαθέσει τις µετοχές του κάτω
ακόµα και από τη χρηµατιστηριακή τιµή. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Ότι η αγορά δίνει, ας πούµε, 0,50 λεπτά για τη µετοχή της τάδε
τράπεζας και εσείς λέτε ότι µπορείτε να τη διαθέσετε -και µάλιστα µε φωτογραφικό τρόπο, όπως λένε οι διατάξεις του νοµοσχεδίου σας- µε 0,10 λεπτά. Με ποιο δικαίωµα το κάνετε αυτό;
Δικά σας λεφτά είναι; Αυτά είναι λεφτά των φορολογουµένων
που τα χρωστάµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί θα τα διασπαθίσετε για να
ελέγξουν οι τράπεζες τα ιδιωτικά συµφέροντα;
Και φτάνετε στο σηµείο, επίσης, και τι λέτε στο νοµοσχέδιο
σας;
Λέτε ότι µπορεί να µη συµµετάσχει το ΤΧΣ σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου-άκουσον, άκουσον!- µε απόφασή του και, µάλιστα, να µην ασκήσει ούτε τα δικαιώµατα προτίµησής του.
Αυτά δεν γίνονται. Είναι σκανδαλώδη! Και επειδή το ξέρετε, τι
κάνετε; Έρχεστε µε διάταξη και το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΧΣ
το απαλλάσσετε στην ουσία από αστικές ευθύνες, -αλλά φοβούµαι, όπως είναι γραµµένη η διάταξη- και από ποινικές ευθύνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά είναι τα αίσχη τα οποία γίνονται για τις τράπεζες µόνο και µόνο για να παραδοθούν άρονάρον, προτού έχουµε πολιτικές εξελίξεις, σε ιδιωτικά συµφέ-
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ροντα.
Δεν νοµιµοποιούµε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν το αναγνωρίζουµε. Δεν µπορεί να παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Δεν το αναγνωρίζει όχι µόνο η Αντιπολίτευση, αλλά και όλη η κοινωνία ή η
συντριπτική της πλειοψηφία που πλήττεται. Αυτή την ώρα µόνο
η ανατροπή µπορεί να δώσει διέξοδο στη χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους, πρώτον, από το Δηµοτικό Σχολείο Βαµβακοφύτου Σερρών,
δεύτερον, από το Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ζίχνης Παγγαίου Σερρών και τρίτον, από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Καλώς ορίσατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να πω ότι σήµερα τον
ΣΥΡΙΖΑ δεν τον αναγνωρίζω.
Τι έχετε πάθει; Ούτε µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας; Δεν
έχω ακούσει για την ανατροπή της Κυβέρνησης, δεν έχω ακούσει
πανηγυρισµούς για το ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Στις 25 Μαΐου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι και αυτές οι ρηµάδες οι δηµοσκοπήσεις που τελευταία δεν πάνε καλά; Δεν σας αναγνωρίζω
σήµερα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και τέτοιο νοµοσχέδιο, υποτίθεται προνοµιακό! Ή µήπως όχι;
Μήπως όχι, διότι αυτό το νοµοσχέδιο για πρώτη φορά, µετά από
πολλά χρόνια, έχει επιστροφή κοινωνικού µερίσµατος;
Ο κ. Λαφαζάνης χλευάζει. Θυµίζω ότι ο ίδιος ήταν που επί
σειρά ετών στους προϋπολογισµούς χλεύαζε τις µόνιµες αυξήσεις ως κουλούρια. Τα θυµάστε. Έδινε η κυβέρνηση Καραµανλή
αυξήσεις και έλεγε: «τι δίνετε; Κάτι κουλούρια δίνετε στο λαό».
Με τα κουλούρια, που δεν άρεσαν στο Λαφαζάνη τότε, καταλήξαµε, βεβαίως, στην πτώχευση της χώρας, γιατί ο κ. Λαφαζάνης
δεν τα θεωρούσε αυτά επαρκή. Έπρεπε να δίνουµε παραπάνω.
Τώρα πάλι τα 500 εκατοµµύρια, τα οποία για πρώτη φορά µετά
από πέντε χρόνια επιστρέφονται ως κοινωνικό µέρισµα, πάλι µε
κουλούρια τα συγκρίνει. Όµως και το ένα δισεκατοµµύριο πρόσθετης αποπληρωµής χρεών για να ζωντανέψει η αγορά σε αυτά
που χρωστάει το κράτος, που έρχεται να προστεθεί στα 1,8 δισεκατοµµύρια, το οποίο αποπληρώνεται στην ελληνική οικονοµία
και αυτά φαντάζοµαι ότι τα θεωρεί κουλούρια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Καραµέλες!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όµως και για τα 380 εκατοµµύρια,
τα οποία οδηγούν σε αποµείωση του µη µισθολογικού κόστους
και µειώνουν, εποµένως, τα βάρη των επιχειρήσεων, θα διαλέξουµε και για αυτά µεταξύ καραµέλας και κουλουριών. Όµως,
υπάρχει µια άλλη πραγµατικότητα, αυτή την οποία ξέρουν πλέον
οι πολίτες: Ότι µια κατεστραµµένη χώρα, εξαιτίας µιας ολόκληρης ιδεολογικής αντίληψης που τη συντρόφευσε για δεκαετίες
και την οδήγησε σ’ αυτή την καταστροφή -και η Αριστερά έχει
τεράστιες ευθύνες γι’ αυτήν τη συγκεκριµένη αντίληψη και για
τη λογική της που επικράτησε όλα αυτά τα χρόνια- πλέον σταθεροποιήθηκε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και όχι απλώς σταθεροποιήθηκε, αλλά οι πολίτες αρχίζουν και
βλέπουν το συγκεκριµένο κοινωνικό µέρισµα. Εξ ου και η έλλειψη
των πανηγυρισµών! Διότι εάν ήταν διαφορετικά, αντιλαµβάνεστε
τι θα είχε γίνει σήµερα. Κάτι αντίστοιχο µε αυτό το οποίο εµείς
περάσαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Θυµίζω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ψηφίζαµε όλα αυτά
τα προηγούµενα χρόνια εκείνα ακριβώς τα µέτρα τα οποία σταθεροποίησαν την ελληνική οικονοµία, οδήγησαν στο πρωτογενές
πλεόνασµα, οδήγησαν σε αναπτυξιακό προϋπολογισµό και έσω-
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σαν ουσιαστικά τη χώρα από τη χειρότερη καταστροφή.
Αυτά τα ψηφίζαµε τότε κάτω από τις λοιδορίες των σεβαστών
συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Και τις απειλές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στην καλύτερη περίπτωση ήταν λοιδορίες. Στη χειρότερη περίπτωση ψηφίζαµε κάτω από τις απειλές τους για τις κρεµάλες, για τους δοσίλογους, για τους
προδότες, για τους «Τσολάκογλου».
Σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το κλίµα, οι Βουλευτές µας
κράτησαν την Ελλάδα όρθια όλα αυτά τα χρόνια! Σε αυτό το
κλίµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι όλα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι όλα. Για δυο χρονάκια πετούσαν
χαρταετό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όλα, όλα! Όλα µαζί τα φάγατε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μην την ξανασώσετε τη χώρα!
Προσέξτε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σήµερα, λοιπόν, φθάνουµε σε ένα
συγκεκριµένο σηµείο, στο οποίο όντως αφήνουµε πράγµατα
πίσω µας και χαράζουµε µία διαφορετική πορεία.
Όµως, ακόµα και τώρα, τι έρχεστε και λέτε; Ακούστε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, την κριτική τους για τις τράπεζες. Θυµάστε τι µας έλεγαν εδώ για τις τράπεζες οι αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι; Θυµάστε; Έλεγαν ότι παίρνουµε τα λεφτά των φορολογουµένων και στηρίζουµε τις τράπεζες, γιατί εµείς είµαστε µε τα
τραπεζικά συµφέροντα. Αυτά δεν έλεγαν; Μάλιστα.
Θυµάστε τι λέγαµε εµείς; Λέγαµε ότι µε αυτά τα χρήµατα σταθεροποιούµε το τραπεζικό σύστηµα, διασφαλίζουµε τις καταθέσεις και τελικώς θα ανακτήσουµε χρήµατα απ’ όλη αυτήν τη
διεργασία. Αυτό λέγαµε εµείς.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα η χρονική στιγµή, στην οποία λόγω
ακριβώς της ισορροπίας που έχει επέλθει, προετοιµάζεται να
γίνει ακριβώς αυτό: Με την αναµεταβίβαση των µετοχών των τραπεζών σε ιδιώτες, το δηµόσιο παίρνει χρήµατα. Τα χρήµατα τα
οποία µπήκαν, ουσιαστικά επιστρέφουν.
Εδώ, ακούστε τι κριτική µας κάνουν. Μας λένε το εξής: «Μα,
τι κάνετε τώρα; Δίνετε τις τράπεζες στους ιδιώτες.». Μα, δεν
µπορείς να βγάλεις άκρη µε τους ανθρώπους! Όταν ουσιαστικά
γινόταν η διάσωση, µας έλεγαν «γιατί δίνετε τα χρήµατα για να
σωθούν οι τράπεζες;» και λέγαµε «µα, οι τράπεζες ουσιαστικά γίνονται κρατικές» και τώρα που στην πραγµατικότητα δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή σε ένα κανονικό
τραπεζικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο το δηµόσιο θα πάρει
τα χρήµατά του πίσω, αυτοί έρχονται και λένε, «γιατί το κάνετε
αυτό;».
Θα καταλήξετε τι θέλετε; Αφήνω απ’ έξω τις συνεταιριστικές
τράπεζες, γιατί αυτή είναι µία µεγάλη υπόθεση και πρέπει να τη
συζητήσουµε. Θα καταλήξετε τι θέλετε;
Ακούστε. Λέει ο κ. Λαφαζάνης συγκεκριµένα ότι: «Δώσαµε
λεφτά και πήραµε προνοµιούχες µετοχές». Ναι, δώσαµε λεφτά
γι’ αυτές. Πεντακόσια πενήντα εκατοµµύρια ευρώ το Δεκέµβριο
του 2012 έβγαλε το ελληνικό δηµόσιο -ενεγράφη στον προϋπολογισµό- απ’ αυτές τις προνοµιούχες µετοχές. Τι φωνάζετε εσείς;
Δεν θέλετε; Να µην τα πάρουµε; Η Κυβέρνηση η δική µας τα
πήρε αυτά.
Όσον αφορά τις εγγυήσεις, για τις οποίες παραπονείστε, θα
ήθελα να σας πω ότι οι εγγυήσεις µάς φέρνουν τόκους. Δεν είναι
τζάµπα. Φέρνουν τόκους. Οι εγγυήσεις είναι έσοδα του προϋπολογισµού. Δεν τα θέλετε; Να µην τα πάρουµε; Θέλετε να αφαιρέσουµε τις εγγυήσεις;
Θα ήθελα να πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κ. Τσακαλώτος.
Να υποθέσω ότι εσείς µε το καλό, όταν γίνετε κυβέρνηση –ποτέ,
δηλαδή, αλλά λέµε- θα τις σταµατήσετε τις εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου. Θα καταπέσουν, έτσι δεν είναι; Οπότε, το τραπεζικό σύστηµα δεν υφίσταται. Είναι στον αέρα. Αυτό θα κάνετε;
Έχετε συνεννοηθεί µε τον κ. Λαφαζάνη γι’ αυτήν την προοπτική;
Το λύσαµε;
Άρα λοιπόν ουσιαστικά πάλι δεν έχετε καµµία λύση, καµµία τοποθέτηση.
Ποια είναι, λοιπόν, η κριτική σας στο συγκεκριµένο θέµα; Είναι
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διαδικαστικού τύπου, δηλαδή πώς θα γίνουν: Οι µεταβιβάσεις
των µετοχών; Μα, εδώ υπάρχει συγκεκριµένη συµφωνία, η οποία
έρχεται από τον Αλµούνια και λέει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνουν. Και λέει: «Οι ιδιώτες και επικουρικώς το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας». Αυτό σηµαίνει ότι κρατάµε και τα
χρήµατα αυτά, τα οποία βρίσκονται σήµερα στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε αν τυχόν –που δεν υπάρχει
περίπτωση- υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος, να αποτελούν µαξιλαράκι διάσωσης και µόνο τότε επικουρικώς να χρησιµοποιηθούν. Εποµένως, µιλάµε για πλήρως θωρακισµένο τραπεζικό
σύστηµα.
Τι είναι η κριτική που κάνετε; Κάτι άκουσα για εγκλήµατα και
κακουργήµατα; Τι λέτε; Πάλι τα ίδια. Τα λέτε πέντε χρόνια αυτά.
Δεν έχετε αλλάξει τίποτα. Πάλι τα ίδια; Θα έρθετε κοντά µας να
συνεννοηθούµε, να κάνετε καµµιά κριτική που να είναι στοιχειωδώς σοβαρή, να βοηθήσετε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη
χώρα, να σας αναγνωριστεί αυτό, αντί να λέτε αυτά;
Πάω και στα υπόλοιπα. Τι είναι εκείνο το οποίο ακούσαµε; Ξέρετε πώς θα επιτύχει την ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ; Με αναπτυξιακά εργαλεία. Τι είναι αυτό; Είναι το
Ταµείο Παρακαταθηκών που θα γίνει επενδυτική τράπεζα, κρατική, κατά τον κ. Τσακαλώτο. Αυτό είναι που λέτε, «έτσι θα την
κάνουµε εµείς την ανάπτυξη».
Η ανάπτυξη, εποµένως, δεν θα γίνει γιατί θα υπάρχει, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που όλοι ξέρουµε, δηλαδή µια ανταγωνιστική οικονοµία η οποία είναι εξωστρεφής, η οποία µπορεί
να βρει το ρόλο της και το χαρακτήρα της -οι επιχειρήσεις- µέσα
στον κόσµο, όπου αυτά τα προϊόντα τα ελληνικά που θα φτιάχνουν αυτές οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις θα πηγαίνουν να
βρούνε το δρόµο τους µέσα στην παγκόσµια αγορά. Όχι! Δεν θα
γίνει έτσι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα γίνει γιατί ο κ. Τσακαλώτος
θα πάρει κρατικά λεφτά, τα οποία θα τα βάλει σε µία τράπεζα
επενδύσεων, η οποία θα αρχίσει να τα µοιράζει στους κοµµατικούς φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι
θα την κάνει την ανάπτυξη ο κ. Τσακαλώτος. Και µας λέει ότι
αυτός είναι ο τρόπος και ο δρόµος µε τον οποίο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό κάνετε τόσα χρόνια; Στους
κοµµατικούς φίλους µοιράζατε τα λεφτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε. Είναι τα προβλήµατα του κρατισµού. Μη µας κάνετε αυτήν τη κριτική, γιατί αυτή
ακριβώς είναι που σας λέω, ότι κατηγορείτε το παλαιό…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τι έγινε µε τις τράπεζες; Απαντήστε σε αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Τσακαλώτε, ακούστε. Είναι
αυτό που πολύ ωραία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός: Έχει πλάκα
που µας κάνουν αυτή την κριτική οι «Μαυρογιαλούροι» του ΣΥΡΙΖΑ! Έχει πλάκα!
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι αυτό που ωραία είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί; Διότι εσείς
που κοµίζετε το νέο -ως νέο παρεµπιπτόντως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι η κοινωνική οικονοµία, είναι οι συνεταιριστικές
τράπεζες, είναι οι διάφορες κοινωνικές ενώσεις και συνεταιρισµοί…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Τους συνεταιρισµούς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό είναι το νέο. Έχουµε εµπειρία
του νέο στον κόσµο. Έχουµε εµπειρία χρεοκοπίας αυτού του
νέου στον κόσµο. Έχουµε εµπειρία του πώς χαθήκαν τα λεφτά
των ανθρώπων από αυτό το νέο.
Όµως λέω εγώ τώρα, η πλάκα ποια είναι; Διότι όντως έχει
πλάκα. Η πλάκα είναι ότι εδώ, ενώ εµείς αναγνωρίζουµε ως
λάθος µας, κάνοντας την αυτοκριτική µας, ότι ανεχτήκαµε τη
δική σας επιρροή ιδεών και δεν σταθήκαµε αρκετά σθεναρά απέναντι σε αυτήν την επιρροή όλα αυτά τα χρόνια -αυτό είναι η αυτοκριτική µας- εσείς σήµερα έρχεστε και υπερασπίζεστε ό,τι το
αντιδραστικότερο, ό,τι το παλαιότερο, ό,τι το χειρότερο, ό,τι το
αναχρονιστικότερο υπάρχει σε αυτήν την κοινωνία.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Φοβερό επιχείρηµα!
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµείς, λοιπόν, σήµερα, το παλαιό πολιτικό σύστηµα, φέρνουµε το νέο σε αυτόν τον τόπο µέσα από
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µία έµπρακτη διαδικασία αλλαγής πορείας. Κι έρχεστε εσείς να
εκπροσωπήσετε ό,τι χειρότερο υποτίθεται υπάρχει, την πιο
µαύρη αντίδραση και πράγµατι τα πλέον αγκυλωµένα συνδικαλιστικά συντεχνιακά συµφέροντα. Εξ ου και η κριτική σας στις
ρυθµίσεις για την απελευθέρωση της αγοράς.
Για δικαιολογήστε µας, παρεµπιπτόντως, γιατί για παράδειγµα
δεν πρέπει να ζυγίζεται το ψωµί; Να µας δικαιολογήσετε γιατί αντιδράτε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Έλα ντε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορώ να έχω ένα δύο λεπτά κύριε
Πρόεδρε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Βεβαίως, όπως είχε και ο κύριος Λαφαζάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εφόσον το εγκρίνει ο
συνάδελφος σας στην ίδια περιφέρεια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Α, ο κ. Μπούρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Όσο θέλεις έχεις. Μέχρι αύριο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα µπαίνει στο ψητό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Θα φέρω και µία ζυγαριά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως, εµείς οι παλαιότεροι χαιρόµαστε που υπάρχει αυτήν η ιδεολογική αντιπαράθεση, γιατί είναι καλό και καταλαβαίνει και ο κόσµος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο κιµάς κόπτεται παρουσία
του πελάτου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό τώρα δεν είναι
ιδεολογική αντιπαράθεση.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να υποθέσω ότι έχω
την άδειά σας.
Μπορείτε λοιπόν να µας εξηγήσετε, για παράδειγµα, τη σκοπιµότητα των περιορισµών των αποστάσεων για την ίδρυση ενός
φαρµακείου; Μπορείτε να µας την εξηγήσετε; Ποιος σοφός εγκέφαλος, για παράδειγµα, αποφάσισε ότι µπορεί να ξέρει καλύτερα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ρωτήστε τον κ. Λοβέρδο. Χθες τα είπε
αναλυτικά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή
του. Εγώ να µην πω τη δική µου;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τα είπε αναλυτικά για την πρωτεύουσα
και για το πού θα πάει το φαρµακείο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …από τον ενδιαφερόµενο, από
αυτόν ο οποίος νοιάζεται για το πώς θα εξελιχθεί η δουλειά του,
ποια είναι η καλύτερη αγορά για να βάλει το κατάστηµά του. Δεν
το ξέρει ο φαρµακοποιός, αλλά ο γραφειοκράτης του Υπουργείου που µετράει µε µεζούρα τις αποστάσεις. Αυτός το ξέρει
καλύτερα από εκείνον!
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτό παραιτήθηκε
χθες….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορείτε να µας εξηγήσετε –πού
είναι ο κ. Τσακαλώτος;- µία ωραία σκέψη του κ. Τσακαλώτου;
Λέει ο κ. Τσακαλώτος. Μα, δεν είναι δυνατόν. Αντιµετωπίζετε τα
πάντα ως προϊόν. Το φάρµακο είναι προϊόν. Το βιβλίο είναι προϊόν.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Εµπόρευµα;
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ως εµπόρευµα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είπατε εµπόρευµα; Είτε εµπόρευµα
είτε προϊόν, το ίδιο είναι. Ως εµπόρευµα, λοιπόν! Δεν θα τα χαλάσουµε εκεί.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Δεν είναι το ίδιο πράγµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αντιµετωπίζετε το βιβλίο ως εµπόρευµα. Το φάρµακο ως εµπόρευµα. Να υποθέσω ότι στον ιδανικό
κόσµο του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα βιβλία θα χορηγούνται δωρεάν. Δεν
θα έχουν εµπορευµατική αξία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δωρεάν!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να υποθέσω, επίσης, ότι σ’ αυτόν
τον όµορφο κόσµο και εφόσον και τα φάρµακα δεν είναι εµπορεύµατα, θα χορηγούνται και αυτά δωρεάν. Κάποια προβληµατάκια έχετε µε τη φαρµακευτική δαπάνη, αλλά δεν βαριέσαι!
Μερικά δισεκατοµµύρια είναι, τα ξεπερνάµε! Είναι λεπτοµέρειες
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για την Αριστερά αυτά τα ψιλοζητήµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, λοιπόν, εδώ και όσον αφορά το συγκεκριµένο, µπορείτε
να πάρετε µία θέση; Είτε είναι εµπόρευµα, είτε δεν είναι εµπόρευµα, είτε είναι και τα δύο, είναι πνευµατικό δηµιούργηµα που
προφανώς έχει µια εµπορική αξία. Το βιβλίο και οι δηµιουργοί
περιµένουν να πάρουν τα χρήµατά τους, όπως και οι εκδότες τα
δικά τους. Όµως, κυρίως το κοινό πρέπει να έχει ακριβό ή φθηνό
βιβλίο; Ο έρµος ο αναγνώστης τι πρέπει να έχει; Ακριβό ή φθηνό
βιβλίο; Και σ’ αυτό τι µας απαντά εµµέσως ο κ. Τσακαλώτος; Μας
απαντάει «ακριβό βιβλίο προτιµώ, γιατί εγώ έχω τις δικές µου
προτεραιότητες να υπηρετήσω». Πράγµατι, λοιπόν, έχουµε διαφωνία. Εµείς θέλουµε και φθηνό φάρµακο…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Το φάρµακο δεν είναι εµπόρευµα, κύριε Βορίδη. Το καταλαβαίνετε; Το φάρµακο είναι κοινωνικό αγαθό! Δεν
µπορείτε να το συγκαταλέγετε εκεί!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …και φθηνό γάλα και φθηνό βιβλίο,
γιατί κοιτάµε τον καταναλωτή και όχι τα συµφέροντα. Κοιτάµε
τον καταναλωτή και όχι τα συµφέροντα και µου αρέσει που χτυπάτε τα χεράκια σας!
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ποιο λαό κοιτάτε, µωρέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να πω ότι προφανώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι! Καλά ήµασταν µέχρι τώρα! Σας παρακαλώ, κυρία
συνάδελφε!
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Εγώ σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε! Φαρµακοποιός είστε και αυτά τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Δεν µπορεί
να µας λέει ότι το φάρµακο είναι εµπόρευµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όσο καλός φαρµακοποιός και να είµαι, δεν µπορώ να δώσω φάρµακα σε όλους.
Ήσυχα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ενδιαφέρουσα
η παρατήρηση της συναδέλφου, διότι εδώ η κυρία συνάδελφος
θεωρεί ότι παρίσταστε ως φαρµακοποιός. Θεωρεί ότι εδώ παρίσταστε όχι ως Βουλευτής και εκπρόσωπος του έθνους, αλλά ως
φαρµακοποιός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχετε υποχρέωση να είστε φαρµακοποιός εδώ, κύριε Πρόεδρε και όχι Βουλευτής!
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Και ως Βουλευτής και ως φαρµακοποιός
εδώ µέσα….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµείς λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοιτάµε το έθνος, κοιτάµε την ελευθερία του, κοιτάµε το
λαό και όχι τις συντεχνίες που υπηρετείτε!
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ποιο λαό κοιτάτε, µωρέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και γι’ αυτό προχωράµε χωρίς εσάς
για µία ακόµα φορά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μισό λεπτό, κύριε
Τσακαλώτο.
Μπορεί να είµαι φαρµακοποιός –και είναι τιµή µου, γιατί
έφτασα εδώ που έφτασα, αφού µου έδωσε αυτήν τη δυνατότητα
το λειτούργηµα του φαρµακοποιού- αλλά είναι βέβαιο ότι πάνω
από το λειτούργηµα του φαρµακοποιού, βάζω την Ελλάδα, όπως
το κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Και εµείς επίσης, κύριε Πρόεδρε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Τσακαλώτο, δεν
έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έγινε τίποτα. Δεν
υπήρξε ούτε µία αναφορά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Επιτρέψτε µου να εξηγήσω τι
είναι το προσωπικό. Αναφέρθηκε δεκαπέντε φορές στο πρόσωπό
µου!
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μα και ο κ. Τσακαλώτος είπε το
όνοµα του κυρίου Βορίδη, κύριε Πρόεδρε! Δεν υπάρχει κανένα
προσωπικό!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ο καθένας έχει το προσωπικό
του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου. Η αντιπαράθεση που έγινε και από µέρους σας –ενώ δεν είχατε τον
λόγο, αλλά επειδή µιλούσατε σωστά, δεν σας τον αφαίρεσαήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε,
για ένα λεπτό. Θα είχα τελειώσει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ένα λεπτό, κύριε
Τσακαλώτο!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θα πάω πιο κάτω. Σαράντα πέντε
δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο, έχετε ένα λεπτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όσον αφορά τον κ. Βορίδη, ο
οποίος είπε το όνοµά µου καµµιά δεκαπενταριά φορές, θα ήθελα
να πω ότι µετά από αυτές τις αναφορές και αυτόν τον εκνευρισµό, δεσµεύοµαι να µην ξαναµιλήσω για το σχολείο του, το κολέγιό του, γιατί αυτό φαίνεται ότι δεν µπορεί να το αντέξει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, ο συµπατριώτης µας Βουλευτής Κοζάνης κ.
Κουκουλόπουλος έχει το λόγο.
Κάποιοι έχουν ένσταση στο αν οι Κοζανίτες είναι –λέει- Μακεδόνες. Είναι και µε κεφαλαία!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο τέλος καλοκαιριού του 2011, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τότε και τώρα, Υπουργός
Οικονοµικών τότε, Υπουργός Εξωτερικών τώρα και Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ τώρα, Ευάγγελος Βενιζέλος µιλώντας στην Εθνική
Αντιπροσωπεία για το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ενισχυµένα µέτρα
εποπτείας και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων και ρύθµιση θεµάτων του χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα…», κάνοντας µια ολοκληρωµένη αναφορά στο σύνθετο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κ.ο.κ., είχε ολοκληρώσει την οµιλία του –
διαβάζω αυτολεξεί και είναι καλό να ακούσουν όλοι οι άλλοι συνάδελφοι- ως εξής:
«Δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσες παραµέτρους έχει
το σύστηµα που καλούµαστε να διαχειριστούµε. Είναι εύκολο;
Όχι δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς
το αντιµετωπίζει αυτό κάνεις; Το αντιµετωπίζει συµβατικά, το αντιµετωπίζει µε αντιπολιτευτικό και συνδικαλιστικό λόγο; Είναι µια
επιλογή. Ας την κάνουν όσοι θέλουν.
Εµείς, κάνουµε µια άλλη επιλογή. Είναι εύκολη αυτή η επιλογή
για την Κυβέρνηση; Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι εύκολη αυτή
η επιλογή για τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ; Ακόµα δυσκολότερη.
Γιατί ο Πρωθυπουργός και τα µέλη της Κυβέρνησης είναι προβεβληµένα στελέχη και επώνυµα. Ο Πρωθυπουργός ταυτίζεται
µε αυτήν τη ιστορική περίοδο της χώρας.
Εγώ, ως Υπουργός Οικονοµικών, κάνω ότι µπορώ για να αντεπεξέλθω σε ένα εθνικό καθήκον. Οι Βουλευτές που σηκώνουν το
βάρος αυτής της εντολής και αυτών των δύσκολων αποφάσεων,
µπορεί να µη διεκδικούν µια θέση στην ιστορία της χώρας, αλλά
µια θέση αξιοπιστίας και τιµής στις περιφέρειές τους, στο περιβάλλον τους, στην οικογένειά τους και κυρίως διεκδικούν να
έχουν ήσυχη και καθαρή τη συνείδησή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει τίποτα πιο σηµαντικό από τη συνείδηση οποιουδήποτε πολίτη, από το να έχεις
βοηθήσει στη σωτηρία της χώρας. Αυτό δεν κρίνεται µε πολιτικούς, εκλογικούς και συγκυριακούς όρους. Αυτό κρίνεται µε
όρους ιστορικούς. Αυτός είναι ο πόλεµος της γενιάς µας. Και τον
πόλεµο της γενιάς µας πρέπει να τον κερδίσουµε και θα τον κερδίσουµε».
Έτσι έκλεινε ο Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την
οµιλία του –ως Υπουργός, ξαναλέω, της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου, µιλώντας για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στις
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αρχές του Σεπτεµβρίου του 2011.
Σήµερα, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ είναι εδώ παρούσα, αποδεκατισµένη, βαριά τραυµατισµένη και πληγωµένη,
αλλά παρούσα. Σήµερα κοιτάµε όχι µόνο τους συναδέλφους µας
µέσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά όλους τους πολίτες στα
µάτια και κάνουµε το δικό µας απολογισµό, δίνουµε λογαριασµό
στους πολίτες. Ναι, έχουµε πολύ δρόµο ακόµα. Ναι, έχει πολλές
στροφές και δυσκολίες ο δρόµος, αλλά τον πόλεµο τον κερδίσαµε. Αυτός είναι ο δικός µας ο απολογισµός. Ας κάνει ο καθένας το δικό του απολογισµό.
Υπάρχει τέτοια σιγουριά, για να µιλάµε έτσι; Φυσικά. Η χώρα
µε την ψήφο της Εθνικής Αντιπροσωπείας σήµερα το βράδυ
κάνει µία µεγάλη στροφή για να βγει οριστικά από την κρίση και
να βγει στις αγορές. Και από µόνη της αυτή η εξέλιξη δικαιώνει
αυτήν την οπτική. Αυτή η στροφή σηµατοδοτείται από έξι συγκεκριµένα σηµεία.
Πρώτον, από το πρωτογενές πλεόνασµα που πολλοί αµφισβητούσαν και όµως είναι πραγµατικότητα και µάλιστα έχουµε κατανοµή και σε αποπληρωµή χρέους και σε πληρωµή ληξιπροθέσµων και κοινωνικό µέρισµα. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής συνάδελφος κ. Κωνσταντινόπουλος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι αυτός ο πρωτοφανής δρόµος
που έχει διανύσει δηµοσιονοµικά η χώρα και αποτιµάται σε 28
δισεκατοµµύρια -25 δισεκατοµµύρια έλλειµµα µάς παρέδωσε η
Νέα Δηµοκρατία του κ. Καραµανλή και 3 δισεκατοµµύρια πλεόνασµα έχει σήµερα το δηµόσιο ταµείο- επετεύχθη κατά τα είκοσι
πέντε εικοστά όγδοα από τις αποφάσεις που µόνο το ΠΑΣΟΚ σήκωσε µε τις κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου και του
Λουκά Παπαδήµου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο κ. Βορίδης τώρα δεν ακούει. Δεν συµφέρει.
Δεύτερον, από τον Οκτώβρη είχαµε πει, όσο και αν ενοχλεί,
ότι δεν πρόκειται να δεχθούµε άλλα µέτρα. Λοιδορηθήκαµε, αµφισβητηθήκαµε και, όµως, σήµερα είναι η πραγµατικότητα.
Τρίτον, οι υποκριτές που αµφισβητούσαν το PSI και το κούρεµα του χρέους σήµερα οδύρονται για τη βιωσιµότητα του χρέους. Ας ακούσουν τι λέει ο υπεύθυνος Ευρωπαίος κ. Ρέγκλινγκ,
που προΐσταται του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας:
«Υπάρχουν χειρισµοί, για να αποκλιµακωθεί περαιτέρω το χρέος
και έχει µία συγκεκριµένη ταυτότητα και φυσιογνωµία το χρέος.».
Θα επανέλθουµε επ’ αυτού αργότερα.
Τέταρτον, σήµερα ολοκληρώνεται η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Αλήθεια, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, των σηµερινών κυβερνητικών εταίρων συµπεριλαµβανοµένων, δεν νιώθουν
την ανάγκη να ζητήσουν µία συγγνώµη για όσα µας καταλόγιζαν,
όταν µόνοι µας ψηφίζαµε τον Σεπτέµβρη του 2011 την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε κοινές µετοχές;
Όταν ψηφίζαµε το PSI και τα 50 δισεκατοµµύρια για τις τράπεζες, όλοι –η Νέα Δηµοκρατία είχε ψηφίσει µαζί µας τον Φλεβάρη, η µισή ή µάλλον όση είχε αποµείνει Νέα Δηµοκρατία του
’12- µας έλεγαν ότι χαρίζουµε λεφτά στους τραπεζίτες. Σώσαµε
170 δισεκατοµµύρια καταθέσεις και το τελικό κόστος θα είναι λιγότερο από 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όλα τα άλλα επιστρέφουν
στα κρατικά ταµεία. Κανένας σε αυτήν την Αίθουσα δεν έχει
ανάγκη να κάνει αυτοκριτική;
Μα το νέο πολιτικό σύστηµα, το οποίο µε εκκωφαντικό θόρυβο
δηµιουργήθηκε στην πλατεία και στην Αίθουσα, σε αυτές τις εικασίες βασίστηκε για να αποτυπώσει το νέο λόγο, τον λυτρωτικό
για την Ελλάδα! Δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει µία αποτίµηση
και να ζητήσει και µία συγγνώµη για όλες τις εικασίες που αποδείχθηκαν µία απλή αυτοεκπληρούµενη προφητεία ψευδέστατη;
Η χώρα βγαίνει από την ύφεση και µπαίνει στην ανάπτυξη. Η
χώρα το 2010 στις επίσηµες εκθέσεις του ΟΟΣΑ έχει την πρώτη
θέση στις διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν την έχει, κύριε Υπουργέ,
µόνο φέτος ή µε αυτό το νοµοσχέδιο. Από το 2010 οι εκθέσεις
του ΟΟΣΑ και µία σειρά έγκυρων διεθνών οίκων επιβεβαιώνουν
ότι το 2010, το 2011, το 2012, το 2013 και, φυσικά, το 2014 η
χώρα για πέντε χρόνια βρίσκεται στην πρωτοπορία των διαρθρω-
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τικών αλλαγών. Αυτά, για να βάζουµε τα πράγµατα στη θέση
τους!
Αυτή η προσπάθεια, λοιπόν, που µας επιτρέπει σήµερα να
µπούµε, κοιτώντας, όπως είπα, τους πολίτες στα µάτια, γιατί
έχουν πιάσει τόπο οι θυσίες τους, καθαρά πολιτικά δικαιώνει
πρώτα απ’ όλα το ΠΑΣΟΚ και τους Βουλευτές του, την ηρωική
Κοινοβουλευτική Οµάδα που και τότε και τώρα «σήκωσε» για µεγάλο διάστηµα µόνη της αυτήν την προσπάθεια.
Εµείς δεν είµαστε µίζεροι. Αναγνωρίζουµε ότι η Νέα Δηµοκρατία εδώ και είκοσι µήνες συµµετέχει σε αυτήν την προσπάθεια.
Αναγνωρίζουµε ότι συµµετείχε και η ΔΗΜΑΡ ένα δωδεκάµηνο.
Ας αναγνωρίσουν όµως και οι άλλοι ότι αυτήν την προσπάθεια
την ξεκινήσαµε µόνοι, ολοµόναχοι! Και δεν ζητάµε δικαίωση για
το παρελθόν. Θα µιλήσω και για το σήµερα και για το αύριο στη
συνέχεια. Απλώς θέλω να πω ότι αυτήν την έκβαση αυτού του
πολέµου της δικής µας γενιάς δεν την χαρίζουµε σε κανένα! Και
εάν κάποιοι νοµίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη και θυσιάστηκε
πολιτικά, για να ανοίξει ο δρόµος για κάποιους άλλους, πλανώνται πλάνη οικτρά.
Είµαστε εδώ µε όπλο τη δικιά µας αλήθεια. Αυτή απεδείχθη
και η µόνη –δυστυχώς ή ευτυχώς- αλήθεια για τους Έλληνες πολίτες και τον ελληνικό λαό που έχει δικαιωθεί ήδη. Και θα δικαιωθεί και από τον ιστορικό του µέλλοντος. Γιατί η δικιά µας
στρατηγική είναι αυτή που εφαρµόζεται από την αρχή της κρίσης
µέχρι και σήµερα που µιλάµε. Και αυτό δεν αποµειώνει καθόλου
την προσπάθεια και την πλάτη που έχει βάλει ο καθένας και η καθεµιά σε οποιαδήποτε περίοδο αυτής της τετραετούς προσπάθειας.
Σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια πύκνωσε πολύ ο χρόνος. Γεννήθηκε και νέο πολιτικό σύστηµα, όπως είπα, βασισµένο σε µια εικασία που απεδείχθη ψευδέστατη. Σήµερα, όµως, αυτό το
πολιτικό σύστηµα αµήχανο, διότι δεν υπάρχουν νέα µέτρα, δεν
υπάρχει νέο µνηµόνιο, η χώρα βγαίνει στις αγορές, δεν µπορεί
να αρθρώσει λόγο. Ούτε µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας
δεν µπορεί να κάνει σήµερα. Για άλλα είχε ετοιµαστεί. Για αλλού
κινήσανε κι αλλού η ζωή τους πάει.
Θέλω, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας
να θέσω δίκην ερωτηµάτων κάποια κρίσιµα ζητήµατα, τα οποία
αφορούν το από δω και πέρα. Γιατί η χώρα απέφυγε την άτακτη
χρεοκοπία, παρέµεινε στη ζώνη του ευρώ, κράτησε όρθιο το τραπεζικό της σύστηµα, έχει πρωτογενές πλεόνασµα και προγραµµατίζει την έξοδό της στις αγορές. Τώρα πια πρέπει να µιλάµε
µόνο για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Φτάνει η κουβέντα
για το παρελθόν. Και να σας πω και κάτι; Η κουβέντα για το παρελθόν µόνο το ΠΑΣΟΚ θα δικαιώνει όσο κι αν σας ενοχλεί αυτό,
όλους και όλες. Όµως, παρ’ ότι εµείς είµαστε οι πρώτοι και οι
κατ’ εξοχήν δικαιωµένοι από µία τέτοια συζήτηση, δεν επιδιώκουµε και δεν επιθυµούµε µια τέτοια συζήτηση. Οι πολίτες και
κυρίως η νέα γενιά έχουν ανάγκη να ακούσουν προτάσεις για το
σήµερα και το αύριο. Δίκην ερωτηµάτων λοιπόν αναφέρω µερικές θέσεις.
Μπορεί κανένας να φανταστεί µια νέα Ελλάδα, µια νέα ευηµερία, που δεν θα έχει στον πυρήνα της την έννοια της δικαιοσύνης
και πρώτα απ’ όλα στη φορολογία; Και ποιος µπορεί να µιλήσει
σ’ αυτήν τη χώρα και σ’ αυτήν την Αίθουσα για φορολογική δικαιοσύνη, παρακάµπτοντας τα µέτρα που µόνη της η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ψήφισε; Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου µέχρι και την αρχή για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και πάει λέγοντας. Μόνοι µας και µάλιστα σε ονοµαστικές
ψηφοφορίες. Καλά είναι τα λόγια, καλύτερες οι πράξεις.
Δεύτερον, µπορεί κανένας να νοήσει και να πει ότι η Ελλάδα
θα µπει σε ένα νέο ενάρετο κύκλο µιας ευηµερίας βασισµένης
σε πιο σίγουρα θεµέλια, χωρίς να καλύψει το τεράστιο, το απόλυτο κενό που τη χωρίζει από όλα τα ανεπτυγµένα κράτη στην
ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που ακούει στο όνοµα
«κράτος», χωρίς το όπλο, το εργαλείο του σύγχρονου κράτους;
Και πώς µπορεί να οικοδοµηθεί ένα σύγχρονο κράτος, χωρίς την
έννοια του κρατικού υπαλλήλου –νόµος 4024, Νοέµβριος του
2011- χωρίς την απόλυτη κυριαρχία του ΑΣΕΠ, χωρίς τη «Διαύγια»; Όλοι οι νόµοι µόνο µε την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Ποιος µπορεί
να εννοήσει διαφορετικά και να µας πει πώς αλλιώς γίνεται η ανα-
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συγκρότηση του κράτους;
Τρίτον, µπορεί κανένας να µιλήσει σοβαρά σ’ αυτή την Αίθουσα και έξω από αυτή για µια νέα ευηµερία, για µία νέα Ελλάδα, που δεν θα ανατρέπει τη βασική διαρθρωτική ανισορροπία
της χώρας, η οποία αποτυπώνεται στην υπερσυγκέντρωση πλούτου, δύναµης και ανθρώπων στο Λεκανοπέδιο και την εγκατάλειψη της υπαίθρου; Αυτή την ανισορροπία πρέπει να την
ανατρέψουµε. Θεµέλιοι λίθοι για µια τέτοια προσπάθεια; Να αγαπήσουµε ξανά την εργασία. Να απαλλαγούµε από τις λογικές
«όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Να δούµε τι γίνεται στη νέα γεωργία
σε όλη την Ελλάδα. Μιλάµε για το γάλα. Στην πατρίδα του κ. Σαχινίδη η «ΘΕΣΓΑΛ» κάνει θαύµατα. Και στην πατρίδα τη δικιά µου
το κατσικίσιο γάλα από διακόσιους πενήντα κτηνοτρόφους πωλείται 0,73 λεπτά. Και αναζητούνται άλλες τριακόσιες πενήντα
κτηνοτροφικές µονάδες. Αυτές είναι οι προοπτικές που ανοίγονται. Τώρα, αν ο κ. Τσακαλώτος, επειδή εµείς –Ελασσόνα και Κοζάνη- ανήκουµε στις νέες χώρες, νοµίζει ότι δεν ενσωµατωθήκαµε ακόµη στον εθνικό κορµό, έχουµε εκατόν δύο χρόνια που
είµαστε κι εµείς µέρος του εθνικού κορµού.
Στη νέα γεωργία πρέπει να κοιτάξουµε. Και να βάλουµε τέλος
στις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας για να λειτουργούν οι
λωρίδες για τα λεωφορεία.
Το Λεκανοπέδιο πρέπει να έχει σε δέκα χρόνια ένα εκατοµµύριο λιγότερους κατοίκους -γιατί η χώρα θα έχει κάνει παραγωγική ανασυγκρότηση- και δέκα εκατοµµύρια παραπάνω επισκέπτες. Αυτοί είναι εθνικοί στόχοι που βασίζουν ένα νέο εθνικό
όραµα για την ανάπτυξη. Όµως ποιος µιλάει γι’ αυτά εκτός από
εµάς;
Μπορεί να εννοήσει κανείς ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που δεν θα βάζει στο επίκεντρο τη δικαιοσύνη και την
απλούστευση των δοµών της και των αποφάσεών της; Η Παγκόσµια Τράπεζα το 2012 αναφέρει στην έκθεσή της ότι το 50% του
ελλείµατος ανταγωνιστικότητας της χώρας οφείλεται στην αργή
απονοµή δικαιοσύνης.
Τότε µας σταµάτησε η Νέα Δηµοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Το θυµάται ο κ. Βορίδης. Αντέδρασαν στο
Υπουργικό Συµβούλιο και δεν µας άφησαν να περάσουµε τον
νόµο µε τον οποίο απλουστεύαµε τις αποφάσεις και επιταχύναµε
την απονοµή δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί κανείς να εννοήσει το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης
χωρίς σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µακριά από το νόµο
Διαµαντοπούλου -όπως λέγεται- που ψηφίσαµε το Σεπτέµβριο
του 2011; Μπορεί κανείς να εννοήσει µια νέα πραγµατικότητα,
µια νέα ευηµερία χωρίς απελευθερωµένες συµπεριφορές, χωρίς
απελευθέρωση επαγγελµάτων και άνοιγµα όλων των αγορών;
Υπάρχουν ελλείµµατα. Ναι, πρέπει να βρούµε µέτρα µε τα
οποία θα ευνοούµε τις συνέργειες των νέων επιστηµόνων.
Έχουµε έλλειµµα σε αυτό. Αυτός είναι ένας πραγµατικός διάλογος. Αυτόν το διάλογο χρειάζεται η χώρα και κυρίως η νέα γενιά
σήµερα, όχι οιµωγές, κραυγές και πολιτική, µε µια λέξη. Γιατί έχει
καταλάβει η κραυγή το δηµόσιο χώρο και το δηµόσιο διάλογο
και η χώρα έχει ανάγκη να καταλάβει το δηµόσιο χώρο ξανά ο
πολιτικός λόγος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έγινε αναφορά στις δηµοσκοπήσεις από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας, θα ήθελα να πω το εξής. Σας το έχω πει πολλές
φορές, αγαπητέ συνάδελφε -και σε σας και στον ΣΥΡΙΖΑ- ότι όλη
αυτή η πόλωση που επιχειρείτε δεν οδηγεί πουθενά.
Σας είπα πριν πολλούς µήνες ότι η πόλωση κινείται στο κατώφλι του 20%. Στις ευρωεκλογές είναι ακόµα παρακάτω. Δεν το
βλέπετε; Αν θέλουµε να κάνουµε κάτι χρήσιµο και για το Κοινοβούλιο και για τη χώρα και κυρίως για τη νέα γενιά, είναι να αποκαταστήσουµε, όπως είπα, την κυριαρχία του πολιτικού λόγου
στο δηµόσιο χώρο. Είναι σίγουρο ότι θα είµαστε όλοι κερδισµένοι και πρώτα και πάνω από όλους οι πολίτες και κυρίως η νέα
γενιά που µε αγωνία µάς κοιτάζει στα µάτια και περιµένει µια κουβέντα αισιοδοξίας από εµάς.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Μαριάς έχει τον λόγο.
Θυµίζω ότι ο χρόνος είναι δώδεκα λεπτά. Παρακαλώ, όσο µπορείτε να τον τηρήσετε για να µείνει χρόνος και για τους Βουλευτές.
Κύριε Μαριά, προφανώς δεν το λέω για εσάς, αλλά ήδη είδα
τον κατάλογο και είναι µεγάλες οι υπερβάσεις του χρόνου.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, θα συµφωνήσω µε την τελευταία παρατήρηση του κυρίου Κουκουλόπουλου, ότι πραγµατικά οι νέοι
παρακολουθούν αυτήν τη συζήτηση και µάλιστα µε αγωνία -όπως
και όλος ο ελληνικός λαός- και προφανώς προβληµατίζονται πώς
είναι δυνατόν µέσα σε ελάχιστο χρόνο αυτό εδώ το τεράστιο
ανοσιούργηµα να έχει µετατραπεί σε νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει το νέο µνηµόνιο. Δόθηκε την Παρασκευή το βράδυ, ξηµερώµατα Σαββάτου στη 1.00’-1.30’ στους Βουλευτές και τους
καλέσατε να πουν τη γνώµη τους στην επιτροπή και στις αρµόδιες επιτροπές δώδεκα ώρες µετά. Προβληµατίζονται, λοιπόν,
εάν είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν καν τι προβλέπουν αυτές
οι διατάξεις.
Είναι δεδοµένο ότι οι νέοι προβληµατίζονται για τη λειτουργία
του Κοινοβουλίου, για το αν µπορεί αυτό το Κοινοβούλιο µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος µέσα σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς
τη συµµετοχή των Βουλευτών -ώστε να µπορούν να αρθρώσουν
λόγο και να κάνουν κριτική- να φέρνει ένα σύστηµα που περιέχει
τρία άρθρα µόνο, αλλά χιλιάδες επιµέρους ανοµοιογενείς ρυθµίσεις, τις οποίες θα πρέπει οι Βουλευτές κυρίως της κυβερνητικής µνηµονιακής πλειοψηφίας να ψηφίσουν. Και τους κόβετε και
το δικαίωµα να διαφοροποιηθούν έστω και σε επιµέρους άρθρα.
Προβληµατίζεται σίγουρα η νεολαία, κύριε Κουκουλόπουλε, αν
είναι αυτή συνταγµατική, νόµιµη, δηµοκρατική λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου ή όχι.
Αυτό είναι το βασικότερο ερώτηµα. Διότι αυτό που κάνετε είναι
να φέρνετε ουσιαστικά ένα µνηµόνιο, το τέταρτο, χωρίς να έχετε
φέρει καν τη συµφωνία που έχει υπογραφεί και να επιβάλετε εδώ
µε τον άλφα ή βήτα τρόπο να περάσει αυτή η απόφαση.
Το δεύτερο που σίγουρα προβληµατίζει τη νεολαία αφορά τα
µεγάλα επιτεύγµατα, όπως λέτε. Και σίγουρα ο ελληνικός λαός
προβληµατίζεται πώς είναι δυνατόν να έχετε πάρει όλες οι µνηµονιακές κυβερνήσεις µέχρι σήµερα 215 δισεκατοµµύρια ευρώ
ως δάνεια και να υπάρχουν 1,5 εκατοµµύρια άνεργοι.
Εποµένως, µπαίνει ένα ζήτηµα σχετικά µε το πόσα εικοστά
όγδοα είναι της επιτυχίας σας, γιατί κάπως έτσι τα προσδιόρισε
εν προκειµένω ο κ. Κουκουλόπουλος. Είπε ότι τα είκοσι πέντε
εικοστά όγδοα ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, ως µεγάλη επιτυχία και τρία
εικοστά όγδοα ανήκουν στη Νέα Δηµοκρατία. Βέβαια για τον κ.
Βορίδη εγώ πιστεύω ότι είναι είκοσι οκτώ εικοστά όγδοα, διότι
συµµετείχε µε συνέπεια στη µνηµονιακή πολιτική από την έναρξή
της µέχρι σήµερα. Αυτή είναι η συµµετοχή σας στην καταστροφή
του ελληνικού λαού, διότι έχετε δηµιουργήσει πραγµατικά ένα
κοινωνικό νεκροταφείο. Κι έρχεστε, λοιπόν, εδώ µε έπαρση, να
πείτε τι; Ότι έχει πετύχει η πολιτική σας;
Ακούσαµε ένα κήρυγµα νεοφιλελευθερισµού από την πλευρά
του κ. Βορίδη, ο οποίος είπε ότι η αγορά και οι αγορές θα
ρυθµίσουν τα πάντα και θα δώσουν και ευκαιρίες, δήθεν, στους
ίδιους τους πολίτες να µπορέσουν να αναπτυχθούν, να έχουµε
χαµηλές τιµές, όπως λέει. Έφτασε, µάλιστα, σε σηµείο να θεωρήσει ότι ακόµη και το φάρµακο πρέπει να ενταχθεί στη λογική
της αγοράς. Του υπενθυµίζω ότι ακόµη και αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εµπεριέχονται στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής,
λένε ότι η προστασία της δηµόσιας υγείας είναι συγκεκριµένο
αγαθό, που µπορεί και δικαιολογεί, προφανώς περιορισµούς
στην ελεύθερη αγορά.
Και θέλω να πω -γιατί έβαλε κάποια ερωτήµατα- ότι είναι
προφανές ότι όταν απελευθερωθούν οι διατάξεις που υπάρχουν,
τότε όλα τα φαρµακεία θα συγκεντρωθούν γύρω από τα
νοσοκοµεία, θα συγκεντρωθούν στο κέντρο των πόλεων. Δεν θα
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υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν φαρµακεία στις
αποµακρυσµένες περιοχές. Διότι εκεί παίζουν έναν κοινωνικό
ρόλο και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν.
Όταν λοιπόν απελευθερώνεις την αγορά µε τέτοιους όρους,
τότε το αποτέλεσµα που θα έχεις στη στήριξη της δηµόσιας
υγείας θα είναι ελάχιστο κι έτσι τα φαρµακεία θα µετατραπούν
σε αυτό που γράφετε στο σχέδιό σας, σε φαρµακοπωλεία, δηλαδή σε χώρους πώλησης φαρµάκων απλά, κάτι που θα µπορεί
να γίνεται από µεγάλες πολυεθνικές, από σουπερµάρκετ.
Εκεί οδηγεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς. Διότι αν θέλετε να πετύχετε δήθεν µία
ανάπτυξη, απελευθερώνοντας την αγορά, θα σας πω το εξής
απλό: Πρώτον, ποτέ δεν απελευθερώνεις την αγορά, όταν η
οικονοµία είναι σε κρίση. Δεύτερον, οι δυνάµεις που επιθυµούν
την απελευθέρωση της αγοράς είναι αυτές που έχουν ισχυρές
παραγωγικές µονάδες, που έχουν ισχυρό πρωτογενή τοµέα, που
έχουν ισχυρές επιχειρήσεις. Έχει τέτοιες επιχειρήσεις η χώρα
µας;
Όταν, λοιπόν, θα απελευθερώσετε και άλλο τις αγορές, τότε
και αυτές οι µικρές επιχειρήσεις θα διαλυθούν. Άρα, ποτέ σε
φάση κρίσης, ποτέ όταν δεν έχεις τις υποδοµές, δεν πας στην
απελευθέρωση των αγορών. Αυτά τα λένε όσοι πιστεύουν σε
απλές κεϋνσιανές πολιτικές.
Αυτά, λοιπόν, τα πράγµατα τα καταστρατηγείτε. Και γι’ αυτό
πολύ απλά είναι απέναντί σας οι αρτοποιοί, το Γεωτεχνικό
Επιµελητήριο, οι περιπτερούχοι, όσοι ασχολούνται µε το λιανικό
εµπόριο, αυτοί οι οποίοι πουλούν βιβλία, τα ταξί, τα φορτηγά, τα
βενζινάδικα, οι γαλακτοπαραγωγοί, οι άνθρωποι που ασχολούνται µε τα φωτοβολταικά. Και δεν µας είπατε και για την παραίτηση του κ. Χαρακόπουλου. Συµφωνούσε άραγε µε τις δικές
σας πολιτικές;
Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν δεν είναι
επειδή αυτοί είναι συντεχνίες, όπως λέτε, αλλά είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας που στήριξε τόσα χρόνια τη
χώρα. Πρέπει να πάµε σε άλλο παραγωγικό µοντέλο, σίγουρα,
αλλά όχι σε αυτό που λέτε. Πρέπει να πάµε σε ένα παραγωγικό
µοντέλο µεικτής οικονοµίας.
Πρέπει να πάµε σε ένα παραγωγικό µοντέλο που το κράτος θα
σπάσει τα καρτέλ, θα βάλει τάξη και θα απαγορεύσει την παράνοµη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα και στη φοροδιαφυγή. Διότι
καλύπτετε τους φοροφυγάδες. Και δεν θα πρέπει να έχουµε φοροαπαλλαγές τέτοιες που περάσατε µε τροπολογίες σε προηγούµενες συνεδριάσεις και απαλλαγές από πρόστιµα. Πρέπει
να κάνετε και τη ρύθµιση των ενδοοµιλικών συναλλαγών, έτσι
ώστε οι µεγάλοι όµιλοι που θα εγκατασταθούν εδώ, αλλά κι όσοι
είναι εγκατεστηµένοι, θα φορολογούνται µε βάση τις ρυθµίσεις
που φέρατε στο εξωτερικό. Πρέπει να γίνει το χτύπηµα της λαθρεµπορίας καυσίµων, το χτύπηµα των καρτέλ. Εκεί, ναι, πρέπει
να παρεµβαίνει το κράτος, διότι εκεί πρέπει να έχουµε ρυθµίσεις
συγκεκριµένες. Αυτά, όµως, δεν τα κάνετε.
Γιατί φέρατε, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο; Λέτε ότι το φέρατε
για να είστε συνεπείς µε τις δεσµεύσεις. Δηλαδή ποιες δεσµεύσεις; Πού θα πάνε τα χρήµατα αυτά; Το ίδιο το νοµοσχέδιο λέει
«µέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας…» και δεν σταµατάει εκεί- «…στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.
4046/2012», δηλαδή στο πλαίσιο εφαρµογής του τρίτου µνηµονίου.
«Το µνηµόνιο τελείωσε. Ζήτω το µνηµόνιο». Αυτό λέτε. Διότι
το µνηµόνιο δεν τελείωσε, κύριοι συνάδελφοι, απλά το µνηµόνιο
τελείωσε εσάς της µνηµονιακής πλειοψηφίας µε τα µέτρα που
πήρατε.
Το µνηµόνιο θα συνεχιστεί, διότι πρώτον, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο παραµένει µέχρι το 2016 και δεν το λέτε. Δεύτερον,
το µνηµόνιο θα συνεχιστεί, διότι υπάρχει πλέον ένα διαρκές µνηµόνιο ενσωµατωµένο στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που λέει ότι
το κράτος µέλος που έχει δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
θα είναι σε αυξηµένη εποπτεία µέχρι να εξοφλήσει το 75% των
χρεών του. Για την Ελλάδα αυτό ισχύει µέχρι το 2050. Και αν
έχουµε και επέκταση της ρύθµισης, όπως θέλετε, θα ισχύει µέχρι
το 2070. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτό είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο τακτοποιητικό. Το νοµο-
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σχέδιο τακτοποιεί για τους ολιγάρχες τις ρυθµίσεις. Απαλλάσσει
ευθυνών µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, του ΤΑΙΠΕΔ, διαφόρους κρατικούς
υπαλλήλους, αλλά -νοµίζετε- και την τρόικα, η οποία πλέον ευθύνεται και θα έρθει ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι η τρόικα δεν
έχει πλέον ασυλία. Έχει σπάσει η ασυλία µε τις πρωτοβουλίες
που πήραµε στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Μάλιστα, αν δείτε τη
διάταξη, κύριοι συνάδελφοι, λέει «να ανασταλεί η ποινική δίωξη
για τα µέλη της τρόικας για δωροδοκία».
Και θέλω να ρωτήσω, αυτή η διάταξη, πέραν των άλλων,
µήπως έχει κάποια σχέση µε αυτά που γράφτηκαν στον Τύπο,
ότι και η τρόικα σε σχέση µε την απελευθέρωση για τη ρύθµιση
του γάλακτος έλεγε δέκα ηµέρες και ήρθε και ζήτησε να γίνει έντεκα ηµέρες; Διότι έντεκα µέρες κάνει το γάλα να έρθει από την
Ολλανδία στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι περίφηµες ρυθµίσεις που
έκαναν.
Έχει άραγε καµµία σχέση µε την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής, τη στήριξη της κτηνοτροφίας, το ότι οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής γάλακτος που ήταν
στην Ελλάδα έχουν µεταφέρει τις έδρες τους στη Ρουµανία και
ο χρόνος που χρειάζεται για να έρθει το γάλα είναι έντεκα µέρες;
Ακούστε, ο κόσµος έχει καταλάβει. Οι ποινικές ευθύνες -όπου
υπάρχουν- θα αποδοθούν, όσα µέτρα και αν έχετε βάλει για να
τους απαλλάξετε.
Πάµε, λοιπόν, στην ανακεφαλαιοποίηση. Τι γίνεται εκεί; Ο κ.
Βορίδης είπε ότι όλα είναι άριστα και ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα, γιατί το κράτος θα βγάλει κέρδη. Για να τα δούµε λοιπόν ένα-ένα.
Πρώτον, το ελληνικό κράτος δεν έχει πληρώσει είκοσι πέντε
δισεκατοµµύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση. Έκανε ένα
µικρό λάθος και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ που το είπε και ο κ. Βορίδης. Είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια είναι η ανακεφαλαιοποίηση
συστηµικών τραπεζών. Ξεχάσατε να µας πείτε τα επτάµισι δισεκατοµµύρια ευρώ προίκα στην «Πειραιώς» και τα δυόµισι δισεκατοµµύρια ευρώ προίκα για το «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο». Το
σύνολο είναι δέκα δισεκατοµµύρια ευρώ προίκα.
Είπατε εδώ οι ίδιοι, ότι οι µετοχές των τραπεζών σήµερα αξίζουν είκοσι δύο δισεκατοµµύρια. Το κράτος έβαλε είκοσι πέντε
δισεκατοµµύρια. Άρα λίγο έως πολύ δεν υπάρχει ζηµία.
Προσέξτε, όµως, τι κάνετε µε το νοµοσχέδιο σας. Το λέει και
στην εισηγητική έκθεση ότι η τιµή διάθεσης των µετοχών θα
προσδιοριστεί από το Γενικό Συµβούλιο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Εδώ, οι οριζόµενες τιµές διάθεσης ή
κάλυψης δύνανται να είναι χαµηλότερες της τιµής κτήσης των
µετοχών ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής αξίας. Δηλαδή τους
δίνετε τη δυνατότητα να ξεπουλήσουν πραγµατικά τη δηµόσια
περιουσία και να έχουµε και ζηµία. Και για να τους καλύψετε
µετά λέτε ότι ό,τι κάνουν είναι υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος
και άρα δεν θα διώκονται.
Αυτό λέτε, γι’ αυτό έχετε βάλει αυτές τις διατάξεις. Άρα λοιπόν
το story δεν είναι έτσι όπως το λέτε, είναι τελείως διαφορετικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μία κουβέντα µόνο θέλω να πω. Η «Εθνική Τράπεζα» επένδυσε
300 εκατοµµύρια ευρώ στην Κωνσταντινούπολη για να αγοράσει
έναν ουρανοξύστη, αντί να επενδύσει αυτά τα κέρδη εδώ στη
χώρα για να αντιµετωπιστεί η τεράστια ανεργία που υπάρχει.
Άκουσα από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μαρκόπουλο, ότι δεν έχει δει πρόγραµµα από την Αντιπολίτευση για
το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τα υπόλοιπα. Τον παραπέµπω στο πρόγραµµα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το οποίο επί των ηµερών του υπήρχε, το γνώρισε, το
διάβασε, συµµετείχε και εκλέχθηκε και µε βάση αυτό το πρόγραµµα Βουλευτής. Αυτό, τουλάχιστον, το πρόγραµµα υπάρχει.
Αν διαφωνεί τώρα είναι µια άλλη ιστορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, στήνετε ένα µοντέλο δήθεν ανάπτυξης. Ποιο; Πρώτον, µε την απελευθέρωση θα διαλυθεί κάθε
µικρή ελληνική επιχείρηση. Δεύτερον, νοµίζουν ότι θα υπάρξει
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας κινεζοποιώντας
τους µισθούς, διαλύοντας τα εργασιακά δικαιώµατα. Μα, δεν
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πρόκειται να γίνει αυτό. Εµείς πιστεύουµε στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας µε επένδυση στην καινοτοµία, στη
γνώση, στις νέες τεχνολογίες. Μόνο έτσι θα απογειωθεί η χώρα.
Εποµένως, η κινεζοποίηση των µισθών και αυτά που κάνετε δεν
µπορούν να συνεισφέρουν σε τίποτα.
Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά βάλατε τους ανθρώπους κι
έχουν υπογράψει συµβάσεις. Σπάτε τις συµβάσεις µε παρέµβαση του κράτους, που αυτό δεν επιτρέπεται. Και στο τέλος
ποιος θα πληρώσει τον βαρκάρη; Δηλαδή, η διάλυση αυτών των
συγκεκριµένων επιχειρήσεων των µικρών φωτοβολταικών ποιον
βοηθά; Ποιος είναι αυτός που παίρνει έµµεσα συγκεκριµένα
ποσά µέσα από όλο αυτό το σύστηµα που πρέπει να εξυγιανθεί;
Ποιον, λοιπόν, στηρίζετε στο τέλος; Ποια είναι αυτή η µεγάλη
επιχείρηση που στηρίζετε µέσα από την καταστροφή όσων έχουν
µικρά φωτοβολταϊκά;
Να, λοιπόν, η διάλυση των µικρών επιχειρήσεων και η ενίσχυση
των ηµετέρων, των µεγάλων επιχειρήσεων, που εσείς στηρίζετε.
Έτσι στηρίξατε βέβαια και τους ολιγάρχες των τραπεζών που
ήταν µειοψηφία -και είναι- στις τράπεζες και τους αφήσατε στη
διοίκηση και τώρα θέλετε να τους χαρίσετε από την πίσω πόρτα
τις τράπεζες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Μαριά, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δώστε µου ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε, και τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτό, λοιπόν, είναι το
µεγάλο πάζλ που πάτε να συνθέσετε. Και να µας αποδείξετε τι;
Να µας αποδείξετε ότι αυτά τα κάνετε υπέρ της ελληνικής οικονοµίας.
Να σας πω ότι διαλύετε και τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης
του Υπουργείου Οικονοµικών, γιατί δεν σας βολεύει, επειδή θα
κάνει ελέγχους, επειδή δεν µπορεί να προχωρήσουν οι ηµέτεροι.
Πάµε στο περίφηµο πρωτογενές πλεόνασµα. Συγχαρητήρια!
Αφαιρέσατε από την ελληνική οικονοµία 49 δισεκατοµµύρια
ευρώ και επιστρέφετε 500 εκατοµµύρια. Μπράβο σας, είναι µεγάλη επιτυχία! Πήρατε ένα εκατοστάρικο ευρώ από τον Έλληνα,
του δίνετε ένα ευρώ πίσω και λέτε ότι πρέπει να σας είναι και ευγνώµων.
Σε ποιον Έλληνα; Σε αυτόν που είναι άστεγος και του δίνετε
τώρα 20 εκατοµµύρια για τους αστέγους. Σε αυτόν που πεινά και
δίνετε 20 εκατοµµύρια για συσσίτια. Σε αυτούς που διαλύσατε
και δίνετε 450 εκατοµµύρια κοινωνικό µέρισµα, ενώ αφαιρείτε
500 εκατοµµύρια από τα ασφαλιστικά ταµεία και θα του µειώσετε
επιπλέον τις επικουρικές συντάξεις.
Ακούστε. Δεν είστε συνεπείς ούτε µε αυτά που είπατε. Γιατί ο
κ. Σαµαράς, από αυτό εδώ το Βήµα είχε πει ότι το κοινωνικό πλεόνασµα που θα µοιράσει θα το µοιράσει όλο στους χαµηλοσυνταξιούχους. Το κοινωνικό πλεόνασµα λοιπόν δεν είναι αυτό που
δίνετε. Είναι το 1,5 δισεκατοµµύριο και δεν το δίνετε. Δίνετε µόνο
500 εκατοµµύρια. Τα υπόλοιπα τα δίνετε για να πληρωθούν οφειλές του δηµοσίου στην αγορά, που ούτως ή άλλως είχατε δεσµευτεί ότι έπρεπε να γίνει.
Γι’ αυτό γίνεται η δουλειά, για να πάρετε τα 10 δισεκατοµµύρια
δόση για να πληρώσετε τα τοκογλυφικά οµόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που τα αγόρασε µε 6 δισεκατοµµύρια
και θα τους δώσουµε 10 δισεκατοµµύρια, 4 δισεκατοµµύρια
αέρα κοπανιστό. Μα, θα πείτε, του χρόνου θα µας επιστρέψει τα
κέρδη. Φέτος µας επέστρεψε κάτι.
Παρατήρηση πρώτη. Τα φετινά κέρδη, που σας επέστρεψε,
δεν τα δίνετε κοινωνικό µέρισµα στο λαό, αλλά τα δίνετε για την
εξόφληση του δηµοσίου χρέους, δηλαδή να πάνε στους δανειστές.
Δεύτερον, θα δανειστούµε ξανά φέτος µε όλες αυτές τις δεσµεύσεις για να πληρώσουµε τους τοκογλύφους του Ντράγκι και
της παρέας του.
Με αυτά που κάνετε, διαλύετε την ελληνική οικονοµία. Να
είστε βέβαιοι ότι θα πάρετε την απάντηση και στις ευρωεκλογές
και στις περιφερειακές εκλογές και στις δηµοτικές εκλογές. Ο
ελληνικός λαός θα σας πει, «Φτάνει πια, τέρµα το καλαµπούρι,
πρέπει να φύγετε, διότι διαλύσατε τη χώρα»!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Τσούκαλης
έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
Μετά, αν δεν υπάρχει άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
να µιλήσει, θα πάµε στον κατάλογο των οµιλητών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει αναδειχθεί εκ µέρους της
Κυβέρνησης ως ένα νοµοσχέδιο- ορόσηµο, ως ένα νοµοσχέδιο
το οποίο σηµατοδοτεί την έξοδο από µία δύσκολη φάση της
χώρας και την είσοδο για τη νέα Ελλάδα. Έχει χαρακτηριστεί ως
το στοιχείο αυτό που προσδιορίζει τη µετάβαση από την κρίση
και την ύφεση σε αυτήν την Ελλάδα την οποία ο καθένας θέλει
να οικοδοµήσει. Είναι µία περίοδος η οποία πρέπει να µας απασχολήσει όλους.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα είναι αµείλικτο. Κατά πόσο, δηλαδή, µπορεί να γίνει µία ψύχραιµη, νηφάλια,
παραγωγική συζήτηση για τα µεγάλα και κρίσιµα ζητήµατα της
χώρας σε προεκλογική περίοδο;
Η εκτίµηση -η δική µας τουλάχιστον- είναι ότι σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει. Και αυτό φάνηκε ανάγλυφα από τις
τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Δυστυχώς,
η πόλωση, η οποία έχει οξυνθεί την περίοδο αυτή, ουσιαστικά
καταστρέφει µία συζήτηση η οποία είναι ζωτικής σηµασίας για
τη χώρα, για το τι Ελλάδα θέλουµε να χτίσουµε. Υποτίθεται ότι
αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που πρέπει να εγκαταλείψουµε
το «τι» και να αρχίσουµε να συζητούµε για το «πώς», τι πρέπει να
γίνει τα επόµενα χρόνια στην Ελλάδα.
Και ακριβώς επειδή είµαστε σε αυτήν τη φάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αποκτά έντονα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Όσο η Ελλάδα χρειαζόταν στήριξη προκειµένου να αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα της κρίσης,
αυτή η ιδεολογικοπολιτική -αν θέλετε- αντιπαράθεση και ο διαχωρισµός θόλωνε. Τώρα, όµως, συζητούµε για το τι Ελλάδα θέλουµε την επόµενη µέρα. Και εδώ, λοιπόν, τα προβλήµατα, τα
ζητήµατα, τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα και έχουν έντονο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσηµο.
Θέλω να σταθώ χαρακτηριστικά στην τοποθέτηση του κ. Βορίδη. Ο κ. Βορίδης ήταν σαφέστατος όσον αφορά την ιδεολογικοπολιτική αντίληψη που έχει η Νέα Δηµοκρατία για την Ελλάδα
τού αύριο. Δεν άκουσα τη διαφορετική τοποθέτηση εκ µέρους
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η
διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην αντίληψη του κ. Βορίδη και
της Νέας Δηµοκρατίας και στην αντίληψη ενός κόµµατος που
θέλει, φιλοδοξεί να λειτουργήσει µέσα στο πλαίσιο της σοσιαλδηµοκρατίας της Ευρώπης ως αντίπαλου δέους -αν θέλετε- της
κυρίαρχης πολιτικής στην Ευρώπη;
Εδώ τα πράγµατα είναι απολύτως θολά. Και είναι σκοπίµως
θολά, γιατί, δυστυχώς, ακόµα και τώρα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει αυτή
η απίστευτη θολούρα όσον αφορά τις προσδιοριστικές του γραµµές.
Ποια άποψη εξέφρασε ο κ. Βορίδης; Εξέφρασε αυτήν την
άποψη που λίγο-πολύ την διατύπωναν µε σαφήνεια όλα τα στελέχη της Κυβέρνησης το τελευταίο διάστηµα. Τη διατύπωνε ο κ.
Χατζηδάκης, τη διατύπωνε ο κ. Σκορδάς, τη διατύπωνε ο κ. Γεωργιάδης, τη διατύπωναν και άλλα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας. Ποια είναι αυτή η άποψη; Ότι «θέλουµε µια κοινωνία
καταναλωτών». Δηλαδή, πώς θα αγοράσει ο Έλληνας πολίτης
φθηνότερο το γάλα, φθηνότερα τα φάρµακα, φθηνότερα τα
αγροεφόδια, κ.λπ..
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Αυτός είναι ένας δηµόσιος λόγος, ο οποίος έχει απήχηση στον
πολίτη, που καταδυναστεύεται σήµερα από όλα αυτά τα οποία
συµβαίνουν. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι µία
αντίληψη άκρως νεοφιλελεύθερη και πολύ επικίνδυνη. Διότι η
«κοινωνία των πολιτών» είναι στην αντίπαλη πλευρά, δηλαδή απέναντι στην «κοινωνία των καταναλωτών».
Αυτό το οποίο δεν µπορεί να κατανοήσει η Κυβέρνηση -και δεν
µπορώ να καταλάβω πώς δεν µπορεί να το διαχωρίσει το ΠΑΣΟΚείναι ότι η «κοινωνία των καταναλωτών» είναι στοιχείο της νεοφιλελεύθερης αντίληψης, ενώ προοδευτική αντίληψη αποτελεί η
«κοινωνία των πολιτών».
Πρέπει να γίνει κατανοητό -δεν µπορεί να γίνει κατανοητό- ότι
ο χρήστης, ο καταναλωτής δηλαδή, είναι συγχρόνως και παραγωγός. Εκεί είναι το µεγάλο, κρίσιµο ζήτηµα. Για τον πολίτη-παραγωγό κανένας, µα κανένας δεν συζητά. Και δεν συζητά, γιατί
είναι πάρα πολύ δύσκολο να µπει στην ηµερήσια διάταξη ως συζήτηση η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να συζητήσουµε πάρα πολύ σοβαρά είναι η επόµενη ηµέρα. Η Κυβέρνηση επικαλείται επίτευξη
στόχων. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι που έχουν επιτευχθεί; Πρώτα
απ’ όλα, το success story των τραπεζών, η τεράστια προσφορά
από ξένα funds για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό
είναι υπαρκτό.
Το δεύτερο είναι το πρωτογενές πλεόνασµα.
Το τρίτο είναι η ετοιµότητα που έχει διαµορφωθεί στη χώρα
για την έξοδο στις αγορές και το επενδυτικό ενδιαφέρον, το
οποίο ακούστηκε από πολλές πλευρές ότι είναι έντονο. Επίσης
ακούστηκε ότι µειώθηκε έως και µηδενίστηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και βεβαίως επακολουθούν τα διάφορα εγκωµιαστικά δηµοσιεύµατα έγκριτων ξένων περιοδικών, οίκων
αξιολόγησης κ.λπ. Όλα αυτά λειτουργούν προς την κατεύθυνση
της επίτευξης του τελικού στόχου, ο οποίος είναι η αναδιάρθρωση του χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοί οι µακροοικονοµικοί στόχοι -όσο και να αντιδράσουν κάποιοι συνάδελφοι από εδώ µέσαετίθεντο από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Όλοι ήθελαν πρωτογενές πλεόνασµα -δεν υπάρχει κάποιος που δεν το ήθελε- ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έξοδο στις αγορές κ.λπ..
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι η επίτευξη των στόχων είναι
κάτι που κάποιος οικονοµολόγος τεχνοκράτης µπορεί να τη σχεδιάσει και να την πετύχει µε διάφορους τρόπους. Η διαφορά της
τεχνοκρατικής προσέγγισης της επίτευξης αυτών των στόχων
και της πολιτικής είναι η µέθοδος που ακολουθείς προκειµένου
να πετύχεις τους στόχους σου. Εκεί είναι η πολιτική. Επ’ αυτού
δεν έχουµε συζητήσει καθόλου.
Παραδείγµατος χάριν, θέτω ένα ερώτηµα το οποίο µπορεί να
αιωρείται. Αν το πρωτογενές πλεόνασµα που πετύχαµε φέτος,
κύριε Υπουργέ, τα 2,9 δισεκατοµµύρια -το θέτω όχι ως οικονοµολόγος, αλλά ως απλός σκεπτόµενος πολίτης και µου το έχουν
θέσει πολλοί- δεν ήταν 2.900.000.000, αλλά 300 εκατοµµύρια, το
ερώτηµα είναι «η ζωή των πολιτών µήπως θα ήταν κατά 1% καλύτερη το 2013;». Οι απαντήσεις που παίρνω είναι διφορούµενες.
Οι περισσότεροι µου λένε ότι «ναι, θα ήταν καλύτερη, αν δεν είχαµε βάλει αυτόν τον στόχο και δεν πετυχαίναµε αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που θέλω να πω µε λίγα
λόγια είναι πως η εικόνα της Κυβέρνησης είναι ότι έξω καλά τα
πάµε. Υπάρχει, όµως, ο αδιάψευστος µάρτυρας του εσωτερικού
της χώρας. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτή τη στιγµή που
βρισκόµαστε στο µεταίχµιο και συζητάµε για την επόµενη ηµέρα,
δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες ουσιαστικά οφείλουν στο
δηµόσιο.
Δηλαδή, µε λίγα λόγια, δεν µπορούν να αποπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους. Ένα δισεκατοµµύριο ευρώ ουσιαστικά προστίθεται στις συνολικές οφειλές των Ελλήνων πολιτών κάθε µήνα
προς το δηµόσιο. Κάθε µήνα δηλαδή 1 δισεκατοµµύριο νέες
οφειλές.
Όσον αφορά την πιστωτική ασφυξία, τα πρόσφατα στοιχεία
που δηµοσιοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν την αρνητική χρηµατοδοτική επέκταση των τραπεζών. Το 30% της ανεργίας το γνωρίζετε.
Το 18% των πολιτών αυτή τη στιγµή δεν µπορούν να προµηθευ-
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τούν ούτε τα στοιχειώδη για τη διαβίωσή τους, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ. Και, βεβαίως, είµαστε η µοναδική
χώρα στην Ευρώπη που το 2013, σύµφωνα µε πρόσφατες εκθέσεις της EUROSTAT, το τρίτο τρίµηνο του 2013 είχαµε µείωση
µισθών κατά 4,1%. Η µοναδική χώρα στην Ευρώπη! Ακόµα και οι
χώρες που είναι στο µνηµόνιο δεν είχαν αυτή τη µείωση.
Ποια είναι η εικόνα; Η εικόνα είναι η εξής: Ότι για να µιλήσουµε
για την επόµενη ηµέρα, για το αύριο της χώρας, πρέπει να νιώσουµε ότι πλέον έχουµε πατήσει κάπου, ότι έχουµε φθάσει στον
πάτο και σχεδιάζουµε για την επόµενη µέρα.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν
µπήκε στην τρικοµµατική Κυβέρνηση είχε θέσει έναν από τους
βασικούς όρους -και τον είχε προτείνει- και πίεζε ασφυκτικά.
Είναι εδώ ο κύριος Υπουργός. Ποιο ήταν αυτό; Σκεφτόµαστε από
τότε τη µεταµνηµονιακή Ελλάδα -πώς τη θέλουµε- και είχαµε πει
το εξής απλό. Το µεγάλο ζητούµενο όλων των προηγούµενων
χρόνων είναι ότι θα πρέπει η χώρα να αποκτήσει το δικό της σχέδιο ανασυγκρότησης. Όχι το µνηµόνιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά το δικό της σχέδιο ανασυγκρότησης και εν όψει της
νέας χρηµατοδοτικής περιόδου.
Έτσι, λοιπόν, µέσα από αυτές τις πιέσεις ο κ. Στουρνάρας µαζί
µε τον κ. Χατζηδάκη στις 18 Ιανουαρίου του 2013 -κύριε
Υπουργέ, σας είχε απασχολήσει και άλλη φορά στην Αίθουσα
αυτή και από εµένα και από άλλους συναδέλφους- έκανε σύσκεψη, µε σκοπό την εκπόνηση δεκαετούς αναπτυξιακού πλάνου
για την ελληνική οικονοµία και οι Υπουργοί κατόπιν αυτής της
σύσκεψης έδωσαν εντολή στο ΚΕΠΕ και στο ΙΟΒΕ να συντάξουν
εντός πενταµήνου –τον Ιανουάριο του 2013- πολυετές σχέδιο για
την ανάπτυξη της Ελλάδας, το οποίο να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Και το σχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περιλάµβανε τρεις βασικούς πυλώνες: πώς θα είναι η Ελλάδα το 2020,
κυρίως από µακροοικονοµική άποψη, ποιοι θα είναι οι κλάδοι που
θα τραβήξουν το κάρο και ποιοι θα είναι οι κλάδοι στους οποίους
θα διοχετευθούν τα χρήµατα από το επόµενο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το τελευταίο κρίσιµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η
χώρα –το ξεχνάµε- την επόµενη δεκαετία έχει να διαχειριστεί συνολική χρηµατοδότηση άνω των 30 δισεκατοµµυρίων. Πού θα τα
βρει άλλη χώρα αυτά; Και το ερώτηµα είναι: Πώς θα επενδυθούν,
πού θα επενδυθούν; Και ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα πρέπει να
δούµε πέρα από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή τι θα γίνει στη
µεταµνηµονιακή περίοδο.
Έτσι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε τις διακηρύξεις της
Κυβέρνησης –και το ευχόµαστε και εµείς- δεν θα έχουµε άλλο
µνηµόνιο. Μπαίνουµε στη µεταµνηµονιακή περίοδο. Το σχέδιο
πού βρίσκεται; Ποιο είναι το σχέδιο της χώρας για τη διαχείριση
αυτού του ποσού; Και δεν λέµε ότι οποιοδήποτε σχέδιο παρουσιαστεί θα γίνει αποδεκτό. Θα έχει µέσα στοιχεία τα οποία χρήζουν επεξεργασίας, χρήζουν αντίκρουσης πολιτικής, ιδεολογικής
κ.λπ.. Όµως πού είναι το σχέδιο;
Δεύτερον, είναι το θέµα των µεταρρυθµίσεων -και τελειώνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε. Πλέον έχει καταντήσει «καραµέλα» η µεταρρύθµιση, ακούγεται τόσο πολύ έντονα και µάλιστα µε διάφορους προσδιορισµούς, όπου πλέον έχουµε χάσει την έννοια του
όρου µεταρρύθµιση.
Να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, κάτι: Εκτός από τους λαϊκιστές της
στασιµότητας ή των παροχών, υπάρχει και ο µεταρρυθµιστικός
λαϊκισµός. Είναι, κύριε Υπουργέ, η στάση ορισµένων που επιχειρούν να επιβάλουν µεταρρυθµίσεις εν κενώ, χωρίς να γνωρίζουν
ποια είναι η κοινωνική πραγµατικότητα.
Επ’ αυτού θέλω να αναφερθώ σε πρόσφατη δήλωση σε οµιλία
του νέου Υπουργού Οικονοµικών της Ιταλίας του κ. Παντοάν, που
λέει το εξής απλό, το οποίο είναι κανόνας σε όλα τα µήκη και τα
πλάτη της υφηλίου: Εάν θέλουµε να κάνουµε µία σοβαρή συζήτηση για την ανάπτυξη στην Ευρώπη και εάν εξακολουθούµε να
λέµε –όπως πιστεύω ακράδαντα- ότι το κλειδί για την ανάπτυξη
είναι τα µέτρα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, τότε θα πρέπει
να είµαστε πολύ ξεκάθαροι για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις
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για τα µέτρα αυτά και ποια µέτρα λειτουργούν και ποια όχι.
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν σηµαίνει
ότι όταν επιβάλεις µία µεταρρύθµιση θα έχεις τα αποτελέσµατα
τα οποία επιδιώκεις. Μπορεί να έχεις τα εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα.
Και για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, το οποίο θεωρούµε και
εµείς στη Δηµοκρατική Αριστερά ότι είναι κρίσιµο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και την οµιλία σας
ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τον Μάιο του 2013 δηλώσατε ότι το 72% της
απελευθέρωσης των επαγγελµάτων έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα
τότε αναθέσατε στο ΚΕΠΕ –αν δεν κάνω λάθος- µελέτη για να
αξιολογήσει µε έκθεσή του ποια είναι τα αποτελέσµατα των µεταρρυθµίσεων, του «ανοίγµατος» είκοσι επαγγελµάτων και να
σας την παραδώσουν µέχρι το Ιούλιο του 2013. Δεν έχουµε
γνώση αυτής της συγκεκριµένης αξιολόγησης.
Μάλιστα κάνετε µία αναφορά που εµείς τη θεωρούµε κρίσιµη
για να δούµε πώς ακριβώς αποδίδουν οι µεταρρυθµίσεις. Αναφερθήκατε σε έκθεση του ΚΕΠΕ που επισηµαίνει ότι, εάν ολοκληρωθεί το πλαίσιο απελευθέρωσης των επαγγελµάτων, τότε η
χώρα θα έχει όφελος σε βάθος τετραετίας 15%.
Μπορείτε να µας πείτε, σας παρακαλώ πολύ, όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις οι οποίες έγιναν το προηγούµενο διάστηµα –και
ιδιαίτερα το «άνοιγµα» των επαγγελµάτων- τι έχουν επιφέρει στο
ελληνικό δηµόσιο; Η µόνη ενηµέρωση και πληροφόρηση που
έχουµε εµείς είναι πρόσφατη έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ –και όχι µόνοη οποία αναφέρει ότι από τις λεγόµενες αυτές µεταρρυθµίσεις
και το «άνοιγµα» των επαγγελµάτων όχι µόνο δεν είχαµε κανένα
όφελος, αλλά ουσιαστικά απορρυθµίστηκε περαιτέρω η αγορά
και οι ίδιοι οι πολίτες δεν απολαµβάνουν τις υπηρεσίες που
έπρεπε να απολαµβάνουν.
Με αυτή, λοιπόν, την έννοια, κύριε Υπουργέ, επειδή, πέραν της
οποιασδήποτε διατύπωσης και µορφοποίησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, καµµία -µα καµµία- συζήτηση ουσιαστικά δεν
έχει γίνει για την επόµενη µέρα, γι’ αυτό ακριβώς είµαστε αρνητικοί στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ένας αντικειµενικός παρατηρητής θα
µπορούσε να αντιληφθεί –και αυτό λέµε ότι πρέπει να αντιληφθεί
και ο ελληνικός λαός- ότι η αντιπαράθεση που γίνεται µέχρι τώρα
από όλα τα κόµµατα θα πω του ευρωµονόδροµου –και ας µην
παρεξηγηθούν- είναι για το ποιος θα διαχειριστεί τον καπιταλισµό καλύτερα. Γι’ αυτό τσακώνεστε εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ναι, για πες µας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η Κυβέρνηση λέει: «Εγώ έχω αυτό το
στρατηγικό σχέδιο». Η Αντιπολίτευση λέει: «Εγώ µπορώ να το
διαχειριστώ και να τετραγωνίσω τον κύκλο: Και να αυξήσω τα
κέρδη και να ζει και καλύτερα ο κόσµος». Ο κ. Μαριάς από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες έχει µία άλλη περίεργη λύση.
Όλοι µαζί τελικά λέτε στον ελληνικό λαό ότι ένα σύστηµα χρεοκοπηµένο, ένα σύστηµα βάρβαρο, ένα σύστηµα φθαρµένο, σαπισµένο, που το 2014 γυρίζει τους εργαζόµενους πενήντα και
εξήντα χρόνια πίσω, ένα σύστηµα που αντικειµενικά έχει τελειώσει την ιστορική του αποστολή, µπορείτε να το διαχειριστείτε
καλύτερα.
Αυτή είναι η αντιπαράθεση που γίνεται από όλους, γιατί δεν
µπαίνει η ουσία της ανατροπής του, η ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, η οργάνωση της κοινωνίας, ο πλούτος στα χέρια
αυτών που τον παράγουν. Το είπε κανείς από εσάς; Άκουσε κανείς κάποιον εισηγητή να λέει να πάει ο πλούτος σ’ αυτούς που
τον παράγουν; Η κοινωνία σήµερα δεν χρειάζεται τους καπιταλιστές. Έχει τη δυνατότητα να πάει µπροστά. Κανείς δεν το λέει,
όµως.
Τσακώνεστε για το µείγµα διαχείρισης. Και µάλιστα τσακώνεστε ακόµη περισσότερο γιατί στην ενδεχόµενη ανάκαµψη η Νέα
Δηµοκρατία θέλει να διαχειριστεί αυτό που υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ
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από τη δική του πλευρά το θέλει. Όµως, η όποια ανάκαµψη
υπάρχει και η όποια ανάπτυξη θα είναι προσωρινή, αβέβαιη και
θα προετοιµάζει την επόµενη κρίση.
Τότε, δεν ξέρω, κύριε Τσακαλώτο, πώς θα την πείτε, της φούσκας ή της τσιχλόφουσκας του Χρηµατιστηρίου, που θα είναι
βαθιά και αδιέξοδη κρίση του ίδιου του καπιταλισµού.
Η Κυβέρνηση έχει στρατηγική. Τα περί πειραµατόζωων είναι
για εντυπωσιασµό. Έχει βαθιά στρατηγική. Και αυτό το νοµοσχέδιο, τι είναι; Δωρεά, δώρο προς το κεφάλαιο. Από τη στιγµή που
λέει ότι είναι η κινητήρια δύναµη της κοινωνίας, άρα όλα πάνε
στο κεφάλαιο.
Αυτό κάνει για να προετοιµάσει µια ανάπτυξη που θα δώσει
κερδοφορία στους καπιταλιστές, η οποία όµως θα βασίζεται –
και αυτά δεν τα είπατε, κύριε Βορίδη- σε σεληνιακό τοπίο, όσον
αφορά τα εργατικά δικαιώµατα το 2014, θα βασίζεται στη συρρίκνωση και το τσάκισµα των αυτοαπασχολούµενων -να διαβάσετε το βιβλίο «Σιδερένια Φτέρνα» του Τζακ Λόντον, θα σας κάνει
καλό!- θα βασίζεται στο ξεκλήρισµα της φτωχοµεσαίας αγροτιάς, που φυσικά ανταποκρίνεται πλήρως στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σηµαία την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι
σηµερινό, θα πω και άλλα παραπάνω.
Τι δίνετε; Τα δίνετε όλα, τα πάντα. Πιο φθηνή εργατική δύναµη,
τζάµπα σχεδόν. Εργασιακές σχέσεις σκλαβοπάζαρου. Μας λέτε
τώρα για ενοικιαζόµενους εργαζόµενους; Τι είναι αυτοί; Αυτοκίνητα; Τι είναι αυτό, γιατί δεν θέλω να χρησιµοποιήσω άλλη
γλώσσα; Γενικεύετε τους ενοικιαζόµενους.
Υπάρχουν κάποιοι που απορούν. Είχα πάει περιοδεία στο Μόναχο. Η «BMW» µέχρι το 2000 είχε έντεκα χιλιάδες εργάτες, µόνιµους και σταθερούς. Μετά το 2000 είχε τρεις χιλιάδες µόνιµους
και οκτώ χιλιάδες ενοικιαζόµενους, που έπαιρναν το 1/4 το 1/5
από όσα έπαιρναν οι υπόλοιποι. Αυτό σηµαίνει «ενοικιαζόµενος
εργαζόµενος».
Τι άλλο κάνετε; Θυσιάζετε τους αυτοαπασχολούµενους µία και
έξω. Για ποιον λόγο; Μη µας πείτε ότι τους θυσιάζετε για να παίρνουµε φθηνό γάλα, ψωµί κλπ. Το κάνετε για να πάρουν το µερίδιο
της αγοράς τα µεγάλα µονοπώλια και οι µεγάλοι µονοπωλιακοί
όµιλοι.
Το ίδιο έγινε και στην ενέργεια, που απελευθερώθηκε και όλοι
πληρώνουµε σήµερα φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα, πολύ περισσότερο
µε την παρουσία των ΑΠΕ. Αξιοποιήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, για ποιον; Για τους εργαζόµενους; Όχι.
Για τα µεγάλα µονοπώλια.
Το ίδιο κάνετε και στους αγρότες. Πώς το κάνετε; Με τη µείωση του κατώτερου µισθού. Δεν χρειάζεται βέβαια να τα περιγράψω όλα.
Έχουµε επίσης κατάργηση επιδοµάτων. Εσείς, οι υπέρµαχοι
της οικογένειας, που λέτε ότι την υποστηρίζετε, καταργείτε το
οικογενειακό επίδοµα. Το 2014 καταργείτε το επίδοµα µητρότητας και µιλάτε από πάνω. Προς κατάργηση οδεύει και το επίδοµα
ασθενείας. Βαρβαρότητα, απανθρωπιά σε όλο της το µεγαλείο.
Δεν δικαιούσαι να αρρωστήσεις. Θα πεθαίνεις στη δουλειά. Συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα, κυριολεκτικά.
Τι έχετε να πείτε στον κόσµο; Και µας λέτε µετά για πλεονάσµατα, αναπτύξεις κλπ. Ουστ!
Φτάσατε στο σηµείο να καταργείτε το επίδοµα ασθένειας, δηλαδή ένας που πεθαίνει, πρέπει να πάει στη δουλειά και να πεθάνει πάνω στη δουλειά. Τι τον ενδιαφέρει τον καπιταλιστή; Ένα
γρανάζι λιγότερο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αµερικάνικο µοντέλο
είναι αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αµερικάνικο µοντέλο, που δεν έχει κανένα δικαίωµα, καµµία σύµβαση, που ζει από τα tips. Ο κ. Τσίπρας µίλησε για τα περιβόητα αµορτισέρ των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής και εξύµνησε και τον Οµπάµα που έχει
τέτοια κοινωνική προστασία, που δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
Δουλεµπόριο, ασφαλιστικά ταµεία. Κύριε Βορίδη, τους λογαριασµούς τους κάνετε λίγο µπακάλικα. Δεν ισχύουν αυτά. Είναι
µείον 2 δισεκατοµµύρια τουλάχιστον. Είναι και παραπάνω.
Ποιος κερδίζει εδώ; Κερδίζουν τα αφεντικά και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι τα δισεκατοµµύρια. Τα αποτελέσµατα θα είναι ολέθρια, γιατί θα καταρρεύσει ακόµη και αυτό το σύστηµα που
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υπάρχει σήµερα σε ό,τι αφορά και τις συντάξεις αλλά και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Τους τα δίνετε, λοιπόν, όλα.
Οι µικροί επαγγελµατίες, οι παραγωγοί, οι αγρότες µε τις ρυθµίσεις για το ψωµί, για το γάλα, για τα φάρµακα και για το βιβλίο
τι κάνουν; Φεύγουν όχι για να δώσετε φθηνά -αυτά δεν τα πιστεύει κανένας πια, µπορείτε να τα λέτε θεωρητικά- γιατί ζει την
πραγµατικότητα. Που έχουν γίνει όλα αυτά και ο λαός παίρνει
πιο φθηνά και ποιοτικά προϊόντα; Διότι µπορεί να τρώει και σαβούρες. Εδώ έφτασε το σύστηµά σας το 2014 -αυτό που υπερασπίζεστε, που έχει όνοµα και λέγεται «καπιταλισµός»- να λέει
«φάτε ληγµένα», να λέει στον κόσµο «φάτε ληγµένα» και να το
προπαγανδίζει! Αυτό το λέτε πρόοδο;
Δεν θέλω να πω για τα συντεχνιακά κι όλα αυτά τα οποία λέτε,
γιατί βάλατε τα θέµατα των φαρµακείων. Και ποιος τα έκανε
αυτά; Και τώρα έρχεται αυτή η απελευθέρωση των φαρµακείων.
Και τι θα κάνει; Θα ανοίξουν περισσότεροι φαρµακοποιοί περισσότερα φαρµακεία και θα φθηνύνει το φάρµακο; Μας δουλεύετε;
Θα µπουν οι πολυεθνικές και θα κάνουν αλυσίδες, όπως έχει γίνει
παντού. Και θα τους βάλουν µε 500 και 400 ευρώ να δουλεύουν.
Κι ο λαός θα παίρνει, βέβαια, τα φάρµακα που θα καθορίζουν
κάθε φορά οι µονοπωλιακοί όµιλοι.
Είναι µνηµονιακές υποχρεώσεις αυτές ή δεν είναι; Αυτό είναι
αδιάφορο για τον λαό. Τι είναι όµως; Είναι η επίσηµη πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που δηµιουργήθηκε, είναι οι
απαιτήσεις του κεφαλαίου σε συνθήκες διεθνοποιηµένου ανταγωνισµού, είναι το ευρωπαϊκό µνηµόνιο.
Αλήθεια, εκείνοι που λένε για πειραµατόζωα και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ακούσει για τη Λευκή Βίβλο; Πότε έγινε αυτή; Τη
δεκαετία του ’90 και καθόρισε την ανατροπή των εργασιακών
σχέσεων. Τι είπατε τότε; Ούτε λευκή ούτε µαύρη. Εµείς τι είπαµε;
Κατάµαυρη κόλαση για τους εργαζόµενους. Ήταν εκσυγχρονισµός η «Λευκή Βίβλος». Μιλάµε για την απελευθέρωση. Και λέει
ότι αυτά που γίνονται για την απελευθέρωση είναι εκτρώµατα.
Μήπως ξέρετε την οδηγία Μπολγκενστάιν που ψηφίστηκε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ισχύει σε όλο τον καπιταλιστικό
κόσµο και µιλάει για πλήρη απελευθέρωση των επαγγελµάτων;
Γιατί, δεν ισχύει σαν πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα;
Δεν πιέζει για την απελευθέρωση; Δεν τα καθόρισε το Μάαστριχτ, για να µην µπω και στη συνέχεια;
Λέµε, «φωνάζουν για το γάλα». Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µιλάει
για πλήρη απελευθέρωση των πάντων και για το γάλα και για όλα
τα υπόλοιπα; Τι έκανε η Κοινή Αγροτική Πολιτική όλα τα χρόνια
που τη διαφηµίζατε; Και ο κ. Παπαδηµούλης έλεγε ότι αν δεν
υπήρχε η Κοινή Αγροτική Πολιτική, έπρεπε να την εφεύρουµε.
Τέτοια δήλωση έκανε. Τι έκανε; Να, τα αποτελέσµατα. Διέλυσε
κυριολεκτικά την αγροτική οικονοµία και έστειλε και τους φτωχοµεσαίους αγρότες στην ανεργία. Και τώρα δηµιουργούνται
προϋποθέσεις -και µε τις νέες ρυθµίσεις της Κυβέρνησης- για
συγκέντρωση σε µονοπώλια.
Εποµένως µη λέµε, «µνηµόνιο ή όχι». Το µνηµόνιο είναι πλήρως ενσωµατωµένο στην πολιτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Κι επειδή υπάρχει -θα το επαναλάβουµε- οικονοµική διακυβέρνηση, για όσους µπορεί να έχουν την ελπίδα ότι κάτι µπορεί να
αλλάξουν, κάθε τρίµηνο η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει: Τηρείς
τα µέτρα του µνηµονίου, ναι ή όχι; Δεν τα τηρείς; Πρόστιµο 10%.
Δεν τα τηρείς; Σου κόβω του ΕΣΠΑ. Δεν τα τηρείς; Σου κόβω τα
αγροτικά κονδύλια.
Εδώ δεν χωρούν δύο λύσεις. Ή φεύγεις…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ή µένεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …ή τα υλοποιείς όταν είσαι µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, λοιπόν -και µιλώ για την Κυβέρνηση τώρα- είναι κοροϊδία
αυτό που λέτε, ότι βγαίνουµε από το µνηµόνιο. Και είναι και λογοπαίγνιο και, µάλιστα, παραπλανητικό. Τι λέτε; Βγαίνουµε από
το µνηµόνιο αφού έχουν περάσει όλα τα µέτρα, ισχύουν όλα και
τα έχουµε νοµοθετήσει κιόλας. Τι βγαίνουµε δηλαδή; Μπαίνουµε
στο ευρωπαϊκό µνηµόνιο που τα έχει ενσωµατώσει όλα αυτά.
Άρα δεν αλλάζει τίποτα.
Και το νέο τοπίο που θα υπάρχει, θα είναι η ερήµωση και η
άθλια κατάσταση µε νέα παιδιά να δουλεύουν για δύο κατοστά-
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ρικα και τέσσερα κατοστάρικα. Δηλαδή, «φθηνό κρέας». Έχουν
διαλυθεί τα πάντα. Αυτά τα επιδόµατα και τα προγράµµατα ανεργίας, τι είναι; Είναι κοροϊδία απέναντι στον εργαζόµενο. Σε έναν
νέο άνθρωπο του λες «πήγαινε…» -και αναγκάζεται και ο πατέρας
του να του το πει- «…να δουλέψεις τουλάχιστον να πάρεις δύο
κατοστάρικα, να βγάλεις ένα χαρτζιλίκι».
Αυτή είναι η ανάπτυξη. Φθηνό εργατικό δυναµικό, µετακινούµενο, χωρίς δικαιώµατα, στο έλεος του κάθε εργοδότη και αν
τολµήσετε να αλλάξετε και τον ν. 1264, δεν θα µπορεί ούτε καν
να υπερασπίσει τα στοιχειώδη δικαιώµατά του.
Όσοι, λοιπόν -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- λένε ότι µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήµερα, θα ακολουθήσουν µια διαφορετική πολιτική, κυριολεκτικά
κοροϊδεύουν τον κόσµο.
Θέλουµε, τελειώνοντας, να απευθυνθούµε στους εργαζόµενους, στους αυτοαπασχολούµενους, σ’ όλους αυτούς που συντρίβονται και µε τα νέα µέτρα και να τους πούµε το εξής. Να µας
ακούσουν και ας επιλέξουν. Ό,τι είπαµε µέχρι τώρα βγήκε
σωστό. Τους λέµε, λοιπόν, επιστροφή στα προηγούµενα, έστω
σ’ αυτά που είχαν µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα. Δεν υπάρχει,
ο δρόµος είναι κλειστός προς τα πίσω. Δεν µπορεί πια αυτό το
σύστηµα. Μια λύση υπάρχει: Η ανατροπή και η εξουσία στα
χέρια του λαού.
Το δίληµµα, λοιπόν, είναι: Σύγχρονοι σκλάβοι ή ανασύνταξη,
λαϊκή συµµαχία, σπάσιµο των δεσµών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αποδέσµευση, λαϊκή εξουσία. Αυτό είναι το πραγµατικό δίληµµα
της εποχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα ήθελα να καλωσορίσω την κ. Ελένη Αυλωνίτου και την κ. Τάνια Ιακωβίδου, τις
οποίες βλέπω για πρώτη µέρα στην Ολοµέλεια. Τους εύχοµαι
καλή επιτυχία στο έργο τους.
Κύριε Κασιδιάρη, επειδή δεν ήσασταν εδώ στη σειρά…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα δώσω τον λόγο
στον κ. Παραστατίδη, αλλά εάν θέλετε να µιλήσετε πρώτος και
συµφωνεί ο συνάδελφος…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να µιλήσει ο συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Παραστατίδης από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές για δώδεκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού αναφερθώ στο περιεχόµενο του πολυνοµοσχεδίου, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη
αντίδρασή µου -κάτι που εξάλλου έχει γίνει και από άλλους συναδέλφους- για τον απαράδεκτο τρόπο, θα έλεγα, που επέλεξε
η Κυβέρνηση για µια ακόµα φορά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος να φέρει σηµαντικά θέµατα προς ψήφιση στη Βουλή,
εφαρµόζοντας την προσφιλή γι’ αυτήν τακτική του αιφνιδιασµού,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συµφωνίες µε την τρόικα που θα
αποδειχθούν καταστροφικές για µεγάλες κοινωνικές οµάδες του
πληθυσµό, δυστυχώς.
Από το Μέγαρο Μαξίµου, βέβαια, γίνεται προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων σε επικοινωνιακό επίπεδο προκειµένου να πεισθεί η κοινωνία για την ορθότητα των επιλογών. Στην προσπάθειά της αυτή, η Κυβέρνηση δεν είναι µόνη. Επιστρατεύει ορισµένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία µε τη σειρά τους
χρησιµοποιούν τα «παπαγαλάκια» τους και διάφορους γυρολόγους των καναλιών, προκειµένου να στηρίξουν αυτές τις καταστροφικές πρακτικές και πολιτικές επιλογές εις βάρος του
ελληνικού λαού.
Η στάση αυτή των µιντιακών µέσων να προσπαθούν να διαµορφώσουν τις συνειδήσεις των πολιτών δεν έχει προηγούµενο
στα ιστορικά πολιτικά χρονικά. Αυτό το γεγονός ας προβληµατίσει τους πολίτες.
Να είστε βέβαιοι, όποιες µεθοδεύσεις και αν χρησιµοποιείτε,
κύριοι της Κυβέρνησης, προκειµένου να παραµείνετε στην εξουσία, θα αποτύχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα µέτρα τα οποία έχουν
παρθεί έως τώρα, αλλά και αυτά που πρόκειται να παρθούν -στο
όνοµα πάντα της οικονοµικής κρίσης- έχουν κατασταλτικό και
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καταστροφικό χαρακτήρα για τους πολίτες. Πρέπει, όµως, να
δούµε τι συµβαίνει σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, ιδιαιτέρως
όταν οι κυβερνήσεις αυτές ακολουθούν τέτοιες πρακτικές αντιµετώπισής της. Σε τέτοιου είδους πολιτικές µεθοδεύσεις αυτό
που συµβαίνει είναι η συσσώρευση πλούτου από τους εργαζόµενους πολίτες της καθηµερινότητας και µικροµεσαίους σε λίγα
ιδιωτικά χέρια. Αυτό αποδεικνύεται από το παρακάτω παράδειγµα στο οποίο θα αναφερθώ.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως από την έναρξη της παγκόσµιας,
ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονοµικής κρίσης των τελευταίων
πέντε ετών, σύµφωνα και µε τη δηµοσίευση του «FORBES», η
λίστα των δισεκατοµµυριούχων έχει διπλασιαστεί από το 2008, µε
το ξεκίνηµα βέβαια της κρίσης. Προ της κρίσης οι δισεκατοµµυριούχοι του πλανήτη ήταν οκτακόσιοι και η περιουσία τους ανερχόταν σε 2,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Το 2013, ο αριθµός ανέβηκε –προσέξτε- στους χίλιους εξακόσιους πενήντα και η περιουσία τους εκτινάχθηκε στα 6,5 τρισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο.
Παράλληλα, αυτήν την περίοδο διπλασιάστηκε ο αριθµός των
φτωχών πολιτών.
Στην Ευρώπη των µνηµονίων και της λιτότητας τώρα, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά δέκα εκατοµµύρια από το 2008, την ίδια
στιγµή που οι δισεκατοµµυριούχοι από εκατόν ενενήντα έφθασαν
στους τετρακόσιους ενενήντα, δηλαδή δυόµισι φορές επάνω.
Βλέπετε, η πορεία εξελίσσεται αντιστρόφως ανάλογα.
Αυτήν την πολιτική υπηρετείτε, δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης. Ελπίζω να µην αισθάνεστε υπερήφανοι για τα σηµερινά
σας επιτεύγµατα. Έτσι, λοιπόν, εξηγείται και η σηµερινή σας πολιτική στάση, καθώς χαρίζετε τις τράπεζες σε ξένα funds και σε
εγχώριους ολιγάρχες του πλούτου. Εξάλλου, πολλοί έχουν κάνει
αναλυτική αναφορά σ’ αυτό πιο ειδικοί από εµένα. Με αυτόν τον
τρόπο εξυπηρετείτε τα µεγάλα συµφέροντα, ξεπουλώντας τη δηµόσια περιουσία όσο-όσο, ζηµιώνοντας το δηµόσιο συµφέρον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επικεντρώσω την οµιλία µου
σε ορισµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου, διότι δυστυχώς δεν
µου επιτρέπει ο χρόνος να κάνω εκτεταµένη αναφορά σε όλο το
περιεχόµενο.
Θα ξεκινήσω από το γάλα. Με την αλλαγή του σηµερινού καθεστώτος για το γάλα είναι βέβαιο πως δίνεται η χαριστική βολή
στην εγχώρια κτηνοτροφία. Με την κατάργηση της πενθήµερης
διάρκειας ζωής του γάλακτος, ουσιαστικά αίρεται ο περιορισµός
των εισαγωγών και δίνεται το περιθώριο να εισαχθεί και να διακινηθεί στα σηµεία πώλησης γάλα από το εξωτερικό που θα έχει
θεωρητικά επάρκεια ζωής µέχρι και έντεκα ηµέρες, σύµφωνα µε
την πρόταση που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο.
Με αυτόν τον τρόπο, η Κυβέρνηση µαζί µε την τρόικα –που
είναι πασιφανές ποια συµφέροντα εξυπηρετεί- εκτιµούν πως θα
µειωθεί η τιµή του γάλακτος για τον καταναλωτή. Μάλιστα, αποδίδουν τις ευθύνες στους παραγωγούς για τη σηµερινή τιµή στα
ράφια. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας µύθος και θα το αποδείξω.
Έχουµε, λοιπόν, τον Έλληνα παραγωγό να απολαµβάνει τιµή
από 0,40 ευρώ έως 0,44 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαίος
0,38 ευρώ. Έχουµε, δηλαδή, µία διαφορά της τάξης των 0,2
ευρώ έως 0,6 ευρώ στο λίτρο. Στην Ελλάδα, το γάλα πωλείται
στο ράφι περίπου 1,5 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη από 1,10 ευρώ
έως 1,20 ευρώ. Άρα έχουµε διαφορά 0,30 ευρώ έως 0,40 ευρώ
στο ράφι. Στην πραγµατικότητα, όµως, η διαφορά θα έπρεπε να
είναι από 0,2 ευρώ έως 0,5 ευρώ. Άρα η τιµή στο ράφι θα έπρεπε
να είναι 1,12 ευρώ έως 1,22 ευρώ και όχι 1,5 ευρώ. Έτσι αποδεικνύεται πως οι τιµές διαµορφώνονται µετά τον παραγωγό. Εποµένως ένα είναι σίγουρο. Με τα µέτρα αυτά, ο Έλληνας
καταναλωτής δεν πρόκειται να πιει φθηνό γάλα και, µάλιστα,
στην τιµή του 1,22 ευρώ.
Θα αναφερθώ τώρα στα φαρµακεία που είναι ίσως ο πιο κατασυκοφαντηµένος επαγγελµατικός κλάδος από πλευράς Κυβέρνησης. Για µία ακόµα φορά η Κυβέρνηση αθέτησε τις
υποσχέσεις της προς τους φαρµακοποιούς και προχώρησε αιφνιδιαστικά σε µέτρα που ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε µαρασµό
και εν τέλει σε κλείσιµο πολλά από τα δώδεκα χιλιάδες υπάρχοντα φαρµακεία.
Με τα σηµερινά µέτρα που πάει να επιβάλει προωθώντας δια-
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τάξεις όπως τη δυνατότητα να λειτουργούν φαρµακεία σε σούπερ µάρκετ, σε καταστήµατα παιχνιδιών και αλλού, σίγουρα θέτει
σε κίνδυνο την υγεία του πληθυσµού. Όµως, το µένος από το
οποίο διακατέχεται η Κυβέρνηση εναντίον των φαρµακοποιών,
πραγµατικά για µένα είναι ανεξήγητο. Το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος κι άλλη πέραν της µίας άδειας,
µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη δηµιουργία αλυσίδας φαρµακείων
από ξένες εταιρείες και πολυεθνικές.
Επιπλέον, κύριοι, επιχειρήσατε να µεταφέρετε τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα σε άλλα κανάλια διανοµής, όπως είναι τα
σουπερµάρκετ και τελικά µεταφέρατε τα φαρµακεία στα σούπερ
µάρκετ. Για να τους διευκολύνετε, προφανώς, µειώσατε το εµβαδόν από τριάντα τετραγωνικά µέτρα, σε πέντε τετραγωνικά
µέτρα.
Ακόµα, φαρµακοποιός χωρίς άδεια φαρµακείου µπορεί, σύµφωνα µε τη διάταξη του νοµοσχεδίου, να συµµετέχει στο κεφάλαιο του φαρµακείου σε ποσοστό έως 99% και σε πέραν της µίας
άδειας. Έτσι, δίνετε το δικαίωµα σε χονδρέµπορους και σε εταιρείες να σφετεριστούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρµακείου. Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ στο θέµα
των φωτοβολταϊκών. Εδώ έχουµε πλήρη εξαπάτηση των πολιτών.
Αναφέροµαι στα οικιακά και στα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Είναι φοβερό αυτό που συµβαίνει. Αφού τους δόθηκε η δυνατότητα, προτρέποντας τους µάλιστα µε καµπάνια η ίδια η πολιτεία, να προχωρήσουν σε ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων
–είτε είναι αυτά οικιακά είτε αγροτικά- και αφού υπέγραψαν τους
όρους των συµβολαίων, έρχεται τώρα η Κυβέρνηση, διά µέσου
του Υπουργείου, να παραβιάσει τα συµβόλαια και να προβεί µονοµερώς σε µείωση της κιλοβατώρας κατά 30% περίπου.
Αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, θεωρείται απατεωνιά. Λυπάµαι,
αλλά είναι ο πιο επιεικής χαρακτηρισµός που µπορώ να χρησιµοποιήσω στη συγκεκριµένη περίπτωση. Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν
πως οι περισσότεροι από αυτούς τους επενδυτές χρεώθηκαν σε
τράπεζες, πλήρωσαν επιπλέον κάποιες χιλιάδες ευρώ για ενίσχυση του δικτύου της ΔΕΗ. Κι έρχεστε τώρα και τους λέτε πως
αλλάζουµε τους όρους των συµβολαίων µονοµερώς.
Στο νοµοσχέδιο αυτό υπάρχει διάταξη σχετικά µε την παροχή
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των υπερηλίκων ανασφαλίστων. Στην κατηγορία αυτή θα ήθελα να τονίσω πως υπάγονται
και οµογενείς παλιννοστούντες, συµπολίτες µας. Οι άνθρωποι
αυτοί ζουν σε τραγικές συνθήκες, διότι τους περικόψατε τις συντάξεις, διότι µε τα 300 ευρώ τα οποία παίρνανε ως σύνταξη ζούσαν ολόκληρες οικογένειες.
Κύριε Υπουργέ, οφείλετε, πέρα από την ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη που είναι ένα µέρος αντιµετώπισης των προβληµάτων, να αποκαταστήσετε αυτήν την πολύ µεγάλη αδικία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έγκληµα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, οδηγείτε την κοινωνία µε την πολίτική σας σε αργό θάνατο. Πορευτήκατε µέχρι σήµερα µε το επιχείρηµα να µην πτωχεύσει η χώρα.
Ουσιαστικά, η χώρα θεωρείται πτωχευµένη, απλώς δεν φέρει την
επίσηµη σφραγίδα και αυτό διότι δεν εξυπηρετεί τους δανειστές,
όχι για κανέναν άλλο λόγο.
Δεν δείξατε όµως την ανάλογη ευαισθησία για να µην πτωχεύσουν κοινωνικές οµάδες επαγγελµατιών και γενικότερα εργαζόµενοι πολίτες που τους οδηγήσατε στη φτώχεια, την ανέχεια και
τη δυστυχία. Ποια είναι η ευαισθησία σας έναντι αυτών των κοινωνικών οµάδων; Δυστυχώς, είστε εκτός τόπου και χρόνου και
εκτός πραγµατικότητας.
Ένα είναι βέβαιο, πως ο τόπος αυτός πρέπει να βγει από την
πολλαπλή κρίση που έχει αγγίξει όλα τα κοινωνικά στρώµατα, κυρίως όµως τη µικροµεσαία τάξη. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν
σαρωθεί το φαύλο σύστηµα της διαφθοράς και της διαπλοκής
και µαζί του όσοι το εξέθρεψαν και όσοι το υπηρετούν.
Φτάνει πια µε τον φόβο της χρεοκοπίας της χώρας, µε τον
οποίο πορευτήκατε έως τώρα, ο οποίος στο κάτω κάτω αφορά
πρωτίστως τους δανειστές και δευτερευόντως τα τέσσερα εκατοµµύρια του πληθυσµού που ήδη έχουν υποστεί τις συνέπειες
της δικής σας πολιτικής.
Κύριοι της Κυβέρνησης, τελειώνοντας, όπως επιλέξατε µέσω
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ορισµένων Υπουργών σας µε πολύ µεγάλη ευκολία να γκρεµίσετε όσες παραγωγικές δοµές της οικονοµίας έχουν αποµείνει,
να είστε σίγουροι πως µε την ίδια ευκολία όταν έρθει η ώρα, ο
λαός θα σας γκρεµίσει µε την ψήφο του.
Αυτονόητο είναι πως δεν ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Κασιδιάρης έχει τον λόγο τώρα και ολοκληρώνεται ο κατάλογος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Παρακολουθώντας όλη τη σηµερινή
ηµέρα οµιλίες ιδίως των συγκυβερνώντων, των µνηµονιακών
Βουλευτών, εξάγει κανείς το συµπέρασµα ότι πολλοί άνθρωποι
εδώ µέσα ζουν σε έναν γυάλινο κόσµο, στην κυριολεξία, αποστειρωµένοι από την κοινωνία. Ζουν σε ένα παράλληλο σύµπαν και
τα εµφανίζουν ότι όλα είναι ανθηρά, όλα είναι τέλεια, κάνουν
χαρές, πανηγύρια, µιλούν για πλεονάσµατα, για έξοδο στις αγορές. Τροµερά πράγµατα!
Η µοναδική έξοδος που θα δουν οι συγκεκριµένοι συγκυβερνώντες Βουλευτές που υποστηρίζουν και υπερψηφίζουν αυτά τα
µέτρα της αθλιότητας είναι η έξοδος από την πολιτική ζωή αυτής
της χώρας, γιατί σας υπενθυµίζω ότι όλοι εσείς που υποστηρίζετε αυτήν την ξενόφερτη αθλιότητα, αυτήν την ξενόφερτη ανθελληνική πολιτική, πολύ σύντοµα τη Βουλή θα τη βλέπετε µόνο
µε το κιάλι, διότι πλέον δεν κοροϊδεύετε απολύτως κανέναν Έλληνα.
Ζούµε σε µία κοινωνία κατεστραµµένη, σε µία κοινωνία εκατοµµυρίων ανέργων, σε µία κοινωνία επτά χιλιάδων Ελλήνων αυτοχείρων. Επτά χιλιάδες συµπολίτες µας έχουν αυτοκτονήσει.
Επτά χιλιάδες ελληνικές οικογένειες ζουν πλέον χωρίς το στήριγµά τους. Η νεολαία µας πλέον ξενιτεύεται.
Έχω να καταγγείλω και κάποια γεγονότα, τα οποία έγιναν
µέσα σε όλο αυτό το κλίµα του αίσχους τις τελευταίες ηµέρες
και για τα οποία δεν µίλησε κανείς. Βιάστηκε Ελληνίδα στο Κορωπί από συµµορία λαθροµεταναστών και δεν έχει αναφερθεί
λέξη πουθενά.
Δεν διερευνάται καν η υπόθεση, δεν µιλούν τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, δεν κινείται φύλλο, γιατί έτσι θεωρείτε ότι δεν θα
χαλάσει το παραµύθι της δήθεν ευνοµίας, που είναι µια κυριαρχία τρόµου εις βάρος πολιτών. Διότι αυτό που προσπαθείτε να
επιβάλετε σήµερα µε τα µνηµονιακά και κατασταλτικά σας µέτρα
είναι να µην αντιδρά κανένας Έλληνας, να ζουν υπό το καθεστώς
της τροµοκρατίας. Και εν πολλοίς το έχετε καταφέρει. Όµως, ο
ελληνικός λαός, η σιωπηρή πλειοψηφία του ελληνικού λαού που
οργίζεται, θα αντιδράσει δυναµικά µέσω της ψήφου του πάρα
πολύ σύντοµα.
Όσο και αν τα φερέφωνα των τοκογλύφων µέσα στη Βουλή,
αλλά και στα κανάλια της διαπλοκής πανηγυρίζουν, όσο και αν
λένε ψέµατα, η απάτη έχει αποκαλυφθεί στα µάτια του ελληνικού
λαού. Μέχρι και οι συνεργάτες σας, µέχρι και τα αφεντικά σας,
οι ξένοι τοκογλύφοι, σας ακυρώνουν, όπως ο Όλι Ρεν ο οποίος
χαρακτήρισε το ψευδές πλεόνασµα ως δηµιουργική λογιστική.
Με απλά λόγια, το χαρακτήρισε «παπατζιλίκι», όπως αυτό που
παίζουν οι παπατζήδες στην οδό Αθηνάς. Αυτή είναι η πολυδιαφηµισµένη πολιτική σας επιτυχία: «παπατζιλίκι», απάτη σε βάρος
του ελληνικού λαού.
Βεβαίως το πολιτικό σύστηµα δεν µπορούν να το σώσουν ούτε
οι χρυσοπληρωµένες «µαϊµού» δηµοσκοπήσεις που βλέπουµε
στα κανάλια των νταβατζήδων. Το κόµµα της νέας ΠΑΣΟΚρατίας,
αυτό το κόµµα «δύο σε ένα» τελειώνει. Δεν ξέρω αν πρέπει να
µιλάµε για Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ ή Ελιά και Πολιτική
Άνοιξη πλέον, αλλά το σίγουρο είναι ότι είστε ανύπαρκτοι στην
ελληνική κοινωνία. Επιβάλλετε αυτά τα µέτρα σήµερα τα οποία
όµως δεν θα έχουν κανένα απολύτως αντίκρισµα, διότι θα ακυρωθούν άµεσα στην κάλπη της 18ης και της 25ης Μαΐου, όσα παράνοµα σχέδια και αν απεργάζεστε, είτε µέσω της απαγόρευσης
ενός νοµίµου πολιτικού κόµµατος είτε µέσω της ακύρωσης των
ψηφοδελτίων της Χρυσής Αυγής στον Άρειο Πάγο είτε µέσω της
εκτεταµένης νοθείας που οργανώνετε να κάνετε µέσω του
Υπουργείου Εσωτερικών. Τίποτα απολύτως δεν θα καταφέρετε
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µε όλα αυτά τα παράνοµα και ανθελληνικά σας σχέδια.
Τις τελευταίες ηµέρες της κλεπτοκρατίας βιώνουµε τα γεγονότα που θα εξελιχθούν στο προσεχές διάστηµα και τα οποία θα
είναι καταλυτικά για το µέλλον της πατρίδας µας. Καταγγέλλω
το γεγονός της συνεχούς κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος.
Χαρίζετε ακόµη και σήµερα εκατοµµύρια ευρώ µέσω παράνοµου
τραπεζικού δανεισµού στα µέσα ενηµέρωσης των νταβατζήδων,
όπως στο «MEGA» του Μπόµπολα, στον «ΠΗΓΑΣΟ», σε αυτούς
που λένε ψέµατα και παραπληροφορούν την κοινή γνώµη.
Φτάσατε το σηµείο να βάζετε στα ψηφοδέλτιά σας και υπαλλήλους τους δηµοσιογράφους, ψευτοδηµοσιογράφους που διαµορφώνουν µε ψεύδη την κοινή γνώµη, όχι γιατί είναι άνθρωποι
περιωπής, αλλά γιατί δεν υπάρχει κανένας σοβαρός Έλληνας να
µπει σε αυτό το βρώµικο παιχνίδι µε τα κόµµατα και τα αποκόµµατά σας και να στηρίξει την κλεπτοκρατία.
Τα εκατοµµύρια που µοιράζονται ακόµα και σήµερα µέσω παράνοµου δανεισµού στους νταβατζήδες είναι κλεµµένα. Πρόκειται για κλεµµένα εκατοµµύρια τα οποία έχουν χαριστεί σε
τράπεζες µέσω του µνηµονίου και µέσω του µνηµονίου τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, χαρίζονται πάντα στα ίδια πρόσωπα, σε εργολάβους και καναλάρχες. Υπάρχει πάντα ο ίδιος
φαύλος κύκλος της διαπλοκής που εδώ και δεκαετίες καταστρέφει την Ελλάδα.
Θέλω να επιµείνω και να πω κάποια λόγια για το σηµερινό νοµοθέτηµα, το οποίο είναι άθλιο και παράνοµο και θα το χαρακτηρίσω ως µνηµείο αίσχους, διότι µε συγκεκριµένες διατάξεις του
παρέχει άσυλο και νοµιµοποίηση σε εγκληµατίες, σε κακούργους
που κατέστρεψαν την ελληνική οικονοµία και διέλυσαν τη χώρα.
Δεν έχει ξαναγίνει στα παγκόσµια χρονικά µια Βουλή να νοµοθετεί µε στόχο να απαλλάξει από τις ποινικές τους ευθύνες καταχραστές δηµοσίου χρήµατος και συγκεκριµένα όσους διαπράττουν κακουργηµατική απιστία σε βάρος του δηµοσίου. Και
είναι η δεύτερη φορά που πράττει αναλόγως η εγκληµατική σας
οργάνωση. Και εξηγούµαι. Πρώτο έγκληµα ήταν η τροπολογία
για τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών προς τα κόµµατα. Αυτό
έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 4 Απριλίου του 2013, η
οποία από ό,τι βλέπω εδώ ήταν και εκπρόθεσµη. Αυτό το αίσχος
το ψήφισε και το νοµιµοποίησε η Βουλή, αλλά πρόσκαιρα, διότι
όλες αυτές οι παράνοµες νοµοθετικές διατάξεις θα καταργηθούν. Και θα καταργηθούν όταν η συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού αποφασίσει να δώσει τέλος στην κλεπτοκρατία.
Λέγατε, λοιπόν, τότε ότι δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια
των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον πρόεδρο,
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα στελέχη των τραπεζών η σύναψη δανείων πάσης φύσεως µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Μιλούσατε, βεβαίως, για τα ιδρύµατα των κοµµάτων που εισέπραξαν θαλασσοδάνεια που πήγαν σε βίλες και σε πισίνες «ηµετέρων» και κανένας τραπεζίτης δεν θα πάει ούτε µια µέρα
φυλακή µε βάση αυτή την αθλιότητα. Πρώτο έγκληµα αυτό.
Πάω τώρα στο σηµερινό µνηµείο του αίσχους, όπου νοµιµοποιείται η µίζα. Έχουµε νοµοθετική διάταξη, µε την οποία νοµιµοποιείται η µίζα. Ο Στουρνάρας σήµερα σε συνεργασία µε τον
επίορκο Υπουργό Δικαιοσύνης Αθανασίου κάνουν το τελευταίο
τους δώρο στους συνενόχους τους, σε όλους αυτούς που διαπράττουν το απεχθές έγκληµα της διάλυσης της ελληνικής οικονοµίας.
Και εξηγούµαι: Άρθρο 235 στο δωδέκατο κεφάλαιο περί παθητικής δωροδοκίας: «Υπάλληλος ο οποίος κατά παράβαση των
καθηκόντων του ζητεί ή λαµβάνει ωφελήµατα» –µίζα δηλαδή σε
απλά ελληνικά, χρησιµοποιώ µια ξένη φράση για να δείξω την
αθλιότητά σας- «τιµωρείται µε φυλάκιση ενός έτους τουλάχιστον» -προσέξτε- «και αν αυτή η µίζα ξεπερνάει τα 120.000 χιλιάδες ευρώ» -πάµε δηλαδή σε ένα αδίκηµα κακουργηµατικής
φύσεως- «ο δράστης εάν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου οικονοµικών, ο καθείς εδώ βολεύει τους «ηµετέρους» του, τους δικούς του ανθρώπους- «επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι µόνο δέκα
έτη», δηλαδή πέφτει το κακούργηµα και πάµε σε πληµµέληµα.
Με αυτά και µε αυτά όλοι αυτοί οι µιζαδόροι δεν θα κάνουν
ούτε µια µέρα φυλακή! Θα είναι στο σπίτι τους ατσαλάκωτοι, την
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ίδια ώρα που φυλακίζετε παράνοµα τους πολιτικούς σας αντιπάλους όχι επειδή διέπραξαν κάποιο αδίκηµα, αλλά επειδή είµαστε
εδώ µέσα και µιλάµε µε τη γλώσσα της αλήθειας.
Έχω πλέον, µετά από όλες αυτές τις αθλιότητες, κάθε ηθικό
δικαίωµα να χαρακτηρίσω την Κυβέρνησή σας «κυβέρνηση µιζαδόρων και απατεώνων» και θεωρώ βέβαιο πως πολύ σύντοµα θα
πέσετε µε πάταγο και θα έρθει ένα εθνικό κράτος δικαίου. Και
τότε, όταν θα έρθει η Χρυσή Αυγή στα πράγµατα, θα έχουµε
πραγµατική πολιτική κάθαρση και όλα αυτά τα παράνοµα και
άθλια νοµοθετήµατα που νοµιµοποιούν το µαύρο χρήµα, τις
µίζες και την πολιτική διαφθορά θα γίνουν κουρελόπανα, θα γίνουν προσάναµµα.
Απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό και όχι σε όλους αυτούς που
εδώ µέσα ψηφίζουν όλα αυτά τα αισχρά νοµοθετήµατα που
απαλλάσσουν απατεώνες και τους θυµίζω ότι εµείς µπήκαµε στη
Βουλή µε το σύνθηµα «οι κλέφτες στη φυλακή». Συνεχίζουµε
σταθερά πιστοί σε αυτό το σύνθηµα. Αυτό πληρώνουµε σήµερα.
Γι’ αυτό και ο Αρχηγός του κόµµατός µας βρίσκεται σήµερα στη
φυλακή, διότι τροµοκράτησε όχι µόνο όλους αυτούς τους εγχώριους απατεώνες αλλά και τη διεθνή τοκογλυφία, η οποία έχει
στόχο να αφαιµάξει τον εθνικό πλούτο της πατρίδας µας.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι µας θέλετε όλους στη φυλακή και αυτό
είστε έτοιµοι να πράξετε. Λοιπόν, σας απαντώ: Δεν µας καίγεται
καρφί. Έπειτα από όλα αυτά ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει
ποιο είναι το µοναδικό, αντισυστηµικό, πατριωτικό κόµµα που
αγωνίζεται υπέρ των δικαίων του και που πληρώνει αυτόν ακριβώς το αγώνα. Πληρώνει ότι έγινε η φωνή της αλήθειας µέσα σε
ένα κοινοβούλιο µίζας, απάτης και διαφθοράς.
Παλαιότερα είχαν πει από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Σαµαράς θα πάει
όπως ο Γιανουκόβιτς, δηλαδή θα σηκωθεί και θα φύγει. Διαφωνούµε κάθετα. Κανείς δεν θα φύγει! Κανένας Σαµαράς, κανένας
Βενιζέλος, κανένας Στουρνάρας, κανένας από όλους αυτούς που
διέπραξαν εγκλήµατα εις βάρος του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να φύγει! Θα µείνουν εδώ, θα δικαστούν, θα απονείµουµε δικαιοσύνη. Οι κλέφτες θα πάνε στη φυλακή και τα κλεµµένα θα
επιστραφούν στο δηµόσιο, θα επιστραφούν στον ελληνικό λαό.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου. Αλλά, βεβαίως, θα τα
λέµε µε διαφορετικούς όρους µετά τις 25 Μαΐου, όταν πλέον οι
Έλληνες πολίτες θα πετάξουν στον πολιτικό κάλαθο των αχρήστων τη συγκυβέρνηση του µνηµονίου, τη συγκυβέρνηση της
προδοσίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών. Από ό,τι βλέπω
πρώτος είναι ο κ. Βεσυρόπουλος, µετά είναι ο κ. Σταθάκης, ο κ.
Ρήγας, ο κ. Κουίκ κ.λπ.. Αν κάποιος απουσιάζει, παρακαλώ να ειδοποιηθεί, διαφορετικά –δεν θα διαγραφεί, αλλά εν πάση περιπτώσει- θα πάει µετά στο τέλος.
Κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος για τους αγορητές είναι έξι
λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες στην επιτροπή, αλλά και
σήµερα ακούγοντας εδώ τον εισηγητή του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ένα πράγµα διέκρινα. Μία αµηχανία, ένα
εµφανές πλέον κενό στρατηγικής. Ο καταγγελτικός λόγος ήταν
εύκολος και ανέξοδος. Η άρνηση ανάληψης ευθυνών ήταν επίσης µια εύκολη υπόθεση γιατί υπήρχαν άλλοι που αναλάµβαναν
αυτές τις ευθύνες και επωµίζονταν και το κόστος. Ο ΣΥΡΙΖΑ καβάλησε το κύµα της οργής, έγινε Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ανέµενε την κατάρρευση της Κυβέρνησης, άσχετα εάν αυτό
µπορούσε να συνδεθεί και µε την κατάρρευση της χώρας. Όλα
για την εξουσία!
«Ναι» σε όλα τα αιτήµατα των κοινωνικών οµάδων, είτε είναι
δίκαια είτε άδικα. «Όχι» σε κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια.
Αυτό ήταν το τρίπτυχο της πολιτικής σας.
Αποτύχατε, όµως, οικτρά. Η χώρα κατάφερε να σταθεί όρθια
µε τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Η µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αναγνωρίζει την προσπάθεια που έκανε η Κυβέρνηση
µέσα στο πιο δύσκολο περιβάλλον που υπήρξε ποτέ. Την ίδια
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στιγµή δεν εµπιστεύεται την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ο ελληνικός λαός από ένα βαθύτερο ένστικτο απορρίπτει τον
τυχοδιωκτισµό και τον αυτοσχεδιασµό. Υπόσχεστε στους πολίτες
ότι µπορούµε να ξαναγυρίσουµε µε έναν µαγικό τρόπο στο παρελθόν, όχι µόνο σε ό,τι αφορά το βιοτικό επίπεδο, αλλά και στην
ατµόσφαιρα ενός ατελείωτου πάρτι µε τον λογαριασµό να τον
πληρώνει ο ελληνικός λαός, δανειζόµενος συνεχώς.
Οι πολίτες, όµως, έχουν κρίση. Γνωρίζουν ότι η ανάκτηση του
βιοτικού επιπέδου θα έρθει µέσα από τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια, την αλλαγή των δοµών της οικονοµίας, από ένα µικρότερο, ευέλικτο και κυρίως αξιόπιστο κράτος, µέσα από την
προσέλκυση και ενθάρρυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών που
εσείς αρνείστε, όταν δεν απειλείτε τους επενδυτές, αλλά και
τους πολιτικούς σας αντιπάλους µε ειδικά δικαστήρια. Τις διχαστικές αυτές λογικές τις πλήρωσε πολύ ακριβά αυτός ο τόπος
κατά το παρελθόν. Στις έρευνες της κοινής γνώµης αποτυπώνονται όλα αυτά και είναι εύλογο να σας δηµιουργούν εκνευρισµό.
Το γεγονός ότι φθάσαµε στο τέλος των µνηµονίων εντείνει
αυτόν τον εκνευρισµό σας. Η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσµατος σάς έγινε εφιάλτης, όπως και η διανοµή του. Κάποιοι
µάλιστα έφθασαν στο σηµείο να διασύρουν την ίδια τη χώρα
τους και να µιλάνε δηµοσίως για πρωτογενές πλεόνασµα που
δηµιουργήθηκε µε αλχηµείες.
Πόσο βοηθούν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό αυτές οι
τοποθετήσεις; Το αφήνω στην κρίση σας. Το πρωτογενές πλεόνασµα, όµως, επιβεβαιώθηκε. Η έξοδος στις αγορές θα είναι το
επόµενο µεγάλο βήµα, όπως και η στήριξη των εταίρων µας στη
διευθέτηση του χρέους. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα οι πολίτες θέλουν να ακούνε προτάσεις, θέλουν να βλέπουν να υλοποιούνται αναπτυξιακές πολιτικές και εσείς στερείστε αυτών των
δύο στοιχείων.
Φθάσατε στο σηµείο να θεωρείτε τρίτο µνηµόνιο το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Να δεχθώ ότι αυτό το πολυνοµοσχέδιο αντιµετωπίζει µε κάπως άδικο τρόπο κάποιες κατηγορίες. Δεν υπάρχουν, όµως, και θετικές ρυθµίσεις; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι έχει περάσει η συγκυρία που όλα τα είχατε αναγάγει
σε άσπρο-µαύρο, αξιοποιώντας τον πόνο και την οργή των πολιτών;
Ως ειδικός αγορητής της Πλειοψηφίας για τα φορολογικά ζητήµατα που ρυθµίζονται µε το πολυνοµοσχέδιο, θέλω να επισηµάνω θετικές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις που στηρίζουν και ανακουφίζουν τον πολίτη.
Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στα ζητήµατα της φορολογικής συµµόρφωσης στο πλαίσιο του εξορθολογισµού, του κανονιστικού πλαισίου και µε γνώµονα τις συνθήκες που επικρατούν
στην αγορά, µειώνονται τα πρόστιµα. Μειώνονται στα 250 ευρώ
αντί των 1000 ευρώ τα πρόστιµα για τη µη έκδοση αποδείξεων
για όσους τηρούν απογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ από τα
2500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Δεν επιβάλλεται πρόστιµο, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης φόρου προστιθέµενης αξίας ή παρακρατούµενου φόρου.
Η παρακράτηση φόρου για ποσά µέχρι 300 ευρώ καταργείται.
Αυξάνεται το όριο οφειλών στα 500 ευρώ πάνω από τα οποία η
εφορία θα µπορεί να προχωρά σε κατασχέσεις κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Επαναπροσδιορίζεται και αλλάζει,
επίσης, η έννοια της υποτροπής, η οποία θα προκύπτει µόνο εάν
διαπιστωθεί στο πλαίσιο διαφορετικών φορολογικών ελέγχων.
Καθορίζεται ότι η καταβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας
σε δύο δόσεις θα γίνεται χωρίς προσαύξηση. Αποσυνδέεται η
υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την καταβολή του
φόρου. Ακολουθούν οι ρυθµίσεις που αφορούν τους ένστολους,
αλλά και οι κατηγορίες πολιτών που αντιµετώπιζαν προβλήµατα
από τις στρεβλώσεις του φορολογικού πλαισίου. Προσδιορίζεται
ότι το επίδοµα επικινδυνότητας στους ένστολους θα είναι αφορολόγητο στο 65% του ποσού. Ρυθµίζεται, επίσης, ένα άλλο ζήτηµα που αφορά τα µεταχειρισµένα εισαγόµενα αυτοκίνητα, για
τα οποία εκλαµβανόταν ως πρώτος χρόνος κυκλοφορίας τους ο
χρόνος κατά τον οποίο εισήχθησαν στην Ελλάδα.
Αυτό αλλάζει. Ο πρώτος χρόνος κυκλοφορίας θα είναι αυτός
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που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται η επιβάρυνση για χιλιάδες πολίτες. Αυξάνεται το ακατάσχετο
για καταθέσεις σε ατοµικό ή κοινό λογαριασµό µέχρι το ποσό
των 1500 ευρώ. Από τα 1500 ευρώ και κάτω δεν µπορεί να γίνει
κατάσχεση, αρκεί να γνωστοποιηθεί ο λογαριασµός από τα φυσικά πρόσωπα µε δήλωση.
Αναφέρεται, επίσης, σαφώς ότι δεν µπορεί να γίνει κατάσχεση
µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτό είναι κάτω των 1500
ευρώ.
Απαλλάσσονται οι αγρότες από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εφόσον έχουν ετήσια εκκαθάριση στα έσοδα µέχρι 15.000
ευρώ και 5.000 ευρώ επιδοτήσεις. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό
ότι ακόµα και για τους αγρότες που κινούνται πάνω από το όριο
των 15.000 ευρώ και των 5.000 ευρώ, προβλέπεται ότι θα υποβάλλουν µία φορά το χρόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και θα
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Όµως, το πιο σηµαντικό είναι ότι οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, έχουν
πλέον ενιαία φορολογική αντιµετώπιση. Η δραστηριότητά τους
αντιµετωπίζεται ως ενιαία και θα φορολογείται µε συντελεστή
13%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι ποιος δεν θα µπορούσε να θεωρήσει θετική ρύθµιση την κατάργηση του ορίου των 9.250 ευρώ ως ετήσιων επιχειρηµατικών δαπανών για τα λεγόµενα µπλοκάκια που το ετήσιο
εισόδηµά τους προέρχεται από τρία το πολύ φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα.
Καθιερώνεται νέο κανονιστικό πλαίσιο για την υπεραξία µετοχών και ακινήτων. Εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας όσοι
έχουν αγοράσει µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
προ πενταετίας. Αυτό είναι εύλογο, αφού συµπίπτει χρονικά και
µε την έναρξη κορύφωσης της κρίσης.
Επίσης, απαλλάσσονται από τον φόρο οι µικροµέτοχοι, όσοι
κατέχουν κάτω από το 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου.
Για τα ακίνητα εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας όσα αποκτήθηκαν πριν από το 1995. Ανάλογα µε τα έτη διακράτησης του
ακινήτου καθιερώνονται οι συντελεστές αποµείωσης, ενώ στη
µεταβίβαση καθιερώνεται και αφορολόγητο 25.000 ευρώ χωρίς
τους περιορισµούς των προηγούµενων διατάξεων.
Θα ήθελα να αναφέρω κάτι τελευταίο: Ακούω πολλούς να µιλούν για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή πρέπει να
είναι ουσιαστική και δείγµα γραφής δίνει η ρύθµιση του νοµοσχεδίου για τα εγγυηµένα δάνεια, δάνεια που είχαν εκδοθεί µε
την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Ο στόχος είναι να ανακουφίσουµε αυτές τις επιχειρήσεις και να συνεχίσουν να λειτουργούν. Γι’ αυτό και κατατέθηκε η ρύθµιση για την υποχρέωση
καταβολής µόνο των τόκων από την πλευρά τους για το 2014.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες αναγνωρίζουν την
προσπάθεια που έγινε, αλλά και συνεχίζεται να γίνεται. Στηρίζουν
τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης, αλλά και την
ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Με τη δική τους συµβολή, µε
τις δικές τους θυσίες βγήκαµε από τα µνηµόνια. Αυτοί κράτησαν
τη χώρα όρθια. Είναι καιρός τώρα να τους το αναγνωρίσουµε έµπρακτα. Η διανοµή κοινωνικού µερίσµατος σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες είναι µία πρώτη έµπρακτη αναγνώριση. Θα
ακολουθήσουν και άλλες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Ο κ. Σταθάκης έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
θα ήθελα πολύ να ακολουθήσω τον κ. Βορίδη στην ιδεολογική
του αντιπαράθεση ανάµεσα στις δυνάµεις του κρατισµού και του
παρελθόντος και τις δυνάµεις της αγοράς και του µέλλοντος,
πλην, όµως, αυτές οι ιδεολογικές κορώνες πάνε να αποκρύψουν
τα πραγµατικά πολύ συγκεκριµένα δεδοµένα που έχει το παρόν
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νοµοσχέδιο.
Το παρόν νοµοσχέδιο λέει δύο πράγµατα:
Πρώτον, σχετικά µε τις τράπεζες: Το ΤΧΣ έχει ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες έναντι της κατοχής του 82% των µετοχών.
Επαναλαµβάνω, το 82% των µετοχών ανήκουν τώρα στο ΤΧΣ.
Αυτό το ΤΧΣ σήµερα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, παραιτείται από
ορισµένα δικαιώµατα.
Παραιτείται από το δικαίωµα να έχει οποιονδήποτε λόγο στην
άσκηση της διοίκησης των τραπεζών. Επαναλαµβάνω, οποιονδήποτε λόγο. Αναφέρεται ρητά, µε άρθρο. Έχει δικαίωµα µόνο να
εκλέγει το διοικητικό συµβούλιο ή να κάνει κάποιες άλλες παρεµβάσεις.
Δεύτερον, στα δύο µέλη τα οποία έχει στο διοικητικό συµβούλιο σήµερα µε δικαίωµα βέτο -διότι έτσι γίνεται συνήθως- τα
οποία επί δύο χρόνια παραµένουν σιωπηλά -δεν επεµβαίνουν
ποτέ στη διοίκηση- αφαιρείται το δικαίωµά τους εσαεί να έχουν
οποιαδήποτε αρµοδιότητα.
Τρίτον, το ΤΧΣ παραιτείται από το δικαίωµά του να υπερασπίζεται την τιµή της µετοχής την οποία αγόρασε. Παραιτείται! Διότι
όταν µιλάµε για την τιµή της µετοχής έχουµε δύο επιλογές βάσει
του νοµοθέτη: Ή δύναται ή δεν δύναται να πουληθεί χαµηλότερα
η τιµή. Μέχρι τώρα ο νοµοθέτης –και σωστά- έλεγε ότι δεν δύναται να πουληθεί χαµηλότερα η τιµή. Μπορεί να πουληθεί στην
ίδια ή µεγαλύτερη τιµή από αυτή την οποία απόκτησε το ΤΧΣ τις
µετοχές, επαναλαµβάνω µε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου.
Σε µία συγκυρία, λοιπόν, όπου η Κυβέρνηση µιλάει για «success story», όπου έρχονται λεφτά, αγοράζουν µετοχές των
τραπεζών -όντως- σε τιµή ανώτερη από αυτή του ΤΧΣ -όντως,
λέω εγώ- τι θέλει ο νοµοθέτης και προεγγράφει ότι αύριο θα
πληρώσουµε σε τιµή µικρότερη;
Βρείτε µου έναν οικονοµικό λόγο. Δεν µπορώ να σκεφτώ παρά
µόνο έναν: Αγοράζετε σήµερα, αύριο θα σας δώσουµε και το
υπόλοιπο 70% σε κάποια τιµή, την οποίαν θα κάνουµε διά της
οδού της πολιτικής συµφωνίας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος.
Υπάρχει και ένα άλλο πολύ συγκεκριµένο επιχείρηµα, το οποίο
–µιας και δεν έχει προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ- καλώ την Κυβέρνηση να
το ακολουθήσει. Στις τράπεζες δώσαµε 25 δισεκατοµµύρια ευρώ
και άλλα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ, ήτοι 38 δισεκατοµµύρια ευρώ
στο σύνολο. Τα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν για τις Κυπριακές,
ΑΤΕ κ.λπ.. Ειπώθηκαν και πριν αυτά. Αυτήν τη στιγµή η τιµή είναι
στα 22,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έχει απωλέσει το ΤΧΣ ένα µικρό
ποσοστό.
Σας προτείνω, λοιπόν, όχι µόνο κατώτερη τιµή, αλλά και
παρακράτηση των µετοχών, έως ότου οι τιµές των µετοχών των
τραπεζών να µπορούν να αποζηµιώσουν ει δυνατόν το µεγαλύτερο µέρος των 38 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Τι πρόβληµα έχετε; Δεν θέλετε να υπερασπιστείτε το δηµόσιο
χρήµα που βάλαµε στις τράπεζες; Το έκανε αυτό η Βόρειος
Κορέα και τα σοβιετικά µοντέλα; Το έκανε η Αµερική, φοβάµαι,
όπου κράτησε τις µετοχές που έδωσε στις τράπεζες έως τη
στιγµή που είχαν τουλάχιστον 30% απόδοση. Για να το πω σε
αριθµούς, 30 δισεκατοµµύρια ευρώ κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να
απαιτήσουµε να επιστραφούν στο µέλλον από τους µετόχους
αυτών των τραπεζών. Διαφωνείτε σε κάτι από αυτά που λέω,
κύριε Βορίδη, για να συνεννοηθούµε;
Πρώτον, δεν πούλησε η αριστερά τις τράπεζες. Τις τράπεζες
από το 1995 έως το 2002 τις πουλήσατε όλες εσύ ή όποιοι
κυβερνούσαν τότε. Ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων στις τράπεζες! Η
Γερµανία έχει την Deutsche Bank κρατική, η Γαλλία -δόξα τω
Θεώ- έχει πολλές τράπεζες κρατικές. Όλη η Ευρώπη έχει
κρατικές τράπεζες. Μόνο στην Ελλάδα δεν έµεινε καµµία, γιατί
θεωρήσατε ότι είναι ακραίο. Άρα δεν φταίει η Αριστερά που τις
ιδιωτικοποιήσατε.
Δεύτερον, τις έριξαν στα βράχια. Εµείς τις ρίξαµε στα βράχια;
Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό; Τις έριξαν στα βράχια. Τις
ανακεφαλαιοποιούµε µε δηµόσιο χρήµα. Συµφωνήσατε και εσείς.
Και έρχεστε σήµερα να µην περάσετε την κόκκινη γραµµή που
λέει ότι υπερασπιζόµαστε αυτό το δηµόσιο χρήµα; Δεν µπορεί
να τα χαρίζετε και να είναι µονά ζυγά δικά σας. Το καταλαβαίνετε.
Η Κυβέρνηση εκφράζει µε αδιανόητο τρόπο τα πιο στενά -
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φρικτά στενά- συµφέροντα πέντε ανθρώπων που ελέγχουν τις
τράπεζες. Και αυτή είναι η κόκκινη γραµµή, την οποία, όχι αυτή
η Βουλή, καµµία Βουλή δεν µπορεί να περάσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Αξιού Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τα τέσσερα αυτά χρόνια -σχεδόν τέσσερα
χρόνια έχουν περάσει από την υπογραφή του µνηµονίου- τα
µάτια µας έχουν δει πολλά αλλά αυτό που επιχειρείτε σήµερα
ξερνάει κάθε προηγούµενο.
Διότι σήµερα επιχειρείτε στην κυριολεξία σαν τους κλέφτες,
στα κρυφά, και µε διαδικασίες του κατεπείγοντος και εξαπατώντας την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού
λαού, να προχωρήσετε σε ένα ακόµα έγκληµα, έγκληµα οικονοµικό, έγκληµα κοινωνικό, έγκληµα εθνικό.
Επιχειρείτε µε ένα νοµοσχέδιο – σκούπα, µε εξακόσιες σελίδες
-που φανερώσατε µάλιστα στις 2.00’ τα ξηµερώµατα, Παρασκευή προς Σάββατο και καλέσατε εκτάκτως τους Βουλευτές σε
µια διαδικασία που εξευτελίζει, απαξιώνει την έννοια του κοινοβουλευτισµού- κατεπειγόντως στην επιτροπή, µέσα σε λίγες
ώρες και σήµερα µε διαδικασίες εξπρές στην Ολοµέλεια, να αποφασίσουν οι Βουλευτές για θέµατα τα οποία µόνο ελάσσονος σηµασίας δεν είναι.
Διότι στην πραγµατικότητα µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο σκούπα όσο κι αν κρύβετε την αλήθεια από τον ελληνικό λαό,
επιχειρείτε µια διπλή εκκαθάριση: Εκκαθάριση στις τράπεζες από
τη µία, στο ασφαλιστικό και στις εργασιακές σχέσεις από την
άλλη. Ολοκληρώνετε έτσι µε τον χειρότερο τρόπο το εγκληµατικό PSI που κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταµεία και χρέωσε µε
50 δισεκατοµµύρια -τα χρήµατα της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών- τον ελληνικό λαό, προκειµένου να κρατήσει τις τράπεζες στη ζωή. Προέβλεπε, όµως, ότι τα χρήµατα αυτά θα ανακτηθούν σε τιµές µετοχών ίδιες µε αυτές όταν κατέθετε το
ελληνικό δηµόσιο τα χρήµατα αυτά.
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνετε µε τη χειρότερη διαδικασία, µε τον χειρότερο τρόπο την εκχώρηση του τραπεζικού συστήµατος, αλλά και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τον
αφανισµό επαγγελµατικών οµάδων, διαδικασίες που είχαν ήδη
ξεκινήσει από το 2010, από το πρώτο µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά, όµως, τα προχωράτε,
κρατώντας στην ουσία όλο αυτό το διάστηµα κρυφές τις διατάξεις αυτές που αφορούν στη διάλυση και στην εκχώρηση του δηµόσιου πλούτου, προπαγανδίζοντας και πανηγυρίζοντας, όµως,
το πλεόνασµα των 450 εκατοµµυρίων που καλείστε, που θέλετε
να µοιράσετε µια βδοµάδα πριν από τις εκλογές του Μάη.
Τολµώ να πω ότι σήµερα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία καλείται από την Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά να γράψει τις πιο µαύρες
σελίδες στην ιστορία τη δική σας, την ιστορία της συντηρητικής
παράταξης, σελίδες που ξεπερνούν κατά πολύ αντίστοιχες
άλλων εποχών. Διότι αυτό που στην ουσία επιχειρείτε είναι να ξεπουλήσετε οριστικά τη χώρα κοµµάτι-κοµµάτι στην ξένη και ντόπια διαπλοκή, µε αντάλλαγµα τη στήριξη των δανειστών, µπας
και γλιτώσετε την εκλογική συντριβή στις επερχόµενες ευρωεκλογές του Μάη.
Πρόκειται για µια ντροπιαστική συνθηκολόγηση ανάµεσα στην
Κυβέρνηση σας και στην τρόικα. Πρόκειται για ένα προεκλογικό
δούναι και λαβείν σε βάρος του ελληνικού λαού. Πρόκειται για
την οργάνωση µιας µεγάλης εκστρατείας εξαγοράς ψήφων και
συνειδήσεων. Αντιµετωπίζετε οµάδες κοινωνικές που έχουν υπο-
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στεί τεράστιες θυσίες αλλά φυλάνε Θερµοπύλες, ως αναξιοπρεπείς, από τους οποίους θα αγοράστε τη συνείδηση και την ψήφο
δίνοντας µια βδοµάδα πριν από τις εκλογές ένα επίδοµα. Ως τέτοιους αναξιοπρεπείς αντιµετωπίζετε τους ένστολους της πατρίδας µας, αυτούς που κρατάνε ψηλά τη σηµαία σε δύσκολες
στιγµές.
Ξεπερνάτε τις χειρότερες παραδόσεις της συντηρητικής παράταξης, βέβαια µε τις ευλογίες και τη στήριξη µιας µεταλλαγµένης δήθεν κεντοαριστεράς. Και λέω «δήθεν», διότι στηρίζει µια
Κυβέρνηση, η οποία συντάσσετε µε το δόγµα Μπαλτάκου, του
αντικοµµουνισµού, που µας πάει στις χειρότερες µνήµες, στις
χειρότερες εποχές αυτού του τόπου.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι σήµερα είναι µια ιστορική µέρα. Σήµερα, είναι ηµέρα µνήµης, ηµέρα της εκτέλεσης
του Μπελογιάννη κι άλλων τριών συντρόφων του, τότε που ο αντικοµµουνισµός ήταν επίσηµο δόγµα. Σήµερα, είναι ανεπίσηµη
κυβερνητική θεωρία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Για θυµηθείτε, τι λέγατε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Λέω, όµως,
ότι ξεπερνάτε τις χειρότερες παραδόσεις ακόµα και τον αείµνηστο Γεώργιο Ράλλη, που λίγες µέρες πριν από την εκλογική συντριβή του 1981 µοίραζε επιταγές στους αγρότες ανά την
επικράτεια, υπεξαιρώντας στην ουσία δηµόσιους πόρους, µήπως
και καταφέρει να γυρίσει το αποτέλεσµα.
Έχετε, όµως, κοντή µνήµη. Δεν έχετε διδαχτεί τίποτα από την
ιστορία, γιατί αυτός ο λαός έχει και µνήµη και περηφάνια και
αξιοπρέπεια και για άλλη µια φορά θα δώσει την απάντηση που
σας αξίζει στην κάλπη. Πόσω δε µάλλον που αυτήν τη φορά ξεπερνάτε κάθε όριο ευτελισµού και εξαπάτησης.
Ζητήσατε τη χάρη στην τρόικα να σας αφήσει να µοιράζετε
µια εβδοµάδα πριν τις εκλογές ορισµένα εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό, βεβαίως, µας το έχετε φανερώσει µε τυµπανοκρουσίες.
Είναι το λαβείν από την άθλια συνθηκολόγηση σας. Το δούναι σε
αυτήν τη διαδικασία ποιο είναι; Το κρύβετε. Αλλά δεν θα µπορείτε να το κρύβετε για πολύ.
Το νοµοσχέδιο που φέρατε νύχτα, ξηµερώµατα, αποτελείται
από εκατοντάδες σελίδες και απαριθµεί τρία µόνον άρθρα. Σε
λίγες µόνο παραγράφους του άρθρου 1, αναλύετε, εξηγείτε, περιγράφετε το λαβείν, τα 450 εκατοµµύρια µε τα οποία ευελπιστείτε να ανατρέψετε τη λαϊκή βούληση και να εξαγοράσετε το
ελεύθερο φρόνηµα του ελληνικού λαού. Λίγες µόνο παράγραφοι
για το λαβείν που τόσο πολύ διαφηµίστηκε. Εξακόσιες, όµως, σελίδες και δυόµισι άρθρα για το δούναι. Αναλυτικότατη καταγραφή των ανταλλαγµάτων που δώσατε µπας και αγοράσετε
σωσίβιο της εκλογικής σας συντριβής που έρχεται.
Τι περιλαµβάνεται, λοιπόν, στο δούναι; Η ζωή και ο επαγγελµατικός αφανισµός όλων σχεδόν των τάξεων της εργασίας και
του µόχθου, η παραγωγική ραχοκοκαλιά της χώρας που παραχωρούνται στο µεγάλο κεφάλαιο, ξένο και ντόπιο, στην ολιγαρχία
του πλούτου.
Κτηνοτρόφοι: τους αφανίζετε, ό,τι έχει µείνει από παραγωγική
τάξη σε αυτή τη χώρα. Γνωρίζετε ότι µόνο το 25% έως 30% της
κατανάλωσης ανήκει στην ελληνική παραγωγή, όλο το υπόλοιπο
είναι εισαγόµενο.
Και τι κάνετε µε τις διατάξεις που θέλετε να ψηφίσετε και µάλιστα µε τις διαδικασίες του κατεπείγοντος; Θέλετε να οδηγήσετε σε εκµηδενισµό αυτού του 25%, ώστε τα κτηνοτροφικά
προϊόντα που καταναλώνονται στη χώρα να είναι εξ ολοκλήρου
εισαγόµενα από τις µεγάλες πολυεθνικές ή να βάλετε τους µεσάζοντες, τους ντόπιους ολιγάρχες να κερδίζουν από αυτήν τη
διαδικασία, ρυθµίσεις που θα αφανίζουν συνολικά τη µικρή, αλλά
υπαρκτή ελληνική κτηνοτροφία.
Στους µικροπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, τους ανθρώπους αυτούς αγρότες στην πλειοψηφία τους, που τους κοροϊδέψατε τα προηγούµενα χρόνια και έχουν επενδύσει απόθεµα ζωής
χρεωµένοι, καταχρεωµένοι στις τράπεζες, προκειµένου να φτιάξουν κάτι παραγωγικό τι κάνετε; Τους ξεκληρίζετε.
Δεν κάνετε το ίδιο για τους ιδιοκτήτες τεράστιων µονάδων παραγωγής, για τους µικροπαραγωγούς. Αυτοί που αναµένουν να
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αγοράσουν τη ΔΕΗ φθηνά και να ελέγξουν µονοπωλιακά την παροχή ενέργειας στη χώρα απαίτησαν και πέτυχαν από ό,τι φαίνεται την πλήρη διάλυση των µικρών παραγωγών που θα χάσουν
όχι µόνο τη µικρή επιχείρησή τους, αλλά και την ίδια τους την
ύπαρξη κάτω από το βάρος των οικονοµικών τους υποχρεώσεων.
Μια σειρά από επαγγελµατικές οµάδες µε µεγάλη παράδοση
στη χώρα φαρµακοποιοί, αρτοποιοί, βιβλιοπώλες, οδηγοί ταξί
διαλύονται προς όφελος κάποιων µεγάλων συµφερόντων.
Τα παραχωρείτε όλα σε µία λαίλαπα αρπαγής της ζωής και του
µόχθου των καθηµερινών ανθρώπων, µε αποτέλεσµα να πληθύνει η στρατιά των ανέργων, των µεταναστών και, δυστυχώς, των
αυτόχειρων, γιατί εδώ µιλάµε για ανθρώπινες ζωές.
Πέρα, όµως, απ’ όλα αυτά, το πιο σκληρό, το πιο χοντρό, αυτό
που δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό µε τίποτα, είναι αυτή η εκκαθάριση που αφορά δύο κατηγορίες παραχωρήσεων, που βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα του µνηµονιακού σχεδιασµού σε
ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της εργασιακής απορρύθµισης.
Εδώ πρέπει να µας εξηγήσετε ποια ιδεοληψία σάς οδηγεί σε
τέτοιου είδους αποφάσεις, τι είδους δηµοσιονοµικό όφελος θα
έχει για τη χώρα που βρίσκεται σε οικονοµική κρίση η διάλυση
των εργασιακών σχέσεων, πέρα από το να εξυπηρετήσει συµφέροντα ντόπιων εργοδοτών.
Το δεύτερο, βεβαίως, αφορά την εκχώρηση των συστηµικών
τραπεζών σε κερδοσκοπικά funds και ντόπια συµφέροντα, που
θα σηµάνει και την απόκτηση του ελέγχου στο σύνολο σχεδόν
της ιδιωτικής περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένης και της κατοικίας, αφού, όπως γνωρίζουµε, τα κόκκινα δάνεια είναι πια ένα τεράστιο ποσοστό. Σχεδόν οι πάντες έχουν υποθηκευµένα ακίνητα,
τα οποία τώρα τα εκχωρείτε. Όλα τα εκχωρείτε. Εκχωρείτε τις
τράπεζες. Στην πραγµατικότητα εκχωρείτε την «καρδιά» της ελληνικής οικονοµίας σε ξένα funds και στην εγχώρια ολιγαρχία.
Έλα, όµως, που το ξεδιάντροπο αυτό δούναι και λαβείν σάς
στερεί και από κάθε σοβαρό επιχείρηµα ότι θα µοιράσετε –λέειτο πλεόνασµα και άρα για πρώτη φορά ο Έλληνας φορολογούµενος θα ωφεληθεί. Τη στιγµή που λέτε ότι θα µοιράσετε στους
φορολογούµενους, µια εβδοµάδα πριν από τις εκλογές, µε ό,τι
µπορεί αυτό να σηµαίνει ηθικά, πολιτικά για την αξιοπρέπεια
αυτών των ανθρώπων, 450 εκατοµµύρια, την ίδια στιγµή µε αυτό
το νοµοσχέδιο από την άλλη τσέπη κλέβετε από τον Έλληνα φορολογούµενο δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα εξαναγκαστούν να πληρώσουν -να πληρώσουµε όλοι- µε την κατάργηση
των κοινωνικών πόρων µέσω της κατάργησης φόρων, µε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που µειώνει τα ετήσια έσοδα
των ταµείων, µε τα λεφτά τα επενδεδυµένα, δεκάδες δισεκατοµµύρια δηµόσιου χρήµατος, που θα αποµειωθούν τουλάχιστον
κατά 50%. Αυτά που πήγαν στις τράπεζες θα τα καταπιούν οριστικά τα κερδοσκοπικά συµφέροντα που θα τις ελέγχουν.
Εδώ αποδεικνύεται πόσο κάλπικο, ψεύτικο και απατηλό είναι
το επιχείρηµα της κυβερνητικής προπαγάνδας που θέλει να µας
πείσει ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα είδος πράξης απελευθέρωσης του ελληνικού λαού, η βασική σας προπαγάνδα, που λέει ότι
λεηλατώντας τα πάντα, ξεκοκαλίζοντας τα πάντα, φτάνετε στο
τέλος σιγά-σιγά του καταστροφικού σας έργου και άρα, αφού
δεν θα έχετε πια τι να λεηλατήσετε, τι να απορρυθµίσετε, θα τελειώσει το µνηµόνιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης)
Θα ήθελα πέντε λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, θα τελειώσει το
µνηµόνιο; Δηλαδή, θα τελειώσουν και τα µέτρα που επιβλήθηκαν
τέσσερα χρόνια τώρα, που έχουν κάνει την Ελλάδα αγνώριστη;
Θα τελειώσουν τα «χαράτσια»; Θα τελειώσουν οι περικοπές σε
µισθούς και συντάξεις; Θα τελειώσουν οι νόµοι που διαλύουν εργασιακές σχέσεις;
Το µνηµόνιο µ’ εσάς δεν τελειώνει. Το µνηµόνιο µ’ εσάς γίνεται
καθεστώς, µονιµοποιείται. Μονιµοποιείται γιατί διαλύονται τα ταµεία επικουρικής και κύριας ασφάλισης και πάµε σε µόνιµες συντάξεις των 360 ευρώ. Μονιµοποιείται γιατί φορτώνετε ξανά, µε
τη βούλα του νόµου, δεκάδες, 10 έως 12 -υπολογίζουµε εµείςδισεκατοµµύρια χασούρα στις πλάτες του ελληνικού λαού µε την
επιχειρούµενη επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών σε τιµές χαµη-
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λότερες από αυτές που πλήρωσε ο λαός µας.
Κοιτάξτε, όµως. Ο σχεδιασµός σας έχει κοντά ποδάρια. Διότι
τέσσερα χρόνια τώρα κοροϊδεύετε τον λαό, πέρα και έξω από τη
λαϊκή βούληση, σε πλήρη δυσαρµονία µε τη λαϊκή βούληση. Σας
θυµίζω ότι το 2012 βγήκατε εκφοβίζοντας και λέγοντας ψέµατα
στο λαό µε αυτά τα δεκαοκτώ περίφηµα σηµεία επαναδιαπραγµάτευσης του κ. Σαµαρά. Και εσείς, αντί να επαναδιαπραγµατευθείτε, επιταχύνατε το µνηµόνιο και σφίξατε τη θηλειά στο λαιµό
του ελληνικού λαού. Έχει, λοιπόν, κοντά ποδάρια ο σχεδιασµός
σας. Κυριακή κοντή γιορτή!
Τα µέτρα σας δεν θα έχουν πολύ χρόνο ζωής. Τα µέτρα σας
τελειώνουν οριστικά στις 25 του Μάη. Η εκλογική σας συντριβή
θα οδηγήσει σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τον λαό θα αναλάβει το δύσκολο έργο, όχι
απλά να αντιµετωπίσει έναν νόµο -θα το κάνει και αυτό- αλλά κυρίως το δύσκολο έργο να γκρεµίσει το καθεστώς του µνηµονίου
που τέσσερα χρόνια έχετε οικοδοµήσει στη χώρα, το καθεστώς
της διαπλοκής και της ολιγαρχίας, ξένης και ντόπιας, που υπηρετείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, αυτές τις ηµέρες οι µάσκες έπεσαν. Μας είπατε ότι διαπραγµατευτήκατε σκληρά. Τη
διαπραγµάτευση για το γάλα µάς την περιέγραψε χθες µε την
επιστολή παραίτησής του ο Υπουργός σας, ο κ. Χαρακόπουλος!
Τι να σχολιάσουµε εµείς; Δεν χρειάζεται να σχολιάσουµε τίποτα
εµείς, όταν τα λένε οι Υπουργοί σας, όταν ο ίδιος εξηγεί το ποια
ακριβώς συµφέροντα εξυπηρετείτε.
Τη διαπραγµάτευση για τα φάρµακα µάς την περιέγραψε η οργάνωση φαρµακοποιών της Νέας Δηµοκρατίας, που επίσης παραιτήθηκε από το κόµµα του κ. Σαµαρά, καταγγέλλοντάς σας ότι
εξυπηρετείτε συµφέροντα δύο-τριών µεγαλοεπιχειρηµατιών.
Μετά τις αποκαλύψεις αυτές των «δικών σας παιδιών», του κ.
Χαρακόπουλου και της οργάνωσης φαρµακοποιών του κόµµατός
σας, ο κ. Χατζηδάκης πρέπει να µας εξηγήσει ποιου τα συµφέροντα εξυπηρετεί ως Υπουργός και µε ποιον διαπραγµατεύεται.
Εγώ πρώτη φορά βλέπω να παραγγέλνουµε και να πληρώνουµε
κιόλας στον ΟΟΣΑ το σκοινί µε το οποίο θα κρεµαστούµε.
Ποια συµφέροντα εξυπηρετεί ο κ. Χατζηδάκης; Η παραµονή
του στην Κυβέρνηση αποτελεί µείζον ζήτηµα ηθικής τάξης.
Ακόµα, όµως, µεγαλύτερο ζήτηµα ηθικής τάξης -και όχι µόνον
ηθικής αλλά και πολιτικής- αποτελεί η παραµονή του Υπουργού
των Οικονοµικών στη θέση του.
Κύριε Στουρνάρα, αυτό που κάνετε µε τις τράπεζες δεν έχει
προηγούµενο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και πουθενά στον κόσµο.
Και αλλού υπήρξε διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης από το δηµόσιο. Και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υπήρξε και
στην Ισπανία υπήρξε ανακεφαλαιοποίηση από το δηµόσιο. Και
στις δύο περιπτώσεις τα αντίστοιχα ταµεία πούλησαν µε κέρδος
και όχι µε ζηµιά.
Προσέξτε, όµως, το χειρότερο. Ξέροντας ότι αυτό που επιχειρείτε είναι έγκληµα, όχι µόνο µε την πολιτική αλλά και µε την ποινική έννοια του όρου -δεν ξέρω νοµικά, όσοι γνωρίζουν, όµως,
καταλαβαίνουν ότι ονοµάζεται «κακουργηµατική απιστία εις
βάρος του δηµοσίου»- επιχειρείτε να αµνηστεύσετε προκαταβολικά τους εµπλεκόµενους, αποδεικνύοντας έτσι όχι µόνο πόσο
αδίστακτοι αλλά στην ουσία πόσο φοβισµένοι -και ενοχικοί- είστε
µπροστά στην επερχόµενη λαϊκή ετυµηγορία και την επερχόµενη
νέµεση µετά την ύβρη.
Εµείς δεν πρόκειται φυσικά να αφήσουµε ούτε τις τράπεζες,
που µε το αίµα του έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, στα χέρια
εκείνων που θέλουν να τις ελέγχουν στο διηνεκές µε τα δικά του
χρήµατα, αλλά ούτε και τους υπεύθυνους απλώς στη χλεύη της
λαϊκής περιφρόνησης.
Και δηλώνουµε κατηγορηµατικά και µε κάθε ευθύνη, µε σεβασµό στο Σύνταγµα, στους νόµους, στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι
ως κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας είµαστε αποφασισµένοι και
ακλόνητοι, οι υπεύθυνοι γι’ αυτό το έγκληµα να κάτσουν στο σκαµνί, να δώσουν λόγο για τις υπογραφές και την εµπλοκή τους
εκείνοι που διαπράττουν έγκληµα εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου και των Ελλήνων πολιτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που κάνετε σήµερα
ξεπερνάει κάθε προηγούµενο και εµείς δεν είναι δυνατόν ούτε
να ανεχθούµε ούτε να συµβιβαστούµε µε την ιδέα ότι ο κ. Στουρνάρας και η Κυβέρνηση Σαµαρά θα φέρνει νόµο που υποθηκεύει
το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας, που ζηµιώνει το δηµόσιο και
εµείς εδώ µέσα σε τρεις ώρες, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε,
θα τελειώνουµε.
Ο κ. Στουρνάρας δεν είναι αυτουργός µονάχα αυτού του εγκλήµατος. Είναι ένας από τους κύριους υπεύθυνους για την ανθρωπιστική καταστροφή και την κατάρρευση της ελληνικής
οικονοµίας. Θα θυµάστε, κύριε Υπουργέ, Γενάρης ήταν όταν
έκανα ερώτηση στον Πρωθυπουργό -για άλλη µια φορά δεν ήλθε
να απαντήσει- και σας ρώτησα αν είναι αληθές το δηµοσίευµα
των «FINANCIAL TIMES» που σας παρουσιάζουν να καρφώνετε
την προτροπή της κ. Λαγκάρντ του ΔΝΤ στο πρώτο Eurogroup
µετά την εκλογή σας, να τεθεί θέµα κουρέµατος του ελληνικού
χρέους και όπως λέει το δηµοσίευµα, όταν ο Σόιµπλε σας είπε
«forget it, Γιάννης» -ξέχασέ το- σκύψατε το κεφάλι.
Αυτά δεν είναι ζητήµατα που οφείλουν να απασχολούν τις παραπολιτικές στήλες των εφηµερίδων. Το χρέος είναι η αιτία που
οδηγηθήκαµε έως εδώ. Είναι εθνικό ζήτηµα. Μπήκαµε σε ένα
σκληρό µνηµόνιο, υποτίθεται εξαιτίας αυτού, όταν ήταν 120% και
τώρα έχει πάει 175% και εσείς δεν διεκδικείτε τίποτα, όταν σε
όλη την Ευρώπη έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς µπορεί να γίνει
βιώσιµο. Και σήµερα έχετε το θράσος σε µεγάλης κυκλοφορίας
εφηµερίδα να µας λέτε ότι τελειώσατε το έργο σας, διότι βγάλατε –λέει- από τον τάφο την ελληνική οικονοµία. Όχι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Σήµερα η Κυβέρνηση Σαµαρά µε τη δική σας
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προτροπή βάζει βαθιά στον τάφο την ελληνική οικονοµία και την
ελληνική κοινωνία.
Έχουµε, λοιπόν, υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό και
τη χώρα, να µη σας επιτρέψουµε, κύριε Στουρνάρα, να ολοκληρώσετε αυτό το έργο και µάλιστα να προσδοκάτε να αποκτήσετε
και θέσεις µόνιµες, πενταετούς διάρκειας, υπονοµεύοντας εκ
των προτέρων επιλογές της επόµενης Κυβέρνησης και άρα της
λαϊκής ετυµηγορίας.
Δεν έχουµε, λοιπόν, άλλη επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το να καταθέσουµε σήµερα πρόταση δυσπιστίας κατά
του κύριου εκτελεστή του συµβολαίου θανάτου της ελληνικής
οικονοµίας και των Ελλήνων πολιτών, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, ενηµερώνω και εσάς και το Σώµα ότι αξιοποιώντας το άρθρο 142 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής,
η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει στο Σώµα πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού των Οικονοµικών.
Με βάση τον Κανονισµό της Βουλής, σας ζητάµε να διακόψετε
τη διαδικασία και ζητάµε από την Κυβέρνηση να ξεκινήσει άµεσα
τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας µετά τον προβλεπόµενο από τον Κανονισµό της Βουλής χρόνο συζήτησης της πρότασής µας.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
(Η πρόταση δυσπιστίας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών κατατίθεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπενθυµίζω στο Σώµα, εφόσον ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά στο άρθρο
142 του Κανονισµού µε την πρότασή του και εφόσον στο Προεδρείο έχει κατατεθεί ήδη η πρόταση, ότι ο Κανονισµός αναφέρει
πως η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογεγραµµένη τουλάχιστον από το 1/6 των Βουλευτών.
Σύµφωνα µε τη δεύτερη παράγραφο, η πρόταση δυσπιστίας
υποβάλλεται στον Πρόεδρο σε δηµόσια συνεδρίαση, όπως και
έγινε.
Τρίτον, εάν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπογράφεται από τον
ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών, η Βουλή διακόπτει τις
εργασίες της για δύο ηµέρες, εκτός εάν η Κυβέρνηση ζητήσει
να αρχίσει αµέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
Το Προεδρείο διαπιστώνει ότι υπάρχουν πενήντα υπογραφές
και εποµένως καλεί την Κυβέρνηση είτε να τοποθετηθεί τώρα ή
να κάνουµε σύντοµη διακοπή.
Ο κ. Σταµάτης έχει τον λόγο εκ µέρους της Κυβερνήσεως.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα είµαι
σύντοµος.
Σήµερα έγιναν τα αποκαλυπτήρια των προθέσεων του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η απελπισία µπροστά στην
κατάρρευση που υφίσταται το κόµµα του, εξαιτίας ακριβώς των
επιτυχιών της Κυβέρνησης, τον οδηγεί στο απονενοηµένο διάβηµα να θέσει ενώπιον της κρίσης του Σώµατος των Βουλευτών
το ερώτηµα εάν θα καθυστερήσει µε όποιον τρόπο µπορεί την
ψήφιση του νόµου και την εκταµίευση των χρηµάτων που χρειάζεται αυτήν την ώρα η χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας καταγγέλλουµε ότι µε τη συµπεριφορά σας ευθέως βάλλετε εναντίον των εθνικών συµφερόντων και σας καθιστούµε
υπεύθυνους απέναντι στον ελληνικό λαό.
Προτού το κάνετε αυτό, κύριε Τσίπρα, θα έπρεπε να έχετε µία
πρόταση, εάν για οποιονδήποτε λόγο καθυστερούσε αυτή η διαδικασία, να µας πείτε από πού θα βρούµε τα χρήµατα για να εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα υπόλοιπα είναι φθηνός λαϊκισµός. Εµείς αποδεχόµαστε
αµέσως την πρόκληση, γιατί δεν έχουµε χρόνο για χάσιµο.
Όµως πρέπει να σας δώσω και ορισµένες απαντήσεις και για
τα θέµατα που θέσατε πριν από λίγο. Από το πρωί µαθαίναµε ότι
κάποια στιγµή θα θέσετε θέµα αντισυνταγµατικότητας. Αργότερα το αλλάξατε και µάθαµε ότι θα αποχωρούσατε από τη
Βουλή και θα πηγαίνατε στη συγκέντρωση των οπαδών σας στο
Σύνταγµα και θα ξαναγυρνούσατε για την ψηφοφορία. Τώρα
πληροφορηθήκαµε για την πρόταση δυσπιστίας. Δεν το πιστεύαµε ότι θα προχωρούσατε σε αυτά τα αποκαλυπτήρια των
προθέσεών σας. Ο καθένας θα κριθεί.
Είπατε, όµως, και ορισµένα πράγµατα στο Σώµα, κύριε Πρόεδρε. Είπατε «γιατί κατεπείγον;». Είναι κατεπείγον το νοµοσχέδιο
επειδή κατεπείγουσα είναι η εθνική ανάγκη. Όλοι το καταλαβαίνουν. Όλος ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει εκτός από εσάς.
Στη ρύµη του λόγου σας είπατε ότι «κάνατε ό,τι µπορούσατε
για να κρατήσετε πριν από δύο χρόνια ζωντανές τις τράπεζες».
Ναι, έτσι είναι. Μήπως όµως ξέρετε τι έχουν οι τράπεζες αυτές;
Έχουν τα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων πολιτών. Εάν κατέρρεαν οι τράπεζες µπορείτε να µας πείτε, κύριε Τσίπρα, τι θα γίνονταν οι καταθέσεις των πολιτών;
Διακωµωδήσατε, δε, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση θα δώσει
500 εκατοµµύρια ως κοινωνικό µέρισµα. Κατ’ αρχάς πρέπει να
αποφασίσετε πότε λέγατε ψέµατα: Όταν λέγατε σε όλους τους
τόνους πριν από µερικούς µήνες ότι δεν θα υπάρχει ούτε 1 ευρώ
πλεόνασµα ή σήµερα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Δεύτερον θα πρέπει να πείτε, αφού βρέθηκε το πλεόνασµα, να
το δώσουµε, κύριε Τσίπρα, ή να µην το δώσουµε στον ελληνικό
λαό; Πρέπει να µας δώσετε µία απάντηση. Όσο για το ότι δίνεται
σε προεκλογική περίοδο, θα πρέπει να σας θυµίσω ότι εδώ και
ενάµιση χρόνο ο Πρωθυπουργός είπε ότι η προσπάθεια της Κυ-
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βέρνησης είναι η επίτευξη πλεονάσµατος, ένα µεγάλο µέρος του
οποίου θα κατευθυνθεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών που
έχουν πράγµατι ανάγκη.
Τώρα το ακούσατε; Θα έπρεπε να τελειώσουν οι εκλογές για
να το µοιράσουµε; Πείτε, λοιπόν, στον ελληνικό λαό ότι «πρότασή µου είναι να µη σας δώσουν τα λεφτά αυτά». Να δούµε
πόσο ικανοποιηµένοι θα είναι.
Σήµερα, επίσης, εµφανιστήκατε υπερασπιστές των ενστόλων.
Χαιρόµαστε, αλλά πείστε και το κόµµα σας γι’ αυτό, γιατί από τα
χείλη Βουλευτών σας ακούµε ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι φασίστες, ότι είναι ακροδεξιά στοιχεία.
Σήµερα είναι υπερασπιστές των δηµοκρατικών δικαιωµάτων,
αυτοί που εσείς από το πρωί µέχρι το βράδυ βρίζετε και συκοφαντείτε; Γιατί το κάνετε αυτό; Βρήκατε την ευκαιρία. Από παντού προσπαθείτε µε λαϊκισµούς να εξοικονοµήσετε ψήφους. Δεν
θα σας φτάσουν αυτές οι ψήφοι ούτε για τις ευρωεκλογές ούτε
για τις εθνικές εκλογές. Θα είναι πολύ λίγες.
Τέλος, καταφερθήκατε εναντίον δύο Υπουργών. Είναι δικαίωµά σας να καταθέσετε πρόταση ψήφου εµπιστοσύνης, όχι
όµως αυτήν τη στιγµή. Αυτό δεν ήταν δικαίωµά σας. Όµως, η Κυβέρνηση έχει εµπιστοσύνη και στο έργο και στην ικανότητα των
Υπουργών της.
Η δική σας κατάθεση πρότασης µοµφής εναντίον Υπουργών
θα έπρεπε να στηρίζεται σε απτά στοιχεία, όχι σε λόγια, όχι σε
εκτιµήσεις. Αυτή είναι η σωστή κοινοβουλευτική συµπεριφορά
στα δηµοκρατικά καθεστώτα. Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν έχει δικαίωµα να απευθύνει ρητορικές βολές
εναντίον Υπουργών και αστήρικτες κατηγορίες, για να ζητήσει τι;
Ουσιαστικά τι επιδιώκετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Το µπλοκάρισµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τι επιδιώκετε, κύριε Τσίπρα; Έχετε κάποια εκτίµηση ότι η Βουλή δεν θα
στηρίξει τους δύο Υπουργούς; Όχι. Γιατί το κάνετε;
Επανέρχοµαι και λέω ότι το κάνετε για έναν και µοναδικό λόγο:
να προσπαθήσετε να παρακωλύσετε την ψηφοφορία ενός νοµοσχεδίου στη Βουλή, που αυτήν τη στιγµή είναι ζωτικής ανάγκης
για τη χώρα. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει!
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κατ’ αρχάς
θα ήθελα να πω ότι χαίροµαι που ακούω τον Υπουργό Επικρατείας να λέει ότι αποδέχεται –και µάλιστα άµεσα, όπως ορίζει ο
Κανονισµός- η Κυβέρνηση, αφού εκπροσωπεί την Κυβέρνηση, να
ξεκινήσει τώρα η διαδικασία.
Θέλω να πω δύο πράγµατα µόνο. Δεν θα µπω στην ουσία, γιατί
θα µας δοθεί η δυνατότητα να µιλήσουµε επί της ουσίας -και όχι
σε διαδικασίες που µας περιορίζουν ασφυκτικά- τις επόµενες
τρεις µέρες όσον αφορά την πρόταση δυσπιστίας προς τον
Υπουργό Οικονοµικών.
Κύριε Σταµάτη, φέρατε και πάλι το ίδιο επιχείρηµα, το ίδιο εκβιαστικό δίληµµα, µόνο που αυτήν τη φορά είναι τραγέλαφος και
θα σας εξηγήσω γιατί. Τι λέγατε πριν τις εκλογές του 2012; Αν
δεν βγει το κόµµα σας και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση, δεν
θα έχουµε δόση και θα καταστραφεί η ελληνική οικονοµία. Εσείς
κερδίσατε τις εκλογές, αλλά δεν καταστράφηκε η ελληνική οικονοµία ούτε τον Ιούνιο ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο που δεν
πήρατε δόση, ούτε τον Σεπτέµβριο ούτε τον Οκτώβρη ούτε τον
Νοέµβριο που την πήρατε τελικά.
Σήµερα το ίδιο επιχείρηµα το επαναφέρετε εδώ ως φάρσα, όχι
βεβαίως στη µακροπρόθεσµη χρονική περίοδο του ενός ή των
δύο µηνών ή ενός εκλογικού αποτελέσµατος, αλλά στην άµεση
χρονική περίοδο των τριών ηµερών που θα συζητήσει η Βουλή,
όπως ορίζει ρητά ο Κανονισµός και το Σύνταγµα τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι λυπηρό εκ µέρους σας να φέρνετε
στο Σώµα αυτό το τραγελαφικό επιχείρηµα. Το επιχείρηµά σας
είναι έωλο. Το καταλαβαίνουν και οι Βουλευτές σας και ο ελλη-
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νικός λαός.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει διαδικασίες, τις οποίες ορίζει ο Κανονισµός και το Σύνταγµα. Αυτές
τις διαδικασίες δεν θα µας τις επιβάλλουν οι δανειστές, ειδάλλως
θα έπρεπε να φέρουµε εδώ, για να ορίζει τη διαδικασία, τον κ.
Ντάισελµπλουµ ή τον κ. Τόµσεν. Υπάρχουν διαδικασίες και αυτές
πρέπει να γίνουν σεβαστές απ’ όλους.
Η χώρα δεν έγινε προτεκτοράτο ακόµα, όσο υπάρχουµε εµείς
εδώ να δίνουµε µάχη για την αξιοπρέπεια του λαού µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του
Κανονισµού, θα πρέπει να διακοπεί πάραυτα η συζήτηση, να διακόψουµε, δηλαδή, για ένα µισάωρο, αφού συνεννοηθήκαµε µε
την Κυβέρνηση. Δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε παραπέρα
συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω τον λόγο για να απαντήσετε.
Σε µισή ώρα, λοιπόν, θα ανασυνταχθούν οι δυνάµεις των κοµµάτων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έτσι δεν λένε; Εµένα µου αρέσει αυτή η λέξη.
Θα ανασυνταχθούν, λοιπόν, οι δυνάµεις των κοµµάτων, η κάθε
Κοινοβουλευτική Οµάδα θα προσδιορίσει ξανά τους οµιλητές και
αφού η Κυβέρνηση -προφανώς µετά από συνεννόηση- θέλει να
ξεκινήσουµε αµέσως τη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας, θα ξεκινήσουµε κατά τις 17.15’ µε 17.30’.
Η συζήτηση θα πρέπει να τελειώσει, σύµφωνα µε το άρθρο
142 παράγραφος 4, δύο ηµέρες µετά την υποβολή. Άρα την
Τρίτη το βράδυ στις δώδεκα θα γίνει η ψηφοφορία επί της ψήφου
εµπιστοσύνης.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Σταµάτη, τον Υπουργό Επικρατείας
της Κυβέρνησης, και µετά θα διακόψουµε.
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, κύριε Υπουργέ, κατά παρέκκλιση του Κανονισµού. Το δηλώνω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Έχετε τον λόγο, κύριε Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, ακούσατε εσείς ή κάποιος άλλος να αρνούµαστε την
πρότασή σας; Τότε γιατί επικαλείστε εσείς έλλειψη σεβασµού
στους κανονισµούς;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Για τη δόση
σας είπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εµείς
αµέσως κάναµε αποδεκτή την πρόταση. Τυπικά έχετε δικαίωµα.
Το πρόβληµά σας δεν είναι τυπικό, είναι ηθικό. Και είναι ηθικό σε
βάρος των συµφερόντων της χώρας.
Την Τρίτη -το γνωρίζετε πολύ καλά- εδώ στη χώρα µας θα συγκληθούν τα ευρωπαϊκά όργανα για να αποφασίσουν να µας δώσουν χρήµατα, το ECOFIN και το Eurogroup. Κι εσείς κάνετε ό,τι
µπορείτε για να µη µας δοθούν τα χρήµατα, γιατί δεν µπορεί να
µετατεθεί η συζήτηση αυτή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Το πρόβληµα, λοιπόν, το δικό σας δεν είναι τυπικό. Το πρόβληµα το δικό
σας είναι ουσιαστικό.
Και από εκεί και πέρα, επειδή µας είπατε πως πριν από τις
εκλογές του 2012 είχαµε ισχυριστεί πως αν δεν πάρουµε τα
λεφτά και αν δεν βγει η Νέα Δηµοκρατία ή, εν πάση περιπτώσει,
µία σοβαρή κυβέρνηση για να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου,
υπήρχε απειλή πτώχευσης, αυτή ήταν η πραγµατικότητα. Ακριβώς η εκλογή των κοµµάτων που στήριξαν τη συγκυβέρνηση και
συµπεριφέρθηκαν µε σοβαρότητα ήταν αυτή που µας έδωσε το
δικαίωµα να απευθυνθούµε στους δανειστές, να µας εµπιστευτούν και να κρατήσουµε όρθια τη χώρα. Αν ήσασταν εσείς, ήδη
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θα είχαµε πτωχεύσει! Θα είχαµε κάνει πράξη το όραµα των στελεχών σας, θα πηγαίναµε στη δραχµή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να σας θυµίσω κάτι. Θα διακόψουµε έτσι κι αλλιώς, απλά κατά το άρθρο 142, παράγραφος
6, η πρόταση δυσπιστίας δεν µπορεί να υποβληθεί πριν περάσει
εξάµηνο από την απόρριψη προηγούµενης όµοιας πρότασης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μισό λεπτό. Θα το ξεδιαλύνω, δεν υπάρχει θέµα. Η τελευταία
ήταν 8-11-2013…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όµοιας πρότασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όµοιας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, το απεδέχθη η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα διακόψουµε έτσι κι αλλιώς για ένα µισάωρο και θα επανέλθουµε, αφού
το δούµε και µε το νοµικό τµήµα της Βουλής.
Πριν διακόψουµε, όµως, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Ζηπαρίου
της Κω.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό διακόπτεται η συνεδρίαση.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλος έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της
Βουλής, κατά την άποψή του, πρόταση δυσπιστίας που στρέφεται κατά του Υπουργού Οικονοµικών.
Θέση της Κυβέρνησης είναι ότι η πρόταση αυτή υποβάλλεται
κατά τρόπο απαράδεκτο σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής και ως εκ τούτου καλώ τον κύριο Πρόεδρο
της Βουλής να απορρίψει ευθύς αµέσως την υποβληθείσα αυτή
πρόταση ως απαράδεκτη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, η
Βουλή µε απόφασή της µπορεί να αποσύρει την εµπιστοσύνη της
από την Κυβέρνηση ή από µέλος της. Η πρόταση δυσπιστίας
όµως δεν µπορεί να υποβληθεί ξανά, εάν δεν παρέλθει εξάµηνο
από την υποβολή προηγούµενης πρότασης δυσπιστίας, όπως
λέει ευθύς αµέσως το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.
Ερµηνεύουµε το Σύνταγµα αναγόµενοι στις αρχές που το διέπουν, στις αρχές που διέπουν ένα σύγχρονο κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνησης διέπεται από την αρχή της δεδηλωµένης και πιο συγκεκριµένα, από το 1975 και µετά στη χώρα µας, από την αρχή της
κυβερνητικής σταθερότητας, που αποτελεί ρητή και ευδιάκριτη
αρχή της λειτουργίας του πολιτεύµατός µας.
Για τον λόγο αυτό, το Σύνταγµα στο άρθρο 84 εγκατέστησε
έναν φραγµό που αποτρέπει την καταστρατήγηση των προτάσεων δυσπιστίας, δηλαδή την άσκηση ενός τόσο σηµαντικού και
ακραίου µέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά τρόπο που δεν
είναι ουσιώδης, αλλά έχει ως µόνο στόχο την παρεµπόδιση του
νοµοθετικού έργου, της κυβερνητικής λειτουργίας, της λειτουργίας της χώρας.
Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι για λόγους προστασίας αυτών
των τόσο σηµαντικών συνταγµατικών αγαθών, που είναι εθνικά
αγαθά, να επισηµάνουµε το αυτονόητο: Ότι η πρόταση αυτή
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είναι πρόταση, κατά το Σύνταγµα και κατά τον Κανονισµό της
Βουλής, απαράδεκτη και άρα µη δυνάµενη να τεθεί υπό συζήτηση επί της ουσίας. Η Κυβέρνηση φοβάται να αντιµετωπίσει την
πρόταση αυτήν επί της ουσίας;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Προφανώς όχι. Γιατί η ψηφοφορία
που θα διεξαχθεί σήµερα το βράδυ επί του νοµοσχεδίου έχει τα
πολιτικά χαρακτηριστικά της πρότασης εµπιστοσύνης. Η ψηφοφορία που, ούτως η άλλως, θα διεξαχθεί για τη συµφωνία που
έχει επιτευχθεί µε τους εταίρους και πιστωτές µας είναι µία ψηφοφορία που δεν αφορά µόνο συγκεκριµένες ρυθµίσεις, αλλά
την εθνική στρατηγική, την κεντρική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Για εµάς η ψηφοφορία αυτή ήταν και είναι ούτως
ή άλλως µία πολύ µεγάλη θεσµική και πολιτική ευκαιρία για την
πανηγυρική επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης της πλειοψηφίας της
Βουλής προς την Κυβέρνηση.
Άρα είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση πολιτικά ούτε φοβάται
ούτε αποφεύγει την σύγκρουση µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
και µε τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Η Κυβέρνηση,
όµως, είναι υποχρεωµένη να προστατεύσει, πρώτον, τα εθνικά
συµφέροντα. Είναι υποχρεωµένη να διαφυλάξει τη διεθνή, πολιτική και οικονοµική αξιοπιστία της χώρας. Η Κυβέρνηση είναι
υποχρεωµένη να στείλει ένα µήνυµα σταθερότητας, αισιοδοξίας
και προοπτικής στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονοµία και δεν είναι διατεθειµένη να παίζει µε τους θεσµούς και το
Σύνταγµα της χώρας.
Ως εκ τούτου, εάν η πολιτική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να διεξαχθεί µία διαδικασία µέσα από την οποία θα ελεγχθεί η ύπαρξη
της δεδηλωµένης πλειοψηφίας, αυτό διασφαλίζεται µε το παραπάνω µέσα από τη συζήτηση και τη ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου. Αν η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ είναι –που δυστυχώς είναινα καθυστερήσει η διαδικασία, να ευτελιστεί η διαδικασία, να
υπονοµευθεί η πορεία της χώρας και της οικονοµίας, να τρωθεί
η αξιοπιστία, να πληγεί το φρόνηµα, να υποβαθµιστεί η µεγάλη
επιτυχία αυτού που έχουµε κάνει, αυτό δεν µπορούµε να το δεχθούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ποια διαδικασία
είναι αυτή; Ανέβηκε στο Βήµα για να µιλήσει κατά του ΣΥΡΙΖΑ;
Να µιλήσει για την πρόταση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Φυσικά δεν θα το δεχθούµε. Υπάρχει δε περίτρανη απόδειξη της καταστρατήγησης του Συντάγµατος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Στρέφεται δήθεν κατά του Υπουργού
Οικονοµικών, για να προβάλει τον παιδαριώδη ισχυρισµό ότι
αυτό δεν είναι πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης και
άρα δεν ισχύει η απαγόρευση του εξαµήνου. Για ποιον λόγο
στρέφεται κατά του Υπουργού Οικονοµικών; Για κάποια προσωπική επιλογή; Για κάποιο προσωπικό ατόπηµα; Στρέφεται κατά
του Υπουργού Οικονοµικών, όπως θα µπορούσε να στραφεί κατά
του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά του Υπουργού Υγείας, κατά του
Υπουργού Εσωτερικών, κατά οποιουδήποτε Υπουργού και υποτίθεται ότι µε τη λογική αυτή µπορεί να το κάνει στη συνέχεια και
να το κάνει διαρκώς. Κάθε τρεις µέρες να στρέφεται κατά ενός
Υπουργού για λόγους που αφορούν την κυβερνητική πολιτική.
Στην πρόταση που υπεβλήθη κατηγορείται ο Υπουργός Οικονοµικών, όχι ως άτοµο αλλά ως όργανο άσκησης µιας συλλογικής κυβερνητικής πολιτικής που είναι εγκεκριµένη από την
πλειοψηφία της Βουλής. Αυτό είναι η επιτοµή, το «σχολικό παράδειγµα» της καταστρατήγησης.
Άρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα που υπερβαίνει τη
συγκεκριµένη πρόταση, γιατί καθίσταται πλέον πρόβληµα σεβασµού των θεσµών, πρόβληµα δηµοκρατίας και πρόβληµα πολιτικής και εθνικής σοβαρότητας.
Ναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µπορείτε να διαφωνείτε µε την κυβερνητική πολιτική, µπορείτε να αντιδράτε,
µπορείτε να είστε πάρα πολύ οξείς σ’ αυτά που λέτε, µπορείτε
να είστε υβριστικοί, απειλητικοί, εκφοβιστικοί, εκβιαστικοί, όπως
και είστε. Αλλά δεν µπορείτε να παρεµποδίσετε την οµαλή λειτουργία της Βουλής και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος της
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χώρας και δεν µπορείτε να υπονοµεύσετε την εθνική προσπάθεια. Δεν σας αφήνουµε να το κάνετε. Δεν θα το κάνετε.
(Χειροκροτήµατα)
Η στρατηγική της εφόδου κουράζει. Η στρατηγική της εφόδου
απέτυχε µία φορά, αποτυγχάνει τώρα εκ προοιµίου, «από τα αποδυτήρια», όπως είπα, χωρίς έφοδο, χωρίς προοπτική εξουσίας,
γιατί αυτό είναι τώρα που σας τροφοδοτεί, κάτι το οποίο είναι
αφελές και ανιστόρητο. Δεν υπάρχει συνεκτική ουσία, δεν υπάρχει κάτι να πείτε.
Βέβαια, αυτό που σας έχει οδηγήσει σε θεσµικές παρεκτροπές
και σ’ έναν πρωτοφανή εκνευρισµό είναι το γεγονός ότι χάνετε
την επιχειρηµατολογία σας. Φεύγουν οι βάρβαροι. Ένα κόµµα
που είναι συγκυριακό όχηµα διαµαρτυρίας και έκφρασης της
αγωνίας και της αντίδρασης του κόσµου, τι θα κάνει χωρίς µνηµόνιο, χωρίς κρίση; Τι θα κάνει τώρα που γυρίζει σελίδα η χώρα;
Κάνει αυτά που βλέπετε. Παραβιάζει και καταστρατηγεί τους θεσµούς και προσπαθεί να παρεµποδίσει µία εθνική προσπάθεια.
Την ώρα που απαιτείται εθνική ενότητα και τουλάχιστον στοιχειώδης συναίνεση στα θεµελιώδη, έχουµε µία ανάξια των περιστάσεων καταστρατήγηση των διαδικασιών µε στόχο την καθυστέρηση. Αυτό είναι το µήνυµα που στέλνουµε.
Αυτό κατ’ αρχάς, κύριε Τσίπρα, πλήττει την αξιοπιστία σας ως
υποψηφίου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς θα το
εξηγήσετε όταν θα µιλήσετε µε τους συνυποψήφιους σας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο; Θα έχετε κάποια δυσκολία να το εξηγήσετε.
(Χειροκροτήµατα)
Επειδή -δυστυχώς για σας αλλά ευτυχώς για τον τόπο- υπάρχουν θεσµοί, υπάρχει Σύνταγµα και υπάρχει η εκφρασµένη βούληση της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της προγραµµατικής συµφωνίας που τη διέπει, είµαστε υποχρεωµένοι να σεβαστούµε το
Σύνταγµα και επικαλούµενοι το άρθρο 84 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος και το άρθρο 141 του Κανονισµού της Βουλής, να
ζητήσουµε από τον Πρόεδρο του Σώµατος να απορρίψει ως απαράδεκτη την πρότασή σας. Είστε απαράδεκτοι.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, αν δεν είχαµε όλοι δει αυτά τα τέσσερα χρόνια όλα όσα
αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει πράξει, προκειµένου να
παρακάµψει τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα της
χώρας για να επιβάλει µέτρα παράλογα και εξωφρενικά, δηλαδή
το µνηµόνιο που αίρει µεγάλο µέρος της κυριαρχίας της χώρας
µας, αλλά και αν δεν είχαµε δει και την ίδια την προσπάθεια να
υπονοµευθούν η κοινοβουλευτική διαδικασία και η δηµοκρατία,
θα είχαµε εκπλαγεί από τη σηµερινή στάση του κ. Βενιζέλου.
Αυτό, όµως, που µου κάνει µεγαλύτερη εντύπωση απ’ όλα είναι
το εξής: Τελικά αυτή η Κυβέρνηση πόσες φωνές έχει; Ποιος εκφράζει και εκπροσωπεί αυτήν την Κυβέρνηση; Ο κ. Βενιζέλος ως
τι οµίλησε πριν από λίγο; Ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Ως έγκριτος
συνταγµατολόγος, ο οποίος κατά καιρούς έχει συµβάλει στη νοµοπαρασκευή εκτρωµάτων για την αυτοαµνήστευση Υπουργών
και εµπλεκοµένων σε σκάνδαλα που δεν έχουν τίποτε άλλο να
κρύψουν παρά µονάχα την ευθύνη απέναντι στην εκποίηση του
δηµόσιου πλούτου;
Ο κ. Βενιζέλος ήταν αυτός που τον Αύγουστο του ‘11 έφτιαξε
τον νόµο για την αυτoαµνήστευση των µελών της Κυβερνήσεως
στο σκάνδαλο της Proton Bank. Ως συνταγµατολόγος οµιλεί σήµερα εδώ; Αλλά πριν από λίγο, λίγο πριν σταµατήσει η διαδικασία, όπως σωστά έπραξε το Προεδρείο µε βάση τον Κανονισµό
της Βουλής, εξέφρασε την άποψη και τη θέση της Κυβέρνησης
ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σταµάτης και µάλιστα την εξέφρασε
δύο φορές.
Την πρώτη φορά ευθαρσώς τοποθετήθηκε λέγοντας «προχωράµε αµέσως τώρα και αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης, αλλά
η πράξη σας είναι αντεθνική, διότι δεν θα πάρουµε τη δόση».
Όταν απάντησα στον Υπουργό Επικρατείας ότι αυτό είναι ένα
απολύτως έωλο επιχείρηµα, διότι υπάρχουν διαδικασίες, θεσµοί
και ο Κανονισµός και το Σύνταγµα που πρέπει να τηρούνται πέρα
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και έξω από εκβιασµούς, ο Υπουργός Επικρατείας εκφράζοντας
τη θέση της Κυβερνήσεως τοποθετήθηκε στη Βουλή –πράγµα το
οποίο έχει καταγραφεί στα Πρακτικά- και είπε: «Είναι καθόλα νόµιµη η πρόταση την οποία καταθέτετε, δεν σας εγκαλούµε περί
αυτού. Σας εγκαλούµε περί της πολιτικής, αν θέλετε, ευθύνης
σας απέναντι στις εξελίξεις».
Και έχουµε τώρα τον κ. Βενιζέλο να έρχεται να εκφράσει –δεν
έχουν περάσει λίγα λεπτά της ώρας αµέσως µετά τη διακοπήµια εντελώς διαφορετική άποψη. Αυτή είναι η Κυβέρνηση που
θέλει να βγάλει τη χώρα από την κρίση; Αυτή είναι η Κυβέρνηση
της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας, το τέρας µε τα δύο
κεφάλια που άλλα λέει ο ένας άλλα λέει ο άλλος;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς εκφράζει τον Πρωθυπουργό που είναι για άλλη µια φορά απών από
τη διαδικασία, από µια κρίσιµη διαδικασία. Ποιος ακριβώς εκφράζει τον Πρωθυπουργό; Ο Υπουργός Επικρατείας και στενός του
συνεργάτης ή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος;
Θέλω, όµως, να µιλήσω επί της ουσίας και επί της πολιτικής
ουσίας πρωτίστως και επί της διαδικασίας δευτερευόντως. Η πολιτική ουσία είναι µία, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για µία Κυβέρνηση τροµαγµένη στο φόβο ότι σε τρεις µέρες από σήµερα ο
Υπουργός των Οικονοµικών κ. Στουρνάρας, ο βασικός υπεύθυνος αυτής της άθλιας µεθόδευσης για το ξεπούληµα των τραπεζών και για την κλοπή του δηµόσιου πλούτου, την απαξίωση κατά
50% τουλάχιστον των επενδυµένων κεφαλαίων του ελληνικού δηµοσίου στις τράπεζες, δεν θα τύχει της επικρότησης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Αυτό είναι που τροµάζει την Κυβέρνηση, η οποία ψάχνει να
βρει νοµικά ερείσµατα και επιχειρήµατα έωλα, για να αλλάξει τη
θέση και τη στάση που ο Υπουργός Επικρατείας πριν από λίγα
λεπτά της ώρας πήρε ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων. Είναι
µια φοβισµένη Κυβέρνηση ότι ο Υπουργός των Οικονοµικών θα
καταψηφιστεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Απόψε θα το δούµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Και έρχοµαι
και στη διαδικασία. Άκουσα, λοιπόν, τον κ. Βενιζέλο να κάνει
στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών και να ανακαλύπτει ξαφνικά ότι
δεν είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα η πρόταση δυσπιστίας, την οποία κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Υπουργού των Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζετε τον Κανονισµό
της Βουλής και το Σύνταγµα της χώρας. Και όλοι γνωρίζετε ότι
αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ψάχνοντας να βρει νοµικά επιχειρήµατα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, έχει να κάνει µε µια
φράση στον Κανονισµό της Βουλής που µιλάει για την αδυναµία
κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας, όµοιας όµως, προ παρελεύσεως έξι µηνών.
Όλη η σύγχρονη βιβλιογραφία και η πλέον πρόσφατη µονογραφία για την κυβερνητική ευθύνη αναφέρει επί λέξει και θα
σας καταθέσουµε και τις αντίστοιχες νοµολογίες…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Νοµολογίες; Τις περιµένουµε, κύριε
Τσίπρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα σας καταθέσουµε, κύριε Βενιζέλο, τις αντίστοιχες γνωµοδοτήσεις. Με
συγχωρείτε. Εντάξει, κύριε Βενιζέλο, αν αυτό είναι το λάθος µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Να ήταν µόνο αυτό!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα σας καταθέσουµε και τις αντίστοιχες γνωµοδοτήσεις ότι η προθεσµία
αυτή, κύριε Πρόεδρε, δεν ισχύει όταν η προγενέστερη πρόταση
µοµφής αφορούσε το Υπουργικό Συµβούλιο στο σύνολό της ή
τον Πρωθυπουργό ενώ τώρα αφορά µεµονωµένο µέλος της Κυβέρνησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το είπαµε αυτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εξάλλου η
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παραπάνω άποψη επιβεβαιώνεται κατ’ ουσίαν από τα εξής επιχειρήµατα. Προφανής σκοπός της περί εξαµήνου διάταξης του
άρθρου 84, παράγραφος 2 του Συντάγµατος είναι η διασφάλιση
κυβερνητικής σταθερότητας, η οποία όµως µόνο από ενδεχόµενη αποδοχή πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης συνολικά κινδυνεύει και όχι από την αποδοχή τέτοιας πρότασης
ατοµικά κατά Υπουργού.
Στη δεύτερη περίπτωση, αν µετά όσα ορίζει ο Κανονισµός και
το Σύνταγµα της χώρας, µετά από τρεις µέρες, γίνει αυτό που
φοβάται η Κυβέρνηση και ψάχνει να βρει νοµικά επιχειρήµατα,
δηλαδή, γίνει αποδεκτή από το Κοινοβούλιο η πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού των Οικονοµικών, ο Υπουργός των
Οικονοµικών θα αναγκαστεί σε παραίτηση. Η συνταγµατική
ωστόσο θέση της Κυβέρνησης συλλογικά µε βάση τη διαδικασία
δεν θίγεται.
Θέλω, όµως, να µπω και σε ένα δεύτερο ιδιαίτερα σηµαντικό
σηµείο της διαδικασίας. Επιτρέψτε µου. Δυο λεπτά θα απασχολήσω.
Σύµφωνα µε το άρθρο 142, παράγραφος 3 του Κανονισµού
της Βουλής «αν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπογράφεται από τον
ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών, η Βουλή διακόπτει τις
νοµοθετικές ή άλλες εργασίες» όπως και έγινε, όπως ανακοίνωσε
το Προεδρείο αφού απεδέχθη η Κυβέρνηση την πρόταση διά
στόµατος κ. Σταµάτη, Υπουργού Επικρατείας, «και ακολουθεί
έναρξη της συζήτησης της πρότασης». Η κατά τη διάταξη αυτή
διαπίστωση γίνεται προφανώς από το Προεδρείο της Βουλής.
Η αρµοδιότητα του Προεδρείου της Βουλής -το οποίο αυτήν
την ώρα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης καλεί να πάρει διαφορετική απόφαση- εξαντλείται σε αυτήν και µόνο τη διαπίστωση.
Ούτε στο άρθρο 142, ούτε στα άρθρα 11, 12 και 14 του Κανονισµού, τα οποία καθορίζουν τις αρµοδιότητες του Προέδρου, των
λοιπών µελών του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων
περιέχεται οποιαδήποτε πρόβλεψη περί δυνατότητας του Προεδρείου ή της Διάσκεψης των Προέδρων να απορρίψει το ίδιο
πρόταση δυσπιστίας, επειδή κατά τη γνώµη, ενδεχοµένως, πλειοψηφίας των µελών ή προσωπικά του Προέδρου η πρόταση δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε το χρόνο υποβολής
της.
Μόνη αρµόδια να απορρίψει την πρόταση δυσπιστίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις είναι η Ολοµέλεια της Βουλής
αφού, εννοείται, προηγηθεί η συζήτηση µε τους όρους της παραγράφου 4 του άρθρου 142 του Κανονισµού της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, εάν αποδεχθείτε, λοιπόν, την πρόταση του
κατά τα άλλα συνταγµατολόγου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
προκειµένου να µη γίνει δεκτή η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας ενάντια στον Υπουργό Οικονοµικών που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κι έγινε καθόλα δεκτή από το Προεδρείο, το οποίο διέκοψε
τη διαδικασία, θα πρόκειται για ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, που στόχο θα έχει µονάχα να προστατέψει
την Κυβέρνηση από µία προφανή κοινοβουλευτική συντριβή µετά
από τρεις ηµέρες.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχουν όρια στην απαξίωση του ελληνικού Κοινοβουλίου, υπάρχουν όρια στους εκβιασµούς που
µας θέτουν οι δανειστές µας διά µέσου της Κυβέρνησης, σας δηλώνω ότι αν εσείς ή το Προεδρείο κατά πλειοψηφία δεν τηρήσετε
το γράµµα και το νόµο του Κανονισµού, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει…
(Γέλωτες και χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Αυτά όλα τα ξέρουµε. Το γνωρίζουµε από
το πρωί, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ, µε σεβασµό να ακούσουµε όλες τις απόψεις. Παρακαλώ!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Εάν, λοιπόν, το Προεδρείο της Βουλής δεχθεί αυτήν την καθ’
όλα παράνοµη, αντισυνταγµατική πρόταση της Κυβέρνησης να
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µην κάνει δεκτή την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών και να µην προχωρήσει
άµεσα στην έναρξη της τριήµερης συζήτησης, ακριβώς επειδή
θεωρούµε ότι θα πρόκειται για ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό
πραξικόπηµα, εµείς θα καταθέσουµε πρόταση µοµφής κατά του
Προεδρείου, µε βάση το άρθρο 150 του Κανονισµού της Βουλής.
Τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα δεν θα τα κάνετε
«κουρέλια», επειδή έτσι σας ορίζουν οι δανειστές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να διεξαχθεί η συζήτηση µε
πλήρη ηρεµία και να ακούσουµε όλους τους οµιλητές.
Έχουν ζητήσει τον λόγο ο κ. Σταµάτης, ο κ. Βενιζέλος, ο κ.
Καµµένος, η κυρία Παπαρήγα…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Συγγνώµη,
κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με συγχωρείτε. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ η συζήτηση να διεξαχθεί
µε ηρεµία, να ακούσουµε όλες τις απόψεις.
Να πάρει τον λόγο ο κ. Σταµάτης που το ζήτησε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να µιλήσουν τα κόµµατα πρώτα, κύριε Πρόεδρε, και µετά
ο κ. Σταµάτης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Θα ήθελα
να πω κάτι πάνω στη διαδικασία. Η Κυβέρνηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πάνω
στη διαδικασία δεν υπάρχει…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ο κ. Βενιζέλος δεν θέλει να ακούσει τη γνώµη των υπολοίπων; Τι θα γίνει;
Διάλογος των δύο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Βεβαίως και θα τις ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, θα
ακούσουµε, απλώς επειδή υπάρχει προσωπικό για τον κ. Σταµάτη…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όχι, τώρα
πρέπει να µιλήσουµε µε τη σειρά και να πάρουµε θέση όλα τα
κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα πάει
µε τη σειρά, απλώς, επειδή αναφέρθηκε το όνοµα του κ. Σταµάτη, επί προσωπικού να απαντήσει ο κ. Σταµάτης και οι Αρχηγοί
αµέσως µετά θα έχουν τον λόγο.
Παρακαλώ, κύριε Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, πρέπει να βρίσκεστε σε πολύ µεγάλη απελπισία, τόση
ώστε να µην µπορείτε να καταλάβετε τη δήλωση που έχω κάνει.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γελάτε. Διαβάστε την καλύτερα. Η Κυβέρνηση έκανε δεκτό το
εξής: Εάν το αίτηµά σας είναι νόµιµο και συνταγµατικό, η συζήτηση να αρχίσει αµέσως. Και η ερµηνεία αυτών που σας λέω, αν
διαβάσετε το κείµενο της οµιλίας µου, βγαίνει αβίαστα. Σας λέω
δεν θέλουµε να χάσουµε ούτε µία µέρα.
Από κει και πέρα, κύριε Τσίπρα, η Κυβέρνηση ή ο Υπουργός
κρίνει τη συνταγµατικότητα ή το σύννοµο των ενεργειών; Αυτό
είναι ένα θέµα που το κρίνει η Βουλή, δεν το κρίνει ένας Υπουργός.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σηκώνετε το
γάντι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εγώ δεν
είµαι εκείνη την ώρα σε θέση να γνωρίζω αν παρήλθαν έξι µήνες
ή πενήντα πέντε µήνες ή όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με την αριθµητική δεν τα πάτε
καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εγώ γνωρίζω ότι πενήντα ένας Βουλευτές καταθέσατε στο Προεδρείο της
Βουλής µία πρόταση δυσπιστίας. Και η θέση της Κυβέρνησης
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είναι αν αυτό το αίτηµά σας είναι συνταγµατικό, η συζήτηση να
ξεκινήσει αµέσως, χωρίς να χάσουµε ούτε µία ώρα. Αυτή είναι η
ερµηνεία και αν διαβάσετε το τι έχω πει, αυτό βγαίνει αβίαστα.
Διότι αλλιώς, θα πρέπει να αποδεχθείτε, κύριε Τσίπρα, ότι κάθε
φορά που τίθεται ένα θέµα συνταγµατικότητας δεν θα ερωτάται
η Βουλή αλλά θα αποφασίζει η Κυβέρνηση και µάλιστα ένας
Υπουργός.
Όταν, λοιπόν, την επόµενη φορά για κάποιο λόγο θέσετε στη
Βουλή θέµα αντισυνταγµατικότητας, τότε θα αρκέσει, σύµφωνα
µε την άποψή σας, η δήλωση της Κυβέρνησης ότι το αίτηµά σας
είναι λάθος, γιατί είναι συνταγµατική η ενέργεια της Κυβέρνησης, και θα απορριφθεί το αντίστοιχο αίτηµα το δικό σας.
Αφήστε, λοιπόν, τις ερµηνείες, διαβάσετε καλά το τι έχω δηλώσει και το Σώµα της Βουλής θα αποφασίσει αν το αίτηµά σας
είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα ή όχι. Ο Υπουργός δεν είναι ο αρµόδιος για να το αποφασίσει, αλλά η Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Καµµένος έχει τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ελπίζω οι Έλληνες πολίτες να παρακολουθούν τη διαδικασία αυτή της συζήτησης στη Βουλή. Είναι προφανές ότι κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως νόµιµα, τυπικά κατέθεσε την πρόταση
δυσπιστίας κατά του Υπουργού επί των Οικονοµικών. Ο παρών
Υπουργός Επικρατείας απεδέχθη τη συγκεκριµένη πρόταση και
µάλιστα είπε ότι ξεκινάει αµέσως η συζήτηση. Το Προεδρείο της
Βουλής διέκοψε κατά τον Κανονισµό, άρα δεν υπάρχει κανένα
θέµα να επανέλθουµε πλέον στη συζήτηση επί της διαδικασίας.
Κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι σε σας προσωπικά: έχετε τεράστια, πλέον, προσωπική ευθύνη ως Πρόεδρος της Βουλής να
εφαρµόσετε το Σύνταγµα και τους κανονισµούς της Βουλής. Το
άρθρο 142 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής λέει ρητά
και κατηγορηµατικά ότι η ευθύνη του Προεδρείου είναι µόνο στο
να ξεκινήσει η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. Για το αν
αυτή θα γίνει δεκτή ή αν θα απορριφθεί, κατά το πέρας της συζητήσεως, τότε θα αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής.
Εάν ανατραπεί η διαδικασία, την οποία παρακολούθησε το σύνολο του ελληνικού λαού αλλά και ο νοµικός κόσµος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εάν στη χώρα της δηµοκρατίας έχουµε
ακόµα ένα πραξικόπηµα, το οποίο γίνεται προφανώς µπροστά
στα µάτια του ελληνικού λαού, θα είστε κι εσείς προσωπικά υπεύθυνος, διότι ο ελληνικός λαός βάσει του άρθρου 120 του Συντάγµατος είναι υποχρεωµένος να προστατεύσει το Σύνταγµα, το
οποίο παραβιάζεται σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Είναι σαφές ότι πρέπει να αρχίσει τώρα η συζήτηση της προτάσεως δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονοµικών.
Και εδώ θέλω να πω και προς την Αντιπολίτευση: όταν εµείς
σαν Ανεξάρτητοι Έλληνες το ζητήσαµε πριν από περίπου ένα
χρόνο, όταν έγινε το πραξικόπηµα, το άλλο οικονοµικό πραξικόπηµα, µε το κούρεµα των κυπριακών καταθέσεων και σε µία
νύχτα ο αρεστός τραπεζίτης της Κυβέρνησης, παίρνοντας δάνειο
500 εκατοµµύρια, πήρε τα υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα –πράγµα που διερευνάται σήµερα στην κυπριακή αντιπροσωπεία, για το κατά πόσον δηλαδή υπάρχουν
ποινικές ευθύνες και οικονοµικές απολαβές πιθανώς κάποιων
από τη συγκεκριµένη διαδικασία– τότε δεν έγινε δεκτό το δικό
µας αίτηµα.
Οι δεκαπέντε Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων βάζουµε
την υπογραφή µας σε αυτήν την πρόταση δυσπιστίας. Και καλώ
και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ουρά…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): … και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να συνηγορήσουν προκειµένου να αποφευχθεί αυτό το πραξικόπηµα. Το κατά
πόσον η Κυβέρνηση αυτή λειτουργεί µε δηµοκρατικά κριτήρια,
το είδαµε πριν από δεκαπέντε µέρες. Το «ου» του κ. Τζαµτζή, του
αντάρτη του γάλακτος…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: «Ουρά του Τσίπρα» είπα…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τον ακούµε τώρα τον αντάρτη του γάλακτος! Αυτοί οι
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οποίοι πήγαν να εξυπηρετήσουν τις τράπεζες έκαναν ολόκληρη
φασαρία δήθεν για το γάλα και τους κτηνοτρόφους, προκειµένου
να συγκαλύψουν το πόσα χαρίζουν στο Μυτιληναίο µε το φωτοβολταϊκά, το πόσα θα δώσουµε στους τραπεζίτες, το πώς θα καλύψουµε τους ηµέτερους που δίνουν διαφηµιστικά κονδύλια στις
εφηµερίδες που µας προβάλλουν.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, έχουµε την ειληµµένη απόφαση
την οποία πάει να ανατρέψει ο πραγµατικός κυβερνήτης, ο
οποίος ουσιαστικά δίνει εντολές στην Κυβέρνηση Σαµαρά, ο κ.
Βενιζέλος. Αυτή η Κυβέρνηση στηρίζεται ακριβώς σε αυτό, στη
συµφωνία της συγκάλυψης, να µη γίνει µία και µόνη εξεταστική,
να µη γίνει η διερεύνηση για τα υποβρύχια, να καλύψουµε τα
σκάνδαλα τώρα των τραπεζών και µάλιστα, σε εκείνους που διενεργούν τα σκάνδαλα σήµερα, να τους δώσουµε και ασυλία.
Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον αυτό που ετοιµάζει η Κυβέρνηση Σαµαρά, είναι ένα σόου το οποίο θα δούµε τις επόµενες µέρες και
προαναγγέλθηκε σήµερα σε κυριακάτικη εφηµερίδα. Περιµένουν
να έρθει εδώ η κ. Μέρκελ και να ανακοινώσει δήθεν την επιµήκυνση του δανεισµού, προκειµένου να σκλαβώσουµε και τις επόµενες γενιές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θέλουν να
καταλύσουν σήµερα το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής,
για να γίνει ένα σόου, το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει στο να
µη σκλαβώσουµε µόνο µε τα λάθη τα δικά µας και των γενιών
µας τη δική µας γενιά αλλά τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας.
Σε αυτήν την προσπάθεια, ζητώ την παρέµβαση του Προέδρου
της Βουλής. Άλλως, κύριε Πρόεδρε, εµείς καλούµε τον ελληνικό
λαό να αντισταθεί απέναντι σε αυτό το πραξικόπηµα το οποίο
πάει να κάνει σήµερα η µη νόµιµη Κυβέρνηση του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει η κ. Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε Πρόεδρε, εµείς ανεξάρτητα από την όποια σκοπιµότητα υπάρχει ή
αποδίδεται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητα από ερµηνείες διαδικασίας, συµφωνούµε να µετατραπεί η συζήτηση σε
συζήτηση δυσπιστίας. Βεβαίως, τυπικά θα απευθύνεται στον
Υπουργό Οικονοµικών, στην πραγµατικότητα, βεβαίως, πρόκειται
για µία συζήτηση, για εµάς, που αφορά ολόκληρη την Κυβέρνηση, γιατί δεν συµφωνούµε στην επικέντρωση σε ένα πρόσωπο.
Άλλωστε κανένα πρόσωπο, όσο καίρια θέση και αν έχει, δεν χαράζει µόνος του…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ κάνετε ησυχία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Επιτέλους,
δηλαδή!
Ξέρουµε ποιος είναι ο κίνδυνος και φαίνεται από τη σηµερινή
συζήτηση: Η συζήτηση αυτή να µετατραπεί σε ένα προεκλογικό
µπαλκόνι Κυβέρνησης και Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και συν
αυτώ.
Εφόσον γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, εµείς θα κάνουµε ό,τι
περνάει από το χέρι µας η συζήτηση να πάρει ουσιαστικό χαρακτήρα, τουλάχιστον από την πλευρά µας. Και είναι, αν θέλετε,
µια ευκαιρία να συζητήσουµε όχι µόνο τα εργασιακά, όχι µόνο τι
τραγικά προβλέπονται για τους κτηνοτρόφους, για τους φαρµακοποιούς, για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και για άλλους, για
να µην τα επαναλάβω, αλλά και γι’ αυτό το περίφηµο σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, για το χρέος, για τα µνηµόνια κλπ.. Και
επιτέλους να γίνει συζήτηση και για τη διαρκή επιτήρηση, τη γενική, την ειδική, να γίνει συζήτηση για τον πολεµικό βραχίονα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ετοιµάζει και που πολύ αναλυτικά τον
είπε ο κ. Αβραµόπουλος.
Δεν καταλαβαίνουµε γιατί δεν δέχεται η Κυβέρνηση. Δεν έχω
καταλάβει αν δέχεται ή δεν δέχεται. Αυτή η συζήτηση βολεύει
και τους δύο. Έχει αποδειχθεί ότι οι συζητήσεις δυσπιστίας βολεύουν κατ’ αρχάς και την Κυβέρνηση και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ποιος θα κερδίσει στο τέρµα, αυτό δεν το ξέρουµε.
Ξεκαθαρίζουµε ότι για εµάς η πολιτική της Κυβέρνησης είναι
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άκρως επικίνδυνη και έχει το δεδηλωµένο της επικινδυνότητας.
Δεν το συζητάµε και δεν έχουµε καµµία αµφιβολία γι’ αυτό.
Άκρως επικίνδυνη, χωρίς να έχει προς το παρόν τη δεδηλωµένη, είναι και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ -αυτό δεν θα συνηγορήσει
να πούµε όχι στην πρόταση δυσπιστίας- για τις αυταπάτες, για
την εξαπάτηση που κάνει, ότι µια κυβέρνηση του θα καταργήσει
το µνηµόνιο, ενώ θα υπάρχουν όλες οι συνέπειες της διαρκούς
µνηµονιακής, ας το πούµε έτσι, πολιτικής της κυβέρνησης.
Και τέλος, δεν θα πάρω το πεντάλεπτο αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Ξέρετε γιατί µιλάµε για προεκλογικά µπαλκόνια; Παρ’ ότι όλοι κλαίνε εδώ για την απαξίωση του κοινοβουλίου
κι έχουµε δάκρυα, εµείς ξέρετε ότι δεν παλεύουµε για να αλλάξει
µία κυβέρνηση. Παλεύουµε για να ανατραπεί η πολιτική της, να
ανατραπεί η εξουσία των µονοπωλίων και όχι να έχουµε απλώς
εναλλαγές κυβερνήσεων.
Παρ’ όλα αυτά και σε αυτό το Κοινοβούλιο, που εµείς το λέµε
αστικό και θέλουµε ένα άλλο λαϊκό κοινοβούλιο, προσπαθούµε
να µιλήσουµε µε επιχειρήµατα. Δυστυχώς, φάνηκε από τις παρεµβάσεις ως τώρα τι θα ακούσουµε τις επόµενες µέρες αν γίνει
συζήτηση, για τους κολλητούς, τους µη κολλητούς, για τα στηµένα παιχνίδια. Τίποτα δεν είναι στηµένο.
Φυσικά, επικοινωνιακά κόλπα υπάρχουν. Υπάρχουν πραγµατικές πολιτικές που υποστηρίζονται απ’ όλα τα κόµµατα. Το ότι
τώρα, σε περίοδο κρίσης, φτώχειας τα καλύπτετε µε επικοινωνιακά κόλπα, µε πάρλες και παρλάτες, αυτό είναι γνωστό. Πάντα
γινόταν. Δεν είναι καινούργιο το φαινόµενο.
Θα ακούσουµε, λοιπόν, για τους κολλητούς, θα ακούσουµε ότι
λίγοι γέµισαν τον Κορυδαλλό και να πάνε άλλοι, θα απειλούµε µε
ποινικές ευθύνες. Η Κυβέρνηση θα λέει «είστε συνωµότες και
υπονοµευτές και πάτε να ανατρέψετε το σύστηµα», θα σας κατηγορεί για φιλοσοβιετισµό. Έλεος! Ο αντισοβιετισµός έχει πολλές µορφές αλλά παίζει το ρόλο. Ο αντικοµµουνισµός θα ενταθεί.
Οι άλλοι θα λένε «θα σας στείλουµε στη φυλακή». Αυτό είναι το
προεκλογικό µπαλκόνι που εµείς σιχαινόµαστε κυριολεκτικά.
Όµως, παρ’ όλα αυτά, θεωρούµε ότι δεν είναι κακή µία συζήτηση. Τι την φοβάστε; Κάτι θα βγάλετε κι εσείς, κάτι και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δυστυχώς, από τα προεκλογικά µπαλκόνια
και του δικοµµατισµού και του διπολισµού και οι µεν και οι δε
κερδίζουν. Χάνει ο λαός. Όµως, εµείς -θα το πω- θεωρούµε ότι
έχει βάση αυτή η συζήτηση και τα διαδικαστικά που επικαλείστε,
γιατί µόνο γι’ αυτά δεν θα µπορούσε να γίνει, δεν στέκουν.
Μας λέτε και για εκταµίευση. Ο λαός βρίσκεται κάτω από τον
εκβιασµό της ηµεροµηνία εκταµίευσης και θα βρίσκεται και τα
επόµενα χρόνια, αν δεν συγκεντρώσει δυνάµεις για τη ριζική ανατροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Φώτης Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφισβήτητα το Προεδρείο είναι το µόνο αρµόδιο να κρίνει τη νοµιµότητα
της πρότασης δυσπιστίας.
Όµως, πέρα απ’ αυτό, εµείς µε δεδοµένη τη µεγάλη αντίθεση
στο σχέδιο νόµου που συζητάει η Βουλή, µε δεδοµένη την αντίθεσή µας για την ασκούµενη κυβερνητική πολιτική και ιδιαίτερα
στα σηµεία που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο, λέµε ότι δεν είναι
δυνατόν η πολιτική αντιπαράθεση να διεξάγεται µε όρους διαδικαστικούς, ασφυκτιούσα ή κρυµµένη πίσω από ποικιλώνυµες ερµηνείες του Συντάγµατος ή και του Κανονισµού της Βουλής.
Μιας όµως και έγινε λόγος και αναφορά στο Σύνταγµα, κύριε
Πρόεδρε, είναι αναµφισβήτητο ότι είναι συλλογική η ευθύνη –και
ας δει ο κάθε συνάδελφος το άρθρο 85 του Συντάγµατος- των
µελών της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των Υφυπουργών.
Κατά συνέπεια, είναι πολιτικό λάθος να αποµονώνεις υφ’ οιανδήποτε εκδοχή δήθεν ευθύνη ενός Υπουργού ή κάποιον Υπουργών και όχι τη συλλογική ευθύνη της Κυβέρνησης. Κατά τούτο
δεν συµφωνούµε µε την πρόταση δυσπιστίας και όπως έχει κατατεθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ.
Ηλίας Κασιδιάρης.
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ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ως Χρυσή Αυγή ασφαλώς και δεν τρέφουµε αυταπάτες και έχουµε γνωρίσει άριστα εµείς οι ίδιοι ως
πολίτες αλλά και ως εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού
ότι το Σύνταγµα των Ελλήνων και η λαϊκή κυριαρχία έχουν προ
πολλού καταπατηθεί.
Γίναµε όµως µάρτυρες σήµερα, µαζί µε χιλιάδες Έλληνες,
µίας µεγάλης φαιδρότητας, να βλέπουµε από Βήµατος Βουλής
ένα Βενιζέλο, να παριστάνει τον υπερασπιστή του Συντάγµατος
των Ελλήνων, τον υπερασπιστή της νοµιµότητας, ενός ανθρώπου
που είναι ο εµπνευστής ενός εκτρωµατικού νόµου, του νόµου
περί ευθύνης Υπουργών, που νοµιµοποιεί την πολιτική διαφθορά,
ενός εκπροσώπου ενός συστήµατος που έχει καταλύσει το Σύνταγµα και τη λαϊκή κυριαρχία, φυλακίζοντας Βουλευτές. Ανέχεστε να λειτουργεί µία παράνοµη Βουλή των διακοσίων ενενήντα
τεσσάρων Βουλευτών και να προωθεί και να ψηφίζει παράνοµα
νοµοθετήµατα.
Το πιο γελοίο απ’ όλα βεβαίως, είναι να βλέπουµε ένα Βενιζέλο
να καταχειροκροτείται και να αποθεώνεται και να επευφηµείται
απ’ όλους τους νεοδηµοκράτες Βουλευτές. Μας έχουν µπερδέψει τέλος πάντων αν πρέπει να µιλάµε για ΠΑΣΟΚ ή για Ελιά για
Νέα Δηµοκρατία ή Πολιτική Άνοιξη ή εν τέλει για νέα Πασοκοκρατία, για ένα εκτρωµατικό µόρφωµα, το οποίο πολύ σύντοµα
–είναι πολύ λίγος ο καιρός που αποµένει µέχρι τις 18 και τις 25
Μαΐου- θα καταρρεύσει. Θεωρώ προσωπικά αδύνατο, παρ’ όλο
που στηρίζω την πρόταση που κατέθεσε σήµερα η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Χειροκροτήστε! Αυτά τα χειροκροτήµατα και αυτές τις ειρωνείες να τις φυλάξετε για τους προαγωγούς του πολιτικού συστήµατος, για τον Μπόµπολα, για όλους αυτούς που τους
χαρίζετε εκατοµµύρια. Εκεί να σας δω να γελάτε και να ειρωνεύεστε και όχι εδώ µέσα. Διότι η πλειοψηφία που έχετε σήµερα
είναι πλαστή. Τις µαγκιές αυτές και τις ειρωνείες όχι σε αυτήν
την Αίθουσα και όχι σε εµένα.
Θα έπρεπε να τις κάνετε στους Ευρωπαίους νταβατζήδες και
στους Ευρωπαίους τοκογλύφους οι οποίοι έχουν διαλύσει τη
χώρα. Εσείς αρέσκεστε, όµως, να χαµογελάτε εδώ µέσα και να
κάνετε τις µαγκιές σας σε καθαρίστριες, σε ανθρώπους του µεροκάµατου, στον «λαουτζίκο» που λέει και ο αγαπηµένος σας
Πρετεντέρης.
Πράγµατι, η Χρυσή Αυγή το έχει δηλώσει από την ηµέρα που
µπήκε στη Βουλή ότι στηρίζει κάθε νόµιµη ενέργεια από όπου
και αν προέρχεται, εάν έχει στόχο την κατάργηση του µνηµονίου,
εάν έχει στόχο την εθνική ανεξαρτησία, να φύγουν οι ξένοι τοκογλύφοι από την Ελλάδα, ιδίως σήµερα που έχει έρθει προς ψήφιση ένα νοµοθέτηµα, σε κάποιες διατάξεις του οποίου
βλέπουµε νέα προσπάθεια νοµιµοποίησης της διαφθοράς, νέα
προσπάθεια να µην πάνε στη φυλακή οι µιζαδόροι. Όλα αυτά κάνετε και γι’ αυτό πολύ σύντοµα ο ελληνικός λαός σάς επιφυλάσσει µια πολύ δυσάρεστη έκπληξη και στο τέλος του Μαΐου θα
µιλάµε πλέον µε διαφορετικούς όρους µε όλους αυτούς που διαλύουν την Ελλάδα.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Βορίδης.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τώρα ζητήσατε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Θα πάρετε τον λόγο.
Κύριε Βορίδη, επειδή είναι Πρόεδρος προηγείται.
Ορίστε, κύριε Πολύδωρα, έχετε τον λόγο.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δικαίωµα του
κ. Βενιζέλου να γελοιοποιεί τη Βουλή µε τη σύµφωνη γνώµη της
Πλειοψηφίας. Γιατί; Διότι το κρινόµενο ζήτηµα δεν είναι ούτε νοµικό ούτε συνταγµατικό. Είναι ηθικό και λογικό. Με άλλα λόγια,
το όλον δεν ταυτίζεται µε το ένα ούτε και υπάγεται το ένα στο
όλον. Λίγο Αριστοτέλη, λίγο Λογική του γυµνασίου αν διαβάσει
κανείς, θα δει τις οριοθετήσεις.
Στην προκειµένη περίπτωση για τους σοφιστικά συνταγµατολογούντες µια λέξη έχω. Εάν λάβει ψήφο εµπιστοσύνης µια κυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βέρνηση σε ασκηθείσα δυσπιστία-µοµφή ή σε αιτηθείσα εµπιστοσύνη και ο Υπουργός της Κυβέρνησης που έλαβε τέτοια ψήφο
εµπιστοσύνης κάνει οψιγενές παράπτωµα και σύσσωµη η Βουλή
θέλει να αποκρούσει αυτόν τον Υπουργό, να εκφράσει τον αποτροπιασµό της και τη µοµφή, δεν µπορεί επειδή δεν έχει διαρρεύσει το εξάµηνο; Αυτήν την άσκηση να µου απαντήσει και το
Προεδρείο και εκείνοι οι οποίοι ζητωκραύγαζαν υπέρ του µετερχοµένου τις σοφιστείες. Τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρεται προς κρίση ενώπιον
του Σώµατος µια αίτησις, η οποία στηρίζεται στο άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και διαβάζω το κρίσιµο εδάφιο επί
του οποίου πρέπει να αποφασίσουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και στο άρθρο 142.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: «Πρόταση δυσπιστίας µπορεί να
υποβληθεί µόνο µετά την πάροδο εξαµήνου», κύριε Πρόεδρε,
«αφ’ ότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας». Αυτό λέει το
Σύνταγµα.
Στο άρθρο 142 του Κανονισµού της Βουλής, πράγµατι, η διατύπωση αυτή επαναλαµβάνεται περίπου η ίδια µε την εξής, όµως,
προσθήκη: «Πρόταση δυσπιστίας δεν µπορεί να υποβληθεί, πριν
περάσει εξάµηνο από την απόρριψη προηγούµενης όµοιας πρότασης». Έχει υποβληθεί, πράγµατι, προ εξαµήνου, όπως θα θυµάστε, πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβερνήσεως. Τον ενδέκατο µήνα, αν θυµάµαι καλά, τη συζητήσαµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι εξάµηνο. Στις 7/11.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντός, λοιπόν, αυτού του κρίσιµου
εξαµήνου. Δεν έχει παρέλθει το εξάµηνο, για να ακριβολογήσω.
Ετέθησαν, λοιπόν, τότε αιτιάσεις για το ζήτηµα της δυσπιστίας
προς την Κυβέρνηση και να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τότε βεβαίως µέλη της ήταν και ο κ. Στουρνάρας και ο κ.
Χατζηδάκης.
Όπως ασφαλώς θα θυµάστε, κύριε Πρόεδρε, η πρόταση αυτή
απερρίφθη. Επειδή όµως άκουσα τον κ. Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει νοµικά αλλά έχει εγκρίτους συναδέλφους
µου νοµικούς που τον συµβουλεύουν για τα ζητήµατα αυτά, να
επικαλείται –όχι βεβαίως τη νοµολογία, η οποία δεν υφίσταται,
αλλά- τη βιβλιογραφία, διαβάζω από τον κ. Παραρά, τι συµβαίνει
εν προκειµένω. Γιατί, ξέρετε, ένα από τα στοιχεία που πρέπει να
διέπουν κυρίως έναν πολιτικό και δη τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης είναι η ακεραιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι τα λέµε
όλα, δεν λέµε τα µισά.
Λέει, λοιπόν, ο κ. Παραράς: «Ζήτηµα γεννάται, εάν η απορριφθείσα πρώτη πρόταση δυσπιστίας αφορούσε µέλος µόνο της
κυβερνήσεως, ενώ κατόπιν η Βουλή θέλει να αποδοκιµάσει µε
νέα πρόταση δυσπιστίας όλη την κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι η συνεπής εφαρµογή του συγχρόνου κοινοβουλευτισµού, επιβάλλει
τη συσταλτική ερµηνεία της παραγράφου 2, ήτοι στην περίπτωση
αυτή δεν χρειάζεται να παρέλθει εξάµηνη προθεσµία. Αντιστρόφως –λέει ο κ. Παραράς- η προθεσµία αυτή ισχύει εφόσον η
πρώτη πρόταση δυσπιστίας αφορούσε ολόκληρη την Κυβέρνηση
η δε µεταγενέστερη, µέλος της µόνον».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μου επιτρέπετε; Υπάρχει και άλλη βιβλιογραφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως, την ανέγνωσε ο κ. Τσίπρας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ούτε συγγραφέα ανέφερε ούτε παράθεµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπάρχει ο κ. Χρυσόγονος, τον οποίο
ανέγνωσε ο κ. Τσίπρας, να σας το πω εγώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ποιον συγγραφέα επικαλείται και
ποιο παράθεµα; Να µας το πει!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Νοµίζω τον κ. Χρυσόγονο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
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και Υπουργός Εξωτερικών): Να αναφέρει το όνοµα. Να πει
ποιον επιστήµονα επικαλείται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ετέθη ένα δεύτερο
ζήτηµα –γιατί αυτό το πρώτο το λύνουµε- που είναι το εξής:
Άκουσα «ναι αλλά η Κυβέρνηση απεδέχθη διά του κ. Σταµάτη».
Με συγχωρείτε, αλλά επίσης ετέθη το εξής ζήτηµα –που αυτό
και αν είναι περίεργο- που είναι το θέµα του παραδεκτού. Διευκρινίζω ότι έχουµε πάντοτε δύο στάδια που κρίνουµε τα ζητήµατα. Παραδεκτόν και βάσιµον. Το παραδεκτό, σηµαίνει να
πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις για να εξετάσουµε ένα ζήτηµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ο Παραράς λέει άλλα γι’ αυτά που
λέτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μην «παροράτε» τον Παραρά!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια είναι εδώ η τυπική προϋπόθεση, κύριε Πρόεδρε; Έχει παρέλθει το εξάµηνο ή όχι; Υπάρχει
προηγούµενη πρόταση δυσπιστίας, επί της οποίας απεφάνθη το
Σώµα, ή όχι; Αυτή είναι η τυπική προϋπόθεση. Θα µπούµε στην
ουσία της συζήτησης προτού το εξετάσουµε αυτό; Μα, τότε να
ρωτήσω, ποιο είναι το νόηµα του να τίθεται αυτή η προθεσµία,
αν είναι ούτως ή άλλως να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση η πρόταση δυσπιστίας; Αυτό δεν θα είχε απολύτως κανένα νόηµα.
Θέτω το ερώτηµα τώρα. Λέτε ότι ο κ. Σταµάτης απεδέχθη. Ο
κ. Σταµάτης, για να το διευκρινίσουµε και να τελειώσουµε, εκείνο
το οποίο αποδέχεται είναι την πρόκλησή σας. Υπό ποια έννοια,
σας το διευκρίνισε ο κύριος Αντιπρόεδρος. Εµείς, λοιπόν, πράγµατι µετατρέπουµε την ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου σε
ψήφιση για την εµπιστοσύνη της Κυβέρνησης. Την µετατρέπουµε
τώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό επειδή άκουσα να λέτε ότι θα φύγετε, δεν φαντάζοµαι
να µας κάνετε τέτοιο κακό! Θα σας έχουµε κοντά µας στην ψηφοφορία.
Άρα, λοιπόν, για να τα λήγουµε τα θέµατα, κύριε Πρόεδρε, αρµόδιο για την απόφανση επί του παραδεκτού είναι το Προεδρείο
και περιµένουµε την απόφανσή σας.
Μπορεί εν συνεχεία, µε διαδικασία που υπάρχει, επί του Κανονισµού να επιληφθεί το Σώµα αλλά αυτό είναι δικό σας θέµα. Θα
το δείτε.
Τελειώνω, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή η συζήτηση έχει κανένα νόηµα; Ποιο είναι το πολιτικό νόηµα αυτής ξανά της διαδικαστικής συζήτησης, η οποία
-απ’ ό,τι ακούω- συνοδεύεται ανάλογα µε την έκβασή της και από
πρόταση µοµφής προεξαγγελθείσα κατά του Προεδρείου.
Δυστυχώς, στη δύσκολη αυτή στιγµή, κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα δυστύχησε να έχει Αξιωµατική Αντιπολίτευση, επιπέδου δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβουλίου.
Ο κ. Τσίπρας δεν ενηλικιώθηκε ποτέ! Έχει µείνει στα µαθητικά
χρόνια και στις καταλήψεις!
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αν σας
δώσω τον λόγο, µετά θα υπάρξει δεύτερος διάλογος, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου ως Πρόεδρος
της Βουλής, αφού άκουσα όλες τις απόψεις, όλων των κοµµάτων, να σας πω ότι η γνώµη µου δεν επηρεάζεται από τις κορώνες του τύπου «θα καταθέσουµε µοµφή κατά του Προέδρου».
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τι εννοείτε
«κορώνες», κύριε Πρόεδρε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι «κορώνες»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα µπορούσατε να περιµένετε την απόφασή µου και αν κρίνατε ότι δεν
είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό και µε αυτά που εσείς θα θέλατε, να καταθέσετε πρόταση µοµφής εκ των υστέρων. Αυτό, ως
προς εκφοβισµό του Προέδρου, δεν νοµίζω ότι µπορεί να τίθεται.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ποιος εκφο-
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βισµός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν αντιδικώ µε κανέναν.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να πάρετε
πίσω αυτό περί κορώνας και εκφοβισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, να
το πάρετε εσείς πίσω. Θα πάρετε εσείς πίσω αυτό που είπατε.
Εσείς είπατε: «Αν η άποψη του Προέδρου της Βουλής είναι διαφορετική, θα καταθέσουµε πρόταση µοµφής». Τι, µε εκβιάζετε;
Κύριε Πρόεδρε, το ηθικό για το οποίο εσείς τόσο κόπτεστε, θα
ήταν να περιµένετε την άποψή µου και αν δεν σας άρεσε, τότε
να την κάνετε την πρόταση µοµφής. Τι νοµίζετε ότι θα φοβηθώ
την πρόταση µοµφής;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ή νοµίζετε ότι θα µου προκαλέσετε την απόφαση;
Για να καταλαβαινόµαστε όλοι µαζί, νοµίζω ότι ο Πρόεδρος
της Βουλής, έχει ασκήσει µε τον πιο δηµοκρατικό τρόπο τα καθήκοντά του, σε σηµείο µάλιστα που πάρα πολλοί συνάδελφοι
λένε ότι δεν χρειάζεται να είµαστε και τόσο δηµοκρατικοί. Έχω
ασκήσει τα καθήκοντά µου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, σύµφωνα µε τους νόµους, σύµφωνα µε το Σύνταγµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από τη θέση του Προέδρου δεν
µπορείτε να µιλάτε έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αν κάποιος συνάδελφος νοµίζει ότι δεν τα έχω ασκήσει µε αυτόν τον
τρόπο, τον προκαλώ εδώ και τώρα να καταθέσει την πρόταση
µοµφής!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εκφοβισµός
είναι αυτός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Η πρόταση µοµφής, άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
για να χρησιµοποιείται, είναι για να κατατίθεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Και θέλω
να σας πω ότι η άποψη η δικιά µου δεν θα είναι σύµφωνα µε το
τι εσείς θα πείτε για το αν θα καταθέσετε ή όχι πρόταση µοµφής.
Αυτό ως προς το ένα ζήτηµα για να τελειώνουµε.
Το δεύτερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι από τη συζήτηση στις 8-11-2013 που είχε κατατεθεί η πρόταση µοµφής, ο
Πρόεδρος και το Προεδρείο ζητήσαµε γνώµη νοµικών, συνταγµατολόγων και πολλών συναδέλφων, για το αν µπορεί να υπάρξει
µέσα στο εξάµηνο νέα πρόταση µοµφής ή πρόταση µοµφής κατά
Υπουργού.
Η απάντηση την οποία έχω λάβει νοµικά, είναι ότι πρόταση
µοµφής του εξαµήνου καλύπτει και τους Υπουργούς, όταν αυτοί
ασκούν κυβερνητική πολιτική, µε κυβερνητική εντολή και µε την
πλειοψηφία της Βουλής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από ποιόν υπογράφεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα µπορούσε να ασκηθεί κατά Υπουργού –όπως µε ρώτησε ο Πρόεδρος, ο κ. Πολύδωρας- εφόσον ήταν προσωπικό του το ζήτηµα,
εφόσον τον αφορούσε προσωπικά και όχι ως εκτελεστή της κυβερνητικής πολιτικής, µε πλειοψηφία της Βουλής.
Επειδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, στέκεται στο ότι το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο –όπως αναφέρει- µεθοδεύει το χάρισµα
των τραπεζών σε χρεοκοπηµένους τραπεζίτες και κάνει πρόταση
µοµφής στον κύριο Υπουργό, ο οποίος λειτουργεί κατ’ εντολή
της Κυβέρνησης και της πλειοψηφίας της Βουλής –αν εγκριθεί
και άρα δεν µπορεί να γίνει πρόταση µοµφής εκ των προτέρων, ή η πρόταση µοµφής προς τον Υπουργό θα λέει ότι τον µέµφοµαι, γιατί έχει κάνει κάτι το οποίο δεν είναι ηθικό, δεν είναι νόµιµο,
δεν είναι σωστό και εξ αυτού του λόγου µας φέρνει το νοµοσχέδιο και παραπλανά τη Βουλή, οπότε του κάνουµε πρόταση µοµφής ή ειδάλλως –εφόσον έχουµε ένα νοµοσχέδιο- σε κάθε
νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσατε για κάθε Υπουργό
να κάνετε πρόταση µοµφής λέγοντας ότι ο κύριος Υπουργός
φέρνει µια τέτοια διάταξη, εµείς δεν την πιστεύουµε και πριν καν
την ψηφίσει η Βουλή του κάνουµε πρόταση µοµφής.
Άρα, λοιπόν, θα παρέλυε πρώτον, το κοινοβουλευτικό µας σύ-
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στηµα, όπως τουλάχιστον µου έχουν εξηγήσει και ερµηνεύσει οι
περισσότεροι συνταγµατολόγοι, νοµικοί, συνάδελφοι και όσους
είχα ρωτήσει από τις 8/11.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν.
Κατά συνέπεια, εάν διακόψουµε τώρα για τρεις µέρες, εγώ πιστεύω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία και εγώ προσωπικά δεν τη
φοβόµαστε τη συζήτηση. Άλλωστε θα φανεί, εάν προχωρήσουµε
στο νοµοσχέδιο, από την ψηφοφορία το βράδυ. Εάν ψηφιστεί το
συγκεκριµένο άρθρο, υπάρχει ψήφος εµπιστοσύνης στον
Υπουργό που το εισάγει. Αυτό λέει το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα τόσα χρόνια.
Εάν πούµε τώρα ότι διακόπτουµε για τρεις µέρες, συζητάµε
χωρίς να φοβόµαστε..
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το είπαµε πριν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, δεν
το είπαµε. Η κ. Κόλλια –επειδή µιλάγαµε και στο τηλέφωνο- είπε
ότι διακόπτουµε για να ανασυνταχθούµε, να συζητήσουµε και να
δούµε αλλά να συζητήσουµε επί της πρότασης, όχι να συζητήσουµε εάν µπαίνει η πρόταση. Και παρακαλώ να δείτε τα Πρακτικά.
Εάν υποθέσουµε ότι διακόπτουµε για τρεις µέρες, ψηφίζουµε
και καλύπτουµε ή όχι τον κύριο Υπουργό, µετά έχουµε άλλες διατάξεις. Θα κάνετε το ίδιο στον Υπουργό Ανάπτυξης; Θα ξαναδιακόψουµε τρεις µέρες; Θα ξανασυζητήσουµε για τον Υπουργό
Ανάπτυξης; Μετά έχουµε για τον Υπουργό Υγείας. Θα ξαναδιακόψουµε τρεις µέρες; Θα ξανασυζητήσουµε για τον Υπουργό
Υγείας;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Ο Πρόεδρος της Βουλής και πιστεύω και η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να συζητάµε τρεις µέρες
και τέσσερις και πέντε και όσες φορές θέλετε. Και αφήστε το πολιτικό και το ηθικό, γιατί εγώ πιστεύω ότι πολιτικά µια τέτοια συζήτηση θα εξυπηρετούσε την Κυβέρνηση. Αυτό το πιστεύω. Δεν
έχει να φοβηθεί τίποτα, απ’ ό,τι τουλάχιστον δείχνει. Θα εξυπηρετούσε, αν θέλετε, και τον κοινοβουλευτισµό και τον διάλογο
και το Κοινοβούλιο και όλα τα σχετικά.
Όµως, θα ήµασταν έξω από τους θεσµούς, έξω από το Σύνταγµα, εάν αποδεχόµασταν να γίνει µια τέτοια συζήτηση αυτήν
τη στιγµή. Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει αυτήν την άποψη. Εγώ
την καταθέτω ότι πρέπει η συζήτηση του νοµοσχεδίου να συνεχιστεί.
Και θέλω να σας πω ότι επειδή εσείς µε εκλέξατε για να διευθύνω τις εργασίες του Σώµατος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
εγώ ζητώ από την Ολοµέλεια που είναι το κυρίαρχο Σώµα να
πάρει απόφαση, εάν θέλετε να συζητήσουµε ή όχι.
Αλλά, να ξέρετε –γιατί ετέθη και συµπίπτουν εδώ όλοι- εφόσον
υπάρχει ψήφος της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας και δεν
έχουν περάσει έξι µήνες, Υπουργός για κυβερνητική πολιτική που
ασκεί και για νοµοσχέδιο που φέρνει για να εγκριθεί από την
πλειοψηφία, δεν µπορεί να τίθεται πρόταση δυσπιστίας κατά
αυτού. Θα µπορούσε να τεθεί, εάν ο ίδιος είχε κάνει κάτι εκτός
κυβερνητικής πολιτικής ή κάτι προσωπικό, στην προσωπική του
ζωή ή οτιδήποτε. Επ’ αυτού, όµως, δεν µπορεί να τεθεί. Αυτή
είναι η άποψη του Προέδρου. Και σας λέω κιόλας ότι εγώ ζητώ
από το Σώµα, που είναι το κυρίαρχο, να πάρει την απόφαση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ποιο άρθρο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Με το
παρεµπίπτον ζήτηµα, µε το άρθρο 67 του Κανονισµού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κοιτάξτε, κατ’ αρχάς όταν θα απευθύνεστε στον Πρόεδρο, θα έχετε
τον απαιτούµενο σεβασµό. Κατά δεύτερον, θα µου επιτρέψετε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και εσείς από τη θέση του Προέδρου..
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ! Τεχνητή ένταση δεν υπάρχει λόγος να
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δηµιουργήσουµε. Όποιος θέλει µπορεί να δείξει ότι φωνάζει και
αν θέλει να κάνει και πρόταση δυσπιστίας. Η άποψη του Προέδρου, λοιπόν, είναι αυτή.
Επειδή, όπως ελέχθη και προηγουµένως από τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η Ολοµέλεια είναι αυτή που έχει
τον τελικό λόγο -πράγµατι η Ολοµέλεια είναι το κυρίαρχο Σώµαεγώ θα παρακαλούσα ως παρεµπίπτoν ζήτηµα µε το άρθρο 67
να τεθεί το θέµα και να προχωρήσουµε. Εάν η πλειοψηφία της
Βουλής θέλει να διακόψουµε και να πάµε σε πρόταση δυσπιστίας, έχει καλώς. Εάν όχι συνεχίζεται η συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Όχι, µε συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Έχω ζητήσει τον λόγο εγώ, εάν πρόκειται να…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ναι, έχει
ζητήσει τον λόγο ο κ. Βενιζέλος. Αυτό είναι αλήθεια.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
εάν έχετε αποφανθεί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έχω
αποφανθεί.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Εάν έχετε αποφανθεί, να κηρύξετε
περαιωµένη τη συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος θέµατος και
να το θέσετε δι’ εγέρσεως στη Βουλή, εάν έχει κηρυχθεί περαιωµένη.
Εάν δεν έχει κηρυχθεί περαιωµένη, έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Είπα ότι
έχω αποφανθεί, δεν την έχω κηρύξει περαιωµένη. Έχετε τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Εγώ παραιτούµαι του λόγου, εάν
την κηρύξετε περαιωµένη και ζητήσετε ψηφοφορία δι’ εγέρσεως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, διότι
έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Πρόεδρος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Τότε ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πάντως,
εγώ έχω αποφανθεί. Από εκεί και πέρα η συζήτηση δεν έχει κηρυχθεί περαιωµένη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κατ’ αρχάς, θέλω να συγχαρώ,
κύριε Πρόεδρε, εσάς, γιατί σωστά εντοπίσατε το ιταµό ύφος και
τον αδιανόητο κοινοβουλευτικά και χυδαίο εκβιασµό που διετύπωσε προηγουµένως ο κ. Τσίπρας. Απείλησε τον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, πως αν δεν συµµορφωθεί στις δικές του
επιθυµίες, θα τον υποβάλει στην προσωπική και θεσµική δοκιµασία της πρότασης µοµφής. Αυτό είναι ασχηµία κοινοβουλευτική
και δηµοκρατική.
(Χειροκροτήµατα)
Και του απαντήσατε µε σθένος όπως πρέπει. Εκτός εάν η
απάντησή σας εξελήφθη ως βροχή, ενώ ήταν φτύσιµο, αυτό που
έπρεπε να είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, δεν χρησιµοποίησα τέτοιες εκφράσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Δεύτερον, επειδή άκουσα πολλά
για το πώς διεκόπη προηγουµένως η συνεδρίαση, σας διαβάζω
τα Πρακτικά:
«ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να σας θυµίσω κάτι. Θα διακόψουµε έτσι κι αλλιώς, απλά κατά το άρθρο 142 παράγραφος
6, η πρόταση δυσπιστίας δεν µπορεί να υποβληθεί πριν περάσει
εξάµηνο από την απόρριψη προηγούµενης όµοιας πρότασης.
Μισό λεπτό. Θα το ξεδιαλύνω, δεν υπάρχει θέµα. Η τελευταία
ήταν 8-11-2013…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όµοιας πρότασης.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όµοιας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, το απεδέχθη η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα διακόψουµε
έτσι κι αλλιώς για ένα µισάωρο και θα επανέλθουµε, αφού το
δούµε και µε το νοµικό τµήµα της Βουλής.».
Άρα, έτσι διεκόπη η συνεδρίαση, «για να το δούµε µε το νοµικό
τµήµα της Βουλής».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος το είδε µε το νοµικό τµήµα
της Βουλής;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «Να ανασυνταχθούµε», είπε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Λέτε πολλά, βαριά, ατεκµηρίωτα,
χωρίς κανένα φραγµό, χωρίς καµµία δεοντολογία, χωρίς να σέβεστε τίποτα. Δεν θα απαντήσω στις προσωπικές προσβολές,
διότι εξαρτάται ποιος τις απευθύνει τις προσβολές αυτές. Και
επειδή οι προσωπικές προσβολές απευθύνθηκαν από ανθρώπους που δεν είναι αντικείµενο ενδιαφέροντός µου, τις παραβλέπω.
Υπάρχει, όµως, ένα δηµοκρατικό πρόβληµα. Γιατί έχετε πεισµώσει, κύριε Τσίπρα; Τι πείσµα είναι αυτό;
Η Κυβέρνηση είπε προηγουµένως διά του Αντιπροέδρου της
ότι ούτως ή άλλως πολιτικά, για εµάς η ψήφιση του νοµοσχεδίου
συνιστά διαδικασία εµπιστοσύνης. Πολιτικά το βράδυ η νοµοθετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε µία ψηφοφορία πολιτικά βαρύνουσα. Θα δούµε εάν επιβεβαιώνεται η δεδηλωµένη πλειοψηφία πάνω στην οποία στηρίζεται η Κυβέρνηση και κυρίως η
εθνική στρατηγική. Συζητάµε µε αφορµή το νοµοσχέδιο, ψηφίζουµε µε αφορµή το νοµοσχέδιο και µετράµε τον κοινοβουλευτικό συσχετισµό δυνάµεων µε απόλυτη θεσµική σοβαρότητα και
διαφάνεια. Τι παραπάνω θέλετε;
Θέλετε να παρεµποδίσετε τη λήψη απόφασης. Θέλετε να παρεµποδίσετε την πλειοψηφία να ασκήσει τις αρµοδιότητές της.
Θέλετε να υπονοµεύσετε τη χώρα. Άρα, καταστρατηγείτε το Σύνταγµα για να υπονοµεύσετε την εθνική στρατηγική. Λειτουργείτε
ως πέµπτη φάλαγγα. Υπάρχει κόστος γι’ αυτό που κάνετε, οικονοµικό κόστος, κοινωνικό κόστος, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν, διότι εσείς υπονοµεύετε τις προσπάθειές µας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με τη λίστα Λαγκάρντ στην
τσέπη!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Αφήστε, όλοι κρινόµαστε και όλοι
θα κριθούµε στο τέλος από κάθε άποψη.
Έχετε πραγµατικά αναλάβει τεράστια ευθύνη, εθνική ευθύνη,
διότι όχι τώρα µόνο, στο τέλος, στην τελική ευθεία για την έξοδο
από την κρίση και το µνηµόνιο αλλά και τα προηγούµενα χρόνια,
θέτοντας φραγµούς, καταλύοντας την ενότητα και τη συναίνεση,
παρεµποδίζοντας την κοινωνία να καταλάβει στο σύνολό της τι
συµβαίνει, ποια είναι τα πραγµατικά ερωτήµατα, έχετε αυξήσει
τον κίνδυνο για το έθνος και τους πολίτες και δεν έχετε συµµορφωθεί!
Πρέπει να σας πω, επίσης, ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας λένε
και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Προφανώς, δεν καταλάβατε ούτε τη διαφοροποίηση του κ. Κουβέλη ούτε το γεγονός
ότι ταυτίζεστε µε τον κ. Καµµένο σε µία αντίληψη περί ήθους της
πολιτικής, ενώ διαφωνείτε µε την κ. Παπαρήγα, η οποία σας
έκανε ένα µάθηµα, του πως φερόµαστε πολιτικά και πως χειριζόµαστε τα θέµατα επί της ουσίας και όχι µε διαδικαστικό και
αδιέξοδο πείσµα. Όµως, έχετε κάνει την επιλογή σας. Ανήκετε
σε µία αντίληψη. Ταυτίζεστε µε συγκεκριµένες δυνάµεις.
Έχετε, λοιπόν, ηττηθεί πολλαπλά σήµερα. Πρώτον, διότι διακόψατε τη συζήτηση για την ουσία των ρυθµίσεων, γιατί δεν
έχετε τι να πείτε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σπαταλάτε τον χρόνο του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών
και στην πραγµατικότητα µετατρέπετε το θεµελιώδες ουσιαστικό
ζήτηµα της πορείας της χώρας, σε µία παιδαριώδη συζήτηση για
το τι λένε ο Κανονισµός της Βουλής και το Σύνταγµα σε κάτι που
είναι οφθαλµοφανές και αυτονόητο.
Δεν τολµήσατε δε να πείτε ούτε καν ποιοι σας συµβουλεύουν
και ποιους επικαλείστε. Δεν το είπατε και έχει πολύ µεγάλη ση-

9375

µασία αυτό, γιατί φυσικά δεν υπάρχουν επιχειρήµατα νοµικά,
υπάρχουν σκοπιµότητες µικροκοµµατικές. Και δεν τις εξυπηρετείτε µόνος σας, έχετε και συνεργούς στην εξυπηρέτηση αυτών
των µικρών µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων.
Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι σέβεστε πολύ τη δεοντολογία και θέλετε να ολοκληρώνονται οι κύκλοι. Η δική µου άποψη, όµως, είναι
ότι αφού µου απαντήσει ο κ. Τσίπρας –γιατί έτσι ξεκίνησε αυτή
η συζήτηση- να κηρύξετε περαιωµένη τη συζήτηση και να καλέσετε το Σώµα δι’ εγέρσεως να αποφανθεί. Πρέπει τα κόλπα να
σταµατούν. Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ιστορικές ευθύνες αλλά
και µε προοπτικές.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Τσίπρας έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, είναι ώρα να τελειώνουν τα ψέµατα σε αυτήν την Αίθουσα
και είναι ώρα να µιλήσουµε επί της ουσίας και όχι επί της διαδικασίας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι είναι αυτό που κάνει τον Υπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και την Κυβέρνηση συνολικά, να κάνουν αυτήν την
πρωτοφανή κωλοτούµπα και να έρχονται να αλλάζουν εκατόν
ογδόντα µοίρες τη θέση, την τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): …ο οποίος
έχει το θράσος αυτήν τη στιγµή να έρχεται εδώ και να λέει άλλα
απ’ αυτά που είπε την ώρα που καταθέσαµε την πρόταση δυσπιστίας απέναντι στον Υπουργό των Οικονοµικών;
Τι είναι αυτό που κάνει την Κυβέρνηση να τρέµει µία επί της
ουσίας συζήτηση µέσα σε τρεις µέρες για το µείζον θέµα της εκχώρησης των συστηµικών τραπεζών και της διασπάθισης του δηµόσιου πλούτου του ελληνικού λαού και των Ελλήνων φορολογουµένων;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το προφανές, κύριε Πρόεδρε. Η Κυβέρνηση τρέµει δύο πράγµατα. Πρώτον, τρέµει τη δυνατότητα που θα παρείχε η τριήµερη
συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στον Υπουργό των Οικονοµικών να ενηµερωθεί επί της ουσίας ο ελληνικός λαός γι’ αυτό
το έγκληµα, εθνικό, οικονοµικό και κοινωνικό, που θέλετε µέσα
σε τέσσερις ώρες να διεκπεραιώσετε, το οποίο το κρύβατε µέχρι
τις 2 τα ξηµερώµατα της Παρασκευής και φέρνετε τους Βουλευτές µέσα σε τέσσερις ώρες επιτροπής και σε έξι ώρες κοινοβουλευτικής διαδικασίας να το ψηφίσουν άρον-άρον, για άλλη µία
φορά υπό τη δαµόκλειο σπάθη της δήθεν διακοπής της χρηµατοδότησης.
Το δεύτερο που τρέµετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
είναι το γεγονός ότι ο κ. Στουρνάρας δεν θα τύχει της εµπιστοσύνης και της στήριξης της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, διότι
έχει χάσει ήδη την υποστήριξη και την εµπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας. Αυτό τρέµετε.
Θα περίµενε κανείς να αντιδράσετε µε µεγαλύτερη ψυχραιµία,
θα περίµενε κανείς να µην προβάλλετε µε τόσο έκδηλο τρόπο
τον πανικό και την κατατροµοκράτησή σας, κάτω από νοµικά επιχειρήµατα τα οποία είναι αστεία ακόµα και για παιδιά δηµοτικού
σχολείου. Θα περίµενε κανείς να εκµεταλλευθείτε αυτήν την πρόταση, να αξιοποιήσετε την πρόταση που κατέθεσε η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και να σηκώσετε το γάντι, όπως ήταν η πρώτη αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας κ. Σταµάτη, που πραγµατικά
τον αδειάζετε και ο ίδιος αδειάζει τον εαυτό του, ερχόµενος εδώ
και λέγοντας «Άλλα είπα, άλλα έκανα».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν καταλάβατε τίποτα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, να ακουστεί ο οµιλητής.
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µας απαγορεύσετε να οµιλούµε; Θα περίµενε κανείς ότι δεν θα ρίχνατε
στα σκυλιά τον κ. Στουρνάρα κι ότι θα σηκώνατε το γάντι να γίνει
η διαδικασία και να τον υπερψηφίσετε. Όµως µε αυτήν τη διαδικασία, ουσιαστικά εκθέτετε ανεπανόρθωτα τον Υπουργό των Οικονοµικών. Με ποιο κύρος θα µπορέσει αύριο να συνεχίσει να
εκτελεί τα καθήκοντά του, όταν αρνείστε τη διαδικασία εµπιστοσύνης στο πρόσωπό του;
Αυτό που θέλετε, κύριοι της Κυβέρνησης, και κρύβεστε πίσω
από νοµικίστικα επιχειρήµατα, που όλοι πλέον τα κατανοούν,
είναι να ξεµπερδεύετε µε ένα έγκληµα ενάντια στον ελληνικό
λαό, µέσα σε έξι ώρες, να ξεµπερδεύετε και να προχωρήσετε.
Αλλά δεν θα πάτε πολύ µακριά και δεν θα πάτε πολύ µακριά, διότι
αυτός που τελικά θα κρίνει την πορεία του τόπου θα είναι ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Μέχρι τις 25 του Μάη είναι οι ώρες και
οι µέρες σας. Δεν θα πάτε µέρα παραπάνω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε ό,τι αφορά, κύριε Πρόεδρε, τους χαρακτηρισµούς σας,
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η τοποθέτησή µου είχε σαφέστατο πολιτικό περιεχόµενο. Δεν είναι µία διαµάχη προσωπική.
Αν την εκλάβατε έτσι, κάνατε λάθος. Έχει σαφέστατο πολιτικό
περιεχόµενο και σας εξήγησα αναλυτικά ότι, µε βάση τον Κανονισµό και το Σύνταγµα, δεν έχει τη δικαιοδοσία το Προεδρείο της
Βουλής να αποφανθεί επ’ αυτού του αιτήµατος. Με βάση τον Κανονισµό και µε βάση το Σύνταγµα, τη δικαιοδοσία την έχει, όπως
λέτε, η Ολοµέλεια, αλλά αφότου παρέλθει ο χρόνος συζήτησης
της ουσίας της πρότασης δυσπιστίας, την οποία έχουµε καταθέσει, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 142 του Κανονισµού της Βουλής.
Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, λυπούµαι αλλά θεωρώ ότι η
κρίση σας δεν είναι δίκαιη. Πριν από λίγο ακούσαµε και διάφορα
νοµικά επιχειρήµατα, ακούσαµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να θέτει ουσιαστικά υπό άλλη
µορφή το δίληµµα του Πόντιου Πιλάτου. Το δίληµµα του Πόντιου
Πιλάτου έλεγε «Ιησούν ή Βαραββάν». Ο κ. Βορίδης µας είπε
«Σταµάτη ή Παραράν» και απάντησε «Παραράν» και όχι Σταµάτη,
ο οποίος βγήκε µε την ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας και τοποθετήθηκε και τώρα παίρνει πίσω αυτά που είπε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εγώ είπα
να διεξαχθεί αµέσως, εάν η πρόταση είναι σύννοµη! Απλά ελληνικά ούτε ελληνικά δεν ξέρετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ πολύ, µη διακόπτετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Καθίστε, καθίστε, εντάξει, δεν έχετε καµµία αξιοπιστία για να µου
απευθύνεστε πια, κύριε Σταµάτη, καµµία αξιοπιστία! Έπρεπε ήδη
να είχατε παραιτηθεί. Δεν έχετε καµµία αξιοπιστία!
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ πολύ, ησυχία για να ολοκληρώσει ο κύριος Αρχηγός της
Αντιπολίτευσης.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται για µία προσωπική αντιδικία, πρόκειται για
µια θέση και στάση πολιτική. Θεωρώ ότι µε αυτήν τη διαδικασία,
η Βουλή υπόκειται σε πρωτοφανείς µικροπολιτικές σκοπιµότητες, σκοπιµότητες που έχουν στόχο να φιµώσουν την άλλη
άποψη, να φιµώσουν την ουσιαστική διεξαγωγή ενός δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού διαλόγου και να προχωρήσουν στο άρονάρον µάντρωµα της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας σε αυτό το
νοµοσχέδιο-έκτρωµα που παρουσιάζει σήµερα η Κυβέρνηση.
Με αυτήν την έννοια, εµείς δεν έχουµε άλλη επιλογή, παρά να
αποδοκιµάσουµε την επιλογή σας. Ως εκ τούτου καταθέτουµε
πρόταση µοµφής εναντίον του Προέδρου της Βουλής.
Η συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 142 παράγραφος 4, θα
πρέπει να διεξαχθεί και εφόσον ολοκληρωθεί η συζήτηση της
πρότασης δυσπιστίας που καταθέσαµε, τότε πρέπει να θέσετε
στην κρίση της Ολοµέλειας την πρότασή σας και την άποψή σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για την εγκυρότητα ή µη της πρότασης δυσπιστίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πού το λέει αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό πού το λέει;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα ήθελα –
και κλείνω- µιας και ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
επικαλέσθη τα Πρακτικά –και βεβαίως, δεν επικαλέσθη τα Πρακτικά σε ό,τι αφορά τη θέση και στάση του Υπουργού Επικρατείας κ. Σταµάτη αλλά επικαλέσθη το κλείσιµο της κ. Κόλλια,
Προεδρεύουσας της Βουλής εκείνη την ώρα- να διαβάσω επί
λέξει τι είπε η κ. Κόλλια, κάτι το οποίο προσπάθησε ευσχήµως
να παραλείψει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µε προστατεύσετε; Να ζητήσει συγγνώµη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μη µε διακόπτετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, να ολοκληρώσει ο κ. Τσίπρας και αµέσως µετά θα
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Διάβασα τα Πρακτικά και θα τα καταθέσω. Πρέπει άµεσα να ζητήσει συγγνώµη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, ησυχία! Κύριε Πρόεδρε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Να ζητήσει συγγνώµη! Είναι απρεπέστατος και παραβιάζει κάθε όριο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα απαντήσετε αµέσως µόλις ολοκληρώσει ο κύριος Πρόεδρος.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Η κ. Κόλλια,
Προεδρεύουσα της διαδικασίας, λοιπόν, είπε επί λέξει τα εξής:
«Η συζήτηση θα πρέπει να τελειώσει, σύµφωνα µε το άρθρο 142
παράγραφος 4, δύο µέρες µετά την υποβολή. Άρα, την Τρίτη το
βράδυ στις 12.00’ θα γίνει η ψηφοφορία επί της ψήφου εµπιστοσύνης.». Αυτά είπε η κ. Κόλλια και τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα έχετε
τον λόγο αµέσως.
Ολοκληρώσατε, κύριε Πρόεδρε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, περιµένω την κρίση σας απέναντι σε όσα είπαµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κατ’
αρχάς, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι χαίροµαι ιδιαίτερα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µην απαντήσετε
πριν ακούσετε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, ένα
λεπτό.
Δεν θα υποδείξει κανείς στον Πρόεδρο της Βουλής…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Προηγείται το προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα απαντήσετε επί του προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι χαίροµαι ιδιαίτερα που
αναγνωρίζετε ότι το θέµα δεν είναι προσωπικό, διότι ούτε εγώ
το έθεσα προσωπικά. Πολιτικό είναι το ζήτηµα και πολιτικά µας
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αφορά, δεν έχουµε τίποτα προσωπικό.
Απλώς θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι πολιτικά είπα
ότι δεν ήταν σωστό πριν ακούσετε την άποψη του Προέδρου να
πείτε «θα θέσουµε και πρόταση µοµφής, αν δεν συµφωνούµε µε
τη γνώµη του». Νοµίζω ότι αυτό το καταλάβατε και προσπαθήσατε µε έναν τρόπο δικό σας να το διορθώσετε και σας ευχαριστώ που το καταλάβατε.
Κατά δεύτερον, θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι εµφανής πια η προσπάθεια να καθυστερήσουµε και να µην ψηφιστεί το νοµοσχέδιο και όλα τα σχετικά.
Θα σας πω ότι σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Κανονισµού της
Βουλής, όπως µε ενηµερώνουν, θα πρέπει η πρόταση να είναι
γραπτή, να υπογράφεται από πενήντα Βουλευτές, να υπάρχει ο
απαιτούµενος αριθµός των Βουλευτών. Για την οικονοµία του
χρόνου θα κατατεθεί στα Πρακτικά. Θα πρέπει να το συζητήσουµε σε ηµέρα όχι νοµοθετικής εργασίας αλλά ελέγχου. Άρα,
σήµερα θα προχωρήσουµε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τη Δευτέρα που είναι ηµέρα ελέγχου ή την Τρίτη ευχαρίστως θα
έχουµε, αφού και η Κυβέρνηση συµφωνήσει, την ψηφοφορία επί
της πρότασης µοµφής. Αυτό το λέω για να ολοκληρώσουµε τη
συζήτηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο επί προσωπικού.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ποιο προσωπικό, κύριε Πρόεδρε; Δεν υπήρξε προσωπικό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επί προσωπικού για ένα λεπτό και µετά απαντάτε συνολικά. Πρέπει να
ολοκληρώσουµε, όµως, τη συζήτηση και να προχωρήσουµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ζητώ να ανακαλέσετε στην τάξη
τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα, γιατί προηγουµένως
απευθυνόµενος στο Σώµα και παραποιώντας την αλήθεια είπε
πως δεν διάβασα επί λέξει τα λόγια της κ. Κόλλια που προήδρευε
κατά τη λήξη της συνεδρίασης, κατά τη διακοπή της συνεδρίασης, που είναι και το πόρισµα της ως τότε συζήτησης.
Και εις απόδειξιν του ψεύδους που είπε, διάβασε ένα απόσπασµα από παρέµβαση της Προεδρεύουσας κ. Κόλλια πολλά λεπτά
νωρίτερα, σε προγενέστερο σηµείο της συζήτησης όταν δεν
είχαν τεθεί τα θέµατα.
Άρα, πρώτον, µε κατηγόρησε ψευδώς ότι δεν ενηµέρωσα το
Σώµα και δεύτερον, εψεύσθη διότι προσπάθησε να παραπλανήσει το Σώµα κατά τρόπο ευτελέστατο και πρωτοφανή για Αρχηγό
κόµµατος.
Εις απόδειξιν του γεγονότος ότι έχω αναγνώσει επί λέξει από
τα Πρακτικά της Βουλής τα όσα είπε η κ. Κόλλια µαζί µε τις παρεµβολές του κ. Τσίπρα και του κ. Μητρόπουλου, καταθέτω για
τα Πρακτικά της Βουλής τις σελίδες 255 και 256 των πρόχειρων
Πρακτικών της προηγούµενης φάσης της συζήτησης.
Και επειδή ο κ. Τσίπρας δεν προσέχει, δεν κατανοεί το τί κάνει,
γιατί τα κάνει, χωρίς επίγνωση των συνεπειών των θεσµικών των
πράξεών του και ως εκ τούτου δεν περιµένω να µου ζητήσει συγγνώµη, σας παρακαλώ να τον ανακαλέσετε στην τάξη.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα κείµενα στα οποία αναφέρθηκα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα Πρακτικά της Βουλής, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ένα
λεπτό.
Επ’ αυτού;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αναφέρθηκε το όνοµά µου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Πρέπει
να ολοκληρώσουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία δήλωση πριν από την ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώσατε µε την πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου. Τι άλλο θέλετε;
Ο κ. Καµµένος έχει τον λόγο και κλείσαµε, κύριε Λαφαζάνη.
Έχει µιλήσει ο Αρχηγός σας δύο φορές. Θα µιλήσει ο κ. Καµµένος για ένα λεπτό και ολοκληρώνουµε.
Ορίστε, Κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης προηγουµένως στην κ. Μαρία Κόλλια, Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Αντιπρόεδρο της Βουλής. Τα Πρακτικά το τί λένε είναι
σαφές, σαφέστατα.
Κατά λάθος, έχοντας κάνει κόψιµο και ράψιµο απ’ αυτά που
είπε η κ. Κόλλια, είπε ότι…
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Καµµένε, αυτά είναι από τα επίσηµα Πρακτικά.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Πάντως, πιο δηµοφιλή Αρχηγό η Νέα Δηµοκρατία από τον
Βενιζέλο δεν είχε ποτέ!
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µέσα στα λόγια που διάβασε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, είναι σαφές ότι θα ερωτηθεί η νοµική
επιτροπή της Βουλής.
Ζητώ τώρα να αναγνώσετε την απόφαση της νοµικής επιτροπής της Βουλής επί του θέµατος. Υπάρχει ή δεν υπάρχει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Δεν υπάρχει, για το λόγο του ότι η κυρία Αντιπρόεδρος της
Βουλής κατά το πέρας της οµιλίας της περιέγραψε ακριβώς κατά
τον Κανονισµό ότι πάµε σε ψηφοφορία την Τρίτη το βράδυ. Γι’
αυτό και δεν συγκαλέσατε τη νοµική επιτροπή της Βουλής και γι’
αυτό δεν ειπώθηκε κανένα Πρακτικό µέσα.
Είναι απορίας άξιον…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Συνεστήθη η νοµική επιτροπή της Βουλής και σας έδωσε
έγγραφο; Να µας το αναγνώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Λέω ότι
θα σας απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να µου απαντήσετε. Να τελειώσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τελειώνω αµέσως.
Κύριε Πρόεδρε, είναι πλέον σαφές στον ελληνικό λαό ότι εδώ
έχουµε κατ’ αρχάς έναν Πρωθυπουργό ο οποίος απουσιάζει. Τον
αντικαθιστά ο κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ! Το εκτιµώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ξέραµε ότι το µεν ΠΑΣΟΚ γίνεται Ελιά για να αλλάξουν το
ΑΦΜ και να γλυτώσουν 110 εκατοµµύρια από τις τράπεζες, οι
οποίες σήµερα παίρνουν ειδικό δώρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ξέραµε ότι η Νέα Δηµοκρατία γίνεται Νέα Ελλάδα. Αλλά
ότι πλέον έχουµε σύµπραξη των δύο κοµµάτων υπό τον κ. Βενιζέλο, σήµερα έγινε απόλυτα σαφές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Τσίπρας έχει το λόγο για ένα λεπτό και ολοκληρώνεται η συζήτηση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και δεν θα ασχοληθώ µε την παιδαριώδη
παράκληση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης που σας αντιµετωπίζει σαν γυµνασιάρχη να µε εγκαλέσετε στην τάξη.
Θα κάνω µόνο µία δήλωση που αφορά τη στάση µας στη σηµερινή διαδικασία.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι αυτήν τη στιγµή διεξάγεται ένα
πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδοµένα πραξικόπηµα, µία
εκτροπή.
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Δεν ξέρεις τι είναι πραξικόπηµα
και µιλάς.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μία κοινοβουλευτική και συνταγµατική εκτροπή, µε προφανή σκοπιµότητα
να µη συζητηθεί στη Βουλή η ουσία των µεγάλων ζητηµάτων που
θέτει αυτό το πολυνοµοσχέδιο του τριπλού εγκλήµατος, που
αφορά τις τράπεζες και το δηµόσιο πλούτο, που αφορά µία
σειρά επαγγελµατικών οµάδων, που αφορά την κατάρρευση του
ασφαλιστικού συστήµατος.
Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, εµείς, αυτήν την εκτροπή από
την αρµόζουσα και προβλεπόµενη κοινοβουλευτική διαδικασία,
δεν µπορούµε ούτε να την αναγνωρίσουµε ούτε να την νοµιµοποιήσουµε. Όπως γνωρίζετε, έχουµε καταθέσει, βεβαίως, ονοµαστική ψηφοφορία σε σχέση µε το πολυνοµοσχέδιο, αλλά
αυτήν την απόφασή σας –την πρωτοφανή, επιτρέψτε µου, απόφαση- να θέσετε πριν διεξαχθεί συζήτηση, όπως ορίζει ο Κανονισµός, στην κρίση της Ολοµέλειας την εγκυρότητα ή µη της
πρόταση δυσπιστίας, δεν µπορούµε να την αναγνωρίσουµε. Αν
την αναγνωρίσουµε και τη νοµιµοποιήσουµε, τότε ποτέ άλλοτε
σε αυτό το Κοινοβούλιο δεν θα µπορεί να εγκρίνεται πρόταση
δυσπιστίας, διότι κάθε φορά, η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα κρίνει αν θα µπορεί να ξεκινήσει ή όχι η συζήτηση.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, εµείς να νοµιµοποιήσουµε κάτι το οποίο
είναι πέρα και έξω από το πλαίσιο της δηµοκρατίας και της λογικής και αποχωρούµε, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να διευκρινίσω στο Σώµα ότι ο
Πρόεδρος και το Προεδρείο, δεν θα είχε καµµία αντίρρηση να
συζητάµε εδώ µέρες ολόκληρες. Δεν φοβόµαστε τη συζήτηση
και δεν έχουµε κανένα πρόβληµα.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι νέου τύπου προσπάθειες, όπου θα
κατατίθεται πρόταση µοµφής κατά Υπουργού, γιατί εισάγει διάταξη προς ψήφιση, δεν µπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή. Αν η πρόταση µοµφής συνοδευόταν από οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα και
άλλες δικαιολογίες, ίσως θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε.
Τέτοιου είδους πρόταση δυσπιστίας σε Υπουργό δεν έχει ξαναγίνει και δεν µπορεί και να υπάρξει. Λυπούµαι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ απεχώρησε. Η απόφαση του Προέδρου είναι αυτή και παρακαλώ να
συνεχίσουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συγκεκριµένη συζήτηση.
Παρακαλώ τον κ. Παναγιώτη Ρήγα να πάρει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίναµε
µάρτυρες µίας πρωτοφανούς συµπεριφοράς κόµµατος Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε µία κρίσιµη για το έθνος, τη χώρα και
το λαό στιγµή. Τη στιγµή που η πατρίδα µας αλλάζει σελίδα,
αξιοποιεί τις θυσίες και τον πόνο ενός ολόκληρου λαού για τέσσερα χρόνια και βγαίνει στο ξέφωτο, διάλεξαν αυτοί που αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων, να βάλουν µε διαδικαστικό
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τρόπο εµπόδια στην ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψήφισης ενός κρίσιµου νοµοσχεδίου. Ενός νοµοσχεδίου, που σε τρία
άρθρα περιλαµβάνει σηµαντικά, για τη χώρα µας και το µέλλον
της, ζητήµατα.
Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι η Κυβέρνηση, αυτήν τη στιγµή
έχει στα χέρια της τις τύχες της χώρας και θα πρέπει µε αποφασιστικό τρόπο να προχωρήσουµε στα επόµενα βήµατα. Από
αύριο κιόλας, µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, η χώρα µας θα
ακολουθήσει ένα-ένα τα βήµατα που πρέπει, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους, να εκταµιευθούν
τα χρήµατα τα οποία είναι απαραίτητα για να µπορέσει η χώρα
να αντιµετωπίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις και κυρίως να
ξεκινήσει µία απαραίτητη και αναγκαία αναπτυξιακή πορεία, έτσι
ώστε το πρωτογενές πλεόνασµα να είναι βιώσιµο, να µην είναι
µία προσωρινή επιβεβαίωση των προσπαθειών που έκανε ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτήν τη στιγµή δεν φτάσαµε τυχαία.
Δεν ήλθαν έτσι τα πράγµατα µε τον «αυτόµατο πιλότο» σ’ αυτήν
την πραγµατικά επιτυχηµένη για τη χώρα συγκυρία. Έγιναν προσπάθειες. Κάποιοι ανέλαβαν φορτίο και έφεραν τη χώρα µέχρι
εδώ. Δυστυχώς, δεν ξεκινήσαµε όλοι µαζί την προσπάθεια.
Υπήρξε η αρχική στιγµή όπου η χώρα, κρεµασµένη από ένα
λεπτό σχοινάκι πάνω από το γκρεµό, έπρεπε να πάρει αποφάσεις. Τότε το ΠΑΣΟΚ πήρε την απόφαση, φορτώθηκε ένα εθνικό
φορτίο υπερβολικό, ίσως και πάνω απ’ αυτό που µπορούσε να
αντέξει και προχώρησε µε αποφασιστικά µέτρα στο να ελαχιστοποιήσει το µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, στο να µπορέσει να
αναδιατάξει τα προβληµατικά δηµοσιονοµικά της χώρας.
Ακούσαµε για το εγκληµατικό PSI, δηλαδή για το «κούρεµα».
Από ποιους; Απ’ αυτούς που σήµερα ζητούν «κούρεµα» του δηµόσιου χρέους και χαρακτηρίζουν εγκληµατικό το «κούρεµα»
που έγινε στο ιδιωτικό χρέος µε το PSI. Ποια είναι η συνέπειά
τους; Πώς µπορεί ο λαός να τους πιστέψει και να τους εµπιστευθεί, όταν σήµερα το δηµόσιο χρέος της χώρας δεν είναι πλέον
επιθετικό; Είναι ένα δηµόσιο χρέος, που κατά 80% ανήκει σε δηµόσιους δανειστές και το 20% ανήκει µόνο σε ιδιώτες. Αυτό το
δηµόσιο χρέος είναι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο εύκολα αντιµετωπίσιµο απ’ ό,τι ήταν προηγουµένως, όταν το δηµόσιο χρέος
της χώρας κατείχαν ιδιώτες.
Αυτήν τη στιγµή, γίνεται µία προσπάθεια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για τη σωτηρία κάποιων τραπεζών, οι
οποίες πρέπει να µείνουν ως «πυλώνες» του τραπεζικού µας συστήµατος.
Ακούστε γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µας κατηγόρησε και
γιατί µας απείλησε ότι θα οδηγηθούµε ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ακούστε, σας παρακαλώ. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Μας λένε
λοιπόν: «Πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, µε πρώτη
την Eurobank». Σ’ αυτό συµφωνούµε όλοι. Τι θα κάνουµε, λοιπόν,
για να την ανακεφαλαιοποιήσουµε; Δύο λύσεις υπάρχουν. Η µία
λύση, είναι να την ανακεφαλαιοποιήσουµε µέσω πώλησης των
µετοχών στον ιδιωτικό τοµέα και η δεύτερη λύση, είναι να πληρώσει το δηµόσιο πάλι την ανακεφαλαιοποίηση.
Ακούστε, λοιπόν, το συλλογισµό τους. Λένε: «Πόσο θα πουλήσετε στους ιδιώτες τις µετοχές; Θα τις πουλήσετε φθηνά, εξευτελιστικά;». Να θυµίσω ότι σήµερα η µετοχή της Eurobank είναι
0,44 λεπτά του ευρώ περίπου. Η αγορά από το ταµείο, όταν
έγινε, ήταν 1,21 ευρώ περίπου. Μας λένε λοιπόν: «Εάν δεν «πιάσετε» αυτήν τη στιγµή την ίδια τιµή, θα έχετε διαπράξει το αδίκηµα της απιστίας».
Και τους ρωτάµε: «Εάν, λοιπόν, βγούµε στην αγορά και ζητήσουµε 1,21 ευρώ τη µετοχή και δεν βρεθεί καθένας ιδιώτης να
αγοράσει τη µετοχή σε αυτήν την τιµή –που δεν θα βρεθεί- το
επόµενο βήµα ποιο είναι»; Θα πρέπει το ταµείο, δηλαδή το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή το δηµόσιο χρέος να αγοράσει τη µετοχή
µε 1,21 ευρώ. Αυτό δεν θα είναι απιστία; Δεν θα είναι ζηµιά σε
βάρος του δηµοσίου; Ποια είναι η λογική της πρότασής τους; Τι
είναι αυτό που προτείνουν;
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, εµείς λέµε ότι ένα µέρος των µετοχών
που θα κατέχει το ταµείο πωλείται στους ιδιώτες. Όχι όλο. Γιατί;
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Για να µπει φρέσκο, ιδιωτικό χρήµα στο τραπεζικό σύστηµα. Για
να µπορέσει η διεθνής αφορά να εµπιστευτεί τις ελληνικές τράπεζες. Για να µπορέσει η µετοχή να ανέβει και να ανέβει και η
αξία των µετοχών που θα έχουν µείνει στα χέρια του ταµείου.
Και µια σηµαντική αλήθεια. Από τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ
που ακούµε ότι έδωσε το δηµόσιο χρέος, δηλαδή το δηµόσιο,
για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες µέχρι αυτήν τη στιγµή
–πριν πωληθούν οι µετοχές- έχουν δοθεί µόνο 13 δισεκατοµµύρια ευρώ για να προστατέψουµε 170 δισεκατοµµύρια καταθέσεις. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτήν την αλήθεια θα πρέπει ο
ελληνικός λαός να την ακούσει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνουµε αυτήν τη στιγµή ένα βήµα. Κάνουµε ένα βήµα αποδεχόµενοι σηµαντικές αλλαγές σε πολλούς
τοµείς της αγοράς και της οικονοµίας. Υπάρχουν θέµατα µε τα
οποία προφανώς υπάρχει προβληµατισµός και δεν είναι µικρά
αυτά τα θέµατα, γιατί έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη της
χώρας, µε παραγωγικούς τοµείς της χώρας. Ούτε το γάλα είναι
µικρό θέµα ούτε τα τσιµέντα είναι µικρό θέµα ούτε τα θέµατα
των φαρµακείων είναι µικρό θέµα.
Όµως, έγινε η καλύτερη δυνατή διαπραγµάτευση. Έγιναν οι
καλύτερες δυνατές ρυθµίσεις. Προφανώς µπορεί να υπάρχουν
ακόµα προβλήµατα και κενά. Όµως, παρ’ όλα αυτά δεν µπορούµε για τα επί µέρους να χάνουµε τη συνολική εικόνα. Και η
συνολική εικόνα είναι θετική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Αυτό κρατάµε και το περνάµε ως µήνυµα αισιοδοξίας στους Έλληνες πολίτες που περιµένουν επιτέλους να δουν µία ελπίδα, ένα φως σε αυτήν την προσπάθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Με αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο δείχνουµε στον ελληνικό λαό την ελπίδα. Δείχνουµε στον ελληνικό
λαό την προοπτική.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας καλώ παρ’ όλες τις όποιες ενστάσεις,
προβληµατισµούς και ίσως επί µέρους αντιρρήσεις υπάρχουν,
να δώσουµε θετική ψήφο σε αυτό το νοµοσχέδιο, έχοντας την
πεποίθηση ότι η χώρα µας αλλάζει σελίδα, µπαίνει στο ξέφωτο
και ο ελληνικός λαός θα µπορέσει επιτέλους µε το πρωτογενές
πλεόνασµα που κατανέµεται, να δει ελπίδα, να δει φως στην
άκρη του τούνελ. Συνάδελφοι, η χώρα µας πραγµατικά αλλάζει
σελίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουβέλη, έχετε
εσείς τον λόγο. Να προηγηθεί ο κ. Κουίκ που είναι στη σειρά;
Εσείς ό,τι πείτε. Εσείς έχετε ζητήσει τον λόγο και µετά η κ. Παπαρήγα.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Δεν έχω αντίρρηση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ούτε εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουίκ, έχετε τον
λόγο αφού σας παραχωρούν τη σειρά τους οι δύο πολιτικοί Αρχηγοί αλλά να είστε µέσα στο χρόνο του επταλέπτου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι προϊόν µιας άθλιας
πολιτικής µεθόδευσης, ο τρόπος µε τον οποίον εκβιαστικά φέρνετε ένα πολυνοµοσχέδιο σε τρία άρθρα, εκβιάζοντας τους Βουλευτές να πουν σε όλα «ναι».
Επίσης, αυτό είναι σαν συνέχεια της κατάλυσης της λειτουργίας της Βουλής όπως πρέπει να λειτουργεί, των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που υπέγραφε σωρηδόν ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας ο κ. Κάρολος Παπούλιας, συνυπεύθυνος των όσων
συµβαίνουν µέσα εδώ στο Κοινοβούλιο µε όλη αυτήν την αντισυνταγµατική διαδικασία.
Μιλάτε, κύριοι της Κυβέρνησης, για πρωτογενές πλεόνασµα
και αναφέροµαι στον Υπουργό Οικονοµικών αλλά και στον
Υπουργό Ανάπτυξης. Ποιο πρωτογενές πλεόνασµα, κύριε Χατζηδάκη, για να καταλάβω;
Δεν ξέρω τι µεροκάµατο έχετε κάνει στη ζωή σας αλλά, ξέ-
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ρετε, έχω δουλέψει κι έχω φτιάξει και λεµονάδες, αυτές που
φτιάχνετε εσείς τώρα. Γιατί το πλεόνασµα που λέτε, είναι µια λεµονάδα µε στυµµένες λεµονόκουπες. Έχετε κάνει λεµονόκουπα
τον ελληνικό λαό.
Λέει ο κ. Στουρνάρας στην συνέντευξή του: «Εγώ έκλεισα τον
κύκλο µου αλλά βγάλαµε την Ελλάδα από τον τάφο». Να του πω
ότι την Ελλάδα κατ’ αρχήν την έβαζε -για να φτάσουµε εδώ που
φτάσαµε- βήµα-βήµα στον τάφο της, το κόµµα το οποίο υπηρετεί. Κύριε Χατζηδάκη, αυτό το κόµµα της δεκαετίας του 1980,
µας έβαζε σταδιακά µέσα στον τάφο µαζί µε τις συντεχνίες, τις
«πράσινες ακρίδες» τύπου Άκη Τσοχατζόπουλου! Είναι αυτοί οι
οποίοι σήµερα έχουν γίνει οι εταίροι σας, οι φίλοι σας. Είναι
αυτοί, που σήµερα απέδειξαν στον κ. Βενιζέλο ότι αυτόν έχετε
εσείς αρχηγό του συνασπισµού σας. Δεν βγάλατε την Ελλάδα
από τον τάφο. Την Ελλάδα τη ρίξατε µέσα βαθιά στον οικονοµικό
τάφο της µε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες λουκέτα, µε εκατόν
πενήντα χιλιάδες ανέργους, µε πέντε χιλιάδες αυτοκτονίες.
Ρωτώ εσάς, κύριε Χατζηδάκη, γιατί βλέπω ότι ο κ. Στουρνάρας
έφυγε. Θέλετε να πάµε µαζί µια βόλτα µέχρι την αγορά Καπάνη
Θεσσαλονίκης, εκεί που ήµουν προχθές; Μια βόλτα να πάµε οι
δυο µας. Σας διαβεβαιώ ότι κανείς δε θα σας πειράξει. Να ακούσετε όµως τη φωνή του εµπόρου.
Μιλάτε για επιστροφή κοινωνικού µερίσµατος. Μας αντέγραψε
ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις 19 Μαρτίου, βγάλαµε την ανακοίνωση που έλεγε
ότι για επιταγές τύπου Ράλλη. Μας αντέγραψε ο κ. Τσίπρας.
Μακάρι να µας αντέγραφε και σε άλλα ζητήµατα. Όπως για
παράδειγµα στην αγωνία που έχουµε για τη Θράκη µας. Να έρθει
να µας αντιληφθεί στην αγωνία που έχουµε να µην αφήσουµε τη
Θράκη στα χέρια της Άγκυρας. Μη γελάτε, κυρία Ρεπούση. Η
Άγκυρα, πάει να κάνει αυτό που κάνετε εσείς, η κ. Δραγώνα, η
Φραγκουδάκη και όλοι οι γνωστοί της παρέας, που αρχίζετε από
τώρα να αµφισβητείτε µε διήµερα συνέδρια τη Συνθήκη της Λοζάνης, την ώρα που ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
–και όχι µόνο- αλλά και πολιτευτές από τη Νέα Δηµοκρατία –και
όχι µόνο- διαφηµίζουν τις περιοδείες δίγλωσσα, όταν ξέρουµε
ότι η γλώσσα της Ελλάδας είναι µια. Είναι η ελληνική. Και µε Βουλευτές των κοµµάτων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να φωτογραφίζονται κάτω από την πράσινη σηµαία, όταν έχουν δώσει εδώ
όρκο στην ελληνική σηµαία. Η σηµαία της Θράκης είναι η ελληνική σηµαία και καµµία άλλη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν εννοεί την σηµαία
του ΠΑΣΟΚ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εµείς είµαστε µωρέ µαζί µε
τον ΣΥΡΙΖΑ; Κολλεγιά έχετε, εµείς είµαστε µαζί; Η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ έχετε γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ πολύ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Ελάτε κύριε Κεγκέρογλου µαζί µου, παρακαλώ πολύ, στη Θράκη για να καταλάβετε.
Ελάτε να δείτε ποιοι είναι στην ουρά έξω από την πόρτα του προξενείου. Ελάτε! Αλλά µιλάτε εσείς, ο αρχιτέκτονας - πατέρας, ο
αρχισυνεταιριστής που έχει διαλύσει το συνεταιρισµό, που έχει
διαλύσει τους κτηνοτρόφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Κουίκ,
µην απευθύνεστε προσωπικά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Ξέρω πολύ καλά τι
λέω, κύριε Πρόεδρε. Μην τους υπερασπίζεστε εσείς, κύριε Πρόεδρε. Ανήκετε σε έναν άλλο χώρο και όµως έχετε γίνει συνέταιροι µαζί τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουίκ, παρακαλώ,
όχι προσωπικές αιχµές κατά συναδέλφων. Συνεχίστε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Και µια που µιλάτε για
επιστροφή κοινωνικού µερίσµατος, τις αδικίες τις έχετε αντιληφθεί; Για παράδειγµα, από 1.500 ευρώ και πάνω για τους ένστολους δεν θα το πάρουν. Από 1.500 ευρώ και κάτω θα το πάρουν.
Δηλαδή, ο αστυνοµικός που παίρνει από 1.500 ευρώ και πάνω,
που σηµαίνει ότι πια έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά και
τα σπουδάζει, δεν θα πάρει µία! Και θα το πάρει ο κάτω από τα
1.500 ευρώ, ο νεαρός αστυνοµικός που βεβαίως πρέπει να τα
πάρει, για να βγει µε την κοπελιά του –και καλά θα κάνει να βγει
µε την κοπελιά του- αλλά αυτό είναι κοινωνική ευαισθησία; Έτσι
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το βλέπετε εσείς; Αυτές είναι οι επιταγές σας τύπου Ράλλη!
Ως προς τα φωτοβολταϊκά, έχετε ρηµάξει τους ανθρώπους.
Μιλάµε για ένα νέο χρηµατιστήριο του 1999 που το έκαναν οι συνέταιροί σας στην Κυβέρνηση, κύριε Χατζηδάκη.
Μιλάτε για το γάλα. Χτύπηµα στην πρωτογενή παραγωγή.
Ρωτώ εδώ τους συναδέλφους: Πότε έγινε εδώ µια οργανωµένη
συζήτηση για γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία; Όταν µάλιστα έχουµε µια Κυβέρνηση µε φτερά, να µην κάνουµε για την
πτηνοτροφία µια συζήτηση ή για την αλιεία, όταν η Ελλάδα είναι
γεµάτη από θάλασσα; Ποτέ!
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο που αφορά το Σώµα, κύριε
Πρόεδρε και κλείνω µε αυτό. Στη Θράκη –και αυτό δεν το λέω
επειδή κατεβαίνω υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, χωρίς να έχω καµµία δέσµευση από κανέναν,
χωρίς να έχω προσκυνήσει ποτέ κανένα προξενείο- υπάρχει ένα
νήπιο πέντε ετών, το οποίο βιάστηκε, ένα ξανθό ποµακάκι, που
το πήρε η πρόνοια και το πήγε αλλού µαζί µε τη µάνα την πολύτεκνη και τώρα η πρόνοια, κύριε Χατζηδάκη, το έχει παρατήσει
στο έλεος του Θεού. Δεν έχει η µάνα να πληρώσει ενοίκια, δεν
έχει η µάνα να πληρώσει τίποτα. Ζητώ από τον Υπουργό Εργασίας, τον κ. Βρούτση, να υπογράψει τη συνέχεια της προστασίας
αυτής της γυναίκας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Και δηλώνω ότι µέχρι
να το υπογράψει –κι επειδή έτσι κι αλλιώς αφαιρείτε επιδόµατα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τον κόσµο- τα επιδόµατα, τα οποία κακώς παίρνουµε για τη
συµµετοχή µας στις επιτροπές της Βουλής, θα τα καταθέτω κάθε
µήνα µέσω της Βουλής στο λογαριασµό αυτής της γυναίκας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,, για να κλείσουµε το θέµα της υποβολής πρότασης µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι σήµερα 30 Μαρτίου του 2014, υπεβλήθη στο
Προεδρείο πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα κι εβδοµήντα
ενός Βουλευτών του κόµµατός του.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 150 του Κανονισµού της Βουλής, η πρόταση µοµφής πρέπει να είναι γραπτή και
να υπογράφεται από πενήντα τουλάχιστον Βουλευτές. Κατά συνέπεια, επειδή έχει κατατεθεί στα Πρακτικά η πρόταση και υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών, για την οικονοµία του
χρόνου το κείµενο της προτάσεως έχει κατατεθεί στα Πρακτικά.
Η Κυβέρνηση, κατά τον Κανονισµό της Βουλής, θα πρέπει να
προτείνει σε ποια από τις δύο επόµενες συνεδριάσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, Δευτέρα ή Παρασκευή, επιθυµεί να συζητηθεί
η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής.
(Η κατατεθείσα πρόταση µοµφής έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Φώτης Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσµατος γίνεται αντικείµενο αντιπαράθεσης µε επικοινωνιακούς όρους. Η Κυβέρνηση, επιχειρεί τη δηµιουργία επίπλαστης ευφορίας, η Αντιπολίτευση, το µηδενισµό του ζητήµατος.
Εµείς έχουµε µία διαφορετική προσέγγιση.
Σε ό,τι αφορά τη διανοµή του πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία είχαν αποδεχθεί, η υπεραπόδοση
στην κάλυψη των δηµοσιονοµικών στόχων να δεσµεύεται στο λογαριασµό αποπληρωµής του δηµοσίου χρέους.
Η Δηµοκρατική Αριστερά –και προεκλογικά και στη διάρκεια
της συµµετοχής της στην κυβέρνηση- έθεσε θέµα τροποποιήσεων του µνηµονίου µεταξύ αυτών και της συγκεκριµένης ρύθµισης. Έτσι, ας είναι η µνήµη ζωντανή, το Νοέµβριο του 2012,
συµπεριελήφθη η ρύθµιση ότι το 70% της εκάστοτε υπεραπόδοσης του δηµοσιονοµικού στόχου, θα επιστρέφει µε µέτρα κοινωνικής στήριξης στις οµάδες που αντιµετωπίζουν τα σοβαρότερα
προβλήµατα.
Υπενθυµίζω ότι αυτήν την παρέµβασή µας θεωρούµε πάρα
πολύ σηµαντική, για να τονίσω την αντίληψη που ανέδειξε τη σύνδεση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε την κοινωνική προστασία. Σε αυτό το ειδικότερο θέµα εκφράζεται και η γενικότερα
διαφορετική µας λογική, που δεν ευθυγραµµίζεται µε τις θέσεις
των δανειστών και δεν κινείται στην αφοριστική λογική της απόρριψης χωρίς εναλλακτική θέση. Αυτή η ρύθµιση πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο, δηλαδή να επιστραφεί το 70% του πρωτογενούς πλεονάσµατος στην κοινωνία και όχι µόνο τα περίπου 500
εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέτος µπορεί να δοθεί κοινωνικό µέρισµα, διότι για το 2013 η πρόβλεψη-στόχος, ήταν το µηδενικό πλεόνασµα.
Τι θα γίνει όµως τα αµέσως επόµενα χρόνια, που οι στόχοι
αναφέρονται σε 2,5 έως και 6 δισεκατοµµύρια ευρώ; Πώς θα επιτευχθούν αυτά; Και πώς θα γίνει δυνατή η επιστροφή ποσών σε
κοινωνικές δράσεις; Απαιτείται άµεση αναθεώρηση και προσγείωση των υπερφιλόδοξων οικονοµικών στόχων των αµέσως εποµένων ετών. Η διατήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων σε τόσο
υψηλά επίπεδα, θα αποστερήσει κρίσιµους πόρους και από την
οικονοµία και από την κοινωνία.
Απαιτείται, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ταυτόχρονα
διαφορετική ρύθµιση σχετικά µε τη διανοµή των πλεονασµάτων.
Εφεξής, η επιστροφή σε κοινωνικές δράσεις πρέπει να µην αφορά το ποσό άνω του δηµοσιονοµικού στόχου που έχει τεθεί, αλλά
να επιστρέφει το 30% του όποιου πλεονάσµατος από το πρώτο
ευρώ, ανεξαρτήτως της καλύψεως του δηµοσιονοµικού στόχου.
Ζήτηµα, βέβαια, καθοριστικής σηµασίας είναι ο τρόπος επίτευξης του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Πιστεύουµε ακράδαντα,
πως µπορούσε να επιτευχθεί µε άλλη πολιτική, όχι µε υπερφορολόγηση, όχι µε τεράστια µείωση των µισθών και περικοπή των
απαραίτητων κοινωνικών δαπανών.
Πέραν όµως όσων έχουν συντελεστεί, οφείλουµε να πούµε καθαρά ότι χωρίς αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής, η επίτευξη
των δηµοσιονοµικών στόχων στο µέλλον δεν θα είναι δυνατή. Και
βεβαίως η αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής, δεν είναι η παραποµπή του ζητήµατος στη λήψη νέων µέτρων στο µέλλον. Αυτό
µπορεί να διευκολύνει προεκλογικά βέβαια την Κυβέρνηση αλλά
δεν λύνει το πρόβληµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια νέα µέτρα έρχονται να
πλήξουν ακόµη περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις; Μιλήστε,
κύριοι της Κυβέρνησης, καθαρά. Τι άλλο πρόκειται να επέλθει
για τις εργασιακές σχέσεις και την περαιτέρω αποδιάρθρωσή
τους; Η πλήρης απελευθέρωση των εταιρειών ενοικίασης εργαζοµένων; Η ανταπεργία, το γνωστό lock out των εργοδοτών; Τι
σηµαίνει η ανακοίνωση της τρόικας ότι «οι µεταρρυθµίσεις της
εργατικής νοµοθεσίας καθυστερούν, οι αρχές όµως έχουν δεσµευθεί να τις υλοποιήσουν σταδιακά εντός του έτους 2014»;
Χρειάζεται να αποκρουστεί η λογική της λιτότητας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, και να αντικατασταθεί από την πολιτική, που
θα συνδέει την δηµοσιονοµική προσαρµογή µε την ανάπτυξη,
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που θα έχει στο επίκεντρο τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Απαιτείται νέα συµφωνία µε τους εταίρους, που θα µεταβάλλει τις
σχέσεις της χώρας µε την τρόικα, ώστε η χώρα να ανακτήσει –
να επανακτήσει, ακριβέστερα – την αυτονοµία των πολιτικών
αποφάσεων.
Αλλά πέραν τούτου, είναι η ώρα που η ελληνική πλευρά πρέπει
να διεκδικήσει ρυθµίσεις, ευνοϊκές ρυθµίσεις. Αν η ελληνική Κυβέρνηση απουσιάζει από το τραπέζι της διαπραγµάτευσης ή εµφανίζεται χωρίς ένα συγκεκριµένο και ρεαλιστικό διεκδικητικό
πλαίσιο, είναι αναπόφευκτο οι αποφάσεις των άλλων να µην είναι
ευνοϊκές για τη χώρα µας. Και δεν πρέπει να αποφασίσουν οι δανειστές για εµάς χωρίς εµάς.
Και ξεκαθαρίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τούτο. Όσοι νοµίζουν ότι µέσα από επικοινωνιακές προσεγγίσεις θα λυθούν τα
προβλήµατα, κάνουν τουλάχιστον λάθος. Οι στρατιές των ανέργων, των απλήρωτων εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα, των ανασφάλιστων πολιτών χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη, δεν
µπορούν να συµµεριστούν το «αφήγηµα της επιτυχίας».
Η Ελλάδα, είναι η µία από τις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εθνικό ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Και η δαπάνη
για τη στήριξη των ανέργων, αυτή που γίνεται στην Ελλάδα, αποτελεί κλάσµα της δαπάνης που διαθέτει µια τυπική χώρα του
ΟΟΣΑ.
Η οικονοµική ανάκαµψη, ακόµη και όταν θα έχει εδραιωθεί, δεν
θα τερµατίσει διόλου σύντοµα την κοινωνική κρίση και την κρίση
στην αγορά εργασίας. Γιατί είναι διαφορετικό το πέρασµα την
ανάπτυξη που θα ωφελήσει τους λίγους, όσους είναι προνοµιακά
τοποθετηµένοι σε θυλάκους ανάπτυξης και διαφορετικό ένα µοντέλο, ένα πρότυπο ανάπτυξης µε διάχυση των ωφελειών στους
πολλούς.
Είναι διαφορετική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία άνεργη
ανάπτυξη από ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα έχει ως πρώτο
και αδιαπραγµάτευτο στόχο τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Είναι διαφορετικό να διαµορφώνεις µία οικονοµία των ολιγοπωλίων, των ηµετέρων, των συµφερόντων και της µεγέθυνσης των
ανισοτήτων και διαφορετικό να προβαίνεις σε ρυθµίσεις, που ναι
θα ενισχύουν τον ανταγωνισµό αλλά ταυτόχρονα θα ανανεώνουν
τα εργασιακά δικαιώµατα.
Οι τρόποι επίτευξης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας διαφέρουν. Η δική µας πρόταση είναι διαφορετική, είναι προοδευτική,
αναδεικνύει και υποστηρίζει ένα διαφορετικό κοινωνικό κράτος
παροχής υπηρεσιών, που µε τον τρόπο λειτουργίας του θα αυξάνει το ΑΕΠ και θα υποβοηθά τη λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα
σε υγιείς παραγωγικές βάσεις. Είναι ένα επιθετικό πρόγραµµα
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης µε στόχο –πρέπει να µπει
στόχος- τη µείωση της ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες
τα επόµενα τρία χρόνια. Είναι ένα ενισχυµένο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, µε αναπροσανατολισµό των πόρων σε πεδία
που προσφέρουν µεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωµα. Χρειάζεται µία ανασυγκρότηση του δηµόσιου τοµέα µε ποιοτική αναβάθµιση και όχι µε αυτές τις απαράδεκτες οριζόντιες απολύσεις.
Χρειάζεται µία δίκαιη φορολογική µεταρρύθµιση και όχι παραποµπή του θέµατος στο µέλλον, όπως έκαναν Νέα Δηµοκρατία
και ΠΑΣΟΚ µε την πρόσφατη προγραµµατική τους συµφωνία.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πώς µπορείτε να θεωρείτε ότι λειτουργείτε συγκροτηµένα, όταν κάθε δίµηνο τουλάχιστον -κατά
κυριολεξία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε δίµηνο- φέρνετε
στη Βουλή πλειάδα διατάξεων τις οποίες ονοµάζετε «βελτιώσεις»
στη φορολογική νοµοθεσία. Μπορεί να είναι κι έτσι, όταν οι νέες
διατάξεις βελτιώνουν σε κάποια σηµεία τις αµέσως προηγούµενες, που ήρθαν να βελτιώσουν τις αµέσως πιο πριν διατάξεις
κ.ο.κ.. Είναι, όµως, αυτό φορολογική πολιτική;
Για δε το εξαγγελθέν δίκαιο φορολογικό σύστηµα, ας µην το
συζητάµε. Μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη για τη διαβεβαίωση του ελληνικού λαού ότι οι διατάξεις, για παράδειγµα, του
άρθρου 3 του νοµοσχεδίου µετά από τέσσερις µήνες, δεν θα
επανέλθουν για αλλαγή και τροποποίηση; Και όχι βέβαια γιατί θα
έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες.
Και κάτι άλλο απολύτως συναφές. Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο βηµατισµός της χελώνας µε τον έλεγχο και τη φορολόγηση των εµβασµάτων του
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εξωτερικού της περιόδου 2009-2012, όταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες από τις πενήντα τέσσερες χιλιάδες υποθέσεις παρουσιάζουν
τουλάχιστον σοβαρά προβλήµατα; Μόλις εκατόν σαράντα έξι
έλεγχοι επί χιλίων εβδοµήντα µίας υποθέσεων έχουν περατωθεί
µέχρι τώρα. Και εδώ τα στοιχεία τα διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος. Λίστες Λαγκάρντ και λίστα Λιχτενστάιν συζητούνται αλλά
τα αποτελέσµατα είναι πενιχρότατα. Γιατί δεν ελέγχονται οι υποθέσεις;
Είναι ζήτηµα πλέον τιµής και αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος και προφανώς ηθικής τάξεως έναντι των πολιτών που υποφέρουν από την υπερφορολόγηση. Εµείς θα επιµένουµε και µε
κάθε µέσο που διαθέτουµε, θα ζητάµε επίµονα να ελεγχθούν
όλες αυτές οι υποθέσεις. Αφού έχουν ξεπεραστεί τα θεσµικά εµπόδια, τι είναι αυτό που εµποδίζει τον έλεγχο και τα αποτελέσµατά του; Και βεβαίως, απόλυτα δικαιολογηµένα εγείρεται αν
όχι η βεβαιότητα, η υποψία ότι υπάρχει το στοιχείο επιλογής
στην καθυστέρηση ελέγχου αυτών των υποθέσεων.
Είµαστε αντίθετοι µε την κυβερνητική πολιτική που συνδυάζει
την οικονοµική αναποτελεσµατικότητα µε την κοινωνική αδικία.
Διαφωνούµε, βέβαια, και µε την πολιτική που αρκείται σε εύκολους αφορισµούς, αντιτίθεται σε αναγκαίες αλλαγές, αθροίζει
συντεχνιακά αιτήµατα και εµφορείται από έναν παρωχηµένο κρατισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου και τη δευτερολογία µου.
Εµείς προτείνουµε τη δική µας εναλλακτική συγκεκριµένη και
υπεύθυνη στρατηγική για τη δηµοκρατική έξοδο από την κρίση,
µε ένα εθνικό σχέδιο προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Κύριοι Υπουργοί, η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, περιλαµβάνει
προτάσεις που κάποιες απ’ αυτές είναι σε σωστή κατεύθυνση
εξορθολογισµού. Όµως, για εµάς, η κυριακάτικη αργία, η ενιαία
τιµή του βιβλίου, το φρέσκο ψωµί στους φούρνους, τα φαρµακεία, η προστασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, δεν αποτελούν
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Είναι αναγκαίες αυτές οι ρυθµίσεις, προκειµένου να αποτραπούν µονοπωλιακές καταστάσεις
και κοινωνικά ανεπιθύµητα αποτελέσµατα.
Ειδικά για το γάλα, παρά το χλευασµό που επέλεξαν κάποιοι
για να αντιµετωπίσουν αυτό το πολύ σηµαντικό ζήτηµα, η αντιµετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών τιµών στην αγορά, απαιτεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο
κύκλωµα παραγωγής και εµπορίας, και όχι µέτρα που θα χτυπήσουν την ελληνική παραγωγή, αυξάνοντας κατακόρυφα τις εισαγωγές.
Πρέπει να δοθεί λύση στο υψηλό κόστος της ενέργειας µε την
υιοθέτηση ειδικού τιµολογίου, να εξυγιανθεί ο τρόπος καθορισµού των τιµών, να ενισχυθούν οι δράσεις, για τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσα από συλλογικές µορφές δραστηριοποίησης των παραγωγών. Έχουµε τονίσει κατ’ επανάληψη την
αναγκαιότητα µείωσης του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα κτηνιατρικά φάρµακα και αναλώσιµα. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί στη Γερµανία και την Ολλανδία να παράγονται ζωοτροφές µε 7% και 6% ΦΠΑ, στην Ιταλία και την Ισπανία
µε 4% ΦΠΑ και εδώ, σ’ αυτήν τη χώρα, την Ελλάδα µε ΦΠΑ 13%.
Για να έρθω σε ένα καίριο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η όποια διευθέτηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είναι απαραίτητο να τίθεται υπό την έγκριση της Βουλής µε
την παρουσίαση όλων των δεδοµένων. Η ανακεφαλαιοποίηση και
η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος είναι καθοριστικής
σηµασίας για την οικονοµική σταθερότητα. Τα χρήµατα γι’ αυτήν
επιβαρύνουν το χρέος του κράτους, το χρέος των Ελλήνων πολιτών. Είναι, λοιπόν, ένα µέγιστο πολιτικό ζήτηµα και όχι ένα τεχνικό διαχειριστικό θέµα.
Το ερώτηµα είναι αν η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει µε ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο, µε όρους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος και ανάκαµψης της οικονοµίας στο σύνολό της ή αν
αντίθετα µε µία εσπευσµένη και άνευ όρων ιδιωτικοποίηση των
τραπεζών που θα θέσει εν αµφιβόλω τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και της οικονοµίας, πλήττοντας το δηµόσιο
συµφέρον.
Για να εξασφαλίσουµε το πρώτο και να αποτρέψουµε το δεύ-
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τερο χρειάζεται αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του τραπεζικού
συστήµατος. Δεσµευτικός στόχος πρέπει να είναι τα συνολικά
διαχρονικά έσοδα από τη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών
των τραπεζών που κατέχει το ελληνικό δηµόσιο µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, να καλύπτουν το κόστος της επένδυσης που έχει κάνει το δηµόσιο στηρίζοντας τις
τράπεζες, γι’ αυτό ζητάµε να υπάρχουν διευθετήσεις σε βάθος
χρόνου και όχι κάτω από την πίεση καταστάσεων και µάλιστα
κάτω από την πίεση ιδιωτικών συµφερόντων.
Ο λόγος για να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να είναι ειλικρινής και τα ιδιωτικά συµφέροντα στην υπόθεση αυτή είναι παρόντα και πιεστικά. Γι’ αυτό ζητάµε να προβλεφθούν ειδικές
ρήτρες, ώστε το Ταµείο να παραιτείται των δικαιωµάτων του σε
αυξήσεις κεφαλαίων µόνο στο µέτρο που αυτό δεν θίγει την κατοχή της καταστατικής πλειοψηφίας των µετοχών. Γι’ αυτό ζητάµε να µεταβιβάζει πακέτα µετοχών σε στρατηγικό εταίρο µε
δικαίωµα οφέλους από τυχόν µελλοντικές υπεραποδόσεις των
τραπεζών, προοπτική βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που υποθηκεύεται από τη διάταξη για τη διάθεση σηµαντικών ποσοστών των µετοχών που κατέχει το ταµείο σε τιµή κατώτερη
της τιµής κτίσης.
Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου διαφωνούµε µε την αλλαγή των
όρων άσκησης των δικαιωµάτων απόκτησης των µετοχών µε
τρόπο που µειώνει τις εξασφαλίσεις του δηµοσίου.
Δεσµευτικός στόχος πρέπει να είναι η λειτουργική εποπτεία
των συστηµικών τραπεζών, για όσο διάστηµα το ταµείο κατέχει
το ποσοστό εκείνο που εξασφαλίζει τον έλεγχο της διοίκησής
τους. Μόνο έτσι είναι δυνατό να ελέγχεται η πορεία των εργασιών των τραπεζών και η συµβατότητα της τραπεζικής πρακτικής
τους µε τις ανάγκες ανάκαµψης της πραγµατικής οικονοµίας.
Επίσης, µε την παροχή ρευστότητας στις αγορές, µε το φθηνό
και προσβάσιµο χρήµα στην πραγµατική οικονοµία.
Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε
φάση ανακεφαλαιοποίησης, κύριοι συνάδελφοι, οδήγησαν τις
τράπεζες σε µια πορεία ελεγχοµένων και αποµειούµενων ζηµιών,
δίνοντας προτεραιότητα στην πραγµατική οικονοµία, ενισχύοντας τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών
και υποστηρίζοντας όσο το δυνατό περισσότερο τις αξίες των
περιουσίων. Περιόρισαν τα επιτόκια χορηγήσεων στο µισό και
συµπίεσαν τα επιτοκιακά περιθώρια των τραπεζών τους από
2,5% που κυµαίνονταν στη δεκαετία του 2000, γύρω στο 0,5%.
Προτίµησαν, µέσω της ανάκαµψης της πραγµατικής οικονοµίας
να επιφέρουν και την ανάκαµψη των τραπεζών. Αυτοί πέτυχαν.
Εµείς, δυστυχώς, όχι.
Μια από τις βασικές αιτίες της παρατεταµένης ελληνικής κρίσης είναι η πολιτική που έχει αναγάγει τις τράπεζες σε αποκλειστικό µοχλό ανάκαµψης της πραγµατικής οικονοµίας. Είναι η
πολιτική που αφήρεσε τη ρευστότητα από τις επιχειρήσεις και
εγκλώβισε την οικονοµία σε φαύλο κύκλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Συνακόλουθο ζήτηµα είναι µέσω της λειτουργικής εποπτείας
να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των δανειοληπτών. Το παράδειγµα είναι χαρακτηριστικό. Σας υπενθυµίζω ότι στην Ιρλανδία
λειτουργεί ειδικό γραφείο δευτεροβάθµιας προσφυγής δανειοληπτών, που έχει αρµοδιότητα να προτείνει την αναθεώρηση
των χρηµατοδοτικών αποφάσεων των τραπεζών. Μάλιστα, η επιτυχία του θεσµού οδήγησε την κυβέρνηση να διευρύνει το όριο
αναθεώρησης για χρηµατοδοτήσεις µέχρι και 3 εκατοµµύρια
ευρώ.
Βέβαια, δεσµευτικός στόχος θα πρέπει να είναι ο πλουραλισµός του τραπεζικού συστήµατος και η αύξηση του ανταγωνισµού στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και η κατάργηση
εµποδίων εισόδου στον τραπεζικό κλάδο και η προσαρµογή του
πλαισίου ίδρυσης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τοπικής
εµβέλειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί η επόµενη µέρα να
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είναι ο έλεγχος των χρηµατοδοτικών πόρων από τέσσερις τράπεζες που θα κατευθύνουν σε οικονοµικούς φορείς και ιδιωτικούς φορείς κατά το δοκούν, χωρίς καν αξιοκρατικά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, χωρίς ίσες ευκαιρίες για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, χωρίς συνεκτική και συνολική αναπτυξιακή λογική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας να πω ότι καθήκον της πολιτικής είναι να δηµιουργεί τις συνθήκες για την οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα. Και αυτό δεν µπορεί να
γίνει, παρά µε την πραγµατική παραγωγική ανάπτυξη της οικονοµίας, µε την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και
µε την ανασυγκρότηση πολλών µικρών επιχειρήσεων.
Εσείς ενεργείτε διαφορετικά από αυτά που λέµε, µε πλήρη πολιτική συνείδηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, εάν µου
επιτρέπετε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς): Διαµορφώνετε σήµερα ένα τραπεζικό σύστηµα που θα δεσµεύει καθοριστικά και αρνητικά για το δηµόσιο συµφέρον και
το αύριο.
Είµαστε αντίθετοι µε αυτά που δεχθήκατε και αποφασίσατε.
Αυτά υπονοµεύουν την προοπτική µιας πραγµατικής ανάκαµψης
και καθηλώνουν και πάλι την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κυρία Παπαρρήγα.
AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, είµαι βέβαιη ότι αύριο στις λίγες σελίδες
που θα αφιερώσουν για το ΚΚΕ οι εφηµερίδες και γενικά ο
Τύπος, θα λένε το εξής: «µίλησαν και οι Βουλευτές του ΚΚΕ και
ως συνήθως έκαναν µια ανάλυση της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονοµίας και του καπιταλιστικού συστήµατος».
Δυστυχώς γι’ αυτούς που το πιστεύουν αυτό -γιατί µερικοί δεν
το πιστεύουν, αλλά το λένε επειδή το θεωρούν ένα καλό επιχείρηµα για το λαό- ενδιαφερόµαστε και για το γάλα και για τις τριετίες και για το επίδοµα µητρότητας, για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που τους αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις. Και οι
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ήταν κάτω από χειρότερες συνθήκες από
ό,τι στο δηµόσιο. Μας ενδιαφέρουν τα χαράτσια. Μας ενδιαφέρουν τα πάντα, αυτά που ταλαιπωρούν και βασανίζουν καθηµερινά το λαό. Και θα ήταν αδύνατο να µην το κάνουµε. Άλλωστε,
η συντριπτική πλειοψηφία των µελών και στελεχών του κόµµατος
είναι ένα κοµµάτι αυτού του φτωχού λαού. Δεν είναι, όµως, µόνο
αυτό. Είναι η ιστορία, τα χαρακτηριστικά, ο ρόλος, η αποστολή
και η φυσιογνωµία του κόµµατος.
Όµως, αυτοί που λένε «Αφήστε τώρα για τον καπιταλισµό. Δεν
ενδιαφέρεται ο λαός για αναλύσεις για τον καπιταλισµό. Ενδιαφέρεται για πρακτικές, αποτελεσµατικές λύσεις», ασχολούνται
πάρα πολύ µε τη θεωρία. Και θεωρία έχουν και ιδεολογία και
ασχολούνται µε τον καπιταλισµό και την καπιταλιστική οικονοµία
και θεωρητικά. Δεν λέω για τους δηµοσιογράφους. Ένα µεγάλο
µέρος των δηµοσιογράφων κάνει δουλειά µε τα δελτία Τύπου και
µε τα ραβασάκια. Μιλάω για τα στελέχη των κοµµάτων. Μόνο
που θεωρούν ότι αυτά είναι ψιλά γράµµατα, δεν είναι για το λαό.
Αυτά είναι για να τα συζητάµε στο Ινστιτούτο Λεβί, στο London
School of Economics, να τα συζητάµε στα σεµινάρια ή στα συµπόσια ή στα τραπέζια που κάνει ο «ECONOMIST», να τα συζητάµε µε τον κ. Σόρος, µε τον κ. Χάµπερµας κ.λπ.. Δεν είναι για
τον λαό. Ο λαός θέλει λύσεις.
Όµως, ο λαός ακούει για ανταγωνιστικότητα, κανόνες ανταγωνισµού, ευρωπαϊκή εµβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
Ευρωπαϊκή Ένωση της αµοιβαιότητας, της σύγκλισης, για ευελφάλεια. Το τι όρους έχει ακούσει ο ελληνικός λαός τα τελευταία
είκοσι χρόνια δεν λέγεται. Μιλάµε για καινούργιους όρους µε
παλιό περιεχόµενο, µε εξελισσόµενο περιεχόµενο. Αυτά δεν είναι
για το λαό. Και ο λαός δεν είναι όπως ήταν πριν από πενήντα χρόνια. Το µορφωτικό επίπεδο έχει ανέβει και έχει και τεράστια πρακτική πείρα. Ακούει για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού
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συστήµατος, ακούει για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ακούει
για τις «φούσκες», ακούει για τα warrants, ακούει χίλια δυο πράγµατα. Όµως, όχι, αυτά δεν θα τα αναλύσουµε στο λαό. Στο λαό
θα λέµε «ένα, δυο, τρία, τρεις το λάδι και το λαδόξιδο».
Εµείς κάνουµε και τα δυο. Άλλωστε, δεν έχει ανάγκη ούτε η
Νέα Δηµοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε άλλα κόµµατα από θεωρητικές συζητήσεις ή αναλύσεις στο λαό ως κόµµατα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα από το νηπιαγωγείο µιλάει για τον καπιταλισµό, στο
δηµοτικό, στο γυµνάσιο, στο λύκειο. Δεν λέµε για το πανεπιστήµιο. Δεν υπάρχει πόρος του συστήµατος που δεν κάνει ιδεολογική δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να την κάνουν τα κόµµατα τα ίδια
και οι Βουλευτές. Έχετε τους µηχανισµούς. Εµείς πρέπει να κάνουµε και τα δυο. Δύσκολο έργο που δεν συνδυάζεται εύκολα.
Πρέπει, όµως, να κάνουµε και τα δυο και τα κάνουµε και στους
τόπους δουλειάς και µε τις διαδηλώσεις και µε τις κινητοποιήσεις
και µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο διαθέτουµε.
Γιατί στο κάτω-κάτω πώς θα τοποθετηθούµε σήµερα σε µια
σειρά από διλήµµατα που µπαίνουν στο λαό; Παραδείγµατος
χάριν, λιτότητα ή ανάπτυξη; Εµείς λέµε: Λιτότητα ή καπιταλιστική
ανάπτυξη; Θα έχουµε µια κρατική τράπεζα; Θα υπάρχει ένας
κρατικός τοµέας επιχειρηµατικός ή πρέπει να είναι όλος ιδιωτικός και το κράτος να είναι το επιτελείο; Μπαίνει και αυτό το ερώτηµα στο λαό. Δηµόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις; Για την
ανάπτυξη, θα δώσουµε έµφαση στην παραγωγή για τις εγχώριες
καταναλωτικές ανάγκες ή θα δώσουµε και µια έµφαση για τις
εξαγωγές ή µεικτά και για τις εγχώριες και για εξαγωγές; Θα
βγούµε ή δεν θα βγούµε από το µνηµόνιο; Να µπούµε ή να µην
µπούµε στις αγορές; Αυτά, δηλαδή, δεν είναι για το λαό; Και πώς
εξηγούνται αυτά έξω από τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήµατος;
Εµείς δεν µπορούµε να µιλάµε για τις πελατειακές σχέσεις.
Όχι ότι δεν υπάρχουν. Δεν µπορούµε να µιλάµε για τους «κολλητούς», στους οποίους η άλφα ή η βήτα κυβέρνηση κάνει παροχές. Εµείς θα µιλήσουµε για το µονοπώλιο. Άλλοι λένε για
ολιγάρχες. Ο λατρεµένος Πούτιν παράγει και λέξεις. Αντιγράφετε τον Πούτιν. Δεν πειράζει.
Εµείς θα πούµε για το µονοπώλιο, το οποίο είναι η οικονοµική
ουσία του καπιταλισµού. Δεν είναι ούτε το «φακελάκι» που έπαιρναν οι γιατροί ούτε οι συντεχνίες. Δεν έφτιαξαν αυτές τα µονοπώλια, ούτε οι µίζες ούτε οι τυφλοί, που δεν είναι τυφλοί και
κακώς, βεβαίως, παίρνουν επιδόµατα. Δεν φτιάχνει τα µονοπώλια
η διαφθορά και µάλιστα η διαφθορά µέσα στο λαό. Το µονοπώλιο ξεκίνησε από τις µεσαίες και τις µεγάλες επιχειρήσεις, που
δεν ήταν µονοπωλιακές.
Γι’ αυτό κι εµείς απαντάµε στο εξής. Λιτότητα ή ανάπτυξη δεν
είναι δίληµµα. Γιατί και λιτότητα µπορεί να έχεις και ανάπτυξη
και µάλιστα µε µεγάλους ρυθµούς. Και φτώχεια µπορεί να έχεις
και ανεργία. Και κρατικές επιχειρήσεις µπορεί να έχεις και τους
ιδιώτες να ωφελούνε.
Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν µιλάει για τον κρατικό τοµέα, ξέρετε
τι θέλει να πει; Απευθύνεται αν θέλετε σε συνθήκες µεγάλης
ανεργίας και φτώχειας, σε ένα µέρος των εργαζοµένων που ταυτίζουν την κρατική επιχείρηση µε τη µονιµότητα της θέσης και
µε τους καλύτερους µισθούς, που υπήρχε για ένα διάστηµα.
Ολόκληρος ο κρατικός τοµέας να διευρυνθεί σήµερα και να
επανακρατικοποιηθούν επιχειρήσεις, οι εργασιακές σχέσεις δεν
θα είναι οι ίδιες. Αφήστε που και τον κρατικό τοµέα τον λυµαίνονταν οι ιδιώτες. Και στο κάτω κάτω πώς έγινε ο κρατικός τοµέας; Χρεοκόπησαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις αγόρασε το
κράτος, τις «ξελάσπωσε» και τις ξαναγυρνάει στους ιδιώτες. Άµα
δεν υπήρχε ο κρατικός επιχειρηµατικός τοµέας θα µπορούσαν
να έχουν µια συσσώρευση κερδών οι ιδιώτες, ούτως ώστε να
µπορέσουν να ξαναπάρουν πίσω τις επιχειρήσεις; Κρατική –λέειτράπεζα. Θα µείνει κρατική µέχρι να γίνει πιο πλούσια και να την
πάρουν ξανά οι ιδιώτες.
Γι’ αυτό δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, αλλά θα
ήθελα να σταθώ στο ερώτηµα µε το µνηµόνιο. Η συζήτηση που
πρέπει να κάνουµε σήµερα είναι: Πρώτον, αυτό που λέει το µνηµόνιο τα λέει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Δεν λέει για την απελευθέρωση αγοράς κεφαλαίων, εµπορευµάτων; Τώρα ανακαλύψαµε
ότι µπαίνουν εµπόδια στο µικρό κτηνοτρόφο; Βεβαίως, υπήρχαν
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κάποια ισχνά εµπόδια. Τα βγάζουµε από τη µέση. Τι, για να
έχουµε φθηνό γάλα; Όχι. Για να προχωρήσει η µεγάλη καπιταλιστική επιχείρηση στην κτηνοτροφία.
Η κ. Ξαφά σήµερα το πρωί στην τηλεόραση τα είπε ωραία και
καλά. Ξέρετε ποια είναι η κ. Ξαφά. Και όταν λέω ωραία και καλά,
εµάς µας αρέσουν αυτά που λέγονται καθαρά. Τα καθαρά λόγια.
Αυτά που ντύνονται µε διάφορα τερτίπια δεν µας αρέσουν. Λέει
η κ. Ξαφά: «Δεν µπορεί να δυναµώσει η ελληνική κτηνοτροφία
και να σταµατήσουν ο εισαγωγές, αν δεν κάνουµε µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις ή θα είναι καπιταλιστικές ή θα
είναι κοινωνικοποιηµένες ή θα είναι µεγάλες. Και µάλιστα στην
κτηνοτροφία θα είναι επιχειρήσεις αγροτοβιοµηχανικές, µε οριζόντια και κάθετη διασύνδεση. Και αυτές θα ανήκουν στην κοινωνία, όχι στο κράτος. Θα είναι κοινωνικοποιηµένες». Έτσι είναι.
Διότι δεν ζούµε τον καπιταλισµό που κυριαρχούσε -σε µια
σειρά κλάδους και ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή- η µικρή
ιδιοκτησία. Και φθηνό πετρέλαιο να τους δώσεις, το κόστος είναι
µεγάλο.
Γι’ αυτό λέµε ότι αντικειµενικά έχει ωριµάσει η ανατροπή του
καπιταλισµού, ανεξαρτήτως ότι σήµερα λείπουν ορισµένες
άλλες –αυτό που λέµε υποκειµενικές- προϋποθέσεις. Αφού δεν
υπάρχει λύση. Και πείτε µου πού –όπου έγινε απελευθέρωση
αγοράς- έπεσαν οι τιµές. Ίσως σε ορισµένα προϊόντα πέσουν.
Εµείς δεν θέλουµε να είµαστε κάθετοι σε αυτό. Τα µεροκάµατα
όµως και οι συντάξεις θα είναι τόσο κάτω που δεν θα µπορούµε
να αγοράζουµε ούτε τα φθηνά προϊόντα, τα πιο φθηνά σε σχέση
µε πέρυσι. Ούτε το γιαούρτι ούτε το γάλα.
Να δεχθούµε ότι σε ορισµένα µπορεί να πέσουν. Ξέρετε ότι η
τεχνολογία σήµερα το κόστος το κατεβάζει πάρα πολύ. Μα, όταν
έχουµε µισθούς 400 ευρώ και συντάξεις 200 ευρώ, δεν θα µπορούµε ούτε αυτά να αγοράσουµε.
Άρα, δεν είναι εκεί πέρα το θέµα. Εµείς δεν θα δώσουµε τη
µάχη. Δεν πιστεύουµε ότι θα φθηνύνει. Και ιδιαίτερα τα βασικά
είδη διατροφής δεν φθηναίνουν. Εγώ σας λέω ότι δύο προϊόντα
µπορεί να φθηνύνουν και να αντισταθµιστεί και σε άλλα να ακριβύνει. Λοιπόν; Το θέµα είναι θα µπορούµε να τα αγοράζουµε; Θα
φθηνύνει –λέει- το φάρµακο. Μα δεν µπορούµε να αγοράζουµε
ούτε το φθηνό.
Εποµένως το πολυνοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση είναι
ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι «κράχτης» όχι επικοινωνιακός,
αλλά πραγµατικός «κράχτης».
Και λέει το εξής: Μπείτε εγχώριοι επενδυτές που διστάζετε,
που έχετε χρήµατα συσσωρευµένα ή φέρτε τα απ’ έξω και ξένοι
επενδυτές ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα, διότι θα έχετε
πάµφθηνη, χειραγωγηµένη εργατική δύναµη µε µειωµένες απαιτήσεις λόγω σχετικής ή απόλυτης εξαθλίωσης. Αυτό λέει. Είναι
«κράχτης».
Ο κ. Μηταράκης, παραδείγµατος χάριν, όταν µιλάει, κατεβάζει
έναν ολόκληρο κατάλογο νέων επενδυτών. Δεν έχουµε καµµία
διάθεση να αµφισβητήσουµε αυτόν τον κατάλογο. Μπορεί να
έχει και δέκα υπερβολές, µπορεί να µην έχει. Δεν δίνουµε εκεί τη
µάχη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα)
Θα πάρω και τη δευτερολογία.
Άµα οι επενδυτές µπορούν να βγάλουν µεγάλο κέρδος, θα έρθουν. Γιατί να µην έρθουν;
Εποµένως, οι διαφορές ανάµεσα σε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
και αυτά που λέει η Κυβέρνηση και τα κόµµατα που κινούνται
στις παρυφές τους είναι –τι να σας πω;- σαν να παίρνεις έναν
τσελεµεντέ και να βλέπεις δύο, τρεις συνταγές για το κέικ, το
σπανακόρυζο και το αρνάκι στο φούρνο. Αυτό το πράγµα είναι.
Έχουν διαφορές; Ναι, έχουν. Δεν µας λένε όµως το εξής
πράγµα. Να πάρω ένα παράδειγµα. Είδα τον κ. Τσακαλώτο χθες
στην επιτροπή από το κανάλι της Βουλής. Είναι –λέει- το νερό,
το φάρµακο εµπόρευµα; Βεβαίως είναι εµπόρευµα. Ο κ. Βορίδης
σε αυτά που είπε είχε δίκιο, µε την εξής διαφορά. Ο κ. Βορίδης
λέει ότι είναι εµπόρευµα γιατί θέλει να το κάνει ακόµα πιο εµπόρευµα, όχι αποκλειστικά ο ίδιος, η Νέα Δηµοκρατία. Απλά αναφέρω παράδειγµα το τι είπε. Βεβαίως η οµιλία του από τη σκοπιά
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του ήταν σωστή. Γιατί λέει ότι, αφού είναι εµπόρευµα, πρέπει να
συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια. Πρέπει να γίνουν λιγότεροι οι
εµπορευµατοπαραγωγοί και πιο δυνατοί και να φύγουν οι ενδιάµεσοι, διότι ο φαρµακοποιός είναι ενδιάµεσος. Και µάλιστα τώρα
οι µεγάλες βιοµηχανίες θα κάνουν και δικά τους δίκτυα. Τα σούπερ µάρκετ δεν αγοράζουν ολόκληρα θερµοκήπια, δεν έχουν
φτιάξει δικά τους; Εποµένως, αυτό είναι.
Εµείς έχουµε στον αντίποδα την πρόταση. Οι φαρµακοποιοί
να είναι όλοι ενταγµένοι –δεν µπορεί να είναι ελευθεροεπαγγελµατίας ο φαρµακοποιός- µέσα στο κοινωνικοποιηµένο δηµόσιο
σύστηµα υγείας και να είναι υπάλληλοι µε καλό µισθό, µε εκσυγχρονισµό των γνώσεών τους, µε ωράριο και χωρίς την αγωνία να
ανοίξουν και την Κυριακή τη νύχτα για να έρθουν περισσότεροι
πελάτες. Έγιναν –λέει- τα φαρµακεία σούπερ µάρκετ. Μα, τι να
κάνει ο φαρµακοποιός; Από τη σκοπιά του άνοιξε ένα µαγαζί.
Εµπόρευµα είναι και το νερό, αφού το αγοράζουµε. Τι είναι δηλαδή; Στην καλύτερη περίπτωση θα έπρεπε να δίνουµε ελάχιστα,
αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε µία συµβολή στο κόστος υποδοµών. Εµπορεύµατα είναι όλα. Εδώ είναι εµπόρευµα η ικανότητα του ανθρώπου προς εργασία, δεν θα είναι εµπόρευµα η
τροφή που τρώει, το ρούχο που ντύνεται; Παίζουµε; Συζητάµε
εδώ κάποιους γενικούς όρους; Να γιατί αναγκαζόµαστε και εµείς
να µιλήσουµε για την καπιταλιστική οικονοµία, όχι µόνο γενικά
και αφηρηµένα, πολύ συγκεκριµένα.
Ωραία, λοιπόν, κάνουµε µία κρατική τράπεζα. Την Αγροτική
Τράπεζα την ξεχάσαµε που λήστεψε µε τα χρέη τους αγρότες;
Θα κάνουµε –λέει- µία κρατική τράπεζα. Μα, εάν η κρατική τράπεζα δεν έχει κέρδος, εάν δεν βρει λεφτά µε χαµηλά επιτόκια,
θα κλείσει. Τι είναι, για τη ψυχή της µαµάς τους και του µπαµπά
τους; Μιλάµε για τραπεζίτες.
Βεβαίως, αυτό που κάνετε τώρα µε την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών θα δηµιουργήσει ένα τεράστιο κενό στο δηµόσιο
ταµείο µε τη διαφορά των µετοχών που θα το πληρώσει ο λαός.
Βεβαίως. Είναι µία –ας το πούµε- σκανδαλώδης παραχώρηση.
Αλλά αυτό είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Και εδώ ξέρετε ποια είναι η τάση. Πόσες τράπεζες θα µείνουν
στην Ευρώπη; Θα κλείσουν τράπεζες. Η απόφαση για την τραπεζική ενοποίηση βάζει µέσα εκατόν τριάντα πέντε τράπεζες και
ο Ολάντ –ο µεγάλος αριστερός αγωνιστής!- ζητούσε έξι χιλιάδες
τράπεζες να µπουν στον ευρωπαϊκό µηχανισµό. Σιγά! Θα κλείσουν.
Εποµένως αυτά που λέει τώρα η Κυβέρνηση, είναι «µπάτε,
σκύλοι, αλέστε» στην Ελλάδα. «Εµείς σας δίνουµε έναν λαό πεινασµένο, γονατισµένο, ο οποίος ακριβώς επειδή έχει χάσει τα
πάντα, µε δουλειά τριών και τεσσάρων και πέντε µηνών θα είναι
και ευχαριστηµένος και ελάτε να επενδύσετε», αυτό λέει. Αυτό
είναι ανάπτυξη κατά την Κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει; «Θα έχω και ένα κρατικό τιµόνι».
Μα, οι εισαγωγές είναι νόµιµες. Δεν µπορείς να εµποδίσεις τις
εισαγωγές, ίσα-ίσα. Και οι εισαγωγές δεν γίνονται µόνο από
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται από τη Λατινική
Αµερική και από παντού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως οι
δυνάµεις που έχουν το πάνω χέρι γιατί είναι πιο δυνατές οικονοµικά, όταν βλέπουν ότι µειώνονται τα µηχανήµατά τους που εξάγουν στην Κίνα, για διάφορους λόγους, γιατί η Κίνα κάνει τη δική
της βιοµηχανία, γιατί και η Κίνα αρχίζει τώρα και αγκοµαχεί, κάνει
συµφωνία µε τη Λατινική Αµερική να εξάγει εκεί µηχανές και να
παίρνει αγροτικά προϊόντα. Δεν θα πλήξουν τον αγρότη; Ποια κυβέρνηση είναι αυτή που θα καταφέρει και µέσα στην απελευθέρωση της αγοράς και µε την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η οποία είναι µόνιµη να αναστείλει τη µείωση των µισθών, συντάξεων κλπ και να αναστείλει και τη χρεοκοπία των µικρών επιχειρήσεων; Δεν θα µπορέσει να αναστείλει ούτε µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων που θα τις καταπιούν οι πιο
µεγάλες. Αυτά κάνει η Νέα Δηµοκρατία.
Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; «Α, εγώ θα βρω και κάποιες άλλες συνεργατικές µορφές». Αυτή θα είναι πολύ µεγάλη προσφορά στο σύστηµα. Συνεταιρισµοί και συνεργατικές µορφές, όπως έγινε µε
τα φωτοβολταϊκά, έτσι θα γίνει. Ίσα-ίσα την αγορά πάντα την
ανοίγει ο µικρός, ο συνεταιρισµός, οι συνεργατικές µορφές
τύπου «ΒΙΟΜΕ» Θεσσαλονίκης. Ίσα-ίσα η µεγάλη καπιταλιστική
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επιχείρηση, το µονοπώλιο θέλει να πάρει όσο γίνεται µαζεµένους. Θα πηγαίνει να απορροφά ένα-ένα µικροκατάστηµα; Θα
πάει να απορροφήσει τη συνεργατική µορφή επιχείρησης, θα
πάει να απορροφήσει τα δίκτυα αλληλεγγύης που κάνουν οι
δήµοι, που είναι και ιδιώτες και φιλάνθρωποι, οι νέοι Συγγροί και
οι νέοι Ζάππες. Αυτό θα κάνει. Αυτό θα είναι πολύ µεγάλη προσφορά, δηλαδή οι συνεργατικές µορφές, µε ηµεροµηνία λήξης
όχι την ηµεροµηνία λήξης που είχαν οι συνεταιρισµοί πριν χρόνια
σε άλλη φάση του καπιταλισµού. Η ηµεροµηνία λήξης θα είναι
πολύ µικρή. Αυτά θέλετε να λέµε και εµείς, για να θεωρείτε ότι
είµαστε µοντέρνοι;
Θα µου πείτε «Καλά, αυτά που λέτε εσείς για το σοσιαλισµό,
για τις κατακτήσεις, για την κοινωνική ιδιοκτησία αυτή η ζωή των
εργαζοµένων πού έγινε, πού τη συναντήσατε;» Στο σοσιαλισµό
που γνωρίσαµε στον 20ο αιώνα, βεβαίως, και για όσο διάστηµα
οι ηγεσίες των κοµµάτων και η κεντρική εξουσία ακολουθούσε
τους νόµους της σοσιαλιστικής οικοδόµησης ή ανίχνευε, µε κριτήριο τους νόµους της σοσιαλιστικής οικονοµίας, νέους δρόµους
που έπρεπε να ακολουθήσει. Όταν εγκατέλειψε αυτούς τους
δρόµους είτε από υποχώρηση είτε από ανικανότητα είτε από
πίεση -δεν έχει σηµασία η υποκειµενική ή η ηθικίστικη πλευράτα πράγµατα τουµπάρισαν.
Δεν µου λέτε, οι κατακτήσεις που υπήρχαν σχετικά στη Δυτική
και Βόρεια Ευρώπη ειδικά –διότι δεν υπήρχαν και στην Αφρική
αυτές οι κατακτήσεις- ήταν άσχετες από την πρόοδο σε βασικά
και στοιχειώδη ζητήµατα που σηµειώθηκαν στο σοσιαλισµό;
Βεβαίως, εµείς λέµε το εξής πράγµα: Επιβεβαιώνεται η πολιτική του ΚΚΕ και από τις κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόµενοι
στις καπιταλιστικές χώρες. Δεν λέµε ότι δικαιωνόµαστε µόνο στο
σοσιαλισµό. Υπήρχαν κατακτήσεις. Βεβαίως σε µία περίοδο που
και ο καπιταλισµός ήθελε να κάνει παραχωρήσεις και είχε περιθώρια να κάνει ορισµένες υποχωρήσεις, πράγµα που δεν το έχει
σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλεξάνδρας Παπαρήγα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Αλλά, µε
ποια γραµµή µπορείς να έχει κατακτήσεις; Με την ταξική πάλη.
Και σήµερα δεν χρειάζεται απλώς να ασκήσεις πίεση γύρω από
κάποια προβλήµατα, σήµερα πρέπει να υπάρχει κίνηµα αµφισβήτησης του καπιταλιστικού συστήµατος και κατεύθυνση, αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι «Δεν µπορούµε να
κάνουµε τίποτα». Και να υπάρχει όχι µόνο στην Ελλάδα, όχι µόνο
σε µια χώρα, αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Τότε τα
πράγµατα θα είναι καλύτερα. Να υπάρχει γραµµή κοινωνικοποίησης εργατικής λαϊκής εξουσίας παίρνοντας και από την αρνητική πλευρά µε θετικό δίδαγµα και ό,τι αρνητικό υπήρχε στο
σοσιαλισµό να µην επαναληφθεί. Αλλιώς δεν πρόκειται να έχεις
κατακτήσεις.
Τέλος για το χρέος, ποια είναι η διαφορά, τι λέει η Κυβέρνηση;
«Ε, θα παζαρέψω, επιµήκυνση, µικρότερα επιτόκια και κάποιο
κουρεµατάκι.» Μεγαλύτερο κούρεµα θέλει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για τα δικά του συµφέροντα.
Εµείς, δεν αποκλείουµε και κούρεµα να γίνει. Όταν παίρνεις
χειρότερα µέτρα, γιατί να µην γίνει; Αλλά, κοιτάξτε να δείτε, δεν
θα καθοριστεί ούτε από την εργασιοµανία του κ. Σαµαρά, που
άκουγα χθες ότι είναι εργασιοµανής ούτε από την αίγλη, την ελκυστικότητα που µπορεί να ασκεί ο κ. Τσίπρας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα περιθώρια διεκδίκησης είναι λίγα. Θα εξαρτηθεί από το εάν
ανεβαίνουν τα χρέη των άλλων χωρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Πρόεδρε, µε
αυτό ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Τελειώνω.
Κοιτάξτε, η Γερµανία έχει 80%, η Γαλλία έχει 100%, η Ιταλία
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έχει 120%. Η Ελλάδα έχει πολύ παραπάνω. Καταλαβαίνετε ότι
δεν θέλουν να δηµιουργήσουν προηγούµενο. Θα εξαρτηθεί, λοιπόν, από το πώς θα συµβιβάσουν τα πράγµατα.
Το παιχνίδι παίζεται αλλιώς. Δεν παίζεται ούτε µε την ικανότητα, ούτε µε την ηθική των προσώπων, ούτε µε τίποτα άλλο. Με
αυτήν την έννοια, λοιπόν, εµείς λέµε ότι ναι, είναι πιθανό να πάµε
για ανάκαµψη. Το πότε ακριβώς θα είναι αυτή, εάν θα είναι το
2014 ή το 2015 ή το 2016, δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι,
αλλά θα είναι πάνω στα ερείπια κατακτήσεων, που η ζωή τις έχει
ξεπεράσει ήδη. Τώρα έπρεπε να παλεύουµε για περισσότερες
κατακτήσεις και όχι µόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.
Αυτή την ανάκαµψη εµείς την απορρίπτουµε. Αργά ή γρήγορα
–το θέµα είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται- πρέπει να το κατανοήσει
και ο ελληνικός λαός. Εµείς, πάντως, το λαό και τον εµπιστευόµαστε και σε καµµία περίπτωση δεν θέλουµε να πιστεύει ότι µέσα
από την κάλπη θα έλθει η αλλαγή. Η κάλπη είναι ένα όπλο και
πρέπει να το χρησιµοποιεί σωστά. Η κάλπη, όµως, εκφράζει πολλές φορές παγίδες, αυταπάτες. Αν πας στην κάλπη µε αυταπάτες
ή µε φόβο που καλλιεργεί η Νέα Δηµοκρατία για έλλειψη σταθερότητας, τότε η ψήφος θα γυρίσει εναντίον σου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πολύδωρα, είχε ζητήσει πιο πριν το λόγο ο Πρόεδρος
κ. Καµµένος. Βέβαια, εσείς να διευκρινίσω ότι δικαιούστε το
ήµισυ του χρόνου του πρώην Προέδρου της Βουλής.
Θα παρακαλούσα τον κ. Καµµένο να µε αφήσει να δώσω τον
λόγο για πέντε λεπτά στον κ. Πολύδωρα. Ό,τι πει ο κ. Καµµένος.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Εγώ να φύγω τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί να φύγετε, κύριε
Πρόεδρε; Ίσα-ίσα.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Γιατί έτσι είναι το ύφος του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Πρόεδρε,
δεν το δέχοµαι αυτό. Εγώ εφαρµόζω τον Κανονισµό.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Δεν ήταν εδώ ο Πρόεδρος, όταν εγώ
ζήτησα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ένωσης για την Πατρίδα και το Λαό, ο κ. Πολύδωρας.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χρωστώ
µία απάντηση προς τον κ. Βορίδη ή προς όσους είχαν την ίδια
άποψη. Εγώ προέβαλα το επιχείρηµα ότι πρόταση µοµφής κατά
του Υπουργού, της µονάδος, πριν από την παρέλευση του εξαµήνου από την προηγηθείσα πρόταση µοµφής κατά της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται, εφόσον έχει προκύψει οψιγενές θέµα που
αφορά αποκλειστικά έναν Υπουργό. Τέτοια οψιγενή θέµατα
υπάρχουν εδώ στο νοµοσχέδιο. Είναι καινούργια περίπτωση και
αφορά τον έναν Υπουργό.
Όσον αφορά το επιχείρηµα ότι έτσι θα ακυρώναµε τη λειτουργία της Βουλής ή θα καταστρέφαµε τη χώρα, γιατί κάθε λίγο θα
κάναµε µία πρόταση µοµφής κατά ενός άλλου Υπουργού, αυτό
κρίνεται από το πολιτικό ήθος που ορίζει ισορροπίες. Συγκεκριµένα, θα εξετίθεντο εκείνοι οι οποίοι θα έκαναν καταχρηστική
άσκηση αυτού του δικαιώµατος.
Επί του θέµατος που συζητούµε, θέλω να σας πω ότι πολυτελώς και καταχρηστικώς το επιγράφουµε ως νοµοσχέδιο και πολύ
ναρκισσιστικά ως πολυνοµοσχέδιο. Αυτά είναι ευφηµισµοί αυταρέσκειας. Δεν είναι νοµοσχέδιο, ούτε πολυνοµοσχέδιο. Κατά τη
λογία έκφραση, είναι λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµένα. Δηλαδή, µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό είναι και ριπές κατά
πασών των τάξεων, καθ’ όλου του λαού, γιατί έτσι έκρινε η
τρόικα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αυτό φαίνεται κι από τη νοµοτεχνική διάταξη, αυτό λέει το νοµοσχέδιο, µετά από το κεφάλαιο ενός τίτλου. Κάθισα και το διάβασα από τις 2.00’ τη νύχτα µέχρι τις 11.00’ το πρωί. Είναι διακόσιες σελίδες το σώµα του νοµοσχεδίου, διακόσιες σελίδες η
αιτιολογική έκθεση και διακόσιες τόσες σελίδες µία άλλη αθλιότητα που λέγεται, κατά αµερικανιά, «εργαλειοθήκη».
Πώς τα ανέχεστε αυτά, κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές; Ορο-
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λογίες, ακατανόητα, ακατάληπτα, προκλητικά, εντός παρενθέσεως µες στον νόµο “toolkit”, εργαλειοθήκη κ.λπ.. Αυτά είναι
βαρβαρισµοί, έπρεπε να τα απορρίπτει, να τα αποβάλλει, υπέρ
της ελληνικής και υπέρ της εθνικής αξιοπρέπειας, για τη λεπτοµέρεια του λόγου, η ελληνική Βουλή.
Προσπάθησα να ερµηνεύσω το οψιγενές που σας είπα προηγουµένως. Ένα από τα οψιγενή είναι το σκανδαλώδες της δυνατότητας στο Ταµείο να πωλεί µετοχές των τραπεζών που
κατέχει, που θα προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση, κάτω από
την τιµή των µετοχών. Εάν αυτό δεν είναι σκάνδαλο και ποινικό
αντικείµενο πρώτου µεγέθους, διερωτώµαι τι είναι. Και θα το ψηφίσουµε αυτό, θα το ψηφίσετε; Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα το
ψηφίσετε αυτό το άρθρο, αυτή την πρόνοια, την κακουργηµατική
διάταξη δηλαδή, παρά τις προειδοποιήσεις.
Διερωτώµαι γιατί το κάνουν αυτό. Βρήκα κάποιες προσεγγίσεις από την ανάλυση της κ. Παπαρήγα. Πάλι δεν πείθοµαι. Διότι
έχουν τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια αγελάδες στην Ευρώπη.
Εµείς έχουµε ογδόντα πέντε χιλιάδες. Μέχρι και η διπλανή Βουλγαρία έχει τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες και παραπάνω η Ρουµανία, που είναι µέσα στην επιδικία, έχει ένα εκατοµµύριο
αγελάδες. Μα τόσο πολύ τους κόφτει για τις ογδόντα πέντε χιλιάδες και για τους τέσσερις ή πέντε χιλιάδες εναποµείναντες
αγελαδοτρόφους; Διερωτώµαι, τόση απληστία;
Δεν είναι έτσι, είναι κάτι χειρότερο. Αυτό ήθελα να σας πω.
Είναι έµπρακτη ταπείνωση ενός λαού. Μας ταπεινώνουν. «Όχι,
δεν είστε άξιοι να φάτε και να πιείτε γάλα µε θρεπτικές ουσίες,
καθώς µάλιστα χρωστάτε και είστε και τεµπέληδες και µπαταχτσήδες.»
Μάλιστα υπάρχουν κυβερνητικά παπαγαλάκια που το λένε, κι
όχι µόνο κυβερνητικά αλλά άκουσα κι από τον ΣΥΡΙΖΑ για την
υπαιτιότητα του λαού στη δηµιουργία του χρέους. Υπαίτιος ο
λαός! Δεν έχουν ακούσει στην πολιτειολογία, στο Συνταγµατικό
αυτοί του London School of Economics και του Harvard ότι υπάρχει ένα τεκµήριο, ένα αµάχητο τεκµήριο, το τεκµήριο της αθωότητας του λαού και της ανευθυνότητας του λαού; Ανεύθυνος δεν
είναι µόνο ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ή ο ανώτατος άρχων,
ανεύθυνος είναι και ο λαός, µε το τεκµήριο της αθωότητας. Ένας
λαός θα ψηφίσει, δεν ξέρω αν θα είναι αποτελεσµατικός ή αν ευστοχεί, αλλά από εκεί και ύστερα την ευθύνη την έχουν οι κυβερνώντες.
Λένε λοιπόν: «Δεν είστε άξιοι για καλό ψωµί. Θάνατος στα αρτοποιεία!». Αδιαφορούνε και επιστρατεύουν µάλιστα και τον κοινωνικό αυτοµατισµό, που λένε, δηλαδή τον κοινωνικό κανιβαλισµό, και λένε «Βαράτε τα αρτοποιεία γιατί το πουλάν και
ακριβά», το φθηνότερο ψωµί στην Ευρώπη! «Δεν είστε άξιοι για
γάλα φρέσκο. Είναι κι ακριβό». Λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης:
«Είναι το τρίτο ακριβότερο στην Ευρώπη.» Ψεύδεται! Η Ελλάδα
έχει 13% ΦΠΑ γάλακτος, 0% ΦΠΑ η Αγγλία, 4% η Ισπανία κι η
Πορτογαλία. Άσε τι γίνεται στις ζωοτροφές. «Δεν είσαι ικανός για
φάρµακα καθαρά. Θάνατος στους φαρµακοποιούς! Πρέπει να
είναι στα σούπερ µάρκετ.» Τι είναι αυτά;
«Δεν είσαι ικανός για εξασφαλισµένο βιβλίο για ένα λογοτέχνη,
για ένα φιλόλογο, να γράψει και να έχει ένα µίνιµουµ τιµής εκδόσεως, για να αµειφθεί και εκείνος που έκανε πνευµατικό κόπο».
Όχι! Αυτή είναι η ταπείνωση.
Και λένε, κύριε Πρόεδρε –το απέσυραν, θα το φέρουν σε άλλη
ευκαιρία- «δεν είσαι ικανός για να τρως καθαρό παρθένο ελαιόλαδο. Πρέπει να τρως νοθευµένο µοναχά, διότι τόσο σου ταιριάζει, καθώς είσαι ένας οφειλέτης, χρωστάς στα αφεντικά». Και
αυτά θα τα αποδεχθούµε;
Και θα λέει ότι ήταν διαπραγµάτευση επτά µηνών; Έλεος!
Ήταν παραδοχή µε δόσεις! Ήταν παράδοση µε δόσεις! Ήταν
υποχώρηση µε δόσεις! Καµµία διαπραγµάτευση δεν έγινε και ο
Θεός να βάλει το χέρι του!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά για την ενέργεια, έγινε ό,τι έπαθαν και οι φθηνοί οµολογιούχοι. Επενδύσεις, λένε! Μα, έρχονται
τα κοράκια, τα λεγόµενα «venture funds», τα λεγόµενα «γυπόρνια» επενδυτικά και τα «distress funds» να πάρουν από τους απελπισµένους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διάβαζα προχθές ότι ογδόντα πέντε άνθρωποι στον πλανήτη
σε κορυφές εταιρεικών πυραµίδων κατέχουν πλούτο όσο τριάµισι δισεκατοµµύρια κόσµος, όσο ο µισός πληθυσµός του πλανήτη. Αν τους λογαριάσουµε, δεν θα πείτε κανένα «όχι»; Θα
καταστραφεί ο πλανήτης και ο πολιτισµός, λέει η NASA.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
συντοµεύετε, κύριε Πρόεδρε.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Και δεν θα πείτε ένα «όχι» για την τιµή
της Ελλάδος, για τη σωτηρία της Ελλάδος;
Τελειώνω µε δύο παρατηρήσεις. Μέσα σε όλον αυτόν τον ορυµαγδό, καθώς πυροβολούν -βοµβαρδισµένο τοπίο- όλες τις τάξεις, γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς, όλα τα ταµεία, καταδικάζουν και το ΝΑΤ µε τους ναυτεργάτες, γιατί λένε ότι δεν θα
το ενισχύσουν. Και πώς θα ζήσουν τριακόσιες χιλιάδες ναυτεργάτες; Και θέλουµε να είµαστε και πρωταθλητές στη ναυτιλία!
Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Και µετά από δύο µέρες θα φέρουν νοµοσχέδιο, όπως µου καταγγέλλουν, για τη ναυτιλία.
Ασφαλώς και θα διακόψω την οµιλία µου γιατί δεν έχω χρόνο
και βλέπω την ανελαστικότητα του Προεδρείου.
Όµως, µπορούµε να πούµε –αφού ευχαριστήσω και για την
ανοχή- ότι πρέπει να συµβάλλει η Ελλάς, αυτή η Βουλή, έστω
αυτή η Κυβέρνηση σε ένα «όχι» που θα αποσκοπεί σε ευρύτερους και υψηλότερους στόχους, να αποφευχθούν οι κοινωνικές
εξεγέρσεις, γιατί δεν τους έχω εµπιστοσύνη. Μπορεί να το έχουν
προγραµµατισµένο και να αλληλοσφαγούµε εδώ µέσα. Και το
«όχι» γίνεται, εγείρεται, διαµορφώνεται, µόνο όταν µιλήσεις για
το λαό. Και δεν πρέπει να φανταζόµαστε ότι ο λαός είναι κάποιος
πολτός. Ο λαός έχει τάξεις, έχει κατηγορίες, έχει επαγγέλµατα,
έχει συντεχνίες. Όλα αυτά είναι κοινωνικές και ιστορικές κατακτήσεις. Θα ήθελα να σας δω κάπου να µιλάτε για το λαό και να
δράτε ανάλογα.
Ασφαλώς και καταψηφίζουµε. Όµως, αυτό είναι το έλασσον.
Αυτό που µετράει είναι η ανάλυση που συνοδεύει την αρνητική
µας ψήφο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο κ. Παναγιώτης Καµµένος, Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων.
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρετε και το χρόνο της δευτερολογίας
σας;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ναι, πρωτολογία και δευτερολογία µαζί, συγχρόνως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τη
συνέχεια του ίδιου έργου από το 2009, κάποιοι να απειλούν ότι
αν δεν ψηφίσουµε, την επόµενη µέρα δεν θα υπάρχουν χρήµατα,
κάποιοι να κατηγορούν τους άλλους ότι είναι µε τα συµφέροντα
της δραχµής, κάποιοι να κάνουν τους «υπερευρωπαίους» και κάποιοι να αντιστεκόµαστε.
Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγµατα, αλλά δεν έχει αλλάξει η λογική του εκβιασµού. Έχουµε τον ίδιο ακριβώς εκβιασµό που ζήσαµε το 2010, όταν τότε η Νέα Δηµοκρατία και ο σηµερινός
Πρωθυπουργός ήταν κατά του πρώτου µνηµονίου και της εισόδου της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, κατά της παράδοσης
της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Από την άλλη µεριά, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έχοντας αλλοιώσει τα στατιστικά στοιχεία της χώρας, έχοντας κάνει
συµφωνία µε τον Στρος Καν, έβαζε την Ελλάδα σε αυτήν την περιδίνηση που δεν έχει τέρµα.
2011. Κωλοτούµπα ο κ. Σαµαράς. Το φάρµακο που σκοτώνει
τον ασθενή, έγινε το φάρµακο που έδινε σαν φαρµακοποιός ή
µάλλον σαν φαρµακοτρίφτης της πολιτικής. Σε µια νύχτα τούµπαραν τα πάντα και έγινε ο µεγαλύτερος υπηρέτης των τραπεζιτών και των δανειστών.
Και τότε από αυτό εδώ το Βήµα, ήµουν µόνος µου. Ήταν η
εποχή που δεν υπήρχαν ούτε µαξιλάρια ούτε ανεξάρτητοι. Α, όχι.
Υπήρχε ο άρχοντας των µαξιλαριών, ο κ. Κουβέλης, ο οποίος
πάντα χρησιµοποιείτο και το δικό του κόµµα όπου χρειαζόταν.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Όπως σήµερα, που ενώ καταψηφίζει το νοµοσχέδιο, έρχεται
και στην πρόταση µοµφής λέει ότι στηρίζει την Κυβέρνηση, µη
τυχόν και κινδυνεύσει η Κυβέρνηση.
Τότε βέβαια, εκείνη την εποχή, ο κ. Παπαδήµος, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Οικονοµικών φοβόντουσαν να
παραδεχτούν το έγκληµα το οποίο διέπρατταν. Του µιλούσα από
αυτό εδώ το Βήµα και του έλεγα ότι παραδίδετε τη χώρα στο Αγγλικό Δίκαιο, παραδίδετε τους εθνικούς προϋπολογισµούς στις
Βρυξέλλες. Και µε διέψευδε. Μου έλεγε δεν είναι έτσι, κύριε Βουλευτά. Την ίδια στιγµή βέβαια, υπέγραφε την παράδοση της
χώρας στο Αγγλικό Δίκαιο.
Και πριν από µια βδοµάδα βλέπουµε τον Γερµανό υπερκαγκελάριο, τον Υπουργό Οικονοµικών τον κ. Σόιµπλε, να ανακοινώνει
επισήµως ότι θα µπει Επίτροπος επί των προϋπολογισµών των
χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατάργηση δηλαδή της
εθνικής κυριαρχίας των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποστολή των σηµαιών, φεντεραλισµός! Δηλαδή, παράδοση της
χώρας. Αυτήν την παράδοση της χώρας την παραδέχεται πλέον
επίσηµα η Κυβέρνηση.
Ποιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, στον ελληνικό λαό, θα µπορούσε πριν από πέντε, δέκα
χρόνια να σκεφτεί ότι θα υπήρχε Υπουργός που θα έλεγε τι; Θα
πάρουµε, λέει, τα µέτρα που προτείνουµε για το γάλα και θα τα
στείλουµε για έγκριση στους δανειστές. Ποια είναι η κυρίαρχη
χώρα που ο Υπουργός παίρνει άδεια από τους δανειστές; Ποια
είναι η κυρίαρχη χώρα και ποιο κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο
ασκεί τη νοµοθετική εξουσία και ποια κυβέρνηση την εκτελεστική
εξουσία όταν έρχεται και ξευτιλίζεται ο Υπουργός, λέγοντας ότι
θα εγκρίνουν ξένοι τη νοµοθεσία αυτού εδώ του κράτους;
Κι εµείς νοµοθετούµε; Συνεχίζουµε να νοµοθετούµε τι; Νοµοθετούµε τις εντολές που δίνουν κάποιοι έξω.
Και θα µου πείτε ότι κάποιοι έχουν αποδεχθεί αυτήν την ιστορία. Είδα σήµερα τον εισηγητή της Κυβέρνησης. Βουλευτής ο
οποίος εξελέγη µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες µιλώντας για
διαγραφή του χρέους, µιλώντας για κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και υπερασπιζόµενος το «Εθνική Αντιπρόταση»,
το πρόγραµµά µας, πήρε και υπέκλεψε τις ψήφους του ελληνικού λαού για να έρθει εδώ σήµερα και να κάνει τον εισηγητή της
Πλειοψηφίας για το µνηµόνιο 4!
Είναι σίγουρο ότι σε αυτήν εδώ τη µάχη, τα µέσα είναι πολλά,
είναι βρώµικα, είναι σκληρά. Αλλά έχουµε υποχρέωση να αντισταθούµε. Κι έχουµε υποχρέωση να αντισταθούµε όλοι και οι πολίτες. Δεν µπορεί σήµερα στην πλατεία Συντάγµατος να είναι
δέκα χιλιάδες κόσµος. Αύριο πρέπει να είµαστε εκατό, διακόσιες,
τριακόσιες χιλιάδες! Συντακτική εθνοσυνέλευση χρειάζεται, για
να ανατρέψουµε τις παράνοµες συµβάσεις, τις παράνοµες νοµοθεσίες που φέρνουν οι δανειστές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Γιατί βεβαίως, αυτά που σήµερα ψηφίζουµε είναι και παράνοµα και αντισυνταγµατικά και άκυρα. Και εµείς το λέµε από το
Βήµα της Βουλής: Το πρώτο βράδυ το οποίο θα έρθουµε εδώ µε
εντολή του ελληνικού λαού, θα καταργήσουµε µε ένα νόµο όλα
τα µνηµόνια και δεν αναγνωρίζουµε καµµία από τις δανειακές
συµβάσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχονται σήµερα µε την εργαλειοθήκη του ο ΟΟΣΑ. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ακούνε ότι
ήλθαν εδώ να φέρουν τα εργαλεία. Ποια είναι τα εργαλεία; Τα
εργαλεία είναι αυτά τα οποία έχουν την υπογραφή του ΟΟΣΑ,
αλλά που έχει συντάξει ο ΙΟΒΕ. Εκείνος ο οργανισµός, δηλαδή,
στον οποίο προϊστάµενος ήταν ο σηµερινός Υπουργός των Οικονοµικών. Δεν θυµόµαστε τον κ. Στουρνάρα το 2011 στο
«MEGA» όταν έλεγε ότι το 2012 θα βγούµε στις αγορές και το
εγγυάτο ως επικεφαλής του ΙΟΒΕ; Οι ίδιοι µηχανισµοί, τα ίδια
εργαλεία, οι ίδιες εργαλειοθήκες στην πλάτη του λαού. Ποιοι
είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά σήµερα έρχονται να τακτοποιηθούν;
Δεν είναι µόνο η υπόθεση του γάλακτος, την οποία «ανέβασαν»
επίτηδες δήθεν κυβερνητικοί Βουλευτές. Από τις επτακόσιες
ογδόντα σελίδες το θέµα το οποίο έγινε στις τηλεοράσεις ήταν
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µόνο για το γάλα. Βεβαίως, στο γάλα εξυπηρετούνται συγκεκριµένες βιοµηχανίες που ήξεραν το κόλπο από πριν, διότι το γάλα
θα έρχεται από την Ολλανδία, θα έρχεται από εκείνες που στήθηκαν ήδη στη Ρουµανία, θα έρχεται από εκείνες τις επιχειρήσεις
που ήξεραν το µυστικό εναντίον όλων των υπολοίπων άλλων.
Ενώ, όµως, η φασαρία γινόταν για το γάλα και για το ποιος
υποχωρεί –βέβαια, «αντάρτες» του γάλακτος απεδείχθησαν όλοι
- από την πίσω πόρτα ένας ολόκληρος κόσµος καταστρέφεται.
Φαρµακεία κλείνουν. Γιατί; Διότι θα πρέπει, λέει, τα φάρµακα να
µπουν στο σούπερ µάρκετ. Γιατί αν το «LIDL» είναι σε ένα νησί
και καλύπτει τις ανάγκες που κάλυπτε κάποτε ο κρεοπώλης, ο
µανάβης, ο φούρναρης, τώρα θα καλύπτει και τις ανάγκες του
φαρµακοποιού. Γιατί έτσι θα ελέγχεται ο πολίτης. Γιατί έτσι θα
περνάει ο νέος διατροφικός κώδικας. Γιατί έτσι θα περάσουµε
στα µεταλλαγµένα προϊόντα, τα οποία θα φέρει αύριο-µεθαύριο
το σούπερ µάρκετ. Γιατί έτσι οι πολυεθνικές εταιρείες θα ελέγχουν τον λαό. Γιατί έτσι θα επιβληθεί η νέα τάξη των πραγµάτων.
Γιατί έτσι θα περάσουµε αργότερα στον έλεγχο του νερού, στην
απαγόρευση των οικόσιτων, στην απαγόρευση να υπάρχουν δύο
ντοµάτες κι ένα µαρούλι, που αν σήµερα θα το βάλετε στον κήπο
σας θα συλληφθείτε.
Αυτή είναι η λογική της κατάργησης ακόµα και του µικρού
φούρναρη, του κλεισίµατος των µικρών επιχειρήσεων, των φωτοβολταϊκών. Σε εκείνους που το κράτος είπε «ελάτε να επενδύσετε» κι ό,τι είχαν από το υστέρηµά τους το έβαλαν και το
επένδυσαν για να έχουν ένα άλλο µικρότερο εισόδηµα για τα παιδιά τους, σήµερα τους φορολογεί αναδροµικά για το 2013 και
τους λέει να γυρίσουν το 30% επί του τζίρου.
Και την ίδια στιγµή στο αλουµίνιο της Ελλάδος τα χαρίζει. Γιατί
τα χαρίζει; Γιατί δεν κουρεύει και τα δάνεια που πήρε ο ιδιοκτήτης των φωτοβολταϊκών από την τράπεζα; Για έναν και µόνο
λόγο. Για να κατασχέσει τα φωτοβολταϊκά και να δηµιουργήσει
τεράστιες µονάδες που θα ελέγχουν και την ενέργεια. Αυτός
είναι ο σκοπός της συγκεκριµένης διάταξης. Το ίδιο γίνεται παντού αλλά, κυρίως γίνεται το ίδιο για τις τράπεζες. Και αυτό την
ώρα που ετοιµάζεται το µεγάλο σόου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δούµε µέχρι τις εκλογές την
επίσκεψη της κ. Μέρκελ στην Ελλάδα, όπου θα ανακοινωθεί από
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα η µεγάλη επιτυχία της ελληνικής Κυβερνήσεως, που θα είναι η ρύθµιση των δανείων σε µακροχρόνιο
διάστηµα και µε µικρότερο επιτόκιο. Αυτό θα το εµφανίσει η Κυβέρνηση σαν µία µεγάλη γιορτή. Αυτό, όµως, είναι το µεγαλύτερο έγκληµα, γιατί εκεί δεν θα δεσµεύσουν µόνο το µέλλον το
δικό µας αλλά και το µέλλον των παιδιών µας και δισέγγονών
µας. Εκεί θα παραδοθεί πλήρως η εθνική κυριαρχία της χώρας.
Η εθνική κυριαρχία που έχουµε καθήκον και όρκο να προστατέψουµε. Εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων. Ασχέτως από πού προερχόµαστε πολιτικά, την αριστερά ή τη δεξιά, το κέντρο, από πάνω
ή από κάτω.
Είναι ακριβώς ο τρόπος µε τον οποίο δέσµευσαν τον ελληνικό
λαό. Δηµιούργησαν οι ίδιοι οι τραπεζίτες τεράστιες τρύπες στις
τράπεζές τους, µε κοµπίνες και απάτες και εν συνεχεία µε την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Το τραπεζικό χρέος το έκαναν δηµοσιονοµικό χρέος.
Εδώ βεβαίως έρχονται σήµερα να νοµοθετήσουν. Τι να νοµοθετήσουν; Τη µελλοντική απαλλαγή από ποινικά δικαστήρια
αυτών που διαπράττουν σήµερα τα εγκλήµατα. Γιατί να έχει ασυλία το ΤΧΣ; Για ποιο λόγο ο κ. Χαράλαµπος Μάκκας -που ελέγχεται σήµερα από τη δικαιοσύνη γιατί ήταν συνεταίρος του
Μαργέλου µε τα CDS και ο εισαγγελέας Κορέας έχει το φάκελό
του- να έχει ασυλία, όταν έχει διοριστεί από το ΤΧΣ σαν εκπρόσωπός του στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εθνικής Τράπεζας,
κύριε Υπουργέ; Για ποιο λόγο αυτός ο τύπος να έχει ασυλία, αν
έχει διαπράξει εγκλήµατα; Μη µου πείτε ότι δεν το ξέρατε. Το
ξέρατε, γιατί σ’ αυτή την Αίθουσα για το συγκεκριµένο θέµα αυτά
είναι καταγεγραµµένα στα Πρακτικά. Εγώ µίλησα µε το διοικητή
του ΤΧΣ όταν βγήκε η αθωωτική απόφαση, γιατί µου είχε κάνει
αγωγή και ζητούσε ένα εκατοµµύριο ότι τον συκοφαντώ και την
έχασε τη δίκη και παρ’ όλα αυτά παρέµεινε στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εθνικής για το ΤΧΣ. Να σας πω γιατί. Ο λόγος είναι
απλός. Ο λόγος είναι ότι καλύπτετε το Διοικητή της Τράπεζας
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της Ελλάδος και τους τραπεζίτες.
Δυστυχώς για σας, έπεσε στα χέρια µας το σύνολο του αρχείου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος µε χαρακτηρισµό «απόρρητο». Εγώ θα τα καταθέσω αυτά σήµερα στη
Βουλή. Σας λέω ότι παρανοµώ. Θα καταθέσω απόρρητο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος προς την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Πείτε στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης να
ζητήσει τη δίωξή µου.
Εδώ τι αποδεικνύεται; Καταθέτω το πρώτο έγγραφο το οποίο
τι λέει: «Φεβρουάριος 2014. Έκθεση ειδικής έρευνας. Έλεγχος
πιστοδοτήσεως χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προς τις εταιρείες οµίλου Καρούζου από τη Διεύθυνση Εποπτείας, αριθµός
πρωτοκόλλου 341, εµπιστευτικό 902, απόρρητο», χαρακτηρισµένο µετά. Ο κ. Προβόπουλος σαν Διοικητής της Εµπορικής
Τράπεζας ενέκρινε δάνεια στον όµιλο Καρούζου χωρίς να υπάρχει καµµία εγγύηση. Το δε σκεπτικό το οποίο λένε τώρα οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος είναι: «Με βάση το αρχικό
εισηγητικό σηµείωµα η Τράπεζα ενέκρινε bridge financing της
Κarouzos Construction µέσω υφιστάµενης ΣΑΛ η οποία δεν τέθηκε στη διάθεσή µας, καθώς τα φυσικά αρχεία πριν το 2005 καταστράφηκαν από πυρκαγιά». Χάθηκαν τα αρχεία από την
πυρκαγιά.
Πάµε παρακάτω: Η «ΤWD» κατά την ηµεροµηνία της εγκρίσεως ήταν νεοσυσταθείσα επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν έγινε
ανάλυση οικονοµικών στοιχείων της. Αντ’ αυτού έγινε ανάλυση
των στοιχείων της Karouzos Construction. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Karouzos Construction δεν τέθηκαν στη διάθεσή
µας, καθώς τα φυσικά αρχεία τηρούνταν στο κατάστηµα Ερυθρού το οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά». Και αυτά από πυρκαγιά και άλλα από πυρκαγιά και ο Καρούζος φυλακή και ο
Προβόπουλος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ελεγκτής
και ο ελεγχόµενος. Τα καταθέτω στη Βουλή και αναλαµβάνω την
ευθύνη.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από κει και πέρα, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά τι έχουν
κάνει οι υπόλοιποι τραπεζίτες. Οι µετοχές τους έχουν περάσει
στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι ίδιοι παραµένουν διοικητές. Ποιος εγκρίνει τις διαφηµίσεις της Τράπεζας Πειραιώς; Τι έχει γίνει µε τις offshore των µελών της οικογένειας,
διοικητών στην Κύπρο; Τι δάνεια πήραν ο ένας από τον άλλον
για αυξήσεις του κεφαλαίου; Τα έχουµε και τα έχει η δικαιοσύνη
και σήµερα έρχεστε να νοµοθετήσετε για να τους καλύψετε. Έρχεστε να νοµοθετήσετε για να γράψετε: «Υποπαράγραφος ιε14,
τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 30 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας». Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: «Στα πολιτικά εγκλήµατα
καθώς και στα εγκλήµατα από τα οποία µπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, µε την εξαίρεση δωροδοκίας αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το δικαίωµα µε προηγούµενη σύµφωνη απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να
αναστείλει την ποινική δίωξη. Η αναστολή της ποινικής δίωξης
µπορεί να γίνει το αργότερο ως την έναρξη της συζήτησης στο
ακροατήριο». Δηλαδή, πέραν του ότι τακτοποιούµε τις συνθέσεις, πέρα του ότι καλούµε τους δικαστές στο γραφείο του Προέδρου του Αρείου Πάγου, νοµοθετούµε για να τη χαρίσουµε
στους τραπεζίτες που τ’ αρπάξανε.
Θα το ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι; Θα το ψηφίσετε στα τρία
άρθρα που µας το φέρνουν; Θα τους απαλλάξουµε; Γιατί το ίδιο
ερώτηµα ισχύει και για τις άλλες τράπεζες.
Η αλήθεια είναι ότι µε το PSI, από τα οµόλογα αποζηµιώθηκαν
για το 55% από τις αξίες 56 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά και για
τις ζηµιές που υπέστησαν. Για ποιο λόγο µετά χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Eurobank και της EFG φεύγει και πάει στα νησιά
Cayman µε εγγυητή το ελληνικό δηµόσιο; Από πού και ως που
φεύγουν 25 δισεκατοµµύρια της Eurobank EFG και πάνε στην
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EFG Hellas Cayman Islands Limited; Είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ και είκοσι δισεκατοµµύρια ευρώ µας κάνουν σαράντα
πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ.
Καταθέτω αυτό το έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τo προαναφερθέν
έγγραφo, τo οποίo βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψάχνετε να βρείτε που είναι τα λεφτά; Ψάχνουµε να βρούµε
γιατί τα χρήµατα που πήγαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις και περνάνε στο δηµόσιο χρέος, είναι τα λεφτά που µας κάνουν αιχµάλωτους στους δανειστές; Γιατί µας βάλατε αιχµάλωτους στους
δανειστές και γιατί συνεχίζουµε να νοµοθετούµε για να απαλλάξουµε κιόλας αυτούς που έκαναν την κοµπίνα. Αυτά τα λεφτά,
είναι τα χρήµατα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
ανάπτυξη της χώρας.
Εµείς τι λέµε; Να σταµατήσουµε τώρα να πληρώνουµε τα τοκοχρεολύσια. Δεν αναγνωρίζουµε το επονείδιστο και επαχθές
χρέος. Και όχι το 5% που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το σύνολό του
µέχρι να γίνει επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Διαγράφουµε µονοµερώς το µεγαλύτερο µέρος. Και όσο έχει ανάγκη ο λαός, όσο
υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε σε συσσίτια, όσο δεν υπάρχει
υγεία και παιδεία, θα εφαρµόσουµε αυτό που εφαρµόσανε οι
Γερµανοί µετά την κατοχή και αυτό που κάναµε δώρο οι υπόλοιποι ευρωπαίοι. Θα συντηρήσουµε το λαό µας και όχι τους δανειστές. Αυτά είναι τα χρήµατα µε τα οποία θα κάνουµε ανάπτυξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Και αν µας λέτε ότι θα µας διώξουν από την Ευρωζώνη, η
απάντηση είναι µία: Εάν θεωρούµε ότι οι Ευρωπαίοι έκαναν καλά
τη δουλειά τους σε σχέση µε τις υποχρεώσεις απέναντι στη
χώρα, τότε να παλέψουµε για να µείνουµε. Αν, όµως, στο µηχανισµό στήριξης που µας έβαλαν µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µας έβαλαν παράνοµα, εάν δούµε ότι στο πρώτο µνηµόνιο
η Deutsche Bank έπαιρνε 6% επιτόκιο µε 1% από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, τότε θα δούµε ότι την παρανοµία την έκανε
πρώτα η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Σόϊµπλε
και οι υπόλοιποι.
Ας αναλάβουµε τη χώρα στα χέρια µας και ας πούµε ότι από
αύριο κατεβάζουµε τους φόρους. Μίλησαν προηγουµένως οι συνάδελφοι και άκουσα τον κ. Κουβέλη που είπε για το ΦΠΑ που
είναι στις ζωοτροφές 4% µε 13%.
Εάν κατεβάσουµε παντού το ΦΠΑ στο 3%, εάν δώσουµε αφορολόγητο πετρέλαιο στους κτηνοτρόφους, εάν βάλουµε 8% φορολογία και σκίσουµε το σύνολο των φορολογικών νοµοσχεδίων,
αν ξαναβγεί µπροστά η αγορά, εάν ξαναρχίσει να δουλεύει η οικοδοµή, αν αναστείλουµε το ξέπλυµα χρήµατος για να έρθουν
πίσω χρήµατα, δεν θα κάνουµε την Ελλάδα παράδεισο;
Τι να κάνει αυτήν τη στιγµή ένας µικροµεσαίος επαγγελµατίας
όταν αυτά που χρωστά είναι αυτά που δεν µπορεί να πληρώσει;
Τι να κάνει ένας άνεργος όταν βλέπει ότι όλες οι πόρτες είναι
κλειστές;
Υπάρχει η ελπίδα. Και η ελπίδα είναι να σταµατήσετε να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό σε σχέση µε τους δανειστές. Να ενωθούµε
οι Έλληνες µαζί, να πούµε ότι δεν πληρώνουµε το χρέος όταν
δεν έχουµε και να δηµιουργήσουµε εκείνες τις προϋποθέσεις
ανάπτυξης προκειµένου να ξαναέρθει το χαµόγελο και να µην
παραδώσουµε τη χώρα στην κ. Μέρκελ, που θέλει να κάνει τη
µεγάλη φιέστα για να δεσµεύσει τα δισέγγονά µας.
Εµείς, όσοι και αν µείνουµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, µε αυτές
τις αρχές θα παλέψουµε µέχρι τέλους. Αντέχουµε! Και αντέχουµε γιατί είµαστε µαζί µε τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας χάρη στις θυσίες του ελληνικού
λαού κατάφερε έναν άθλο χωρίς προηγούµενο στη σύγχρονη
διεθνή οικονοµική ιστορία. Διαπιστώνω δυστυχώς ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτό δεν θέλει να το αναγνωρίσει. Προτιµά
να συνεχίσει την ίδια ισοπεδωτική ρητορεία απαξιώνοντας τις θυ-
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σίες των Ελλήνων πολιτών. Χωρίς να θέλω να ρίξω αλάτι στις
πληγές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είµαι υποχρεωµένος να
θυµίσω ότι εµείς τηρήσαµε µέχρι κεραίας τις δεσµεύσεις µας.
Τις θυµίζω.
Πρώτον, δεν θα υπάρξουν νέα οριζόντια δηµοσιονοµικά µέτρα
και η προσπάθεια από εδώ και πέρα θα αφορά κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικά µέτρα.
Δεύτερον, ότι θα επιτευχθεί δηµοσιονοµικό πλεόνασµα και στη
συνέχεια ένα µέρος του θα διανεµηθεί για να ανακούφιση των
πλέον αδύναµων συµπολιτών µας.
Τρίτον, η Ελλάδα θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της απέναντι στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και θα επανακτήσει πρόσβαση σ’ αυτό.
Τέταρτον, θα αποκαταστηθεί η αξιοπιστία και η σταθερότητα
του τραπεζικού συστήµατος, ώστε αυτό σταδιακά να συµµετέχει
ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Πέµπτον, θα τεθούν τα θεµέλια για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο προσανατολισµένο στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τοµέα. Η συνέπεια της κυβέρνησης σε όλα
αυτά τα θέµατα λειτουργεί πλέον αποστοµωτικά για όσους µικρόψυχους ή για λόγους µικροκοµµατικών τακτικισµών επέλεξαν
το δρόµο της απόλυτης άρνησης, της µεµψιµοιρίας, του λαϊκισµού και σήµερα της προσπάθειας δηµιουργίας κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε άλλωστε ότι η προσπάθεια των Ελλήνων πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς από τους εταίρους µας, από
τις αγορές, από τα έγκυρα διεθνή µέσα ενηµέρωσης.
Αλλά ο κ. Τσίπρας δεν ξέρει να χάνει. Το απέδειξε σήµερα. Επιδιώκει να υπονοµεύσει την προσπάθεια για έξοδο από την κρίση
µε εξόφθαλµα ψέµατα και µε απειλές. Απόψε επιχείρησε ένα
άνευ προηγουµένου κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα. Κατέθεσε
πρόταση µοµφής εναντίον του Υπουργείου Οικονοµικών. Για
προσωπικούς λόγους; Όχι. Με έπιασε µε τη γίδα στην πλάτη;
Όχι. Είµαι σφετεριστής δηµοσίου χρήµατος; Όχι. Παίρνω επίδοµα για την ενήλικη κόρη µου από την πρόνοια; Δεν παίρνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, λοιπόν, για ποιο λόγο; Διότι κατέθεσα ένα νοµοσχέδιο
που έχει άρθρα που δεν του αρέσουν. Ε, τί να κάνουµε;
Πριν από λιγότερο από έξι µήνες είχε καταθέσει πρόταση µοµφής κατά της Κυβέρνησης και άρα κατά του Υπουργού Οικονοµικών. Γιατί το έκανε, λοιπόν; Από κουτοπονηριά. Μεθαύριο η
χώρα µας φιλοξενεί το Eurogroup ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ecofin. Εκεί θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραµµα εκταµίευσης της επόµενης δόσης. Όπως ξέρετε το Μάιο
εκταµιεύεται η τελευταία δόση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλει per mare, per terra αυτό να µη γίνει. Δε θα του κάνουµε το
χατίρι.
Από τη συζήτηση προέκυψε –επίσης ελέχθη από τον κ. Πολύδωρα- ότι δεν είναι αλήθεια ότι µετά από την πρόταση µοµφής
εναντίον µου θα κάνει και κατά του κ. Χατζηδάκη, θα κάνει και
κατά του κ. Γεωργιάδη. Το απέδειξε σήµερα. Μετά από µένα
έκανε στον Πρόεδρο της Βουλής. Άρα, λοιπόν, θα πήγαινε σχοινί
κορδόνι αυτό µε στόχο να µη συζητηθεί µεθαύριο στο Eurogroup
το χρονοδιάγραµµα εκταµίευσης της επόµενης δόσης. Είµαι
υποχρεωµένος να το τονίσω για να το ακούσει ο ελληνικός λαός,
για να δει µε τί έχει να κάνει.
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι κάποιοι βλέπουν αντεστραµµένη την πραγµατικότητα. Μιλούν για ανατροπή και εννοούν συντήρηση. Μιλούν για δηµόσιο συµφέρον και εννοούν διατήρηση
συντεχνιών και µεταπολιτευτικών παθογενειών, αυτά τα µικρά και
µεγάλα συµφέροντα που απολάµβαναν µέχρι σήµερα καθεστώς
προστασίας εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και των φτωχών
ανθρώπων.
Πραγµατικά, επειδή αρέσκεται ο κ. Τσακαλώτος να µιλάει για
φιλοσοφία, βλέπουν µε το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, όπως
είπε ο Χέγκελ, τις πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονται σ’ αυτό το µεταρρυθµιστικό για την ελληνική οικονοµία
εκσυγχρονιστικό νοµοσχέδιο.
Δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα µε τις κατηγορίες και τις απειλές
που ο κ. Τσίπρας εκτοξεύει εναντίον. Κι αυτό όχι γιατί δεν σέβοµαι το θεσµικό του ρόλο. Άλλωστε πολλές φορές του έχω απευ-
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θύνει ανοιχτή πρόσκληση να συνδράµει στην εθνική προσπάθεια.
Εγώ δεν έχω µάθει να κάνω πολιτική ούτε µε απειλές ούτε µε
εκφοβισµούς. Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβα ως Υπουργός
Οικονοµικών µέληµά µου ήταν και είναι να κάνω αυτό που θεωρώ
σωστό για την πατρίδα µου.
Δεν αντέχει τα αποτελέσµατα που έρχονται. Του ανατρέπουν
το πρόγραµµα. Είχε επενδύσει στην καταστροφή.
Η ανατροπή των προβλέψεων για τις εκλογές, του έχει φέρει
πολύ µεγάλη αναστάτωση.
Ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές που τη στηρίζουν µε έχουν περιβάλλει µε την εµπιστοσύνη τους. Μπορεί να
έχουµε εντάσεις ή και διαφορετικές προσεγγίσεις, πάντα, όµως,
στο τέλος συµφωνούσαµε και πράτταµε όσα επιβάλλει η εθνική
µας ευθύνη απέναντι στον τόπο και το ίδιο κάνουµε και τώρα.
Εποµένως, οι απειλές και η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής
δεν µας αγγίζουν. Όχι µόνο διότι δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα
ο κ. Τσίπρας να κάνει όσα, δήθεν, σήµερα υπερασπίζεται, αφού
ο λαός έχει πλέον αντιληφθεί την κενότητα των λεγοµένων του,
αλλά κι επειδή όπως και να το κάνουµε αντιλαµβανόµαστε διαφορετικά την πολιτική. Κοινώς, ζούµε σε άλλους κόσµους. Είναι
στον κόσµο του ψέµατος και είµαστε στον κόσµο της αλήθειας.
Λέµε στον κόσµο τι συµβαίνει, τι έχει συµβεί και τι πρέπει να κάνουµε. Αυτός µιλάει για διαγραφή µονοµερώς χρέους ωσάν να
µην γνωρίζει τι σηµαίνει αυτό.
Κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι από την Αντιπολίτευση, θέλουµε να φέρουµε ένα νέο παράδειγµα στην πολιτική που στηρίζεται στην ειλικρίνεια και στη σχέση εµπιστοσύνης µε τον
πολίτη. Αυτά που λέµε, αυτά κάνουµε. Είστε ελεύθεροι να µείνετε
προσκολληµένοι στις πρακτικές του χθες. Αυτό δεν σηµαίνει,
όµως, ότι θα σας ακολουθήσουµε. Κόπτεστε δήθεν για το δηµόσιο συµφέρον και πώς αυτό διακυβεύεται µε τις διατάξεις που
φέρνουµε, δήθεν, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Σας υπενθυµίζω ότι η κρίση των τραπεζών προήλθε, κυρίως,
από το κούρεµα στα ελληνικά οµόλογα και αυτό είχε ένα µεγάλο
όφελος σε όρους δηµοσίου χρέους. Τριάντα πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν το όφελος σε όρους δηµόσιου χρέους από το
κούρεµα αυτό. Και ξεχνάτε ότι από την µετέπειτα επαναγορά
από το κράτος των νέων κουρεµένων οµολόγων, το ελληνικό δηµόσιο έχει κερδίσει κι άλλα κι έχει επιπλέον στην κατοχή του τραπεζικές µετοχές σηµαντικής αξίας.
Ειλικρινά δεν µπορώ να παρακολουθήσω τον κ. Τσίπρα. Πιστεύει ειλικρινά ότι δεν συµφέρει το ελληνικό δηµόσιο να συµµετέχουν στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου ιδιώτες επενδυτές;
Το πιστεύει; Δεν είναι υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος να διατηρηθεί ανέπαφο το απόθεµα των 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ από
τα αρχικά 50 δισεκατοµµύρια για να λειτουργούν ως εγγύηση και
ασφάλεια για το τραπεζικό σύστηµα, για να έχουν οι πολίτες εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστηµα και την οικονοµία µας; Τι
θέλει δηλαδή; Να πάρει ο κόσµος τις καταθέσεις και να φύγει;
Το έχει πει κι άλλη φορά αυτό. Δεν αυξάνεται η ρευστότητα των
συναλλαγών από τη συµµετοχή ιδιωτών; Δεν συµµετέχουν πλέον
και οι ιδιώτες στο µελλοντικό όποιο ρίσκο; Δεν θέλετε οι τράπεζες να είναι υγιείς κι ανταγωνιστικές; Θέλετε να τα βάζουν από
την τσέπη τους οι πολίτες; Αυτό ζητάτε; Ή µήπως θέλετε να τις
ελέγχετε για να κάνετε τα όσα µαγικά υπόσχεστε αφειδώς;
Ξεχνάτε ή µήπως δεν ξέρετε -µιας και είστε, κύριε Τσίπρα,
υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ότι
υπάρχουν ξεκάθαροι ευρωπαϊκοί κανόνες εδώ και λίγο καιρό που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου τραπεζών; Ως υποψήφιος όφειλε να το γνωρίζει ο κ. Τσίπρας. Ότι υπάρχουν κανόνες που ελαχιστοποιούν τη συµµετοχή
του φορολογούµενου πολίτη κι επιδιώκουν κι επιβάλλουν τη συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών;
Σας καταθέτω την επιστολή που ζητήσατε χθες από τον κ. Αλµούνια, τον Επίτροπο αρµόδιο για τα θέµατα αυτά. Θέλετε να
κάνουµε, κύριε Τσίπρα, το αντίθετο από αυτό που επιτάσσει η
κοινή λογική και η ευρωπαϊκή οδηγία;
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Με τις προτεινόµενες διατάξεις στο νοµοσχέδιο σήµερα κάνουµε το αυτονόητο: Δίνουµε όλα τα εφόδια στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να πάρει τις σωστές αποφάσεις και
στις τράπεζες να επανέλθουν σταδιακά στον ιδιωτικό τοµέα προς
όφελος της πραγµατικής οικονοµίας.
Διαπιστώνω ότι για µία ακόµα φορά ο κ. Τσίπρας βιάζεται να
εξάγει συµπεράσµατα. Μιλάει για κακουργηµατική απιστία. Στο
σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί. Μιλάει για κατάρρευση τραπεζών και ήδη οι δύο πρώτες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου ήταν απόλυτα επιτυχηµένες. Μιλάει για ξεπούληµα και
ζηµιά του δηµοσίου, αλλά και πάλι θα διαψευστεί. Φωνάζει που
ο νόµος προβλέπει ότι το ταµείο µπορεί να επιτρέψει να γίνει
ανακεφαλαιοποίηση σε τιµή κάτω από την τιµή κτίσης και κάτω
από την τιµή αγοράς. Αυτό συµβαίνει παντού. Παντού. Όταν κάνεις αύξηση κεφαλαίου δίνεις µία µικρή έκπτωση σε σχέση µε
την τιµή αγοράς. Αυτό έκανε και η Τράπεζα Πειραιώς αυτό έκανε
και η Alpha. Γιατί να µην το κάνει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας;
Για να δούµε λίγο τη λογική του: Μας είπε σήµερα ότι αν επιτρέψει το ταµείο να γίνει ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank κάτω
από το 1,25, θα µας στείλει για κακούργηµα. Τον προκαλώ να
φέρει νοµοσχέδιο στο οποίο να λέει ότι η τιµή θα είναι 1,25, να
δούµε θα έρθει ένας επενδυτής να βάλει 1 ευρώ όταν η τιµή στην
αγορά σήµερα είναι πολύ χαµηλότερη;
Τι θα κάνει τότε το Τ.Χ.Σ.; Θα αφήσει την Eurobank αθωράκιστη; Θα έρθει και θα βάλει 3 δισεκατοµµύρια σε 1,25 ευρώ. Αυτό
δεν είναι κακούργηµα τότε; Ξέρει τι λέει; Έχει αίσθηση της πραγµατικότητας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχει πέσει έξω σε όλα. Και αν αυτόν δεν τον προβληµατίζει,
είµαι σίγουρος ότι έχει αρχίσει και προβληµατίζει σοβαρά τους
πολίτες που τον ακολουθούν. Επένδυσε στην καταστροφή, η
οποία δεν ήρθε. Αυτό τον απελπίζει. Οι δηµοσκοπήσεις οι καινούργιες τον έχουν τροµάξει. Και οι δηµοσκοπήσεις οι καινούργιες, οι θετικότερες ήρθαν όταν ξεκαθαρίσαµε το σκηνικό µε
τους εταίρους µας και συµφωνήσαµε. Αυτό τον έχει ενοχλήσει
πάρα πολύ.
Εµείς µε σταθερότητα, υπευθυνότητα, νηφαλιότητα, επιµονή
και υποµονή βγάλαµε την οικονοµία από την κρίση. Επενδυτές
επενδύουν σηµαντικά χρήµατα σήµερα στις ελληνικές τράπεζες.
Ο κ. Τσίπρας δίνει σήµερα – και το απέδειξε µε µεγαλειώδη τρόπο – µια µάχη οπισθοφυλακών, χαµένη πια και το ξέρει πάρα
πολύ καλά.
Ήµουν εδώ και το Νοέµβριο του 2012, όταν η χώρα µας µε
πολύ κόπο, µε έντονη δυσπιστία συµφωνούσε µε τους εταίρους
της το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και παράλληλα έθετε τις βάσεις γι’ αυτό που όλοι µαζί πετύχαµε, γι’ αυτό που ο ελληνικός
λαός κατάφερε αυτήν την περίοδο, γι’ αυτό εσείς µε την ψήφο
σας, κύριοι Βουλευτές, και την εποικοδοµητική σας κριτική βοηθήσατε πάρα πολύ να γίνει να µπορέσει η χώρα να σταθεί µε
αξιοπρέπεια, αφήσουµε πίσω µας την εποχή των διπλών ελλειµµάτων και να αρχίσουµε να ενισχύουµε εκείνους που επλήγησαν
βαρύτερα από την κρίση, εκείνους που επωµίστηκαν ένα µεγάλο
φορτίο και να µπορούµε τώρα, από πλεονεκτική θέση, ύστερα
από τιτάνια προσπάθεια, που αναγνωρίζεται από φίλους και εχθρούς, από κυβερνήσεις και από media - όχι όµως από τον κ.
Τσίπρα – να µπορούµε να ανοίξουµε τη συζήτηση και για το
χρέος και την ελάφρυνσή του προς όφελος της οικονοµίας και
των συµπολιτών µας.
Είναι όµως µόνο αυτό; Θυµάστε το σηµείο αφετηρίας; Η κρίση
βρήκε τη χώρα ανοχύρωτη και απροετοίµαστη σε πολλά επίπεδα. Λίγοι µπήκαν στον κόπο να εξηγήσουν µε ειλικρίνεια την
είσοδό µας σε µια σκληρή πραγµατικότητα. Και ακόµα λιγότεροι
µπόρεσαν να ακούσουν, αφού οι φωνές του λαϊκισµού και της
αντίδρασης ήταν πολλές. Μπορέσαµε όµως και σταθήκαµε όρθιοι. Λάθη σίγουρα έχουν γίνει και αδικίες. Αυτές όµως σήµερα
θέλουµε να αποκαταστήσουµε.
Γιατί τώρα, σε ένα καθεστώς µεγαλύτερης ασφάλειας και σταθερότητας, οφείλουµε όλοι οι προοδευτικοί πολίτες να δουλέψουµε µαζί πάνω σε κοινές αρχές και αξίες, να συζητήσουµε
γόνιµα και εποικοδοµητικά, να σχεδιάσουµε συλλογικά ένα κα-
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λύτερο µέλλον, ώστε σε δέκα χρόνια από σήµερα να είµαστε µια
από τις πιο ανεπτυγµένες κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά
χώρες.
Πώς θα δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο όπου ο καθένας θα αισθάνεται ότι µπορεί να πετύχει όσα επιδιώκει και ονειρεύεται;
Παίρνουµε σταδιακά τις τύχες µας στα χέρια µας. Από εµάς
εξαρτάται και από τη δική µας προσπάθεια, από τη δική µας στέρηση και βούληση να αλλάξουµε και να αφήσουµε πίσω µας όσα
µας κρατούσαν καθηλωµένους, αυτές τις πρακτικές που είδαµε
σήµερα εδώ στη Βουλή, συµπεριφορές και νοοτροπίες, πρακτικές και πολιτικές, κουτοπονηριές. Αυτή είναι η προσπάθεια που
κάνουµε.
Και αν δουλεύουµε, για να βελτιώσουµε την οικονοµία µας και
να πιάσουµε τους στόχους µας, που µε περισσή ευκολία απαξιώνει η Αντιπολίτευση, είναι διότι θέλουµε να είµαστε ισχυροί και
ανεξάρτητοι, κύριοι της τύχης και των επιλογών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µαθήτριες και µαθητές
και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Άργους Ορεστικού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Σταυρογιάννης, Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Εάν θέλει κανείς να κυβερνάει, πρέπει να έχει την ικανότητα
να διαφοροποιεί κατά το δοκούν τη σχέση του µε την πραγµατικότητα, επειδή το µυστικό της εξουσίας είναι το να πιστεύει κανείς στο δικό του αλάθητο», Όργουελ από τον «Μεγάλο Αδελφό». Αν κανείς άκουγε προηγουµένως την αυταρέσκεια του
Υπουργού των Οικονοµικών και τα όσα έλεγε από του Βήµατος
της Βουλής, τότε θα πίστευε πως πράγµατι είναι ένας πολύ
καλός µαθητής των όσων λέει ο Όργουελ στον «Μεγάλο Αδελφό».
Ο Όργουελ, επίσης, αναφέρεται στη διπλή σκέψη, στο δεύτερο κανόνα δηλαδή που είναι η ικανότητα του να έχει κάποιος
δύο πεποιθήσεις, δύο απόψεις αντιφατικές µεταξύ τους και να
παραδέχεται και τις δύο, να λέει δηλαδή ηθεληµένα ψέµατα και
να πιστεύει ειλικρινά ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια και να αρνείται την ύπαρξη µιας αντικειµενικής πραγµατικότητας, όταν την
ίδια στιγµή ξέρει πως αυτή η πραγµατικότητα υπάρχει.
Μέσω αυτής της λογικής, µε την πολιτική δηλαδή που επεβλήθη στη χώρα από τους δανειστές µας, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κοµισιόν, επιβάλλονται οι
επιλογές των δυνατών του χρήµατος παγκοσµίως. Και όταν κάποια κυβέρνηση κάποιας υπερχρεωµένης χώρας καλεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να τη δανειοδοτήσει, τότε έχουµε την
εφαρµογή ενός προγράµµατος µε πολλά διαφορετικά στάδια, το
οποίο πρέπει οι κυβερνήσεις υπακούοντας τους δανειστές, να
επιβάλλουν στη χώρα και στην κοινωνία, µε στόχο όµως την περιθωριοποίηση και τη φτωχοποίηση του λαού και των πολλών και
την οικονοµική υποδούλωση της χώρας.
Αυτό λειτουργεί προς όφελος της επέκτασης των µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων παγκοσµίως και χρησιµοποιεί γι’ αυτό
το λόγο όλα τα όπλα που έχει στην υπηρεσία του το χρήµα, τις
εταιρείες αξιολόγησης, τις τράπεζες, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, τους διεθνείς αναλυτές, οικονοµολόγους και οικονοµολογούντες, µε τελικό στόχο να ανοίγει παντού τις εκάστοτε
κλειστές αγορές, για χάρη όµως των πολυεθνικών, που στην κυριολεξία λεηλατούν τοπικές επιχειρήσεις, φτωχοποιούν και περιθωριοποιούν λαούς, επιβάλλοντας ανεξέλεγκτη κίνηση
τοκογλυφικών κεφαλαίων και διαλύοντας τον παραγωγικό ιστό
των χωρών.
Δεν επαρκεί ο χρόνος για να αναφερθώ στα λόγια ενός πρώην
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οικονοµολόγου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, του Μπαντού, ώστε να πάψουν εδώ οι διαπύρσιοι κήρυκες της σωστής
ασκούµενης πολιτικής, να προσπαθούν να διατηρήσουν ουτοπικές ελπίδες σε µία φτωχοποιηµένη κοινωνία και σε έναν εξαθλιωµένο λαό.
Η πολιτική, λοιπόν, που εφαρµόζεται εδώ είναι µέρος του προβλήµατος –αν όχι το µεγαλύτερο µέρος του προβλήµατος- οπότε
φυσικά δεν αποτελεί λύση για την Ελλάδα, αλλά αντίθετα επιδεινώνει καθηµερινά την κατάστασή της. Αν, λοιπόν, δεν βγούµε
έξω απ’ αυτήν την πολιτική, αν δεν εκδιωχθούν όσοι µας την επιβάλλουν και όσοι την υπηρετούν πιστά –γεγονός που δεν συµπεραίνεται καν από τα γεγονότα-, δεν υπάρχει µέλλον ούτε για
την πραγµατική οικονοµία ούτε για την κοινωνία, ενώ τα ενεργειακά µας αποθέµατα, µαζί µε αυτά της Κύπρου, καθώς και οι
άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας µας, εγγυώνται
–µε ό,τι αυτό συνεπάγεται- τη µακρόχρονη παραµονή τους.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αφού –συνεχίζοντας την ίδια πολιτική
των προκατόχων- φόρτωσε µε αβάστακτους φόρους και χαράτσια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γονάτισε την πραγµατική οικονοµία και την αγορά, αποδόµησε την κοινωνική συνοχή και
οδήγησε σε κλείσιµο χιλιάδες επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα την
απώλεια οκτακοσίων χιλιάδων θέσεων εργασίας, συνεχίζει ακάθεκτη µε το συζητούµενο πολυνοµοσχέδιο-πραγµατικό προοίµιο
ενός νέου µνηµονίου το καταστροφικό της έργο.
Με την προσφιλή τακτική της, ευτελίζοντας στην κυριολεξία
κοινοβουλευτικές διαδικασίες µε τη µορφή του κατεπείγοντος
και εκβιάζοντας για µία ακόµα φορά τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης µε τη µέθοδο fast track, προσπαθεί και περνάει στο
πολυνοµοσχέδιο –που στην πραγµατικότητα είναι πολύ µεγαλύτερο από τις περίπου διακόσιες είκοσι σελίδες, µε τις συνεχείς
παραποµπές σε αποφάσεις και σε νόµους- όλα όσα απαιτούν και
επιβάλλουν τα συµφέροντα των ντόπιων και ξένων ολιγαρχών.
Τα άρθρα και οι διατάξεις του θα επιφέρουν οδυνηρές, τεράστιες επιπτώσεις σε όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα, αγρότες, κτηνοτρόφους, γεωτεχνικούς, µηχανικούς, φαρµακοποιούς, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, µικροεπιχειρηµατίες και επαγγελµατίες,
ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων είτε αγροτικών φωτοβολταϊκών είτε όχι, ασφαλιστικά ταµεία, ΝΑΤ, ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ.
Δίνετε ελεηµοσύνη, κύριοι της Κυβέρνησης, στους νεόπτωχους, που η πολιτική που εφαρµόζετε, δηµιουργεί για να περάσετε νέα µέτρα που θα οδηγήσουν και τους υπόλοιπους Έλληνες
στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση.
Χρησιµοποιείτε επιχειρήµατα, παραδείγµατα για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, όπως τη λεγόµενη εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ που εφαρµόζετε. Άκουσον-άκουσον! Αυτά είναι επιχειρήµατα που παρουσιάζουν Υπουργοί της Κυβέρνησης στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, τον Καναδά. Μήπως τελικά δεν είµαστε στην
Ευρώπη και µέλος της Ευρωζώνης και ανήκουµε σε άλλη ήπειρο;
Τι κοινό έχει η ελληνική οικονοµία µε τις οικονοµίες αυτών των
χωρών; Μήπως ανάλογο µέγεθος ή µήπως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που στην πατρίδα µας είναι πολύ µικρές και την αυτοαπασχόληση, που µέχρι και σήµερα είναι χαρακτηριστικό της
οικονοµίας µας;
Την ίδια στιγµή, η ανεργία είναι στα ύψη, ο αγροτικός κλήρος
δεν επαρκεί γι’ αυτό που ονοµάζουν και θέλουν να µας πείσουν
ότι είναι ανταγωνιστική η αγροτική επιχείρηση, η φτώχεια και η
ανθρωπιστική κρίση είναι παρούσες στη χώρα µας και η πραγµατική µείωση των επενδύσεων είναι κοντά στο 60% σε σχέση
µε το 2008.
Προασπίζεστε, κύριοι της Κυβέρνησης, µε πάθος το επιχείρηµα ότι η είσοδος των πολυεθνικών θα τονώσει των ανταγωνισµό, θα συµβάλει στην εξυγίανση της αγοράς και τη µείωση των
τιµών. Εννοείται ότι θα κλείσουν και οι περισσότερες και από τις
επιχειρήσεις που λειτουργούν. Έχετε επικίνδυνες εµµονές και
απίστευτες ιδεοληψίες που προσπερνούν κάθε όριο. Ούτε καν
νεοφιλελεύθερες δεν µπορούν να χαρακτηριστούν.
Η κυβερνητική πολιτική όχι µόνο δεν υπακούει σε ένα σχέδιο
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, αλλά λειτουργεί ως οδοστρωτήρας, διαλύοντας επιχειρήσεις, εργασιακά δικαιώµατα για να
είναι όλα όπως πρέπει, όταν οι πολυεθνικές θα αποφασίσουν ότι
ολοκληρώθηκε η εσωτερική υποτίµηση και τώρα µπορούν να
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επενδύσουν-κερδοσκοπήσουν σε µία διαλυµένη οικονοµία και σε
µία κοινωνία που θα έχει χάσει και τα ελάχιστα εναποµείναντα
βασικά θεµελιώδη εργασιακά, ασφαλιστικά και οικονοµικά κεκτηµένα των εργαζοµένων, όπως κατήγγειλαν τα µέλη της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δηµοκρατίας, οι κ.κ. Θεοχάρης και Καψοκόλης, συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ του ιδιωτικού τοµέα.
Και αυτό δεν είναι κριτική από τα κόµµατα της Αριστεράς. Συνεχίζουν λέγοντας πως αν ψηφιστεί ως έχει το νοµοσχέδιο µπαίνει οριστικά ταφόπλακα στις κατακτήσεις των τελευταίων σχεδόν
εκατό ετών, ενώ µε το καθεστώς ενοικίασης των εργαζοµένων
που απελευθερώνεται, σηµειώνεται ότι κάθε έννοια του Συντάγµατος καταργείται και οι Έλληνες γίνονται σκλάβοι που θα εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας.
Να κάνω µια αναφορά στα προϊόντα µας όπως το γάλα και το
λάδι, που είναι προϊόντα ελληνικά µε υψηλή διατροφική αξία και
που έχουν πράγµατι υψηλότερες τιµές, όχι γιατί ωφελούνται οι
παραγωγοί –οι τιµές είναι πολύ φτηνές στον τόπο παραγωγής,
στο χωράφι- ούτε µόνο γιατί υπάρχουν προβλήµατα ανταγωνιστικότητας στις δικές µας επιχειρήσεις, αλλά γιατί –όπως αναφέραµε σε µια ερώτηση που είχαµε υποβάλει παλιά µε πολλούς
συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία και όχι µόνο- φωτογραφίζαµε στελέχη που διαχρονικά υπηρετούν στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονοµικών και στηρίζουν συµφέροντα των καρτέλ και
των µεγάλων επιχειρήσεων. Θέλουµε σίγουρα γάλα φρέσκο,
φθηνό, υψηλής διατροφικής αξίας και ελληνικό.
Το αποτέλεσµα, από αυτά που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, θα είναι να έχουµε γάλα µόνο εισαγόµενο, µακράς διάρκειας, άγνωστης τιµής και σίγουρα αµφίβολης ποιότητας, καταστρέφοντας εβδοµήντα µε ογδόντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και
ένα παραγόµενο προϊόν, αξίας περίπου 300 εκατοµµυρίων ευρώ.
Πού είναι, λοιπόν, η στήριξη της εγχώριας παραγωγής; Πού
είναι η στήριξη επιχειρήσεων κτηνοτροφικών, γαλακτοκοµικών
για την παραγωγή προϊόντων που θα καταναλώνουν οι Έλληνες
και θα εξάγουµε; Αντίθετα µε αυτά που περιλαµβάνονται, καταστρέφουµε την παραγωγή, υπηρετούµε συµφέροντα πολυεθνικών και κυρίως του καρτέλ του γάλακτος, όπως υπηρετείτε τα
ξένα κερδοσκοπικά funds και τους ντόπιους ολιγάρχες, χαρίζοντας στις τράπεζες που τις πλήρωσε και συνεχίζει να τις πληρώνει
ο φτωχοποιηµένος ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόεδρε.
Δίνετε τη χαριστική βολή στο ήδη τραυµατισµένο ασφαλιστικό
σύστηµα. Κηρύσσετε διωγµό σε παραδοσιακά επαγγέλµατα,
όπως οι µηχανικοί και οι φαρµακοποιοί, δίνοντας τα φάρµακα
στα χέρια λίγων µεγάλων συµφερόντων, όπως οι συνδικαλιστές
φαρµακοποιοί της Νέας Δηµοκρατίας ισχυρίζονται.
Ως προς τον πυρήνα του περιεχοµένου αυτού του νοµοσχεδίου, οδηγείτε στην πλήρη κατάρρευση το κοινωνικό κράτος,
αποδοµείτε την πραγµατική οικονοµία και οδηγείτε σε ρήξη τον
κοινωνικό ιστό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, θα φανεί µετά τις ευρωεκλογές, από το ερχόµενο
φθινόπωρο.
Όµως, η Κυβέρνηση και τα µέσα που υποστηρίζουν επικοινωνιακά αυτήν την πολιτική ακολουθούν την τακτική της στρουθοκαµήλου. Πιστεύουν ότι µε το παραµύθι της συγκάλυψης θα
περάσουν το «Ρουβίκωνα» των ευρωεκλογών. Η κοινωνία, όµως,
παραζαλισµένη και σαστισµένη διαβάζει τα πρωτοσέλιδα που
προσπαθούν να αποτυπώσουν τη δική τους αλήθεια για όσα συµβαίνουν σε µια διαλυµένη χώρα και σε έναν βασανισµένο λαό που
ζει για πέµπτη συνεχή χρονιά κάτω από τη µπότα του µνηµονίου
µε τη δαµόκλειο σπάθη των δόσεων διαρκώς πάνω από το κεφάλι
της, των δόσεων που παίρνονται για να εξυπηρετούνται δάνεια
και όχι αυτών που θα µπορούσαν να δώσουν ρευστότητα στην
οικονοµία.
Και ο Υπουργός Οικονοµικών επιµένει ότι δεν θα επιβληθούν
νέα µέτρα. Αλήθεια, πόσο πιο αξιόπιστες δεσµεύσεις; Τις έχουµε
ακούσει και στο παρελθόν, ότι δεν θα έχουµε νέο µνηµόνιο, ενώ
η Βουλή καλείται να εγκρίνει τη συµφωνία της Κυβέρνησης µε
την τρόικα που ισοπεδώνει στην κυριολεξία ό,τι έχει αποµείνει
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όρθιο, µε την καταστροφή των ασφαλιστικών ταµείων, που θα
φέρει σαρωτικές περικοπές στις συντάξεις, τη συµπίεση των
αποδοχών σε επίπεδο Βουλγαρίας και την ενοικίαση των εργαζοµένων.
Την ίδια στιγµή, τα πρώτα µηνύµατα από την εφαρµογή του
προϋπολογισµού του 2014 στο πρώτο δίµηνο είναι αποκαρδιωτικά, γιατί καταρρέουν τα φορολογικά έσοδα. Ποιος θα πληρώσει; Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ρευστότητα και κέρδη; Τα
νοικοκυριά που δεν έχουν τα στοιχειώδη για να επιβιώσουν µε
αξιοπρέπεια;
Η κοινωνία, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, θα σας στείλει το
µήνυµα το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η απόφασή της θα είναι σκληρή και αµείλικτη.
Και δεν θα έχουν ιδιαίτερη σηµασία όσα τα φιλικά σας µέσα
ενηµέρωσης προσπαθούν να αναδείξουν, για να αλλάξουν πεδίο
συζήτησης. Το αποτέλεσµα θα δείξει ότι ο κυβερνητικός συνασπισµός βρίσκεται σε προφανή δυσαρµονία µε το εκλογικό σώµα
και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό, που οι µετέπειτα εξελίξεις θα είναι
ραγδαίες. Εύχοµαι αυτές οι εξελίξεις να δώσουν τη δυνατότητα
σε µία άλλη κυβέρνηση –γιατί σίγουρα εσείς και δεν θέλετε και
δεν µπορείτε- εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας, να στείλει όλους
αυτούς που υπηρετούν µία σκληρή, αναποτελεσµατική και λαθεµένη πολιτική, όλους αυτούς που είτε βρίσκονται στο εξωτερικό
είτε υπηρετούν µε συνέπεια αυτές τις πολιτικές στο εσωτερικό,
εκεί που πρέπει.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, κάτι διαδικαστικό. Επί του εκκρεµούς θέµατος ορισµού ηµέρας συζήτησης της πρότασης µοµφής κατά του κυρίου Προέδρου της
Βουλής, προτείνουµε εκ µέρους της Κυβερνήσεως να διεξαχθεί
αυτή αύριο, Δευτέρα 31 Μαρτίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ και κατόπιν τούτου θα εκδοθεί ειδική ηµερήσια
διάταξη, η οποία και θα διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
Ορίστε, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δει κατά καιρούς να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται διάφορα ιδεολογικά κινήµατα: σοσιαλιστικά κινήµατα,
κοµµουνιστικά κινήµατα, εθνικιστικά κινήµατα. Τις τελευταίες
ηµέρες επ’ αφορµή της ψηφίσεως του νοµοσχεδίου αυτού στη
Βουλή και πιο συγκεκριµένα των µέτρων που περιλαµβάνονται
στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, είδαµε να αναπτύσσεται και ένα
άλλο, πρωτόφαντο κίνηµα, το κίνηµα υπέρ της ακρίβειας. Αυτό
το κίνηµα έχει εκφραστεί από πολλές και διαφορετικές δυνάµεις
της Αντιπολίτευσης και µάλιστα από αυτές οι δυνάµεις που µας
κάνουν µαθήµατα κοινωνικής ευαισθησίας ταυτόχρονα. Αυτές οι
δυνάµεις είναι που θέλουν να κρατήσουν τις τιµές ψηλά για τον
ανυπεράσπιστο καταναλωτή.
Ενοχλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενοχλούνται άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης επειδή –άκουσον, άκουσον- η Κυβέρνηση θα κάνει το
φοβερό ανοσιούργηµα να επιτρέψει να απελευθερωθούν προς
τα κάτω οι τιµές των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων στα
φαρµακεία. Φοβερό! Άνευ προηγουµένου! Θα επιτρέψουµε να
καταργηθεί το εγγυηµένο κέρδος 34% των φαρµακοποιών; Τέτοια αναλγησία εναντίον των ασθενών οι οποίοι θα µπορούν να
παίρνουν φθηνότερα φάρµακα; Πρέπει πραγµατικά να µας υποβληθεί πρόταση µοµφής σε όλους, στον κ. Γεωργιάδη, σε µένα,
στον κ. Στουρνάρα, στο σύνολο της Κυβερνήσεως γι’ αυτό το έγκληµα!
Ενοχλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
,γιατί τα βιβλία δεν θα πωλούνται πια στην Ελλάδα 50% και 100%
ακριβότερα σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσµου. Απαράδεκτο! Θα έπρεπε, για να εξυπηρετηθούν κάποιοι
εκδότες, οι αναγνώστες, τα νέα παιδιά στα σχολεία να πληρώ-
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νουν πανάκριβα σχολικά και λογοτεχνικά βιβλία.
Ενοχλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης
γιατί πια στα στοκατζίδικα και στα outlets, σε αυτά τα καταστήµατα θα επιτρέπονται εκπτώσεις. Μα, είναι δυνατόν οι καταναλωτές να βρίσκουν τέσσερις φορές το χρόνο φθηνότερα
προϊόντα; Πώς το επιτρέπουµε; Πραγµατικά, πρέπει να κάνω και
εγώ την αυτοκριτική µου.
Ενοχλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης,
γιατί καταργούµε µία σειρά από εµπόδια στην αγορά των απορρυπαντικών, για να µπούνε περισσότεροι παίχτες και να πέσουν
οι τιµές. Μα, οι Ελληνίδες νοικοκυρές να µπορούν να παίρνουν
φθηνότερα απορρυπαντικά και να ζηµιωθούν οι σηµερινές εταιρείες εµπορίας των απορρυπαντικών;
Τέτοια αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στις εταιρείες εµπορίας των απορρυπαντικών;
Ενοχλείται ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί επιτρέπουµε να µην κάνουν εµπόριο
τσιµέντου µόνο οι δυο-τρεις τσιµεντοβιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά να επιτρέψουµε και σε άλλους
παίκτες να µπούνε, χωρίς να χρειάζονται να έχουν µία σειρά από
προϋποθέσεις και διαδικασίες. Να παίρνουµε φθηνότερο τσιµέντο. Άλλο «έγκληµα» στο οποίο αυτήν την ώρα προχωρεί η Κυβέρνηση.
Ενοχλείται, επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, γιατί η Κυβέρνηση επιδιώκει, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ελληνική αγελαδοτροφία και την ελληνική
παραγωγή µε το ελληνικό σήµα και µε το γάλα ηµέρας, να πέσουν οι τιµές του γάλακτος, ενώ έχουµε αυτήν την πρωτοφανή
κρίση και τη µεγάλη ανεργία και τις µειώσεις των µισθών.
Είναι έγκληµα το ότι θέλουµε, έχουµε θέσει ως στόχο να πέσουν οι τιµές του γάλακτος. Δε βαριέσαι τώρα; Είναι µια λεπτοµέρεια ότι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, εξίσου µεσογειακές χώρες, το γάλα κάνει 0,80 ευρώ το λίτρο, µεσοσταθµικά, ενώ
εδώ κάνει 1,28 ευρώ. Ποιος νοιάζεται γι’ αυτό; Είναι ανάλγητη
πολιτική να µειώνεις τις τιµές του γάλακτος. Αυτό είναι το συµπέρασµα το οποίο έχει προκύψει από την κοινωνικά «ευαίσθητη»
ελληνική Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι έχουµε µία Αντιπολίτευση κουβαρντάδων. Είναι διατεθειµένοι να πληρώνουν πανάκριβα προϊόντα. Ε, µπορεί εσείς, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, να είστε κουβαρντάδες. Οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες
καταναλωτές δεν είναι κουβαρντάδες. Δικαιούνται χαµηλότερες
τιµές και αυτή ακριβώς είναι η προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Αλίµονο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν επιτρέψουµε στη
Βουλή των Ελλήνων να µεταβληθεί σε µια Βουλή των συντεχνιών,
µια Βουλή που βλέπει στενά το συµφέρον µιας συγκεκριµένης
επαγγελµατικής οµάδας και αγνοεί τα δέκα περίπου εκατοµµύρια των Ελλήνων.
Ταυτόχρονα, όµως, σήµερα, στο πλαίσιο του ρητορικού του
ξεσπάσµατος εναντίον του κ. Στουρνάρα και εµού, ο κ. Τσίπρας
µας έδωσε και µαθήµατα για το παραγωγικό µοντέλο της χώρας.
Μας είπε: «Προωθείτε τις εισαγωγές και καταστρέφετε τον παραγωγικό ιστό».
Το κόµµα –λείπουν τώρα- που είναι αντίθετο σε κάθε επένδυση
που πάει να γίνει στον τόπο, το κόµµα που υποστηρίζει περιθωριακές στην πραγµατικότητα απόψεις για την οικονοµία, τουλάχιστον µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, το κόµµα που έχει ως
ίνδαλµά του τον Μαδούρο στη Βενεζουέλα, έρχεται εδώ πέρα
και δίνει µαθήµατα στην Κυβέρνηση για το ποιο πρέπει να είναι
το παραγωγικό µοντέλο της χώρας.
Μια πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που διώχνει επενδυτές στον τουρισµό, στο εµπόριο, στις µεταφορές, προφανώς
δεν µπορεί να δηµιουργήσει ανάπτυξη. Ε, το νοµοσχέδιο που σήµερα ψηφίζουµε, ακριβώς -και µεταξύ των άλλων- τέτοιου είδους
επενδύσεις θέλει να προωθήσει.
Αυτό επιδιώκουµε µε την άρση των χιλιοµετρικών και άλλων
ανόητων περιορισµών για την ίδρυση ξενοδοχειακών και άλλων
τουριστικών µονάδων. Πώς θα στηρίξουµε τον τουρισµό µας,
όταν τον εµποδίζουµε µε µια σειρά από περιττές γραφειοκρατικές ρυθµίσεις, για τις οποίες δεν είδα να λέει µια κουβέντα η Αντιπολίτευση;
Αυτό επιδιώκουµε να κάνουµε µε τη διευκόλυνση της δηµιουρ-
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γίας επιχειρήσεων στο χώρο των δοµικών υλικών, στο τσιµέντο,
στην άσφαλτο κ.λπ.. Γιατί θα πρέπει η Αντιπολίτευση να είναι αντίθετη ακόµα και σε αυτήν την προσπάθεια;
Αυτό επιδιώκουµε να κάνουµε µε την κατάργηση περιττών
απαγορεύσεων στο χώρο των µεταφορών και στο χώρο των µεταφορών σε σχέση µε τον τουρισµό πάλι.
Και αυτό επιδιώκουµε να κάνουµε και µε το πιλοτικό άνοιγµα
σε τρεις περιοχές της χώρας των καταστηµάτων τις Κυριακές
όλο το χρόνο.
Πέρσι οι διάφορες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης προέβλεπαν
ότι θα έρθει η καταστροφή µε το ότι διευρύναµε το ωράριο των
καταστηµάτων τις Κυριακές. Και τώρα έρχονται οι δήµοι, έρχονται πολλοί εµπορικοί σύλλογοι και το προτείνουν, διότι είδαν ότι
το πείραµα σε µεγάλο βαθµό πέτυχε. Και λέµε να το δοκιµάσουµε σε τρεις περιοχές της χώρας µε βάση προτάσεις που θα
µας έρθουν από δήµους ή από εµπορικούς συλλόγους. Δεν θα
επιβάλουµε εµείς σε κανέναν να το κάνει. Και πάλι αυτό θεωρείται έγκληµα καθοσιώσεως.
Τι και αν το έχει η Ιταλία µε διακοµµατική συναίνεση για πενήντα δύο Κυριακές το χρόνο παντού; Τι και αν το έχει η Κύπρος
µε διακοµµατική συναίνεση για 52 Κυριακές το χρόνο παντού;
Εµείς εδώ πέρα θέλουµε το δικό µας δρόµο. Ακολουθούµε –λυπάµαι που θα το πω- σε ορισµένες περιπτώσεις πολιτικές παραδοξολογίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Αλλά, ξέχασα, έχουµε µία αντιπολίτευση και κυρίως µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση η οποία πιστεύει στο δόγµα ότι µπορούµε
να έχουµε επενδύσεις χωρίς επενδυτές και ότι µπορούµε να υπηρετούµε τους καταναλωτές κρατώντας τις τιµές ψηλά. Αυτή είναι
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έχουµε σήµερα, που κατά τα
άλλα θέλει να ισχυρίζεται ότι είναι και προοδευτική δύναµη µε
τέτοιες αντιλήψεις.
Και εκτός αυτού, είδαµε και τον Αρχηγό της σήµερα, ο οποίος
αφού υποστήριξε εµµέσως πλην σαφώς όσα σας περιέγραψα κινούµενος σε κάποιο βαθµό κατά την άποψή µου στον χώρο του
πολιτικού σουρεαλισµού –δεν είπα σοσιαλισµού, είπα σουρεαλισµού- τον είδαµε στη συνέχεια να λέει περίπου ότι ο κ. Στουρνάρας δήθεν έχει εγκληµατήσει και ότι για εµένα τίθεται θέµα
ηθικής τάξεως για το ότι παραµένω στην Κυβέρνηση.
Επειδή, δηλαδή, προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός, να λειτουργήσει η
αγορά, να πέσουν οι τιµές, τίθεται θέµα ηθικής τάξεως κατά τον
κ. Τσίπρα για τον Υπουργό που το επιδιώκει. Μα είναι προφανές
ότι εάν τίθεται θέµα ηθικής τάξεως για κάποιον, τίθεται για τον
ίδιο που ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έρχεται
και υποστηρίζει όλες αυτές τις παράδοξες θέσεις ενώπιον της
Βουλής των Ελλήνων.
Εµείς ως συνήθως πάλι ακούσαµε σήµερα –χωρίς καµµιά τεκµηρίωση προφανώς- ότι υπηρετούµε συµφέροντα. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς εάν υπηρετείτε κάτι, υπηρετείτε τη
στασιµότητα, υπηρετείτε τη µιζέρια, υπηρετείτε την καθυστέρηση. Και πάντως εάν δεν υπηρετείτε κάτι, αυτό που δεν υπηρετείτε είναι το συµφέρον του καταναλωτή.
Άλλωστε, σας έχουµε συνηθίσει. Το ζήσαµε το περασµένο φθινόπωρο, όταν ζητήσατε ονοµαστική ψηφοφορία για να ψηφίσετε
υπέρ ακριβών, ψηλών τιµών στα φάρµακα. Κατά τα λοιπά, νοιαζόσαστε για τους αναπήρους, για τους ασθενείς, για τους φτωχούς. Αυτή είναι η υποκρισία και για αυτό βλέπετε τις δηµοσκοπήσεις, όχι απλά να µην σας δίνουν πόντους αλλά να σας καθηλώνουν και να σας αποδοµούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σηµείωσα και χθες, το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε είναι ένα νοµοσχέδιο σηµαντικό
για την πορεία του τόπου, έτσι ώστε σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα η Ελλάδα να ξαναγίνει και πάλι µία κανονική ευρωπαϊκή
χώρα. Και σίγουρα ως προς το τµήµα που αφορά το Υπουργείο
Ανάπτυξης περιλαµβάνει µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα έπρεπε να
είχαν γίνει και από προηγούµενες κυβερνήσεις εδώ και πολλά
χρόνια. Δεν έγιναν, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Η Κυβέρνηση,
όµως, η σηµερινή δεν νοιάστηκε για αυτές τις αντιδράσεις, τις
ξεπέρασε.
Αποδείχθηκε σήµερα από τις πολύ περιορισµένης έκτασης, τελικώς, διαµαρτυρίες που είχαµε έξω από το Κοινοβούλιο, ότι εί-
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χαµε δίκιο που δεν νοιαστήκαµε γι’ αυτές τις αντιδράσεις. Και
είµαι βέβαιος ότι ο Έλληνας καταναλωτής µας πιστώνει ότι δεν
κάναµε πίσω και ότι παρά τις περιορισµένες αυτές αντιδράσεις
και παρά το κίνηµα υπέρ της ακρίβειας εµείς προχωρούµε µπροστά για να υλοποιήσουµε αυτές τις µεταρρυθµίσεις.
Βεβαίως, δεν έχουµε κάποια δογµατική προσέγγιση. Συζητήσαµε µε τους Βουλευτές, µε τα κόµµατα, µε τους ενδιαφερόµενους και σε λίγο θα ανακοινώσουµε κάποιες περιορισµένες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο πλαίσιο της λογικής και των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας. Αλλά από εκεί και πέρα το πράγµα
είναι ξεκάθαρο. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές είναι αναγκαίες για
τους Έλληνες καταναλωτές, είναι αναγκαίες για να περάσει η
Ελλάδα µπροστά.
Εµείς, λοιπόν, τολµάµε, διορθώνουµε τα λάθη του παρελθόντος, προχωρούµε στο δρόµο της Ευρώπης και της κοινής λογικής και αφήνουµε το ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες δυνάµεις της αντίδρασης και της καθυστέρησης στο παρελθόν. Εµείς προχωρούµε
µπροστά γιατί η Ελλάδα πρέπει να τα καταφέρει και µε αυτήν την
Κυβέρνηση θα τα καταφέρει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπε ο κ. Στουρνάρας ότι «Λέµε την αλήθεια στο λαό». Αλήθεια, λέτε ότι είχαµε µεγάλους µισθούς, ότι κατανάλωνε ο λαός
περισσότερα απ’ όσα παρήγαγε, ότι υπήρχαν κακώς εννοούµενες κατακτήσεις όπως η σταθερή δουλειά, ο σταθερός ηµερήσιος χρόνος δουλειάς, οι ετήσιες άδειες, η αποζηµίωση σε
περίπτωση απόλυσης, το πενθήµερο, το σαρανταοκτάωρο, η κυριακάτικη αργία, οι συλλογικές συµβάσεις, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, η κοινωνική ασφάλιση κ.α., ότι όλα αυτά ήταν
εµπόδιο στην ανταγωνιστικότητα, ότι όλα αυτά οδήγησαν στη
µείωσή της και στη µειωµένη κερδοφορία; Ο κ. Χατζηδάκης λέει
ότι έπρεπε οι µεταρρυθµίσεις να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν,
αλλά οι αντιδράσεις τις καθυστέρησαν. Με τις µεταρρυθµίσεις,
τις αναδιαρθρώσεις λέτε ότι προχωράτε σε βαθιές αλλαγές, δηµιουργείτε νέο οικονοµικό µοντέλο που θα οδηγήσει στην έξοδο
από την κρίση, στην ανάκαµψη.
Ποιο είναι το νέο οικονοµικό µοντέλο; Η αλήθεια είναι ότι είναι
αυτό που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα µονοπώλια. Είναι η πλήρης εναρµόνιση µε τις
ελευθερίες κίνησης των κεφαλαίων, των εργαζοµένων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, η προσαρµογή στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Είναι η δηµιουργία του φιλικού
περιβάλλοντος για τους επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείτε τη δραστική διαρκή µείωση του λαϊκού εισοδήµατος, των
κοινωνικών κατακτήσεων στην υγεία, την κοινωνική ασφάλιση,
την παιδεία, την πρόνοια. Δικαιολογείτε την εκµετάλλευση των
ανέργων, καταργείτε κάθε ρύθµιση που έµπαινε εµπόδιο στη
συγκέντρωση σε επιχειρηµατικούς οµίλους µερίδων της αγοράς.
Αυτό έρχεται να διασφαλίσει η λεγόµενη απελευθέρωση της
αγοράς στο λιανεµπόριο, στους φούρνους, στα φάρµακα, στα
βιβλία, στον τουρισµό, στα ταξί, στα φορτηγά και βέβαια στο
γάλα.
Προχωράτε στις φιλοµονοπωλιακές ρυθµίσεις που έρχονται
να συγκεντρώσουν την αγορά στα χέρια λίγων, να εκτοπίσουν
τους µικρούς παραγωγούς, τους αυτοαπασχολούµενους. Προσπαθείτε να δηµιουργήσετε κλίµα ευφορίας στους εργαζόµενους, στα λαϊκά στρώµατα ότι «τελείωσαν τα δύσκολα, βγαίνουµε στις αγορές, έρχεται η ανάκαµψη, πετύχαµε το πρωτογενές
πλεόνασµα».
Αρπάξατε την προηγούµενη περίοδο 63 δισεκατοµµύρια ευρώ
από τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα και δίνετε 450 εκατοµµύρια. Με αυτό το πολυνοµοσχέδιο, πέρα από τα άλλα, πάνω
από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ αρπάζετε από τους εργαζόµενους, αφού καταργείτε τα οικογενειακά επιδόµατα, τα επιδόµατα
µητρότητας, ασθενείας, στράτευσης και άλλα. Αρπάζετε 180
εκατοµµύρια ευρώ από πόρους φορέων επικουρικής ασφάλισης
που στηρίζουν του συνταξιούχους. Πάνω από 500 εκατοµµύρια
αρπάζετε από τους συνταξιούχους που θα δουν να µειώνονται
δραστικά οι επικουρικές συντάξεις έως και 50% ή και να καταρ-
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γούνται. Συνολικά µε αυτό το νοµοσχέδιο έρχεστε να καλύψετε
τη ληστεία κοντά στα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ δίνοντας 450 εκατοµµύρια που µοιράζετε σε κάποιες οµάδες.
Τα θύµατα του πολυνοµοσχεδίου είναι γνωστά. Είναι οι εργαζόµενοι, στους οποίους µειώνετε ακόµη περισσότερο την τιµή
της εργατικής δύναµης. Μειώσατε τον κατώτερο µισθό από τα
751 ευρώ στα 586 ευρώ και στα 511 ευρώ για τους νέους. Αυτό
το κάνατε για την αύξηση, όπως λέγατε, των θέσεων εργασίας.
Τι είχαµε; Αύξηση των ανέργων.
Τώρα συνεχίζετε, στο όνοµα της ανεργίας, την παραπέρα µείωση του µισθού, µε µείον 50% για τις τριετίες που έχει κάθε εργαζόµενος. Και πάλι αυτό είναι στο όνοµα -λέµε- των ανέργων.
Καταργείτε τα οικογενειακά επιδόµατα, αφού καταργείτε τον
ΔΛΟΕΜ, τα επιδόµατα µητρότητας και στράτευσης, αφαιρώντας
από τους εργαζόµενους περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Καταργείτε θεσµοθετηµένους πόρους σε ασφαλιστικά ταµεία
και τα µεταφέρετε στον κρατικό προϋπολογισµό και από εκεί
στους µονοπωλιακούς οµίλους.
Μειώνετε τις εισφορές για τα ταµεία κατά 3,9%, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώµατα, στερώντας πάνω από 1 δισεκατοµµύριο στα ταµεία.
Αλλάζετε τον τρόπο υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων,
ενθυλακώνοντας πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ από τους
συνταξιούχους, πέρα απ’ όσα έχετε αφαιρέσει µέχρι τώρα.
Καταργείτε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας των ναυτεργατών στα επιβατικά οχηµαταγωγά που πλέουν στη χώρα µας.
Θεσπίζετε τη δουλεία στα µεγάλα έργα µε εργαζόµενους από
εταιρείες προσωρινής εργασίας, µε εξευτελιστικούς µισθούς και
χωρίς δικαιώµατα.
Προβλέπετε ρυθµίσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη κατάργηση της µονιµότητας, µειώνοντας τις αντιδράσεις µε την καταβολή αποζηµιώσεων και επιδόµατα ανεργίας στους δηµοσίους
υπαλλήλους.
Ετοιµάζετε τη ρύθµιση για την απαγόρευση ουσιαστικά των
απεργιών και τη δυνατότητα του lock out των εργοδοτών. Καταργείτε την κυριακάτικη αργία και δηµιουργείτε συνθήκες ζωής για
τους εργαζόµενους στο εµπόριο όπως ήταν εκατό χρόνια πριν.
Σε συνέχεια της άθλιας ρύθµισης να πωλούνται τα ληγµένα
προϊόντα στα σούπερ µάρκετ, έρχεστε και θεσπίζετε όρους που
επιβάλλουν οι πολυεθνικές για εισαγωγή γάλακτος που θα θεωρείται φρέσκο. Και αυτή η ρύθµιση γίνεται στο όνοµα της µείωσης των τιµών.
Καταργείτε κάθε εµπόδιο στη δράση των επιχειρηµατικών οµίλων για συγκέντρωση της αγοράς στα φάρµακα, στο ψωµί, στα
φορτηγά, στα ταξί, στον τουρισµό.
Δίνετε τα πάντα, γη και ύδωρ, στους µεγάλους παίκτες του
τουρισµού στο όνοµα της ανάπτυξης.
Όλα αυτά συνθέτουν αυτό που το ΚΚΕ λέει δικτατορία των µονοπωλίων. Αποδεικνύεται ότι το απόλυτο, το σταθερό στοιχείο
της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η αύξηση της εκµετάλλευσης, η δραστική συµπίεση της εργατικής δύναµης. Σε άστεγους,
φτωχούς, ή εξαθλιωµένους, που είναι αποτέλεσµα της πολιτικής
σας, τους δίνετε ένα πιάτο φαΐ µε τη λεγόµενη κοινωνική επιταγή
20 εκατοµµυρίων ευρώ. Στους κατεστραµµένους αυτοαπασχολούµενους ανασφάλιστους δίνετε παροχή σε είδος και για την
ασθένεια 20 εκατοµµύρια. Δίνετε εφάπαξ ένα κόκκαλο από το
λεγόµενο κοινωνικό µέρισµα, από τη ληστεία δεκάδων δισεκατοµµυρίων του εισοδήµατος, την οποία πράξατε για λογαριασµό
του κεφαλαίου.
Αυτός ο δρόµος είναι εχθρικός για την πλειοψηφία του λαού
µας. Είναι µονόδροµος για τα µονοπώλια, τους επιχειρηµατικούς
οµίλους. Η πρόταση του ΚΚΕ για τη λαϊκή συµµαχία είναι η µόνη
που έρχεται να ενώσει τους εργαζόµενους, τους άνεργους, τους
αυτοαπασχολούµενους, τους φτωχούς αγρότες, τη νεολαία, τις
γυναίκες, χωρίς να βάζει ταµπέλες απέναντι στον κοινό εχθρό,
τα µονοπώλια και τη δικτατορία τους.
Ο αγώνας για την ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος είναι
η προϋπόθεση για τη νίκη της λαϊκής συµµαχίας, για να ανοίξει
ο δρόµος της εργατικής λαϊκής εξουσίας, για αποδέσµευση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για µονοµερή διαγραφή του χρέους. Η
διέξοδος για τους εργαζόµενους βρίσκεται ακριβώς στο δρόµο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανάπτυξης που θα καταργεί το καπιταλιστικό κέρδος σαν κίνητρο
της παραγωγής. Ο επιστηµονικός κεντρικός σχεδιασµός θα αντικαταστήσει την αγορά, τα κοινωνικοποιηµένα µέσα παραγωγής, µε την εργατική εξουσία και τον εργατικό έλεγχο να
ικανοποιούν τις όλο και περισσότερο διευρυµένες ανάγκες του
ίδιου του λαού µας.
Καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κακλαµάνης, πρώην Πρόεδρος της Βουλής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σωστά όλα όσα είπατε, αγαπητέ συνάδελφε του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αλλά αυτά, νοµίζω, θα έπρεπε και το δικό σας κόµµα και οι του σηµερινού
ΣΥΡΙΖΑ να τα σκεφθούν. Μην ξεχνάτε, είναι οι σκληροί που διέσπασαν το Κοµµουνιστικό Κόµµα το 1991.
Τότε όλοι µαζί καταψηφίζατε την εργατική νοµοθεσία, αυτά
όλα για τα οποία σωστά µιλήσατε από εδώ, τότε όταν τα εισηγούµασταν εµείς, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, τα καταψηφίζατε. Το λοκ άουτ το κατήργησε ο ν. 1264,
αλλά εσείς τον καταψηφίζατε. Ό,τι καλό γινόταν, αν δεν µπορούσατε να το αρνηθείτε, λέγατε «Με αγώνες κατακτάµε τα δικαιώµατά µας.», ότι δηλαδή δεν υπάρχει κυβέρνηση που µπορεί µε
τη συµβολή της Αντιπολίτευσης να γίνεται καλύτερη.
Αυτό κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ζήσαµε απόψε, είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µία πρόβα ανωµαλίας -θυµηθείτε το
αυτό που σας λέω- ό,τι ζήσαµε πριν από τον Μάη του 2012 µέχρι
τον Ιούνιο του 2012, όταν δεν τολµούσαµε, ιδιαίτερα εµείς στο
ΠΑΣΟΚ τρώγαµε ξύλο στους δρόµους. Πρόβα λοιπόν είναι αυτή.
Θα βγουν στον κόσµο να λένε «Εκεί µέσα δεν γίνεται τίποτε, εµπρός στους λαϊκούς αγώνες.». Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Λυπάµαι που µιλώ έτσι, αλλά έχω ζήσει πολλά και γνωρίζω τη
νοοτροπία, νοοτροπία που πάει πίσω εξήντα και εβδοµήντα χρόνια. Κάποιοι οραµατίζονται πράγµατα ανέφικτα σήµερα και συµβάλλουν στη σηµερινή κακουχία του λαού.
Εγώ πιστεύω, κυρίες και κύριοι, µε την πείρα τόσων ετών, µιας
ζωής ολόκληρης, ότι δεν υπάρχουν κυβερνήσεις εκατό τοις
εκατό καλές και κυβερνήσεις εκατό τοις εκατό κακές. Έχουν και
καλά και κακά. Αν υπάρχει µία καλή αντιπολίτευση, υποχρεώνει
την κυβέρνηση να γίνεται καλύτερη, να κάνει λιγότερα λάθη. Αν
είναι µια κακή αντιπολίτευση, γίνεται και η κυβέρνηση χειρότερη,
ή εάν η Βουλή απαξιώνεται και επωφελούνται αυτοί που περνούν
στον λαό το µήνυµα ότι αυτό είναι ένα Κοινοβούλιο του πεταµού.
Βλέπετε πού καταντήσαµε. Όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου για τον Γρίβα Διγενή, ότι δοξάστηκε κρυπτόµενος και γελοιοποιήθη εµφανιζόµενος, έχουµε τώρα έναν δηµοσιογράφο, ο
οποίος δοξάστηκε εµφανιζόµενος στα κανάλια µε τις εκποµπές
του, και γελοιοποιείται κρυπτόµενος. Ο λαός µας, για να καταλάβετε σε ποιο σηµείο έχουν αποπροσανατολίσει τον λαό, ακούει
τις λέξεις «πολιτικός» και «πολιτικοί» και κάνει τον σταυρό του ή
µουντζώνει. Αυτό το πληρώνει και η Αντιπολίτευση, εντός ή εκτός
εισαγωγικών, της Αριστεράς.
Διότι βέβαια όταν αυτό το φόρουµ της δηµοκρατίας εσύ δεν
το δοξάζεις γιατί έχεις άλλα πράγµατα στο µυαλό σου, επόµενο
είναι να έρχεται και µία Κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά να καταργεί, πράγµατι, τον Κανονισµό και το Σύνταγµα. Πολλές φορές
το έχουµε επισηµάνει. Η Αντιπολίτευση όµως, πέρα από τις κραυγές, τι άλλο έκανε εδώ πέρα; Πέρα από τη γελοιοποίηση του Κοινοβουλίου από αυτό εδώ το Βήµα, µε τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τους αλαλαγµούς, τι άλλο προσέφερε; Αυτό θέλει να ακούσει ο απλός πολίτης, τι του προσέφερε.
Δυστυχώς, από το 2010 που µπήκαµε στην κρίση, είχαµε µια
κακή Αντιπολίτευση, που αντί να βάλει πλάτη τότε, έλεγε «Να
φύγει ο Παπανδρέου». Κάποιοι άλλοι έλεγαν «Να φύγει ο Τσολάκογλου ο Παπανδρέου», όπως επί Χαριλάου Τρικούπη, οι υπαίτιοι τότε της πτώχευσης του 1893 ξεσήκωναν τον λαό να φύγει
ο «Πετρέλαιος», γιατί ο Τρικούπης έβαλε έναν φόρο στο πετρέλαιο για να αντιµετωπιστούν οι δαπάνες και τα ελλείµµατα. Έτσι
λοιπόν έγινε το 2010. Και φυσικά, όταν ο λαός αποπροσανατολίζεται και χειραγωγείται από αυτούς που θέλουν καταργώντας και
το αγγελιόσηµο…
Σήµερα απεργούν οι δηµοσιογράφοι. Για ποιον λόγο; Διότι θέλουν τα καλά και συµφέροντα, αφού τους τα έδωσε όλα και η
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Κυβέρνηση αυτή, για παράδειγµα την ψηφιακή τηλεόραση. Γιατί
έκλεισε η ΕΡΤ, παρά γι’ αυτό;
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η ώρα της αλήθειας για όλους
µας. Μιλάµε για το πλεόνασµα. Το πλεόνασµα πώς προέκυψε;
Προέκυψε µε την εξάλειψη των 25 δισεκατοµµυρίων του ελλείµµατος που παρέδωσε έπειτα από πεντέµισι χρόνια η Κυβέρνηση
του κ. Σαµαρά, της Νέας Δηµοκρατίας.
Μέχρι το 2012 ποιοι κυβερνούσαν τη χώρα; Θα θυµούνται εδώ
πολλοί συνάδελφοι ότι για τον προϋπολογισµό του 2012 προβλέπαµε πρωτογενές πλεόνασµα. Πέρασε ένας χρόνος για να
έχουµε αυτό το πλεόνασµα. Γιατί; Διότι οκτώ µήνες οδηγήθηκε
η χώρα σε µία πολιτική αστάθεια, µέχρι να γίνει ο κ. Σαµαράς
Πρωθυπουργός. Έγινε Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, «µην
τον είδατε». Εγώ δεν τον ξαναείδα εδώ στη Βουλή, παρά µόνο
όταν έρχεται να ψηφίσει. Άρα, µαζί µε τον κ. Τσίπρα συµβάλλουν
στην απαξίωση του Κοινοβουλίου.
Και αυτό θα οδηγήσει –εκεί στοχεύουν!- στην πόλωση, όπως
έγινε το 2012. Ήδη βλέπω τα µεγάλα συγκροτήµατα, µε πρώτο
το ΔΟΛιο συγκρότηµα µε άρθρο του εκδότη του, που λέει «Σαµαράς ή Τσίπρας είναι το δίληµµα». Δηλαδή να διαλυθεί ό,τι
υπάρχει ανάµεσά τους, ο λαός να πάει όσο γίνεται πιο δεξιά, όσο
γίνεται πιο αριστερά και η επόµενη φάση, όσοι τουλάχιστον λόγω
ηλικίας τη ζήσαµε, ξέρουµε ποια είναι. Τα ζήσαµε στο παρελθόν
όταν διχαζόταν αυτός ο τόπος.
Είπε και ο κ. Κουβέλης –τον άκουσα µε προσοχή- ότι αν ήταν
στην Κυβέρνηση, θα ήταν περισσότερη και καλύτερη η διανοµή
του πλεονάσµατος. Ωραία, γιατί έφυγε; Διότι θέλει να είναι εντός,
εκτός και επί τα αυτά; Σαν επιτήδειος ουδέτερος; Μα, αυτό το
βλέπει ο λαός, όσο και αν συντηρείται µία εικόνα από τα γνωστά
media, τους «βαρόνους», όλους αυτούς. Κάποια στιγµή, ο λαός
θα καταλάβει ποιοι τον εκµεταλλεύονται ποικιλοτρόπως. Γιατί
δεν είναι καλό ότι το µέρισµα αυτό το παίρνουν άστεγοι, ανασφάλιστοι, ταλαίπωροι, κατώτεροι ένστολοι; Καλό δεν είναι αυτό;
Για µένα καλά είναι και πολλά από τα µέτρα της περίφηµης εργαλειοθήκης. Μα, τι πράγµα είναι αυτό; Δεν µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε κάποιον άλλο όρο ελληνικότερο και σοβαρότερο;
Ο ΟΟΣΑ λέει «δεν αναλαµβάνουµε την ευθύνη για αυτά που εισηγούνται όσοι έκαναν την έκθεση» και τουρλού, µέσα στο τσουβάλι όλα εδώ. Είναι πάρα πολλά. Πολλά είναι σωστά και πάρα
πολλά λαθεµένα.
Όσον αφορά το περίφηµο άνοιγµα των επαγγελµάτων, τρία
χρόνια τώρα «το γουδί, το γουδοχέρι», έχουµε άνοιγµα του επαγγέλµατος του µηχανικού και έχουµε την κάστα στο Τεχνικό Επιµελητήριο, που καπελώνει και τους διπλωµατούχους και τους µη
διπλωµατούχους µηχανικούς. Λέτε ότι θα περιορίσετε το κόστος
µε το τσιµέντο, τα υλικά και βάζετε διατάξεις. Αφού το κοστολόγιο το έχετε δώσει ήδη, αυτό δεν είναι σύµφωνο µε τις αµοιβές
που καθορίζει το Τεχνικό Επιµελητήριο, το οποίο πετάει έξω από
το ηλεκτρονικό σύστηµα τις όποιες µελέτες. Και η Επιτροπή Ανταγωνισµού καταδίκασε το Τεχνικό Επιµελητήριο, αλλά εσείς του
είπατε «µπράβο!».
Και τι σας φταίει το περίπτερο που βλέπω εδώ; Γιατί πρέπει
δηλαδή οι διάφοροι τυχοδιώκτες και απατεώνες να αγοράζουν
περίπτερα; Ένας εµφανίζεται στου Παπάγου, άλλος στην Πετρούπολη. Λένε ότι η ίδια εταιρεία εµφανίστηκε να µισθώσει αυτά
τα περίπτερα. Μιλάµε για το περίπτερο, που είναι η ψυχή της γειτονιάς.
Όµως, δεν είναι αυτή η πολιτική, είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της αυτορρύθµισης της αγοράς. Διότι τι θα γίνει στα σούπερ µάρκετ; Δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι αλυσίδες των
σούπερ µάρκετ, πόσο κοστίζει να βάλει ένας παραγωγός το προϊόν του εκεί;
Όσον αφορά τα φάρµακα, εάν 34% είναι τα κέρδη των φαρµακοποιών, τότε εκεί που παίρνετε το µέσο όρο των τριών κατώτερων τιµών στα φάρµακα στην Ευρώπη, µπορείτε να τα ρυθµίσετε. Όµως, τα µη συνταγογραφούµενα -που δεν ξέρω πόσο θα
τα πληρώνουµε στα σούπερ µάρκετ- στην Αµερική τα ρυθµίζουν
ιατρικοί και φαρµακευτικοί σύλλογοι.
Κάντε ένα όργανο στο ΚΕΣΥ µε εκπροσώπους των ιατρικών
και των φαρµακευτικών τµηµάτων να καθορίζουν ποια δεν πρέπει
να συνταγογραφούνται και ποια πρέπει.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου πείτε: Γιατί ψηφίζεις το
νόµο αυτό; Για τον ίδιο λόγο που ψήφισα όλους τους άλλους νόµους µέχρι τώρα, καταδικάζοντας µεν τις διαδικασίες, που έχουν
κάνει κουρέλι τον Κανονισµό.
Μία Αξιωµατική Αντιπολίτευση κάθε Δευτέρα και Παρασκευή
δεν πρέπει να κάνει επερωτήσεις; Δείτε αν καταθέτουν επερωτήσεις και πότε. Διότι επερώτηση δεν σηµαίνει κραυγές. Σηµαίνει
ότι θα στρωθεί κάτω µία οµάδα στελεχών, θα µελετήσει, θα κατακρίνει, άρα θα προτείνει και κάτι. Εδώ είναι ελευθέρα Κέρκυρα.
Μπορούµε να φωνάζουµε, να κάνουµε ό,τι θέλουµε, αλλά να µην
αναλαµβάνουµε δεσµεύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς δεσµευόµαστε, γιατί θέλουµε να σταθεί όρθια αυτή η
χώρα.
Λείπει ο κ. Τέρενς Κουίκ που µας είπε για τη Θράκη. Για τη
Θράκη εµείς αγωνιζόµαστε, όταν εσείς µε την τακτική σας υπονοµεύετε την προσπάθεια να σταθεί όρθια η χώρα. Γιατί αν η
χώρα δεν σταθεί όρθια, να µου πείτε µε ποιες ένοπλες δυνάµεις,
αν χρειαστεί, θα υπερασπιστούµε τη Θράκη, που λέτε για το
παιδί που το διέφθειραν κ.λπ.. Δεν είναι σωστό. Αλλά το θέµα
είναι µείζον και το ξέρουµε όλοι πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τέλος, κύριε Πρόεδρε –και θα
κλείσω- υπάρχει ένα µείζον θέµα, που θέλω να το καταλάβει η
Κυβέρνηση, διότι υποθέτω ότι όσοι µε ακούν το καταλαβαίνουν.
Δεν µου λέτε, θέλουµε ανάπτυξη; Θέλουµε ρευστότητα στην
αγορά; Για ποιον λόγο τόσους µήνες έχουµε παγώσει την αγορά
ακινήτων; Έκανα µία επίκαιρη ερώτηση για την περίφηµη υπεραξία. Τι είναι αυτό πάλι; Με αυτό έχετε παγώσει τα πάντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μετά είναι η άλλη –συγγνώµη, δεν θέλω να χρησιµοποιώ εκφράσεις- ανοησία –ας το πω έτσι, για να µην το πω βαρύτεραότι µπαίνουν στο λογαριασµό του µικροκαταθέτη, για να του πάρουν αν χρωστάει 100, 200 ευρώ. Έχουν οδηγήσει τους µικροκαταθέτες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ό,τι έγινε τα ’10, που αυτοί που
είχαν τα πολλά τα έβγαζαν έξω και οι φουκαράδες οι µικροί τα
σήκωναν από τις τράπεζες, αυτό γίνεται δυστυχώς και αυτήν τη
στιγµή.
Δεν καταλαβαίνουν πολλοί παράγοντες, σύµβουλοι, παρασύµβουλοι της Κυβέρνησης και βέβαια, δεν υπάρχει µία Αντιπολίτευση, η οποία µε τον τρόπο της, µε το λόγο της, µε την επιχειρηµατολογία της, συνεγείροντας σε αυτό την κοινή γνώµη, θα
την κάνει να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …πιο υπεύθυνα τα πράγµατα.
Αλλά, επαναλαµβάνω, ψηφίζω κι αυτόν το νόµο, παρ’ όλες τις
αδυναµίες του. Πιστεύω ότι όταν οµαλοποιηθεί η κατάσταση και
η οικονοµία µας ξαναβρεί τους κανονικούς της ρυθµούς θα γίνει
ό,τι έγινε και στο παρελθόν, όχι να µοιράζουµε, όπως µας κατηγορούν, λεφτά έτσι. Διότι απεδείχθη ποιοι µοίραζαν λεφτά, όταν
το 2009 µας παρέδωσαν 25 δισεκατοµµύρια εκείνο τον χρόνο
µόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω εν πνεύµατι καλής συνεργασίας στον σεβαστό κύριο Πρόεδρο, κ. Κακλαµάνη, ότι δεν θα ήταν καλή ιδέα να
αρχίσουµε να µελετάµε τα ελλείµµατα της κάθε κυβερνήσεως
από το ’74 µέχρι σήµερα. Αν πιστεύατε ότι θα είναι µια καλή ιδέα,
να την κάναµε αυτήν τη συζήτηση. Κακή µέρα να γίνει κι όχι χρήσιµη.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να την κάνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ας το
αφήσουµε, λοιπόν, εν πνεύµατι καλής συνεργασίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να µην το αφήσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ας το
αφήσουµε καλύτερα, κύριε Πρόεδρε. Ας το αφήσουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μιλάµε για τα πεντέµισι χρόνια
µε τα 25 δισεκατοµµύρια και την κρίση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Γιατί τα
300 δισεκατοµµύρια χρέος δεν ήταν των τελευταίων πέντε ετών.
Ήταν πολλών περισσότερων κι ας µην ανοίξουµε τη δεκαετία του
’80 τώρα, γιατί θα πάµε µακριά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τα µισά ήταν. Γιατί να τα εξετάσουµε όλα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Επίσης,
αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας –κι αυτό
το έχει κερδίσει στην εκτίµηση του ελληνικού λαού- είναι ένας
από τους πιο σκληρά εργαζοµένους Πρωθυπουργούς, που έχει
γνωρίσει ο τόπος όλο το τελευταίο διάστηµα. Είναι τουλάχιστον
άδικο αυτό το οποίο είπατε και σίγουρα διέλαθε της προσοχής
σας για ποιον το είπατε. Ο Αντώνης Σαµαράς εργάζεται είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Όσοι είµαστε Υπουργοί το ξέρουµε πάρα πολύ καλά αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ξεκινήσω και το
µείζον θέµα, που αφορά εµένα στο νοµοσχέδιο και που αφορά
τα φαρµακεία και το οποίο έχει προκαλέσει τόσο µεγάλη αντίδραση.
Μόλις πριν από λίγα λεπτά, ένας συνάδελφος µου είπε: «Μου
λένε έξω κάποιοι φαρµακοποιοί ότι θα µπορούν να αγοράζουν
φαρµακεία και µη φαρµακοποιοί». Του λέω: «Μα, το γράφουµε
στο νόµο. Δεν γίνεται». Μου λέει: «Μα, έτσι λένε έξω».
Ακούστε, θα πρέπει κάποια στιγµή να αποφασίσουµε στ’ αλήθεια τι θέλουµε να κάνουµε στον τόπο: Αν θέλουµε να πάµε
µπροστά ή αν θέλουµε να µείνουµε κολληµένοι στο παρελθόν.
Αυτό συζητάµε σήµερα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά στα
φαρµακεία η µόνη πραγµατική κριτική που θα είχε βάση να ασκηθεί στην Κυβέρνηση είναι ότι δεν πήγαµε τόσο τολµηρά, όσο θα
έπρεπε. Ο µόνος λόγος που δεν πήγαµε είναι γι’ αυτό που είπε
εχθές ο συνάδελφός µου και πρώην Υπουργός Υγείας, κ. Λυκουρέντζος, ότι πράγµατι οι θεσµικές αλλαγές υπέρ των καταναλωτών και της δηµιουργίας ανταγωνισµού είναι ένα καλό πράγµα,
αλλά πρέπει στην πατρίδα µας να συνυπολογίσουµε το γεγονός
ότι έχουµε τα περισσότερα φαρµακεία στον κόσµο, σε αναλογία
πληθυσµού.
Φυσικά, κύριε Πρόεδρε, έχουµε τα περισσότερα φαρµακεία
στον κόσµο, γιατί είχαµε επί σειρά ετών εξαιρετικά προστατευτικούς κανόνες, οι οποίοι εξασφάλιζαν µεγάλο κέρδος, προστατευµένο κέρδος και άρα είχε νόηµα για κάποιον να ανοίγει
φαρµακείο στην Ελλάδα. Γι’ αυτό εδώ έχουµε δώδεκα χιλιάδες
και σε άλλες χώρες έχουν χίλια. Επαναλαµβάνω, όµως, πως εγώ
δεν κυβερνούσα τότε που γίνονταν αυτά. Εσείς κυβερνούσατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κόψτε το. Κόψτε τις τιµές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρα,
ας το αφήσουµε και πάλι.
Πάµε, λοιπόν, τώρα στο τι κάνουµε σήµερα. Σήµερα, προσπαθούµε -και πιστεύω ότι αυτή η νοµοθεσία το πράττει- να σταθµίσουµε την ανάγκη να προστατεύσουµε τα συµφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών, δίνοντας την ευκαιρία και στην αγορά του
φαρµακείου να αποκτήσει ανταγωνισµό, προστατεύοντας από
την άλλη την οικογενειακή επιχείρηση, γιατί σεβόµαστε τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τις οποίες πρέπει να βοηθήσουµε να
έχουν το χρόνο να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας οικονοµίας.
Αυτό ακριβώς κάνουµε σήµερα και η νοµοθεσία µας είναι απολύτως σταθµισµένη. Μην σπεύδουν ορισµένοι να υιοθετούν
άκριτα όλα τα συνδικαλιστικά διακλαδικά αιτήµατα. Με την πρόταση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, θα έπρεπε να επιτρέψουµε
ο οποιοσδήποτε κεφαλαιούχος, όπως λέει η πρόταση, να αγοράσει όσα φαρµακεία στην Ελλάδα θέλει, εκτός πληθυσµιακών
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κριτηρίων, αρκεί το φαρµακείο να δουλεύει. Εµείς δεν κάναµε
αυτό. Εµείς κρατήσαµε τα πληθυσµιακά κριτήρια -άρα κρατάµε
τον έλεγχο του αριθµού των αδειών- και αποκλείσαµε να υπάρχει
ανώνυµη εταιρεία για να µην µπορεί να µπει µη φαρµακοποιός.
Μόνο φαρµακοποιός µπορεί να έχει φαρµακείο, είτε µόνος του
είτε σε συνεργασία µε άλλους φαρµακοποιούς είτε να είναι προσωπική εταιρεία είτε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, για να φαίνεται ο µέτοχος και να φαίνεται ότι είναι φαρµακοποιός.
Άρα, δεν µπορεί ούτε η αλυσίδα διαγνωστικών κέντρων ούτε
η αλυσίδα των σούπερµάρκετ ούτε κάθε άλλη αλυσίδα να µπει
ως µέτοχος, ούτε κατά 1%, σε κανένα φαρµακείο µε αυτό το
νόµο, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
Να ακούµε κριτική, αλλά να ακούµε κριτική επ’ αυτών που νοµοθετούµε. Μην ακούµε κριτική από αυτά που λένε έξω, που
καλώς λένε οι συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές είναι για να εκφράζουν διακλαδικά ζητήµατα, καµµία αντίρρηση. Εµείς, όµως,
είµαστε Βουλευτές. Εκφράζουµε τα συµφέροντα και των υπολοίπων ανθρώπων.
Όσον αφορά δύο κρίσιµα ζητήµατα, θέλω να κάνω µία δήλωση, η οποία θα είναι καθαρή για την ερµηνεία του νόµου που
νοµοθετούµε. Πρώτον, για τη συστέγαση. Μα, φυσικά η συστέγαση γίνεται µε όρους, ώστε να µπορεί το φαρµακείο να λειτουργεί και αυτόνοµα για να συµµετέχει στην εφηµερία. Το είπα χθες.
Τι συζητάµε; Τι ισχύει σήµερα; Σήµερα, αν πάτε σε ένα µεγάλο
σούπερ µάρκετ, υπάρχει φαρµακείο. Με τη διαφορά ότι για να
πας στο φαρµακείο, πρέπει να βγεις από το σούπερ µάρκετ και
να µπεις στο φαρµακείο. Τώρα, θα µπορεί αυτό το φαρµακείο να
ανοίξει και εσωτερική πόρτα, θα µπορείς δηλαδή να µπαίνεις και
από την εσωτερική πλευρά στο φαρµακείο. Δεν θα χρειάζεται να
βγεις έξω. Φαρµακοποιός, όµως, θα είναι ξεχωριστή ταµειακή
µηχανή, ξεχωριστό ΑΦΜ, άδεια φαρµακείου εντός πληθυσµιακών
κριτηρίων. Τροµερή µεταβολή! Άξια για να γίνει όλη αυτή η φασαρία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ποιος ο λόγος να το κάνετε αυτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
έλθω σε σας αµέσως µετά.
Θα ξεκαθαρίσω κάτι δεύτερο: Όταν λέµε ότι αφαιρούµε τη
διάταξη για τα ελάχιστα τετραγωνικά, φυσικά εννοούµε ότι οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, ισχύουν και για τα φαρµακεία. Μα, δεν χρειάζεται να λέµε αυτονόητα πράγµατα σ’ ένα νόµο. Προφανώς, ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Αυτό το οποίο καταργείται είναι ένας νόµος
του 1932, για να έχουν υποχρεωτικά σαράντα επτά τετραγωνικά.
Άρα και τα πληθυσµιακά κριτήρια µένουν και µόνο ο φαρµακοποιός µπορεί να έχει ιδιοκτησία φαρµακείου, είτε όλο είτε εν
µέρει, και δεν µπορεί να είναι ανώνυµη εταιρεία και δεν µπορούν
να καταλήξουν στα διαγνωστικά κέντρα και δεν µπορούν να καταλήξουν ανώνυµη εταιρεία αλυσίδας σούπερ µάρκετ. Αυτό ψηφίζουµε. Είναι λυπηρό το να µην µπορούµε να συνεννοηθούµε.
Βεβαίως, θα πει κάποιος να µην κάνουµε τίποτα. Υπάρχει και
αυτή η θέση, να µην κάνουµε τίποτα. Εµείς δεν υποστηρίζουµε
αυτή τη θέση. Εµείς λέµε ότι η χώρα χρειάζεται µεταρρυθµίσεις
για να πάει µπροστά και ότι η χώρα χρεοκόπησε, όπως σωστά
είπε ο κ. Δραγασάκης, γιατί κάναµε κι εµείς λάθη ως χώρα και
ερχόµαστε σήµερα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο να διορθώσουµε
πολλά απ’ αυτά τα λάθη.
Θέλω να κλείσω µε το εξής, γιατί µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση. Δεν το λέω εις βάρος του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λέει πάντα τα
ίδια και αυτό είναι ένα δείγµα συνέπειας. Θα διαβάσω µερικές
γραµµές από ένα φυλλάδιο που µου έφεραν χθες και το οποίο
είχε εκδώσει το ΚΚΕ το 1988.
Διαβάζω: Συνέντευξη τύπου, 4 Φλεβάρη 1988. Ξέρετε, εγώ
έχω βαρεθεί να ακούω όλη τη µέρα «ο Γεωργιάδης που άφησε
τα νοσοκοµεία χωρίς γάζες, που άφησε τα νοσοκοµεία χωρίς
υλικά, που άφησε τα νοσοκοµεία χωρίς νοσηλευτές, που άφησε
τα νοσοκοµεία χωρίς γιατρούς». Είµαι βέβαιος ότι τα ίδια έλεγαν
και για το Λυκουρέντζο πριν από ένα χρόνο, όπως είµαι βέβαιος
ότι τα έλεγαν και για το Λοβέρδο πριν από τρία χρόνια, γιατί αυτά
λένε.
Ακούστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κατα-
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λάβετε τι κάνουµε σήµερα. Τι έγραφε το ΚΚΕ το 1988, όπου τότε
ήταν όλοι µαζί;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το ΚΚΕ ήταν µόνο του το 1988.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Καλά,
εντάξει. Εννοώ µετά τη διάσπαση…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το λέω για να είµαστε καθαροί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ο κ.
Λαφαζάνης το 1988, απ’ ό,τι θυµάµαι, ήταν στο ΚΚΕ. Αν κάνω
λάθος, διορθώστε µε.
«Οι σηµερινοί ρυθµοί χρηµατοδότησης του υγειονοµικού συστήµατος δεν επαρκούν, όχι µόνο για την ανάπτυξη νέας υποδοµής και αντικατάστασης της παλιάς, αλλά ούτε και για την
κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών δαπανών των νοσοκοµείων.
Ήδη πολλά έργα σε νοσοκοµεία έχουν ανασταλεί ή επιβραδύνεται η εκτέλεσή τους, ενώ πολλά νοσηλευτικά ιδρύµατα δεν έχουν
χρήµατα για µισθοδοσία προσωπικού και αγορά υγειονοµικού
υλικού», ό,τι µου λένε κάθε µέρα σήµερα. Μια µέρα να βγω στον
Παπαδάκη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πάντα έτσι ήταν για την υγεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μπορεί ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος στη συνέχεια να αντικρούσει.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Πάντα
έτσι ήταν πριν από το µνηµόνιο, πριν από την τρόικα, πριν από
τους τοκογλύφους δανειστές, πριν από τον ΟΟΣΑ, πριν απ’ όλα.
Μάλιστα τότε, το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε µόνο του.
Ακούστε. Το λέω αυτό στον κ. Λοβέρδο που έχει κάνει και
Υπουργός Εργασίας και Υγείας: 1988 «Οι κλάδοι υγείας των
ασφαλιστικών φορέων και οργανισµών αντιµετωπίζουν σήµερα
οξύτατο πρόβληµα να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις ανάγκες
των ασφαλισµένων. Πολλοί απ’ αυτούς, αντί να επεκτείνουν, είναι
αναγκασµένοι να περικόπτουν τις παροχές τους». Τις περιέκοπταν και πριν την τρόικα και πριν το µνηµόνιο και πριν τον κακό
τον ΟΟΣΑ και πριν τους τοκογλύφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Καπιταλισµός ήταν και τότε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
λέω για σας. Μην πετάγεστε. Εσείς λέτε πάντα τα ίδια. Τελεία,
το κλείσαµε. Έχετε δίκιο. Εσείς τα λέτε γιατί αυτή είναι η κριτική
σας στον καπιταλισµό, αλλά εγώ απαντώ σ’ αυτούς που τα βάζουν στο µνηµόνιο. Αυτά είναι προ µνηµονίου. Δεν λέω για σας,
λέω για τους άλλους που λείπουν, τους «ριψάσπιδες» που αποχώρησαν.
Ακούστε το πιο ωραίο και µ’ αυτό θα κλείσω. Είναι για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Ακούστε: «Τα προγράµµατα για την
ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της πόλης, κέντρα υγείας αστικού τύπου και οικογενειακός γιατρός» -είναι αυτά
που νοµοθετήσαµε µε τη µεταρρύθµιση και καταψήφισε το ΚΚΕ«έχουν µείνει στα χαρτιά»…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τριάντα χρόνια αργότερα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): …και
παραπέµπεται η ψήφισή τους από πενταετές σε πενταετές».
Έφτασε και το πενταετές τώρα και τα ψηφίσαµε, για να είµαστε
ειλικρινείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί θέλω να ακούσει ο ελληνικός λαός και
οι κύριοι που παρακολουθούν στα θεωρεία και όλοι. Τι κάνουµε
εδώ; Ούτε υπακούµε στην τρόικα ούτε στον ΟΟΣΑ ούτε σε κανέναν. Αποφασίζουµε ως υπεύθυνοι πολιτικοί άνθρωποι και κάνουµε µία πολιτική επιλογή: Να πάει ο τόπος µας µπροστά.
Βαρεθήκαµε να λέµε και να κάνουµε διαρκώς τα ίδια και τα ίδια,
τα οποία ίδια και ίδια µας έφεραν στη χρεοκοπία και στην ανάγκη
των δανειστών και στην ανάγκη της τρόικας και στην ανάγκη του
ΟΟΣΑ και στην ανάγκη οποιουδήποτε άλλου.
Σήµερα αποφασίζουµε να πάρουµε τη χώρα στα χέρια µας.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και το νοµοσχέδιο που ψηφίζεται σήµερα
είναι η µεγαλύτερη συγκεντρωµένη µεταρρυθµιστική προσπάθεια, που έχει γίνει στη χώρα τα τελευταία πενήντα χρόνια. Άρα,
το ψηφίζουµε µε εξαιρετική υπερηφάνεια, γιατί έχει πράγµατα
που έπρεπε να γίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύ-
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ριοι συνάδελφοι.
Μία κριτική θα ήταν δίκαιη, ότι έχουµε πάει σε ορισµένα σηµεία –εγώ αναλαµβάνω στο µέτρο που µου αναλογεί την ευθύνηλιγότερο τολµηρά από όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι αλήθεια.
Όµως, έπρεπε να σταθµίσουµε και το γεγονός ότι είµαστε σε µια
ελληνική κοινωνία πολύ πιεσµένη και πολύ κουρασµένη µετά από
όλη αυτήν την πορεία.
Να θυµάστε, όµως, κάτι: Η σηµερινή ηµέρα στην ελληνική
ιστορία θα καταχωρηθεί στο µέλλον ως η µέρα που η χώρα
εξήλθε του εφιάλτη της χρεοκοπίας που ξεκίνησε στις 6 Μαΐου
του ’10, την επονοµαζόµενη εποχή του µνηµονίου. Είναι η µέρα
από την οποίαν η χώρα ανακτά σταδιακά τη δηµοσιονοµική της
κυριαρχία, όχι για να επαναλάβει αυτά του παρελθόντος, όχι για
να κατηγορούµε τον κάθε επόµενο Υπουργό Υγείας ότι δεν έχει
γάζες, όπως έκαναν το ’88, αλλά για να βρούµε τη λύση. Να
βρούµε πραγµατικές λύσεις στα προβλήµατα, στον πραγµατικό
κόσµο όπως έχουν κάνει τόσα και τόσα άλλα κράτη πριν από
εµάς και τα οποία πρέπει τώρα να ακολουθήσουµε εις το δρόµο
της προόδου.
Με υπερηφάνεια ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και όχι γιατί
µας το επιβάλει κάποιος τρίτος!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο έχει µια
σειρά ερωτήµατα, τα οποία αφορούν κατά πρώτον τη συγκρότησή του αυτή καθ’ αυτή και φυσικά τη διαδικασία ψήφισής του.
Θα αρχίσω µε τα ερωτήµατα που αφορούν τον τρόπο της συγκρότησης. Πόσα από τα περιεχόµενά του είναι όντως προαπαιτούµενα και µνηµονιακές υποχρεώσεις; Αναρωτιέµαι αν είναι
µνηµονιακό προαπαιτούµενο η επιλεκτική κατάργηση της εισφοράς στα επιµελητήρια ή οι τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα.
Πόσα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου έχουν βαπτιστεί προαπαιτούµενα;
Είναι, δηλαδή, προαπαιτούµενο η κατάργηση της αυτασφάλισης του απολυόµενου; Είναι προαπαιτούµενο η παρακράτηση
των κοινοτικών επιδοτήσεων σε περίπτωση ασφαλιστικών οφειλών; Πόσα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου δεν ανήκουν ούτε στην
πρώτη ούτε στη δεύτερη κατηγορία, αλλά είναι απλές εκκρεµότητες των Υπουργείων, που βρήκαν τώρα την ευκαιρία οι Υπουργοί να τα στριµώξουν την τελευταία στιγµή και να δηµιουργήσουν ένα εντελώς ετερόκλητο νοµοσχέδιο, εκµεταλλευόµενοι το
γεγονός ότι ουσιαστικά δεν µπορεί να συζητηθεί αναλυτικά;
Σκεφτείτε τα θέµατα του τουρισµού: Κάλυψη τουριστικών καταλυµάτων, κέντρα φοιτητικού και προπονητικού τουρισµού, θαλασσοθεραπεία, θεµατικά πάρκα, τουριστικά λεωφορεία, τουριστικοί λιµένες. Ήδη, αύριο-µεθαύριο θα υπάρξει κατάθεση ενός
νοµοσχεδίου για τον τουρισµό. Γιατί αυτά δεν µπορούσαν να βρίσκονται µέσα και πρέπει να περάσουν απόψε, ειδικά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος;
Και φυσικά υπάρχουν, κύριοι συνάδελφοι, µια σειρά ερωτήµατα για την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Φέρατε στο νοµοσχέδιο
όλα όσα περιέχει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ; Ποια αφήσατε απ’
έξω; Γιατί αφήσατε απ’ έξω πολύ σηµαντικά πράγµατα. Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ µιλούσε στις παρατηρήσεις και για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και για τις πιλοτικές περιοχές όπου
πρέπει να εφαρµοστεί και για τα κριτήρια. Ούτε κριτήρια ούτε
πιλοτική εφαρµογή υπάρχει εδώ πέρα. Και φυσικά, δεν γίνεται
λόγος για την ψαλίδα τιµών παραγωγού- καταναλωτή για την
οποία έκανε ρητή αναφορά η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και δεν
υπάρχει µέσα στο νοµοσχέδιο. Υπήρχαν όµως στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ όλα αυτά τα κόλπα του ανταγωνισµού, που
αφορούν τις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Νοµίζω ότι τα ερωτήµατα που αφορούν στην διαδικασία της
ψήφισης δεν τίθενται πλέον γιατί, ουσιαστικά το αντιλαµβάνεστε
και µόνοι σας, είναι δίχως διαβούλευση, δίχως ικανό χρόνο για
την ανάγνωση του τελικού σχεδίου.
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Όλα αυτά διαµορφώνουν ένα πολύ συγκεκριµένο πεδίο επιλογών. Το νοµοσχέδιο αναδεικνύει ορισµένα πολύ συγκεκριµένα
ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά. Η συµπολίτευση έχει δίκιο
σε ένα πράγµα. Το χαρακτηρίζει ως καθοριστικό νοµοσχέδιο.
Όντως είναι καθοριστικό. Γιατί αν διαβάσει κάποιος τις βασικές
ρυθµίσεις που εισάγονται, διαπιστώνει ότι στην πραγµατικότητα,
µέσω του νοµοσχεδίου, επιχειρείται µια αναδιανοµή ισχύος. Δηµιουργείται εδώ µέσα µια ανακατανοµή ισχύος ανάµεσα στα νέα
τζάκια, στα υπάρχοντα τζάκια τα οποία πρωτοστάτησαν ήδη την
τελευταία δεκαπενταετία επί ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας και
τώρα επανέρχονται στην καινούρια µοιρασιά.
Βάζει σε διαδικασία φτωχοποίησης και τα ανώτερα µεσοστρώµατα πια, αφού ήδη από την ύφεση και την έλλειψη ανάπτυξης
έχει εξοντωθεί η µεσαία τάξη µε βασικό στόχο, σε αυτή τη συγκεκριµένη περίπτωση τη συµπίεση του µισθολογικού κόστους.
Και φυσικά, ανοιχτά πια υπονοµεύονται τα εργασιακά δικαιώµατα
και καταργούνται τα όποια στηρίγµατα του κοινωνικού κράτους
απόµειναν, µοιράζοντας δυστυχώς προεκλογικά πεντακοσάρια.
Σήµερα -και απευθύνοµαι κυρίως σ’ αυτούς που αναφέρονται
στην κεντροαριστερά- χτίζεται και µε τη δική σας ανοχή η δοµή
του αύριο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δυστυχώς δεν θα
είναι ούτε καν νεοφιλελεύθερη. Θα είναι απλώς ασύδοτη.
Θέλω να επιµείνω σε δυο στοιχεία µόνο, για να δείξω ακριβώς
αυτόν τον ισχυρισµό. Στην περίπτωση για παράδειγµα των φωτοβολταϊκών υιοθετήθηκε η µονοµερής µεταβολή συµβάσεων εκ
µέρους του δηµοσίου. Καταργήθηκε η τιµαριθµική προσαρµογή
των αποζηµιώσεων των παραγωγών, κάτι που στερείται εντελώς
οικονοµικής λογικής. Δεν περιλαµβάνεται καµµία, µα καµµία πρόβλεψη σχετικά µε τη ρύθµιση δανείων των παραγωγών από τις
τράπεζες. Καµµία δέσµευση για ζητήµατα όπως η ρύθµιση των
επιτοκίων και η παράταση του χρόνου αποπληρωµής των δανείων.
Και δεν είναι καθόλου, µα καθόλου σαφές αν οι υιοθετούµενες
ρυθµίσεις θα καταφέρουν να εξαλείψουν µακροπρόθεσµα το πελώριο έλλειµµα που υπάρχει στις ΑΠΕ.
Να µη µιλήσω για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που µετατρέπονται εν µια νυκτί σε απλούς εργαζόµενους. Ουσιαστικά,
τους καταργείτε τη δυνατότητα να παραµένουν λειτουργοί.
Να µη µιλήσω για τις ρυθµίσεις που έγιναν στο γάλα. Ελπίζω,
έστω την τελευταία στιγµή, να υπάρξουν κάποιες βελτιωτικές ή
όποιες βελτιωτικές προσπάθειες.
Θα µείνω σε ένα στοιχείο και σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να το προσέξουµε και να το αλλάξουµε, γιατί αυτό αφορά
στην φορολογία των αγροτών. Προσέξτε. Μέσα στο νοµοσχέδιο,
στην υποπαράγραφο ΙΑ2 του άρθρου πρώτου οι ασφαλιστικοί
οργανισµοί µπορούν να παρακρατούν από την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών τα οφειλόµενα ποσά από
πάσης φύσεως καταβολές, επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις. Προσέξτε. Θα βρεθούµε «µε την πλάτη στον τοίχο» από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Επίτροπος, κ. Τσιόλος, µέσα εδώ στη Βουλή ήταν ξεκάθαρος την τελευταία φορά. Οι επιδοτήσεις, λέει, είναι επιδοτήσεις
των αγροτών, δεν είναι καταθέσεις που µπορεί να τις παίρνει το
ασφαλιστικό ταµείο. Αν περάσουν αυτά τα πράγµατα, θα βρεθούµε µπλεγµένοι. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό και για την
«τσαπατσουλιά», µε την οποία συγκροτήθηκε αυτό το συµπίληµα
του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’
αρχήν θέλω να δηλώσω και να επιβεβαιώσω, µάλιστα, ότι αυτό
το νοµοσχέδιο είναι και κρίσιµο και σηµαντικό. Επιτρέψτε µου,
όµως, η δική µου παρέµβαση να κινηθεί στην κατεύθυνση του να
φωτίσω πτυχές του νοµοσχεδίου, που από τη δική µας οπτική
είναι πτυχές οι οποίες θα φωτιστούν, καθ’ ότι µέσα στο νοµοσχέδιο υπάρχουν ρυθµίσεις, προβλέψεις, διατάξεις, οι οποίες έρχονται ενισχυτικά στην εθνική µας οικονοµία, υπέρ των εργαζο-
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µένων, υπέρ των ανέργων, υπέρ γενικά της εξυγίανσης και του
εξορθολογισµού.
Μία εισαγωγική παρατήρηση θα ήθελα να κάνω: Άκουσα τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να χρησιµοποιεί στην
οµιλία του τις εξής λέξεις: Ότι αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνηση µοιράζει 527 εκατοµµύρια σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, έτσι
όπως το είχε προγραµµατίσει µέσα από το πρωτογενές πλεόνασµα.
Υπενθυµίζω ότι αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα είναι το αποτέλεσµα µιας χρηστής δηµοσιονοµικής διοίκησης, είναι το νοικοκύρεµα που επιφέραµε στα δηµοσιονοµικά της πατρίδας µας για
πρώτη φορά. Και καταγγέλλει ο κ. Τσίπρας την Κυβέρνηση ότι
εν όψει ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών έρχεται να
κάνει εξαγορά ψήφων και συνειδήσεων.
Εύλογα γεννιέται ένα ερώτηµα: Εάν αυτό το κάνουµε εµείς
που µοιράζουµε, πραγµατικά, ένα νοικοκυρεµένο οικονοµικό
προϊόν µιας συνετής δηµοσιονοµικής διαχείρισης που γίνεται για
πρώτη φορά στην πατρίδα µας, τι µπορεί κάποιος να καταλογίσει
προς την πλευρά του κ. Τσίπρα και της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας όταν -είναι κάτι που έχω πει και το ξαναλέω- επαναξιολογώντας τις δικές του προτάσεις του δικού του κόµµατος για
επαναφορά συντάξεων στο ίδιο ύψος µε πριν, για αύξηση των
µισθών σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, για διεύρυνση των επιδοµάτων ανεργίας -και όχι µόνο, αλλά και αύξηση- ξεπερνάει η δική
του προσέγγιση τα 10 έως 12 δισεκατοµµύρια ευρώ; Καλό θα
ήταν να απαντήσει, για να δούµε τελικά ποιος µιλάει για εξαγορά
συνειδήσεων και ψήφων.
Εκεί που θα συµφωνήσω -γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε- είναι
ότι αυτό το νοµοσχέδιο φέρνει θεµελιακές αλλαγές. Και φέρνει
θεµελιακές αλλαγές στην κατεύθυνση που είπα προηγούµενα,
υπέρ της εξυγίανσης της οικονοµίας µας, υπέρ των εργαζοµένων, των ανέργων.
Και εξηγούµαι: Πρώτον, ακούστηκε ότι θίγονται εργασιακά δικαιώµατα, κυρίως, στο µείζον ζήτηµα του θεσµού των τριετιών.
Το επανέλαβα χθες στην παρατήρηση που ακούστηκε από Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το επαναλαµβάνω και σήµερα για ακόµη µία
φορά: Δεν θίγεται και παραµένει αναλλοίωτος ο θεσµός των τριετιών. Η µόνη αλλαγή η οποία έγινε και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι να κινητροδοτήσουµε τους µακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι έχουν τρεις τριετίες, µε µία µείωση του ποσοστού
της προσαύξησης κατά 5%, έτσι ώστε να έχουν ένα κίνητρο ευκαιρίας ανταγωνιστικό περισσότερο, για να ξαναµπούν στην
αγορά εργασίας.
Ποιος µπορεί να έχει αντίρρηση µε κάτι τέτοιο, όταν γνωρίζουµε ότι η έννοια του µακροχρόνια ανέργου -που σήµερα, δυστυχώς, σε πληθυσµό είναι πολύ µεγάλη στην πατρίδα µαςαναζητεί τρόπους και δρόµους για να επανέλθει στην αγορά εργασίας, γιατί αν µείνει περαιτέρω απέξω χάνει τις δεξιότητές της,
χάνει ό,τι έχει στα χέρια της σήµερα η εργατική δύναµη, ο εργαζόµενος, για να το αξιοποιήσει επανερχόµενος στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η µόνη αλλαγή που κάναµε. Άρα, ο θεσµός
των τριετιών παραµένει.
Δεύτερον, άκουσα ότι τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας θα
χάσουν πόρους, καθώς µειώνουµε το µη µισθολογικό κόστος
κατά 3,9 µονάδες.
Ποια είναι η αλήθεια; Ποια είναι η πραγµατικότητα που πρέπει
να ακούσει όσο πιο δυνατά µπορεί ο ελληνικός λαός; Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξέρετε –και το ξέρετε- ότι δυστυχώς η χώρα µας, ανάµεσα στις πολλές παθογένειες που είχε και
στα µεγάλα διοικητικά, φορολογικά βάρη που είχε για τις επιχειρήσεις, είχε και ένα µεγάλο βάρος το οποίο καθιστούσε την Ελλάδα, δυστυχώς, πρωταθλήτρια και εδώ στην Ευρώπη, στον
ανεπτυγµένο κόσµο, όσον αφορά στο φορολογικό βάρος της εργασίας.
Σε αυτό, λοιπόν, ερχόµαστε σήµερα και παρεµβαίνουµε. Και
κάνουµε τη δεύτερη συνεχόµενη παρέµβαση, η οποία είναι η µεγαλύτερη παρέµβαση των τελευταίων δεκαετιών που γίνεται,
καθώς µειώνουµε το φορολογικό κόστος της εργασίας κατά
πέντε συνολικά µονάδες. Τι σηµαίνει αυτό; Πράγµατι είναι 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ η µείωση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταµεία απ’ αυτή την παρέµβαση. Πριν από ενάµιση χρόνο έγινε 1,1
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και 3,9 µονάδες γίνονται τώρα.
Τι θα συµβεί όµως µε αυτήn την παρέµβαση; Η Ελλάδα έρχεται και εξισώνεται µε τις υπόλοιπες ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης σε επίπεδο του κόστους εργασίας. Τέσσερις µονάδες
µειώνεται η ασφάλιση του εργοδότη, κάτι πολύ σηµαντικό, και
µία µονάδα η του εργαζόµενου. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει
ότι µε τα µακροοικονοµικά µας υποδείγµατα σε βάθος ενός
έτους αυτή και µόνο η παρέµβαση θα δηµιουργήσει τριάντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Δεύτερον –και εδώ θέλω να δώσετε προσοχή εσείς και ο κόσµος που µας ακούει- µε αυτήν τη µείωση που κάνουµε, που είναι
µεγάλη και αισθητή και θα µειώσει έσοδα πραγµατικά στα ασφαλιστικά ταµεία, επιδιώκουµε –και αυτό είναι το µήνυµα- να υπάρξει συµµόρφωση απέναντι στις υποχρεώσεις τις εργοδοσίας, των
εργοδοτών, των επιχειρήσεων στους εργαζόµενους και στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Γνωρίζετε την παρέµβαση που κάναµε ως Υπουργείο Εργασίας –ιστορικά η µοναδική- µε το υψηλότατο πρόστιµο των
10.500 ευρώ. Δηλώνω απ’ αυτό το Βήµα –είναι παρών και ο κ.
Κεγκέρογλου, ο Υφυπουργός Εργασίας, που έχει και την αρµοδιότητα- ότι µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου δεν υπάρχει άλλοθι για κανέναν επιχειρηµατία, για καµµία επιχείρηση να
συντηρεί φαινόµενα αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Ήδη
προετοιµάζονται τα συνεργεία του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ και της Οικονοµικής Αστυνοµίας.
Κάνουµε αυτή την παρέµβαση και επιδιώκουµε να ισοσκελίσουµε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων, µέσα από τη συµµόρφωση κυρίως. Κανείς δεν έχει τη µανία του προστίµου. Το
ξεκαθαρίζω, το λέω, το κατανοούµε όλοι. Αλλά επιδιώκουµε µέσα
απ’ αυτή τη µεγάλη µείωση να έρθει και µια αντίστοιχη συµµόρφωση.
Ως προς τις επικουρικές συντάξεις έχουν ακουστεί πολλά.
Πράγµατι από την 1η Ιουλίου αυτού του έτους, µετά την ψήφιση
του νοµοσχεδίου, έρχεται πλέον και εφαρµόζεται ένα νέο µοντέλο στη λειτουργία του επικουρικού συστήµατος της χώρας
µας. Ποια είναι η αλήθεια; Πρέπει να αποκαταστήσουµε την αλήθεια, όπως έγινε και µε το εφάπαξ. Και η αλήθεια λέει το εξής:
Δυστυχώς –θα το ακούτε πολλές φορές από µένα- το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας και τα επικουρικά ταµεία ήταν ένα
άθροισµα εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων.
Είχαµε είκοσι οκτώ ταµεία επικουρικά ταµεία. Είκοσι οκτώ ταµεία! Και οι συντάξεις δίνονταν µε το µάτι και το ζύγι. Δεν ξέραµε
ποιος παίρνει σύνταξη επικουρική, γιατί παίρνει. Αλλά υπήρχε και
ένα θλιβερότερο γεγονός. Το θλιβερότερο γεγονός ήταν ότι δίνονταν επικουρικές συντάξεις, µε συντελεστή αναπλήρωσης 30%
ή 40%, παραπάνω απ’ αυτό που αντιστοιχούσε.
Και πού οδήγησε αυτό; Αυτό οδήγησε δυστυχώς, στο να ναυαγήσουν τα επικουρικά ταµεία και να χρειαστούν άµεση παρέµβαση. Και την κάναµε. Στο τέλος του 2013 ενοποιήσαµε όλα τα
επικουρικά ταµεία. Ενοποιήσαµε και οµογενοποιήσαµε τους συντελεστές.
Και τώρα έρχεται η ώρα να εφαρµόσουµε τον συντελεστή βιωσιµότητας, µέσα από τον οποίον επιτυγχάνουµε τα εξής: Πρώτον, δεν ξαναγεννιούνται ποτέ ελλείµµατα στα επικουρικά ταµεία.
Δεύτερον, σε βάθος χρόνου θα έχει, στο πλαίσιο της νοητής κεφαλαιοποίησης, ο κάθε συνταξιούχος να πάρει αυτό το οποίο
πλήρωσε. Και τρίτον –και πιο σηµαντικό- κανένας δεν θα µπορέσει σήµερα, από την παρούσα γενιά των Ελλήνων, να χρησιµοποιεί τα αποθεµατικά των επικουρικών ταµείων, να τα «τρώει»
δηλαδή εις βάρος των επόµενων γενεών.
Από σήµερα που θα ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο, θα ξέρουν
όλοι οι Έλληνες, τα νέα Ελληνόπουλα, οι νέες γενιές των Ελλήνων, ότι θα πάρουν επικουρική σύνταξη, γιατί κανένας πλέον απ’
την παρούσα γενιά δεν θα µπορέσει να καταχραστεί και να πάρει
αποθεµατικά που τους ανήκουν από τις επόµενες γενιές.
Αυτή είναι η µεγάλη παρέµβαση που κάνουµε για τις επικουρικές συντάξεις, που εξορθολογίζει και βάζει τα πράγµατα στη
σωστή τους διάσταση.
Πάω και σε κάτι επίσης σηµαντικό, για το οποίο ακούστηκαν
πάρα πολλά, σε σχέση πάλι µε τη µείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων, όσον αφορά τους ονοµαζόµενους «κοινωνι-
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κούς πόρους». Θέλω να προσέξετε αυτό το ζήτηµα, γιατί έχει την
αξία του µε αυτά στα οποία θα αναφερθώ. Στην πραγµατικότητα,
η έκφραση «κοινωνικοί πόροι» ήταν ένα λεκτικό εφεύρηµα, που
χτίστηκε διαχρονικά, δεκαετίες πριν –θα ακούσετε το πότε χτίστηκε- στη βάση αυτού του περίφηµου ασφαλιστικού της χώρας
µου, του κατακερµατισµένου που, δυστυχώς, µέσα από την πολυπλοκότητά του δηµιούργησε πελατειακές σχέσεις και δηµιούργησε ισχυρούς και αδύναµους. Οι ισχυροί, που είχαν παρέµβαση
στο πολιτικό σύστηµα, είχαν την εύνοια του πολιτικού συστήµατος και θέσπιζαν διαχρονικά συντεχνιακούς φόρους εις βάρος
όλου του άλλου αδύναµου ελληνικού πληθυσµού.
Τι κάνουµε σήµερα; Είναι η πρώτη φορά που ερχόµαστε και
παρεµβαίνουµε σε νοµοθεσίες, που θα ακούσετε τώρα από πότε
προέρχονται, καταργώντας συντεχνιακούς φόρους εις βάρος
του ελληνικού πληθυσµού. Το ύψος της παρέµβασης αυτής είναι
περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά θα λείψουν από τα ασφαλιστικά ταµεία ή από συγκεκριµένα ταµεία, όµως τα συγκεκριµένα αυτά 200 εκατοµµύρια δεν χάνονται, επιστρέφουν στον
ελληνικό λαό.
Ακούστε, λοιπόν. Καταργούµε το ν.1726/1944, καταργούµε το
ν.2262/1952, καταργούµε το ν.6598/1928, καταργούµε το ν.1878/
1944, καταργούµε το ν.687/1977, καταργούµε το ν.1924/1942,
καταργούµε το ν.1068/1942, καταργούµε το νοµοθετικό διάταγµα 135/1946, καταργούµε το ν.185/1973.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καταργείτε το ν. 1351 και απολύετε τους εκπαιδευτικούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Καταργούνται είκοσι πέντε διατάξεις
νόµων αυτών των περιόδων. Τι έκρυβαν αυτές οι διατάξεις;
Αυτές οι διατάξεις έκρυβαν µέσα φόρους, που κάτω από την ονοµασία «κοινωνικοί πόροι» στήριζαν συγκεκριµένα ταµεία.
Δεν φταίνε ούτε οι σηµερινοί ούτε οι χθεσινοί άνθρωποι, συνταξιούχοι που έπαιρναν στις συντάξεις που στηρίζονταν στην
αδύναµη πλευρά του ελληνικού πληθυσµού. Φταίνε οι πελατειακές σχέσεις, που διαµορφώθηκαν διαχρονικά δεκαετίες τώρα
–πενήντα, εξήντα, εβδοµήντα χρόνια πριν- και σήµερα εξυγιαίνουµε το σύστηµα.
Δεν θα αναφερθώ σε κατηγορίες, γιατί δεν θέλω να θίξω συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων, συνταξιούχων πλέον. Θα
αναφερθώ σε µία που έχει την αξία της. Μία απ’ αυτές τις νοµοθετικές παρεµβάσεις καταλύει, κλείνει το 1% που έµπαινε σε τιµολόγια της ΕΥΔΑΠ και πήγαινε στο συγκεκριµένο ταµείο των
εργαζοµένων-συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ. Από αύριο το 1% πρέπει
να το µειώσει η ΕΥΔΑΠ και αυτό το 1% θα το ωφεληθεί όλος ο
ελληνικός πληθυσµός. Έκανα µόνο αυτή τη χαρακτηριστική αναφορά, για να δώσω το στίγµα της παρέµβασης των άλλων είκοσι
πέντε «κοινωνικών πόρων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά και άλλα πολλά κάνουµε
µε το παρόν νοµοσχέδιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για τις απολύσεις των εκπαιδευτικών δεν µας είπατε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Εάν έχετε την καλοσύνη, µην διακόπτετε τον οµιλητή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Με λίγα λόγια, παρεµβαίνουµε θετικά
στην εθνική µας οικονοµία, παρεµβαίνουµε δηµιουργικά στην
εθνική µας οικονοµία και ουσιαστικά, αυτό το νοµοσχέδιο συνεχίζει να χτίζει σε υγιείς και στέρεες βάσεις την ελληνική πραγµατικότητα, τη νέα Ελλάδα, που την ονειρευόµαστε και τη θέλουµε
όλοι, πιστεύω, σε αυτήν την Αίθουσα.
Πριν κατέβω από το Βήµα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω δύο
διευκρινιστικού χαρακτήρα παρατηρήσεις που αφορούν το νοµοσχέδιο. Πρώτον, όσον αφορά ανησυχίες, οι οποίες διατυπώνονται για τη βιωσιµότητα των επαγγελµατικών ταµείων της
επικουρικής ασφάλισης, µετά την κατάργηση και εδώ των «κοινωνικών πόρων» τους οποίους εισέπρατταν, έχω να πω το εξής:
Η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων ξεκινάει από 1-1-2015, συνεπώς έχει προβλεφθεί το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για τη
διαβούλευση µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, ώστε να αποφασίσουν από κοινού το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλει
το κάθε µέρος.
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Επειδή στο Υπουργείο Εργασίας θα κάνουµε αναλογιστικές
µελέτες, εάν χρειαστεί παρέµβαση του Υπουργείου Εργασίας
µετά το αποτέλεσµα της αναλογιστικής µελέτης, βεβαίως και θα
υπάρχει συνδροµή του Υπουργείου Εργασίας.
Δεύτερον, όσον αφορά το ζήτηµα του ΤΕΑΠΑΣΑ, έχω να πω
ότι το κοµµάτι της πρόνοιας δεν συµµετέχει στο κοµµάτι, το
οποίο σήµερα ερχόµαστε να εφαρµόσουµε µε το συντελεστή
βιωσιµότητας …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τι λέτε τώρα, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): ...και ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ ως προς τον
κλάδο επικούρησης, αλλά και ως προς τον κλάδο πρόνοιας παραµένει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως και
Προστασίας του Πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν είναι τυπωµένο µέσα στο νόµο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνος
Χατζηδάκης για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σε σχέση µε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Για
λόγους δεοντολογίας είναι σκόπιµο να εξηγήσω δι’ ολίγον στους
συναδέλφους το περιεχόµενο των νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
Κατατίθεται, λοιπόν, νοµοτεχνική βελτίωση για το γάλα. Ορίζεται –στην πραγµατικότητα αυτή είναι η ουσία της νοµοτεχνικής
βελτίωσης- ότι το παστεριωµένο γάλα έχει διάρκεια συντήρησης
µέχρι επτά ηµέρες. Η συντήρηση καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται στους ελέγχους των αρµοδίων αρχών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αυτό είναι
το στοιχείο, οι επτά ηµέρες στην πραγµατικότητα.
Στη συνέχεια έχουµε άλλη νοµοτεχνική βελτίωση. Διατυπώνεται σαφέστερα ο ορισµός των λογοτεχνικών βιβλίων αναλυτικά,
µε ενδεικτική απαρίθµηση για ερµηνευτικούς λόγους και διατηρείται η ευθεία παραποµπή στο ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Τρίτον, σε σχέση µε τις Κυριακές και την πιλοτική λειτουργία
για πενήντα δύο Κυριακές ολόκληρο το χρόνο, οι τουριστικές περιοχές για την απελευθέρωση των Κυριακών ορίζονται σε τρεις
και όχι σε τουλάχιστον τρεις.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οριστικά δηλαδή είναι τρεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Καταργούµε το ερωτηµατολόγιο που θα
έπρεπε να καταθέσει ο διακινητής τσιµέντου, για να βεβαιώσει
ότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου για τη µη αποθήκευση
σε κέντρο διανοµής και διατηρούµε την απλή υπεύθυνη δήλωση
ότι πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, κάνουµε τα πράγµατα απλούστερα, σε σχέση µε την αρχική διατύπωση.
Κατόπιν καταργείται εντελώς η καταχώρηση απορρυπαντικών.
Δεν θα έχουµε καν την ηλεκτρονική καταχώριση, πάλι προς την
κατεύθυνση της περαιτέρω απλούστευσης είναι αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση. Επίσης, µε µία άλλη νοµοτεχνική βελτίωση αίρεται ο περιορισµός που είχαν οι εταιρείες να µην αυξάνουν την
τιµή πώλησης των προϊόντων τους, εφόσον ήθελαν να πραγµατοποιήσουν προωθητικές ενέργειες µέσα σε εξήντα ηµέρες από
την αύξηση. Ο περιορισµός αυτός θα καλυφθεί από τον επικείµενο κώδικα δεοντολογίας που θα ρυθµίζει όλα τα θέµατα προστασίας του καταναλωτή κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων και
των προσφορών.
Ορίζεται επίσης ρητά σε σχέση µε τις καθυστερήσεις πληρωµών, σε σχέση µε την οδηγία που πέρσι περίπου τέτοιο καιρό είχαµε εγκρίνει εδώ, ότι τα προβλεπόµενα της οδηγίας όπως έχουν
ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη εφαρµόζονται σε όλους
τους πιστωτές, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση. Δηλαδή
θα υπάρχει πληρέστερη προστασία, θα µπορείς να καλύπτεσαι
και έναντι πιστωτού, πέραν των ελληνικών συνόρων.
Διαγράφεται η περίπτωση που έθετε σαφή κριτήρια για την
προσωρινή αποθήκευση στα τελωνεία, καθώς πρόσφατα υπεγράφη σχετική απόφαση, η οποία βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για να λάβει αριθµό Φύλλου Εφηµερίδος Κυβερνήσεως.
Εποµένως, είναι µία ρύθµιση περιττή πια.
Θα γίνουν και κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σε σχέση µε
την άρση εµποδίων στον τοµέα του τουρισµού, τις οποίες θα
ανακοινώσει, νοµίζω αµέσως µετά ο Υπουργός Οικονοµικών. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται και η µεταβατική περίοδος για
την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τιµών των ενοικιαζόµενων
δωµατίων από 1-1-2015, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική
περίοδος και προκειµένου να αποφευχθεί άνιση µεταχείριση και
σύγχυση στην αγορά.
Αυτές είναι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
διανεµηθούν.
Επίσης, ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας έχει να κάνει
ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κατ’
αρχάς, να πω ότι γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 1322 και ειδικό
αριθµό 218 τροπολογία, όπως έχει κατατεθεί, µε την ακόλουθη
νοµοτεχνική βελτίωση: Στο άρθρο 1 της παραγράφου 1 οι λέξεις:
«από την ψήφιση του παρόντος», αντικαθίστανται από τις λέξεις:
«από 8 Απριλίου 2014».
Επίσης, καταθέτω τρεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, να εξηγήσετε ποιες είναι αυτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στο σχέδιο νόµου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» του Υπουργείου Οικονοµικών επέρχονται οι κάτωθι
νοµοτεχνικές βελτιώσεις:
Πρώτον, στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόµου οι φράσεις
«των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών» και του «Πα-
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νεπιστηµιακού Τοµέα» διαγράφονται και από τα τρία τροποποιούµενα µε το παρόν άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού,
Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου».
Δεύτερον, στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόµου, η εντός
παρενθέσεως φράση «(των Πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών
σχολών των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής)» διαγράφεται από το τροποποιούµενο µε το παρόν άρθρο 4 του ν. 4663/1930 «Περί ασκήσεως
του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και
Τοπογράφου».
Τρίτον, στην αιτιολογική έκθεση της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόµου, η φράση «ΠΥΣ 38/2012» αντικαθίσταται επί το ορθό µε τη φράση «ΠΥΣ 6/2012».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
κατατεθούν και να διανεµηθούν στους κυρίους Βουλευτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Στουρνάρας,
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
τώρα ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πού φτάσαµε; Από το να νιώθει
κανείς µια στοιχειώδη ντροπή, ή εάν θέλετε µια συστολή, γιατί
ψηφίζει ένα τέταρτο µνηµόνιο που φέρνει µια ακόµα καταστροφή, να ακούει εδώ Υπουργό από το κόµµα που έλεγε προεκλογικά ότι θα επαναδιαπραγµατευτεί και θα καταργήσει τους
δεκαοκτώ επαχθείς όρους, να λέει τώρα ότι πρέπει να νιώθει και
υπερηφάνεια! Νιώστε υπερήφανοι, λοιπόν. Μπράβο!
Και έπεσε χειροκρότηµα σε αυτήν την παράταξη, τη λαϊκή πατριωτική παράταξη, στο άκουσµα ότι µε υπερηφάνεια ψηφίζουµε
ένα τέταρτο µνηµόνιο. Τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός έκανε το
φαντοµά και σήµερα. Δεν προσήλθε να υπερασπιστεί ή να πει τίποτα για όλα αυτά. Εάν κανείς εξαιρέσει το γεγονός ότι άφησε
να καταλάβουµε όλοι ποιος είναι ο πραγµατικός Πρωθυπουργός
–δηλαδή ο κ. Βενιζέλος- που έτσι µπόρεσε να ανατρέψει την αρχική συµφωνία του εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, του κ. Σταµάτη, για αποδοχή της πρότασης του κ. Τσίπρα και όλων των
άλλων πολιτικών Αρχηγών που στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία,
καταλαβαίνει πια πολύ καλά ο ελληνικός λαός τι είναι αυτό που
σήµερα παρατηρείται εδώ.
Βεβαίως, επειδή υπάρχει ζωντανή αναµετάδοση, ίσως να είδαν
οι Έλληνες, οι ένστολοι, οι αστυνοµικοί κάποιους συναδέλφους
εδώ που προέρχονται από τα Σώµατα Ασφαλείας να προσπαθούν κάτι να πουν στον Υπουργό Εργασίας για όλους εκείνους
που διαµαρτύρονται έξω, τους συναδέλφους τους. Αλλά ξέρετε,
εδώ υπάρχει ένας και µοναδικός καθαρός τρόπος. Εάν διαφωνούν αυτοί οι συνάδελφοι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει
να καταψηφίσουν. Με το να βγαίνουν έξω και να λένε ότι «είµαστε µαζί σας, αλλά …» δεν γίνεται τίποτα. Γιατί ο Υπουργός Εργασίας δεν έµαθε, φαίνεται, ότι απεργούν οι ναυτικοί, επειδή
έχουν µείνει ακόµα σε εκείνη την υπόσχεση, την προεκλογική και
µετεκλογική, ότι εµείς δεν θα καταργούσαµε τις συλλογικές συµβάσεις τους και ότι εµείς θα υπερασπιζόµασταν τουλάχιστον το
µεροκάµατό τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι σήµερα κατάλαβαν πάντως
πολύ καλά, χάρη στην πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ποιο είναι το µείζον θέµα και γιατί είµαστε
σήµερα εδώ. Γιατί οι χρεοκοπηµένες τράπεζες κρατούν τις χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις των µέσων ενηµέρωσης και εκείνες τη
χρεοκοπηµένη κυβέρνηση, που νοµίζει ότι σήµερα κάτι κατάφερε.
Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα µείνει στην αποψινή
πρωτοβουλία, ότι θα εξαντλήσει, και τώρα που είναι αρχηγός της
Aντιπολίτευσης, εκείνο το δικαίωµα που χρησιµοποιούν ήδη χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες. Είκοσι τρεις χιλιάδες έχουν υπογράψει µόνο µέχρι σήµερα από όλη την Ελλάδα µηνυτήριες
αναφορές. Γιατί δεν το λέει µόνο ο Κασιδιάρης από αυτήν εδώ
τη Βουλή, από αυτό εδώ το Βήµα. Σήµερα το είπε ο Τσίπρας. Το
έχουµε ακούσει από τον Καµµένο. Το έχουµε ακούσει από πολλούς να το λένε, ότι ο κάθε κλέφτης θα πρέπει να πάει στο κελί
του. Γι’ αυτό πιστεύω πραγµατικά ότι ο κ. Τσίπρας θα ακολουθήσει και µε επόµενα βήµατα για τη µεγάλη λεηλασία που γίνεται
και θέλει να νοµιµοποιηθεί µε την ψήφο σήµερα το βράδυ σε
αυτό εδώ το πολυνοµοσχέδιο.
Αξίζει να το ξαναδούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Για κοιτάξτε αυτό! Θα φταίει µετά ο Χρυσοχοΐδης, να πει ότι δεν πρόλαβε να το διαβάσει; Όσοι από εσάς ακούσατε τον κ. Στουρνάρα,
όσοι τον είδατε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, τι καταλάβατε
τώρα σε αυτά που είπε ότι άλλαξε; Εγώ θέλω να πω ότι είναι
επτακόσιες ενενήντα επτά σελίδες µε όσες ακόµα προστίθενται
κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο που περνά.
Και σηκώνονται Υπουργοί που επαίρονται για το έργο τους.
Άκουσα τον κ. Χατζηδάκη. Αν δεν κάνω λάθος, στη διετία που
ήταν Υπουργός Ανάπτυξης εκτινάχθηκαν οι φαρµακευτικές δαπάνες. Τυχαίο; Δεν νοµίζω. Άκουσα και τον κ. Κακλαµάνη να µαλώνει όλους εκείνους που κρατούν ακόµα στη ζωή και στην
κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και να κάθονται να τον ακούν. Κάτι πήγε
να ψελλίσει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά είπε να δώσει τόπο στην οργή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σίγουρο ότι αυτό θα είναι
ένα µέρος του κατηγορητηρίου για το οποίο σε λίγες ηµέρες θα
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αποφανθεί ο ελληνικός λαός, αλλά είµαι σίγουρος πως σύντοµα
και η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί είναι σίγουρο ότι και οι κλέφτες
θα πάνε φυλακή και τα κλεµµένα θα γυρίσουν πίσω. Επίσης,
είναι σίγουρο ότι αυτή η παράταξη δεν είναι µία παράταξη που
γεννήθηκε χθες και που θα µπορούσε ενδεχοµένως ένας που θα
ήθελε µόνο και µόνο να ικανοποιήσει το απωθηµένο του, δηλαδή
να γίνει όπως και όπως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, να µπορέσει να βάλει τελεία και παύλα µε µία δήθεν νέα Ελλάδα της συµφοράς. Αυτό δεν θα του επιτρέψει ο ελληνικός λαός µε την ψήφο
του.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μπορώ
να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Στουρνάρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να καταθέσω, επίσης, µία σειρά από προσθήκες και νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ όχι
µόνο να τις δίνετε. Να τις ακούµε κιόλας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
πολλές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε, τι να κάνουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): 1. Στο
τέλος της περίπτωσης Α’ της υποπαραγράφου Α.3, του άρθρου
πρώτου, η φράση «τα 12.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη
φράση «τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ» και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσοι ασφαλισµένοι έχουν ρυθµίσει ή θα ρυθµίσουν το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό
περιορισµό, µε µόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθµισης.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης Β’ της υποπαραγράφου Α.3 του
άρθρου πρώτου, η φράση «τα 12.000 ευρώ» αντικαθίσταται από
τη φράση «τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ».
3. Στην περίπτωση Δ’ της υποπαραγράφου Α.3 του άρθρου
πρώτου α) η φράση «Οικονοµικών και Υγείας» αντικαθίσταται
από τη φράση «και Οικονοµικών» και β) η φράση «η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια» αντικαθίσταται από τη φράση
«η διαδικασία, τα ειδικότερα ζητήµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια».
4. Η εσωτερική περίπτωση β) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου πρώτου αναδιατυπώνεται ως εξής: «Εάν
µε τις πράξεις ή παραλήψεις τους παρεµποδίζουν τη λειτουργία
του Ταµείου, ώστε να προκαλείται αδικαιολόγητη διακοπή των
εργασιών ή να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παύση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνεται µετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου».
5. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ.3 του άρθρου
πρώτου η λέξη «διαγράφονται» αντικαθίσταται από τη λέξη «καταργούνται».
6. Στην εσωτερική παράγραφο 9 της περίπτωσης 1, της υποπαραγράφου Γ.3, του άρθρου πρώτου, µετά τη λέξη «αποζηµίωση» προστίθεται η λέξη «µέρους».
Μετά τη λέξη «Αρχή» προστίθενται οι λέξεις «κατά το 2012».
Οι λέξεις «Γενικής Απογραφής» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών».
Μετά τη λέξη «αποζηµιώθηκε» προστίθενται οι λέξεις «για τις
εργασίες αυτές».
7. Στην υποπαράγραφο Γ.2 του άρθρου πρώτου προστίθεται
η νέα περίπτωση 7 ως εξής: «7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που προκύπτει
από την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων και την κατάργηση οργανικών µονάδων και επιτροπών που διενεργείται µε διατάξεις της
παρούσας».
β. «Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου τίθενται σε
ισχύ ένα µήνα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος µε εξαίρεση
τις διατάξεις περί σύστασης του τµήµατος Ζ, σχεδιασµού και
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υποστήριξης στην Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και της περίπτωσης 4.Γ, οι οποίες τίθενται σε ισχύ µε την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου».
8. Στην παράγραφο 29 του άρθρου 72, του ν. 4172/2013, που
προστίθεται µε την περίπτωση 22ε της υποπαραγράφου Δ.1 του
άρθρου πρώτου του σχεδίου νόµου διαγράφονται οι λέξεις «του
άρθρου 12 του Κώδικα».
9. Στην περίπτωση 16 της παραγράφου Δ.1 του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόµου οι υφιστάµενες υποπεριπτώσεις α έως ε
αναριθµούνται σε υποπεριπτώσεις β έως στ και προστίθεται νέα
υποπερίπτωση α ως εξής:
«α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1
του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. για αµοιβές για τεχνικά έργα, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές ή
παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).»»
10. Στην εσωτερική περίπτωση θ) της υποπερίπτωσης β) της
περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου πρώτου
νόµου, αντικαθίστανται οι λέξεις «φορολογικά στοιχεία» µε τις
λέξεις «αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελµατικά στοιχεία».
11. Στην υποπερίπτωση β) της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Δ.1 του άρθρου πρώτου προστίθεται στοιχείο vi ως εξής:
«vi. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41
οι λέξεις «η αγοραία αξία του κτίσµατος, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από τα 2/3 της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου µαζί µε το συστατικό αυτού κτίσµα» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «η αντικειµενική αξία του κτίσµατος»».)
12. Στην εσωτερική παράγραφο 3 της υποπερίπτωσης γ) της
περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου πρώτου,
µετά από τις λέξεις, «σχετική αίτηση τακτοποίησης», προστίθεν-
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ται οι λέξεις, «και αν αυτός δεν προκύπτει, η λήξη των χρονικών
περιόδων που ορίζονται στο ν. 4178/2013».
13. Η υποπερίπτωση θ) της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου πρώτου αντικαθίστανται ως εξής: «θ. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Από την υπεραξία, όπως
αυτή προκύπτει µετά την αποµείωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 5, αφαιρείται ποσό µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)
ευρώ, εφόσον ο φορολογούµενος διακράτησε το ακίνητο για
πέντε τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στο
τυχόν υπόλοιπο ποσό.»»
14. Στο τέλος της εσωτερικής παραγράφου 26 της υποπερίπτωσης ε) της περίπτωσης 22 της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου πρώτου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εδικά στην
περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός χρόνος συµπληρώθηκε πριν από την 31η Δεκεµβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 1995.».
15. Στο εσωτερικό στοιχείο α) της περίπτωσης 11α της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου πρώτου οι λέξεις «20011/96/ΕΕ»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «2011/96/ΕΕ».
16. Στο εσωτερικό στοιχείο δ) της περίπτωσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
επειδή καταλαβαίνω ότι καλύτερα οπτικά µπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, να κατατεθούν στα Πρακτικά και να
διανεµηθούν, ούτως ώστε να υπάρχει και χρόνος για µελέτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ.
Ιωάννης Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω για τους
συναδέλφους ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, να
κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
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και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν θα τις διαβάσω, γιατί είναι στον
πίνακα µε τις περικοπές των φωτοβολταϊκών. Οι συνάδελφοι, που
έχουν ασχοληθεί, αµέσως θα βρουν τις διαφορές.
Νοµίζω ότι είναι χρήσιµο να τις καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιος
Τσαυτάρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι µε τη συζήτηση και τη ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου οριστικοποιείται πλέον και επισηµοποιείται µια συµφωνία, θα έλεγα, η τελική συµφωνία, που
σφραγίζει το τέλος µιας περιόδου και τη µετάβαση σε µια νέα
περίοδο για τη χώρα µας, µια περίοδο µε αναπτυξιακό προσανατολισµό και, θα έλεγα, αυτοδύναµο χαρακτήρα σε αυτόν τον
αναπτυξιακό µας προσανατολισµό.
Η δοκιµασία της χώρας µας και οι θυσίες όλων µας θωρακίζουν, θα έλεγα, από τώρα και ύστερα την εθνική µας ανασυγκρότηση, µιας και πατάει σε ίδιες δυνάµεις. Τρία στοιχεία χαρακτηρίζουν αυτό το νοµοσχέδιο ή όποιον θέλει να κάνει µια εποικοδοµητική συζήτηση και τονίστηκαν ήδη από πολλούς προλαλήσαντες από αυτό το Βήµα.
Το πλεόνασµα που έχει πετύχει η Κυβέρνηση µε σκληρή και
οµαδική δουλειά επισηµοποιείται πλέον, γεγονός καθόλου αδιάφορο για την προοπτική της χώρας και των πολιτών της, των
οποίων άλλωστε είναι επίτευγµα.
Βρισκόµαστε σε κοµβικό σηµείο για την ελληνική κοινωνία,
γιατί από το σηµείο αυτό ξεκινούν όλα τα άλλα αρχής γενοµένης
από την ίδια την κατανοµή του πρωτογενούς πλεονάσµατος,
γιατί τώρα µπορούµε να αρχίσουµε τη µερική και σταδιακή αποκατάσταση αδικιών, την αναπλήρωση των θυσιών στις οποίες
αναγκαστήκαµε και κυρίως αναγκάστηκαν να υποβληθούν οι πιο
αδύναµοι, οι πιο ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. Αυτή η δηµοσιονοµική προσαρµογή, που πετύχαµε σε τέσσερα µόλις χρόνια,
είναι το πιο ισχυρό επιχείρηµα για την αφοσίωσή µας στο στόχο
για τη µεγάλη πρόκληση να πατήσει ο τόπος στα πόδια του ξανά,
για να βαδίσει στον αναπτυξιακό του δρόµο µε το κεφάλι ψηλά
πλέον.
Δεύτερον, επιλύεται το γεγονός ότι οριστικοποιείται η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, που επίσης είναι σηµαντική και τονίστηκε από πολλούς. Και το τρίτο µέρος αφορά µια
σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, που σίγουρα απαιτούνται και η
Ελλάδα επιµένει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια.
Πολλές από τις στρεβλώσεις που µας ταλαιπώρησαν στο παρελθόν, µε προσεγµένα βήµατα, τις αφήνουµε πλέον πίσω µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέσα σε αυτό το µεγάλο σύνολο
των θετικών µέτρων, των µεταρρυθµίσεων που εισάγονται υπήρξε ένα θέµα που κυριάρχησε στη δηµοσιότητα το διάστηµα αυτό,
όπως και το διήµερο της συζήτησης στη Βουλής, αυτό του γάλακτος. Θα έλεγα ότι η έκταση που δόθηκε αδίκησε τα σηµαντικά
στοιχεία του νοµοσχεδίου, που προανέφερα και επισηµάνθηκαν
από πιο αρµόδιους συναδέλφους. Όµως, όπως έλεγαν και οι
πρόγονοί µας, ουδέν κακόν αµιγές καλού, γιατί έστω και µε
αυτόν τον τρόπο συζητήσαµε ξανά για τη γεωργία και ειδικά για
την κτηνοτροφία και πιο ειδικά για την ενσταβλισµένη αγελαδοτροφία και το γάλα. Ακούστηκαν πολλά, άλλα σωστά, άλλα υπερβολικά και άλλα ανακριβή. Χαίροµαι, όµως, γιατί έστω και µε
αυτόν τον τρόπο, δείχνει ότι λειτουργεί η κοινοβουλευτική δηµοκρατία και στο τέλος, µε το διαρκή διάλογο, την επιστηµονική
τεκµηρίωση καταφέραµε να διαµορφώσουµε µια καλή ρύθµιση
γι’ αυτό το τόσο σηµαντικό τρόφιµο.
Το αποτέλεσµα της νοµοθετικής διάταξης είναι η χρυσή τοµή.
Στηρίζει τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα µας, συµπεριλαµβανοµένου και του γάλακτος, αναδεικνύει τις τοπικές
συλλογητικές προσπάθειες και το αποτέλεσµά τους, προστατεύει τον παραγωγό και την προοπτική του, στηρίζει την ελληνική
βιοµηχανία γάλακτος, κρατά την αγορά ανοικτή σε όλους, προστατεύει τον καταναλωτή και του δίνει όλες τις δυνατότητες επιλογής ως προς την τιµή, ως προς την υγιεινή, ως προς την
ποιότητα του γάλακτος, αλλά και τέλος ως προς τη γνώση, γιατί
διότι διακρίνει το ελληνικό προϊόν από το αλλοδαπό και δείχνει
την προέλευσή του.
Χαίροµαι που και η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης επέδειξαν την ίδια νηφαλιότητα, σύνεση και ευθύνη και
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ζητώ απ’ όλους να την υποστηρίξετε, γιατί µε αυτήν τη διάταξη
που σας µοιράστηκε προσδιορίζεται για πρώτη φορά µε ακρίβεια
και σαφήνεια τι είναι το παστεριωµένο γάλα, που νοείται ως το
γάλα, το οποίο έχει παστεριωθεί σε υψηλή θερµοκρασία για
µικρό χρονικό διάστηµα και µάλιστα προσδιορίζεται επακριβώς
στους 71,7ο C για τουλάχιστον δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Ή σε
χαµηλή θερµοκρασία, 63ο C, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα,
τουλάχιστον για τριάντα λεπτά ή σε διαδικασία παστερίωσης που
χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς συνθηκών, µεταξύ
των παραπάνω συνθηκών, για την επίτευξη του ισοδύναµου αποτελέσµατος. Ορίζεται για πρώτη φορά πώς είναι το γάλα ηµέρας.
Ορίζεται για πρώτη φορά µε σαφήνεια ποιο είναι το γάλα υψηλής
θερµικής επεξεργασίας και διαφοροποιείται σαφώς από το παστεριωµένο γάλα. Όπως επίσης διευκρινίζονται σηµεία της διακίνησης, της εµπορίας του κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ενισχύσουµε την ελληνική γεωργία και την παραγωγική διαδικασία. Έχουµε χρέος προς αυτό.
Το νέο µοντέλο εθνικής ανασυγκρότησης της χώρας µας έχει
ανάγκη της στήριξης του πρωτογενούς τοµέα, όσο και της µεταποίησης και φυσικά των υπηρεσιών. Πρώτα και κύρια όµως
επιτάσσει να αναδείξουµε τον πρωτογενή τοµέα, τον ιδρώτα του
Έλληνα αγρότη και του κτηνοτρόφου. Γιατί, όπως έχω πει και
απ’ αυτό το Βήµα, την πρώτη µέρα της ανάληψης των καθηκόντων µου, είναι η ελληνική γεωργία, η κτηνοτροφία, η µελισσοκοµεία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες που µπορεί να γίνουν
πραγµατικός πυλώνας για να πατήσει η ανάπτυξη του τόπου µας.
Είναι ένας πραγµατικός δείκτης παραγωγικής αυτοδυναµίας.
Θα µου επιτρέψετε για ένα λεπτό να σας τονίσω τι προσπάθεια
κάναµε ως ΥΠΑΑΤ, για να υποστηρίξουµε αυτό τον τοµέα και ειδικά την κτηνοτροφία.
Στηρίξαµε τη ρευστότητα των κτηνοτρόφων µε ενισχύσεις de
minimis, εξισωτική αποζηµίωση και το ποιοτικό παρακράτηµα.
Δηµιουργούµε τα πρώτα κτηνοτροφικά πάρκα για την ενσταβλισµένη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές ζώνες για την εκτακτική αιγοπροβατοτροφία.
Επιλύσαµε το θέµα του χρονίζοντος προβλήµατος των βοσκοτόπων και εφαρµόζουµε για πρώτη φορά ειδικό περιφερειακό
πρόγραµµα για τους βοσκοτόπους, ενώ δοκιµάσαµε ήδη σε πιλοτικές προσπάθειες την αναχλόωση των βοσκοτόπων και τη
βελτίωσή τους.
Καθιερώσαµε συνδεδεµένη ενίσχυση για την κτηνοτροφία,
όπως επίσης και για τα ψυχανθή, τις πιο σηµαντικές ζωοτροφές
του τόπου µας.
Απλοποιήσαµε την αδειοδότηση των στάβλων και τη νοµιµοποίηση µε πάρα πολύ µικρό κόστος.
Υλοποιούµε προγράµµατα για τους κτηνοτρόφους µε τα σχέδια βελτίωσης. Υλοποιούµε προγράµµατα για τη µεταποίηση του
γάλακτος, του κρέατος και των ζωοτροφών.
Προωθούµε για πρώτη φορά τις συµπράξεις όλων των παραγωγικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και της έρευνας και της
τεχνολογίας και του καταναλωτή στο συγκεκριµένο χώρο.
Εφαρµόζουµε προγράµµατα βελτίωσης των παραδοσιακών
µας φυλών και τις ενισχύουµε παραγωγικά. Θεσµοθετήσαµε την
οικοτεχνία για τα πολυαγροκτήµατα, µεταξύ των οποίων είναι και
κτηνοτροφικά αγροκτήµατα και οικοτεχνία.
Προωθούµε τα προϊόντα ποιότητας, τα παραδοσιακά προϊόντα
και τα προϊόντα µε τις γεωγραφικές ενδείξεις. Δεν είναι παράξενο που, κάνοντας στρατηγική µας επιλογή την υποστήριξη των
ποιοτικών αγροτικών µας προϊόντων, πέντε από τα δέκα κορυφαία προϊόντα που εξάγει αυτός ο τόπος είναι τα αγροτικά µας
προϊόντα.
Προωθούµε τα προγράµµατα ανανέωσης του ανθρώπινου δυναµικού µε τις προκηρύξεις των προγραµµάτων για τους νέους
αγρότες. Προσλαµβάνουµε επιστηµονικό προσωπικό και µεταδιδακτορικούς ερευνητές και αναζωογονούµε την έρευνα και την
τεχνολογία, ενώ µε τη νέα ΚΑΠ εξασφαλίζουµε ένα περιβάλλον
σταθερότητας για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους µέχρι
το 2020 και εφαρµόζουµε, όπως είπα, και τα προγράµµατα ποιότητας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καθηµερινά παλεύουµε για µια
παραγωγική ελληνική γεωργία προϊόντων και αγαθών, όπως
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είπα, µε στρατηγική επιλογή την ποιότητα, γιατί µόνο έτσι, πιστεύω, µπορούµε να µιλάµε για µια βιώσιµη οικονοµικά και κοινωνικά ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη ένα µοντέλο που στηρίζεται
στην υπερκατανάλωση. Μετατρέψαµε µια κοινωνία παραγωγική
σε µια κοινωνία καταναλωτική. Και όταν αυτή η καταναλωτική κοινωνία άρχισε να καταναλώνει µε δανεικά, είδατε τα αποτελέσµατα.
Ζητώ, λοιπόν, από καθέναν από εσάς ξεχωριστά και από όλους
µαζί να κάνετε ο καθένας αντίστοιχα τέτοια δεκαπέντε πράγµατα
για την κτηνοτροφία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο κ. Καραθανασόπουλος για δύο λεπτά.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Εδώ, πριν από ένα τέταρτο και ενώ συζητούµε ζητήµατα που
τα χαρακτήρισε η Κυβέρνηση ως κατεπείγοντα, ως προαπαιτούµενα για το ECOFIN, κάνει αποδεκτή ο Υπουργός Οικονοµικών
µια βουλευτική τροπολογία, που αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι κατεπείγον ζήτηµα και δεν είναι προαπαιτούµενο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Σε αυτήν τη βουλευτική τροπολογία που αφορά ζητήµατα της
υγείας έχουµε να κάνουµε µε διαθεσιµότητα και κινητικότητα
µιας σειράς εργαζόµενων στο χώρο της υγείας και πιο συγκεκριµένα, για τους φύλακες και τους νυχτοφύλακες. Πάνω από όλα,
µε το άρθρο 3 της συγκεκριµένης τροπολογίας προχωρούµε ουσιαστικά, αν όχι στο κλείσιµο, στη δραστική συρρίκνωση δύο νο-
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σοκοµείων, του Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακα στην Πάτρα,
για το οποίο πολύ πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, είχαµε συζητήσει
επίκαιρη ερώτηση και είχατε δεσµευθεί ότι δεν υπάρχει τέτοιο
ζήτηµα και δεύτερον, του Κέντρου Υγείας των Κρεστένων.
Από αυτήν την άποψη, εδώ πρόκειται για ένα προκλητικό γεγονός. Ζητάµε από τον κύριο Υπουργό να αποσύρει τη συγκεκριµένη τροπολογία από τη στιγµή που δεν είναι προαπαιτούµενο και να συζητηθεί κανονικά. Εάν θέλετε, φέρτε το σε σχέδιο
νόµου ή αλλιώς το Προεδρείο να παρέµβει σε αυτήν την διαδικασία.
Στο «παρά πέντε» δεν µπορεί να έρχονται ζητήµατα που οδηγούν στο κλείσιµο νοσοκοµειακών µονάδων, στη συγχώνευση και
στην καλύτερη περίπτωση στη συρρίκνωσή τους. Είναι µία προκλητική τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, και πρέπει να αποσυρθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Βρούτση, θέλετε να καταθέσετε κάποια νοµοτεχνική
βελτίωση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, έχω µία νοµοτεχνική
βελτίωση, θα τη διαβάσω, είναι πολύ σύντοµη: Στο πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης 3Δ της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παραγράφου
ΙΑ του άρθρου πρώτου, οι λέξεις «οι αντίστοιχοι» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης».
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Στουρνάρα, εσείς
έχετε κάποια νοµοτεχνική βελτίωση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε, την καταθέτω στα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε. Παρακαλώ να διανεµηθούν.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταµενίτης για επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, βρισκόµαστε εδώ σήµερα για να επικυρώσουµε µε
την ψήφο µας την ολοκλήρωση µιας σηµαντικής και καθοριστικής συµφωνίας για τη χώρα, µιας συµφωνίας ιστορικής, γιατί σηµατοδοτεί πραγµατικά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και
από τις δύσκολες καταστάσεις. Οι διαπραγµατεύσεις µε την
τρόικα ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και µε την ψήφιση του σηµερινού πολυνοµοσχεδίου η Ελλάδα προχωρά σταθερά στο αύριο.
Κανείς πλέον δεν αµφισβητεί τα επιτεύγµατα των δύο τελευταίων χρόνων. Τα αµφισβητούν µόνο όσοι στοιχηµάτισαν στην
αποτυχία των Ελλήνων, αυτοί που αύριο δεν θα έχουν λόγο πολιτικής ύπαρξης, µιας και δεν θα υπάρχει µνηµόνιο ούτε να το
αναθεωρήσουν ούτε να το επαναδιαπραγµατευθούν, αλλά ούτε
και να το σκίσουν στα σκαλιά της Βουλής. Η Ελλάδα, κύριοι της
Αντιπολίτευσης, τα πήγε πολύ καλύτερα από όσο ευχόσασταν.
Το λένε όλοι, στην Ευρώπη και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
ότι µετά την επίτευξη συµφωνίας µε την τρόικα είναι ξεκάθαρο
ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και εισέρχεται στον δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνουµε οριστικά την
πόρτα στις πρακτικές και στα λάθη του παρελθόντος. Αποδεικνύουµε ότι η Ελλάδα που οραµατιζόµαστε, για την οποία µιλούσαµε στην αρχή αυτής της προσπάθειας, βήµα-βήµα, µε
σχεδιασµό, µε σκληρή δουλειά και µε θυσίες των Ελλήνων γίνεται πράξη.
Το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο είναι η απόδειξη. Πρόκειται για
ένα σύνολο νοµοθετικών ρυθµίσεων, που πρώτον, προωθεί αναγκαίες και διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και
απελευθερώνουν την οικονοµία.
Δεύτερον, αποκαθιστά τις αδικίες που συντελέστηκαν, στον
βαθµό που επιτρέπει η οικονοµία, µε την επιστροφή µέρους του
πλεονάσµατος, πάνω από µισό εκατοµµύριο ευρώ, στους πολίτες, όπως είχε δεσµευτεί ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαµαράς,
αλλά και µε ένα δισεκατοµµύριο επιπλέον σε οφειλές του δηµοσίου προς τους ιδιώτες.
Τρίτον, επιλύει προβλήµατα σηµαντικά για την οικονοµία και
τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα, όπως για παράδειγµα αυτό
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ εκτενώς σε αυτό το ζήτηµα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, τους τελευταίους µήνες, µε µια σειρά από νοµοσχέδια,
ρύθµισε και ξεπέρασε προβλήµατα που, όχι µόνο στοίχισαν στον
τοµέα της ενέργειας, αλλά και δηµιούργησαν σηµαντικά προβλήµατα στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.
Το ίδιο κάνει και στο ζήτηµα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στο οποίο υπάρχουν δύο βασικά αγκάθια που πρέπει να
κοπούν. Το πρώτο είναι το τεράστιο έλλειµµα που υπάρχει, 549
εκατοµµύρια ευρώ µέχρι 31-12-2013, και το δεύτερο ότι µε το
υφιστάµενο πλαίσιο είναι αδύνατον αυτή η πορεία να ανακοπεί.
Δηµιουργούµε κάθε µέρα χρέος στο χρέος. Γιατί φτάσαµε ως
εδώ; Λόγω της κακής διαχείρισης, των λανθασµένων επιλογών
και των άστοχων και προσωρινών λύσεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Αυτά έρχεται σήµερα να διορθώσει το Υπουργείο. Σε αυτήν
την προσπάθεια θα πρέπει να συµβάλουν όλοι. Και οι παραγωγοί
ενέργειας και η πολιτεία και οι τράπεζες πρέπει να συµµετέχουν
αναλογικά και δίκαια και συµµετέχουν.
Γιατί τώρα είναι σηµαντικές οι ρυθµίσεις που προωθεί το
Υπουργείο;Πρώτον, ρυθµίζουν το ζήτηµα του ελλείµµατος οριστικά, µηδενίζοντάς το µέχρι το τέλος του 2014, το οποίο αποτελεί µία σηµαντική προϋπόθεση και προαπαιτούµενο για να γίνει
εκταµίευση της δόσης. Δεύτερον, προωθούν την εξυγίανση του
Ειδικού Λογαριασµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, του
ΛΑΓΗΕ, που είναι µία κοµβική εξέλιξη για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Τρίτον, επηρεάζουν άµεσα και µε θετικό
τρόπο τον υπολογισµό του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκποµπών
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Αέριων Ρύπων, το οποίο επιβάλλεται σε όλους τους καταναλωτές
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Με την ψήφιση αυτού του πολυνοµοσχεδίου δεν θα τεθεί σε
εφαρµογή η απόφαση της ΡΑΕ για αύξηση του ειδικού τέλους,
σύµφωνα µε την οποία προβλέπονταν µεγάλες αυξήσεις για
όλους τους καταναλωτές και ειδικά για τα νοικοκυριά. Τέταρτον,
κατανέµουν τα βάρη δίκαια σε όλες τις κατηγορίες των παραγωγών. Στα φωτοβολταϊκά η επιβάρυνση είναι µεγαλύτερη στους
µεγάλους παραγωγούς και µικρότερη στους µικρότερους, πάντοτε µε κριτήριο το βαθµό απόδοσης των επενδύσεων. Με αυτόν
τον τρόπο, εξασφαλίζεται σαφέστατα η βιωσιµότητά τους σε επίπεδο εικοσαετίας.
Με την υιοθέτηση, λοιπόν και εφαρµογή όλων όσων προανέφερα, δηµιουργείται ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους
καταναλωτές και τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων και παραγωγούς ενέργειας, αλλά και για τους µελλοντικούς επενδυτές.
Εισάγονται οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε µία νέα εποχή
και αποµακρύνεται ο φόβος για νέα λάθη, νέα ελλείµµατα, νέες
µειώσεις, νέες προσαρµογές, νέες αποκλίσεις από τους στόχους.
Με λίγα λόγια και σε αυτόν τον τοµέα της ενέργειας, όπως και
στους υπολοίπους, η Κυβέρνηση ξεκαθαρίζει το τοπίο, θεσπίζει
κανόνες, σχεδιάζει µακρόπνοα, εξαλείφει τη λογική του µπαλώµατος, δίνει λύσεις οριστικές και όχι προσωρινές, όπως γινόταν
µέχρι σήµερα, οι οποίες αντί να λύσουν τα προβλήµατα, τα διόγκωναν.
Τί σηµαίνουν πρακτικά αυτές οι ρυθµίσεις; Ύστερα από ένα
µακρύ διάλογο µε τους Βουλευτές και τους φορείς το Υπουργείο
προχωρά στα παρακάτω:
Δίνει πενταετή παράταση των συµβολαίων και εγγύηση του εισοδήµατος για είκοσι και είκοσι πέντε χρόνια. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι παραγωγοί των οποίων οι τιµές από ζηµίες µειώνονται, έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις συµβάσεις πώλησής τους για επιπλέον πέντε χρόνια, αντικαθιστώντας τις απώλειες και τις µειώσεις.
Καταργείται η έκτακτη εισφορά. Οι νέες τιµές είναι σαφώς µειωµένες, αλλά η επιβάρυνση που προκαλούν είναι πολύ µικρότερη από τις επιβαρύνσεις που προκάλεσαν οι έκτακτες εισφορές.
Συµµετέχουν στη λύση του προβλήµατος και οι τράπεζες, οι
οποίες δεσµεύονται σε συγκεκριµένα ανταποδοτικά.
Υπάρχει ειδική µέριµνα στην κατηγορία των αγροτικών φωτοβολταϊκών. Με τη σηµερινή νοµοτεχνική βελτίωση που ήρθε, ορίζεται η µείωση τιµής στο 12% και ικανοποιείται και ένα αίτηµα
των παραγωγών, που έχουν την ιδιότητα να µεταβιβάσουν τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει ειδική µέριµνα για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, που είναι συνδεδεµένα µε τα αντίστοιχα στεγαστικά δάνεια
και εφαρµόζεται παραµετροποίηση για την έκδοση πιστωτικού
τιµολογίου. Το ποσοστό δεν είναι οριζόντιο στο 35%, αλλά είναι
34% και 37,5% στα µεγάλα φωτοβολταϊκά, 20% για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς έως 100 KW και 10% για τις υπόλοιπες τεχνολογίες των ΑΠΕ.
Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στο συµψηφισµό οφειλών ΦΠΑ
µε το ΛΑΓΗΕ.
Τέλος, παρά τη µείωση των τιµών οι επενδύσεις παραµένουν
κερδοφόρες, πολύ πάνω από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ πιο πάνω από οποιαδήποτε άλλη επένδυση στη
χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα διένυσε µία πολύ µεγάλη και εξαιρετικά δύσκολη διαδροµή σε πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών και οι προσπάθειες
όλων µας αναγνωρίζονται πλέον από όλους. Η ελληνική οικονοµία, όπως είχαµε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, έχει σταθεροποιηθεί και ήδη δείχνει τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης. Μας δίνει,
επίσης, για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρέχουµε ελαφρύνσεις και να αποκαθιστούµε αδικίες, βασιζόµενοι σε δικά µας χρήµατα και όχι σε δανεικά.
Αυτήν την πορεία την ενισχύουµε, τη θωρακίζουµε και τη συνεχίζουµε, προχωρώντας ασφαλείς, σίγουροι και αισιόδοξοι για
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την έξοδο από την οικονοµική κρίση.
Το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο τερµατίζει την πιο επώδυνη περίοδο στη νεότερη ιστορία µας. Γι’ αυτό σας ζητώ να το υπερψηφίσετε όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες κατέθεσα µία νοµοτεχνική
βελτίωση στο άρθρο 235 και από παραδροµή παρεισέφρησαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τρεις λέξεις, που αλλάζουν το νόηµα του κειµένου. Αν δείτε τη
χθεσινή νοµοτεχνική βελτίωση, είναι ακριβώς αυτή που επαναλαµβάνουµε. Επειδή παρεισέφρησαν τρεις λέξεις που δεν διαγράφησαν. Αφορά το άρθρο 235 στο κεφάλαιο ΙΕ’ 6. Οι λέξεις
«τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών» διαγράφονται.
Αυτό, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Δείτε και τη χθεσινή. Είναι
ένα λάθος που έγινε κατά την καθαρογραφή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καλώς.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο κύριος Υπουργός Υγείας έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για να διασκεδάσω τις εντυπώσεις και να απαντήσω και στον
κ. Καραθανασόπουλο, να πω ότι πράγµατι µέσα στα πλαίσια της
παραγράφου που έχουµε για τη διαθεσιµότητα έπρεπε να έχουν
µπει οι σχετικές ρυθµίσεις στο κυρίως σώµα του νοµοσχεδίου.
Για νοµοτεχνικούς λόγους δεν προλάβαµε και µπαίνει µε τη διαδικασία της βουλευτικής τροπολογίας, την οποία κάνουµε δεκτή.
Όσον αφορά ειδικά για τα Κρέστενα, όπου µε ρώτησαν τοπικοί
Βουλευτές, είναι το σχέδιο που ανακοινώσαµε εδώ και πολλούς
µήνες. Δεν κλείνει το νοσοκοµείο. Κανένα νοσοκοµείο δεν κλείνουµε. Είναι αλλαγή χαρακτήρα χρήσης ενός νοσοκοµείου σε
µία περιοχή που είναι τρία στη σειρά, για να το κάνουµε κέντρο
αποκατάστασης ή κάτι άλλο που θα συναποφασίσουµε µε την
τοπική κοινωνία.
Το νοσοκοµείο δεν κλείνει. Το τονίζω, για να µην γίνει παρεξήγηση. Τα έχουµε πει όλα από το καλοκαίρι. Είναι το γνωστό σχέδιο και τίποτα καινούργιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Λαφαζάνης έχει τον λόγο. Στη συνέχεια ο κ. Τσούκαλης και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ γίνονται
πράγµατα και θαύµατα. Και ακούµε τον κύριο Υπουργό Υγείας
να µας λέει καταστάσεις που περιγράφονται στο νοµοσχέδιο,
στην τροπολογία, λες και δεν ξέρουµε να διαβάζουµε.
Πρώτα απ’ όλα, κύριε Υπουργέ, αυτό που κάνετε δεν έχει καµµιά δεοντολογία, για να µην πω κάτι βαρύτερο. Αν έχετε την πρόθεση σε ένα νοµοσχέδιο-«τέρας», όπως είναι αυτό, το οποίο δεν
µπορούµε να το παρακολουθήσουµε, να µας φέρνετε την τελευταία στιγµή νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες είναι σωρεία, τότε
είναι αδύνατον να το παρακολουθήσουµε. Και δεν είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, είναι ουσιαστικές τροποποιήσεις. Ερχόσαστε
τώρα, την τελευταία στιγµή, όταν κλείνει η συζήτηση και µας
λέτε: «κάνω δεκτή µία τροπολογία, µίνι νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας».
Κύριε Υπουργέ Υγείας τι λέει εδώ; «Η αποκεντρωµένη οργανική µονάδα» -το έχετε διαβάσει, κύριε Υπουργέ;- «Νοσοκοµείων
Νοσηµάτων Θώρακος της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, ο «Άγιος Λουκάς», του ενιαίου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου Γενικό
Νοσοκοµείου Πατρών συγχωνεύεται µε την οργανική µονάδα της
έδρας του ενιαίου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου». Θέλετε
να κάνετε συγχώνευση, δηλαδή, ενός νοσοκοµείου που είναι η
οργανική µονάδα σε άλλο και µας το φέρνετε την τελευταία
στιγµή διά αεροπλανικής τροπολογίας. Εισάγεται από Βουλευτή
και έρχεται ο Υπουργός την τελευταία στιγµή και λέει «το κάνω
δεκτό». Είναι τρόπος να νοµοθετείτε αυτός; Αυτό είναι σκάνδαλο!
Δεύτερον, τι λέτε; Το Γενικό Νοσοκοµείο και Κέντρο Υγείας
της πόλης των Κρεστένων το καταργείτε και το µετατρέπετε, από
γενικό νοσοκοµείο και κέντρο υγείας, σε κέντρο υγείας απλώς,
χωρίς να δίνετε διευκρινίσεις τι θα είναι κι αυτό το κέντρο υγείας.
Και την τελευταία στιγµή ερχόσαστε και κάνετε αυτές τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις και µετατοπίσεις και µεταλλάξεις νοσοκοµειακών µονάδων; Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά.
Παρακαλούµε να την αποσύρετε πάραυτα αυτήν την τροπολογία.
Αν νοµίζετε ότι είναι τόσο ωραία, έχετε νοµοσχέδιο, το επόµενο διάστηµα να τη φέρετε να τη συζητήσει η επιτροπή και να
ψηφιστεί. Αν δεν το κάνετε –και µην µας λέτε πάλι, κύριε Πρόεδρε, ότι απειλούµε κανέναν- εµείς θα την εντάξουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία που θα κάνουµε. Εφόσον δεν αποσυρθεί
–σας παρακαλούµε να το κάνετε, κύριε Υπουργέ- τότε παρακαλούµε, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1322 και ειδικό αριθµό
218 να µπει κι αυτή στην ονοµαστική ψηφοφορία και καλούµε
τους Βουλευτές να µην αποδεχθούν τέτοιου είδους ρυθµίσεις
τελευταίας στιγµής από τα κάτω για καταργήσεις νοσοκοµείων
και συγχωνεύσεις νοσοκοµείων.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσο καλή διάθεση
και να έχει να επιδείξει κάποιος απέναντι στην προσπάθεια της
Κυβέρνησης να διευθετήσει κάποιες υπερεπείγουσες περιπτώσεις, είναι κάποιες τροπολογίες που «βγάζουν µάτι» και διαδικασίες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια. Η έκκλησή µας προς εσάς
είναι σαφής: Δεν ξέρω κατά πόσον µπορείτε να επέµβετε στην
Κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι κάθε Υπουργός επιδιώκει, µέσω
της διαδικασίας του κατεπείγοντος και των τριών άρθρων, να εισαγάγει και να περάσει ρυθµίσεις, τις οποίες ο ίδιος πιθανόν να
πίστευε ότι θα είχε δυσκολία µε την κανονική διαδικασία. Είναι
ευτελισµός αυτής της διαδικασίας.
Ερώτηµα πρώτο: Σε διαδικασία κατεπείγοντος, µπορούν Βουλευτές να υποβάλουν τροπολογίες; Όχι. Έτσι δεν είναι; Εµείς θέλαµε να υποβάλουµε τροπολογίες, αλλά δεν υποβάλαµε. Τι λέει
ο κύριος Υπουργός Υγείας; Ότι σε µία τροπολογία για τη διαθεσιµότητα νυχτοφυλάκων κ.λπ., πρέπει να ενταχθεί και µία πρόταση για συγχώνευση δύο νοσηλευτικών µονάδων. Την Τρίτη
έχουµε κανονική διαδικασία και νοµοσχέδιο. Σας παρακαλώ
πολύ, κάντε την παρέµβασή σας, να τελειώσουµε µε αυτήν τη
διαδικασία.
Επίσης -δεν ξέρω αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι παρών,
πληροφορήθηκα πριν λίγο ότι έγινε µία πρόταση-τροποποίηση
ενός άρθρου του Κώδικα περί Δικηγόρων για την αναγνώριση
των πτυχίων της αλλοδαπής, το οποίο το είχαµε περάσει σχεδόν
οµόφωνα. Ξαφνικά, µε αυτήν τη διαδικασία, έρχεται τροπολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχει δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, απευθύνουµε έκκληση σε εσάς προσωπικά. Θέλουµε να διατηρήσουµε
στοιχειωδώς την αξιοπρέπεια λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καταρχήν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος αλλά και όλοι οι
συνάδελφοι έχουµε πει ότι µόνο τα κατεπείγοντα µπορούν και
πρέπει να µπουν µε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος.
Ο Κανονισµός επιτρέπει, βεβαίως, να κατατίθενται τροπολογίες, αλλά τις τροπολογίες και µάλιστα των εκλεκτών συναδέλφων δεν µπορώ εγώ να τις κρίνω. Δεν νοµίζω, όµως, ότι είναι
κατεπείγουσες τροπολογίες που µπορούν να ψηφιστούν τώρα.
Ωστόσο, αυτό –και βάσει του Κανονισµού µπορεί- θα το κρίνει η
Κυβέρνηση.
Από εκεί και πέρα, για το θέµα των δικηγόρων το οποίο αναφέρατε, θα έλθει ο κ. Αθανασίου να απαντήσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό
που παρακολουθούµε την τελευταία µισή ώρα, υποβαθµίζει
πραγµατικά το ρόλο της Βουλής: συνεχείς δήθεν νοµοθετικές
βελτιώσεις. Δήθεν! Κατ’ επανάληψη, ο ένας Υπουργός µετά τον
άλλο. Όσοι Υπουργοί λείπουν, όπως ο Υπουργός Παιδείας, δίνει
στον Υπουργό Οικονοµικών να κάνει τις νοµοθετικές βελτιώσεις.
Η ίδια εικόνα και εδώ στη Βουλή, αλλά και τηλεοπτικά, είναι
πραγµατικά απογοητευτική. Δείχνει την πλήρη υποβάθµιση του
Κοινοβουλίου!
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε –και θέλουµε εσείς
ως Προεδρείο να το διασφαλίσετε- σε ένα πολυνοµοσχέδιο διακοσίων πενήντα σελίδων µε τρία µόνο άρθρα, να γίνονται τροπολογίες στην πράξη, µέσω δήθεν νοµοθετικών βελτιώσεων, τη
στιγµή που δεν παρακολουθεί κανένας συνάδελφος, κανείς δεν
έχει τη δυνατότητα παρά µόνο να ψηφίσει υπέρ ή κατά σε κάθε
ένα από τα τρία άρθρα και τώρα, την τελευταία στιγµή, έχουµε
την τροπολογία του κυρίου Υπουργού Υγείας, η οποία πρέπει να
απορριφθεί!
Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς, οι ίδιοι οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας δεν
έχουν αντιληφθεί ότι µεγάλο µέρος του νοµοσχεδίου έχει ήδη
τροποποιηθεί µε δήθεν νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Δεν µπορεί να
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να σταµατήσει. Είναι ένα
µεγάλο «παζάρι» αυτό που γίνεται την τελευταία µισή ώρα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ. Κα-
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ραθανασόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρώ ότι ο κύριος
Υπουργός Υγείας δεν έχει µνήµη χρυσόψαρου, γιατί στην οµιλία
του ανέγνωσε τις θέσεις του ΚΚΕ του 1988.
Θα του θυµίσω ότι πριν από είκοσι µέρες κάναµε µία συζήτηση
εδώ κατά τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων για το περιφερειακό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακα της Πάτρας. Τότε
δήλωνε ο κ. Υπουργός ότι το νοσοκοµείο θα συνεχίσει να υπάρχει. Σήµερα αρνήθηκε να απαντήσει στην παρέµβαση και στην
πρόκληση που τού κάναµε, γιατί δεν είναι µόνο το Νοσοκοµείο
των Κρεστένων κέντρο υγείας, αλλά είναι και το Νοσοκοµείο Θώρακα.
Φαίνεται από την απάντηση για τα Κρέστενα ότι ήταν προαποφασισµένη διαδικασία. Αν διαβάσουµε το τι γράφεται στην τροπολογία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, για να µην πούµε ότι
κλείνει, αυτό θα σηµάνει δραστική συρρίκνωση του Νοσοκοµείου
Θώρακος που ξέρετε πολύ καλά ότι εξυπηρετεί τις περιφερειακές ανάγκες ενός εξειδικευµένου πνευµονολογικού νοσοκοµείου. Ενώ πριν από είκοσι µέρες δεσµευόσασταν, σήµερα αρχίζετε και το τροποποιείτε.
Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι η συγκεκριµένη
τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί και, αν επιµένετε, να τη φέρετε
σε άλλη διάταξη νοµοσχεδίου, ώστε να συζητηθεί αναλυτικά
στην επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ξεκινάω µε το µείζον: Δεν κλείνει το Νοσοκοµείο στα Κρέστενα. Η
τροπολογία λέει: «Εξορθολογισµός χαρακτήρα και αλλαγή σκοπού». Δεν κλείνει λοιπόν, το τονίζω. Αυτά έχουν συζητηθεί στο
δηµόσιο διάλογο επί σειρά µηνών.
Θα µιλήσω τώρα σε έναν προς έναν τους συναδέλφους. Κύριε
Καραθανασόπουλε, σας απάντησα και πριν ότι δεν κλείνει.
Ωραία; Να είµαστε συνεννοηµένοι.
Ο κ. Μαριάς ανέφερε τη γενική άρνηση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ µίλησα για το Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακα της Πάτρας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Για το
Νοσοκοµείο της Πάτρας θα απαντούσα τώρα στον κ. Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο ρωτάµε και γι’
άλλο απαντάει ο Υπουργός; Είναι δυνατόν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν
µπορώ έτσι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρα-
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καλώ, κύριε Καραθανασόπουλε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Για το
Νοσοκοµείο της Πάτρας θα µίλαγα στον κ. Τσούκαλη, που έθεσε
το θέµα. Είµαι βέβαιος ότι ο κ. Τσούκαλης ως Βουλευτής Αχαΐας
γνωρίζει τα προβλήµατα λειτουργίας που έχει το νοσοκοµείο. Ας
µην έλθουµε τώρα σ’ αυτό. Είναι στο δηµόσιο διάλογο τόσο πολύ
εξαντληµένα αυτά και έχουν συζητηθεί, τόσο πολύ, που είναι
κρίµα να χάνουµε χρόνο.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να δώσω µία απάντηση στον κ. Λαφαζάνη. Είχα όλη την καλή διάθεση να απαντήσω στον κ. Λαφαζάνη. Σεβόµενος, όµως, την απόφαση του κ. Τσίπρα να αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση, νοµίζω ότι δεν θα ήταν δόκιµο να απαντήσω σ’ ένα κόµµα που είπε ότι αποχωρεί από τη
συζήτηση. Αφού αποχωρήσατε, δεν µπορώ να σας απαντήσω.
Οφείλω, όµως, να σας πω, επειδή αναφερθήκατε ονοµαστικά
σε µένα, ότι δεν σας απαντώ και για έναν δεύτερο λόγο: Διότι
προτιµήσατε να κάνετε την πρόταση µοµφής στον κ. Στουρνάρα
και όχι σε µένα. Είµαι πολύ στενοχωρηµένος γι’ αυτό!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έτσι εξευτελίζονται τα πάντα
εδώ µέσα, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τηλεπαράθυρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο καθένας κρίνεται, κύριε Λαφαζάνη.
Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το λόγο και ολοκληρώνουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω µία νοµοτεχνική βελτίωση: Στην εσωτερική
περίπτωση β’ της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου ΙΕ.1 της
παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου για την εξοµοίωση, όπως
µας υποχρεώνει και η κοινοτική νοµοθεσία ότι όλα τα κοινοτικά
πανεπιστήµια είναι ισότιµα, αυτοί που θα έρχονται από το εξωτερικό θα δίνουν µόνο εξετάσεις όπως οι Έλληνες, ως ασκούµενοι. Δεν θα χρειάζεται να περνάνε από επάρκεια.
Καταθέτω, λοιπόν, τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση όπου διαγράφονται οι λέξεις αυτές που αναφέρονταν στο ότι χρειαζόταν
να περνάνε από επάρκεια στη ΙΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση η οποία
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ναι,
κύριε Τσούκαλη, σας ακούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα ήθελα να δώσω µία απάντηση
και στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης και στον κύριο Υπουργό
Υγείας.
Δεν στεκόµαστε στην ουσία. Το αίτηµα είναι σαφές. Είναι µια
διαδικασία κατεπείγουσα, στην οποία καλείτε εσείς, ως Κυβέρνηση, κάθε Βουλευτή να τοποθετηθεί υπεύθυνα, λόγω της ανάγκης της χώρας και παρεισφρέουν διατάξεις, οι οποίες δεν είναι
ούτε µνηµονιακή υποχρέωση και κυρίως δεν είναι κατεπείγουσας
υφής.
Αυτό το οποίο λέµε ευθέως –και ο κ. Καραθανασόπουλος το
είπε- είναι να αποσυρθούν από το παρόν νοµοσχέδιο και να έρθουν µε την κανονική διαδικασία συζήτησης, διαβούλευσης και
ψήφισης. Είναι απλό. Μην µπαίνουµε στην ουσία αν είναι έτσι ή
αλλιώς.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν µία τροπολογία –όσο και νόµιµη να είναι- να έρχεται υπογεγραµµένη από δύο Βουλευτές, οι
οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση, όχι µε την Αχαΐα ή την Ηλεία
αλλά ούτε µε τη Δυτική Ελλάδα, µόνο και µόνο για να καλυφθεί
η ανάγκη –λέει- του κυρίου Υπουργού σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Εξακολουθούµε να λέµε ότι είναι ο ευτελισµός της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Τον λόγο
έχει ο Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,
έχετε δύο λεπτά.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι συµβαίνει; Εσείς να σιωπάτε
και εµείς να ψηφίζουµε; Σας παρακαλώ. Άλλωστε, µαζί µε το ΣΥΡΙΖΑ χέρι-χέρι πάτε και γίνεται αυτή η εικόνα του Κοινοβουλίου.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, σας παρακαλώ, µιλήστε επί του θέµατος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε,
έχουµε καθήκον εµείς. Δεν συρόµαστε ούτε από τη λεγόµενη
Αριστερά ούτε από τη Δεξιά. Είµαστε το ΠΑΣΟΚ εδώ. Όσο και
αν θέλουν να µας εξαφανίσουν, εµείς θα υπάρχουµε.
Ζήτησα το λόγο για τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει
να δικαιώσετε την άδικη κριτική που είχατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και
θα την δικαιώσετε, εάν δεν εφαρµόσετε τον Κανονισµό. Έχουν
δίκιο όσοι µιλούν για ολόκληρες σελίδες. Είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
Κύριε Πρόεδρε, ό,τι είναι ουσιαστική αλλαγή θα έπρεπε να είχε
κατατεθεί ως τροπολογία προ τριών ηµερών, επειδή ο χρόνος
κατάθεσης του νοµοσχεδίου δεν το επέτρεπε. Άρα, δεν υπάρχουν τροπολογίες ούτε Βουλευτών ούτε Υπουργών.
Από εκεί και πέρα, να σεβαστούµε αυτό το Κοινοβούλιο –που
πολλές δυνάµεις εργάζονται είτε θεληµατικά είτε αθέλητα για να
απαξιώνεται και ό,τι δεν έχει σχέση µε αυτό –που είναι τα περίφηµα «προαπαιτούµενα» και απευθύνοµαι στον Υπουργό Οικονοµικών- οφείλει να µας το πει. Το Νοσοκοµείο Κρεστένων για
παράδειγµα είναι στα προαπαιτούµενα;
Η κατάργηση του ν.1351 για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
για να παίρνουν τσάµπα δασκάλους για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι
στα προαπαιτούµενα; Αν είναι στα προαπαιτούµενα, τα ψηφίζουµε και αυτά, αν και κάποτε θα πρέπει αυτά να τα αλλάξουµε.
Κύριε Πρόεδρε, η ευθύνη είναι σε εσάς. Ό,τι δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση και δεν εντάσσεται στα προαπαιτούµενα –που παρακαλώ, µε την ανοχή όλων, εφόσον τίθεται σε αυτήν τη βάση
το θέµα να µην σας κατηγορούν ότι δεν θέλετε να πάρουµε τα 8
δισεκατοµµύρια ευρώ- αυτό να περάσει. Τα άλλα, όµως –για να
σέβεστε το Κοινοβούλιο οι Υπουργοί- να τα πάρετε πίσω.
Εγώ τροπολογία Υπουργού σαν αυτές που κρατάω στο χέρι
µου, κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίζω. Ο Κανονισµός λέει ότι θα βάλετε χωριστά σε ψηφοφορία τις τροπολογίες των Υπουργών και
µετά ως προς τα άρθρα να µη µας υποχρεώσουν να καταψηφί-
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σουµε εκείνα τα άρθρα τα οποία θέλουµε να τα ψηφίσουµε κάνοντας µεγάλη αβαρία, γιατί δεν θέλουµε να ξηµερώσουν αύριο
τα χρηµατιστήρια κ.λπ. ή να πάει ο Υπουργός στο Eurogroup και
να του λένε «τι ήρθες εδώ χωρίς νόµο;».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όλοι συµφωνούµε σ’ αυτό. Παρακαλώ την
Κυβέρνηση, αν υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα, να µην συζητηθούν. Έχουµε νοµοσχέδιο την Τρίτη να το περάσουµε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Η
τροπολογία εν τω συνόλω είναι υπερεπείγουσα, γιατί εµπίπτει
στο κοµµάτι της διαθεσιµότητας. Αποσύρω όµως την παράγραφο 3, που αφορά ειδικά στα Κρέστενα και στο Νοσοκοµείο
Νοσηµάτων Θώρακος των Πατρών, για να το πάµε στην κανονική
διαδικασία. Δεν θα κριθεί όλη η διαθεσιµότητα απ’ αυτό, παρ’
όλο που όλοι γνωρίζουµε ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Αλλά
εν πάση περιπτώσει, για να µην στενοχωρηθεί και ο κ. Τσούκαλης, που καταλαβαίνει την ορθότητα της ουσίας, αλλά θέτει το
διαδικαστικό θέµα, ας αφήσουµε την παράγραφο 3, το κοµµάτι
που αφορά ειδικά στα Κρέστενα και στο Νοσοκοµείο Νοσηµάτων
Θώρακος της Πάτρας. Αυτό αποσύρεται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Άρα, η
παράγραφος 3 αποσύρεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν απαντάει ο κύριος Υπουργός
Υγείας στο Λαφαζάνη, αλλά αποσύρει, µετά από αντιδράσεις του
συνόλου σχεδόν της Συµπολίτευσης –προς τιµή της, παρ’ όλο
που αποδέχεται ένα νοµοσχέδιο «τέρας» απ’ ότι φαίνεται- τη διάταξη, για την οποία διαµαρτυρηθήκαµε. Άρα, είχαµε δίκιο να διαµαρτυρόµεθα. Απολύτως δίκιο να διαµαρτυρόµεθα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Άρα,
αποσύρετε την ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, την αποσύρουµε προφανώς, γιατί τη βάλαµε για τα δύο νοσοκοµεία.
Αλλά εδώ, κύριε Πρόεδρε, περιέχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Την τελευταία στιγµή προσπαθούµε να αντιληφθούµε τι γίνεται σ’ αυτήν την Αίθουσα, τι µας φέρνετε και τι κρύβουν αυτά
που µας φέρνετε. Εδώ, στην ουσία πάτε να απελευθερώσετε τα
επαγγέλµατα του πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονα και του
τοπογράφου και στην ουσία να εισάγετε ότι θα µπορούν από
κολλέγια πλέον και όχι από πολυτεχνικές σχολές και τον πανεπιστηµιακό τοµέα να είναι πολιτικοί µηχανικοί, αρχιτέκτονες και τοπογράφοι.
Τι είναι αυτά που κάνετε εδώ; Με ποιο δικαίωµα το φέρνετε
την τελευταία στιγµή; Είναι νοµοτεχνική βελτίωση αυτή; Καταργείτε τα ελληνικά πανεπιστήµια και τα ελληνικά πολυτεχνεία και
βάζετε τα κολλέγια να κάνουν εξάσκηση επαγγέλµατος πολιτικού
µηχανικού;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ΤΕΙ αφορά, µάλλον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, δεν αφορά τους
αποφοίτους των ΑΕΙ. Τα κολλέγια αφορά.
Παρακαλούµε αυτή δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση και να την
αποσύρετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφορά τα ΤΕΙ. Να προσθέσετε
και τα ΤΕΙ και όχι τα κολλέγια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να βάλετε αυτό που ισχύει και
όχι γενικές φράσεις που πάνε στα κολλέγια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συµφωνώ. Να προσθέσετε τα
ΤΕΙ, λοιπόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να προσθέσετε ό,τι θέλετε.
Εσείς δεν κάνετε τη ρύθµιση. Άλλοι κάνουν τη ρύθµιση. Και
αυτοί που κάνουν τη ρύθµιση έχουν αφήσει ανοιχτό το δρόµο,
για να µιλάµε για κολλέγια πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, τα εξήγησε ο κ. Μανιάτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι εξήγησε;
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει µια διαδικασία. Ο κύριος Υπουργός αποσύρει από την τροπολογία το 2 και
το 3 και επιµένει στο 1;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το 3.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Αν αποσύρει, λοιπόν, το 3, πρέπει να το αναδιατυπώσει, να
διανεµηθεί και να αποφασίσουµε.
Για να καταλάβετε την προχειρότητα, µας µοιράζουν τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και µας έχουν το εισηγητικό σηµείωµα που
πρέπει να διαβάσει ο Υπουργός και από πίσω πώς πρέπει να αντιµετωπίζει το ΣΥΡΙΖΑ: «ανάκαµψη χωρίς απασχόληση», «φούσκες ανάκαµψη» κ.λπ..
Αυτά συµβαίνουν στη Βουλή. Είναι κωµικό πια. Μοιράζουν
στους Βουλευτές τα σηµειώµατα του συµβούλου του Υπουργού
για το τι θα πει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και την Αντιπολίτευση! Το
καταθέτω στα Πρακτικά!
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Καταγράφεται η άποψη του κ. Καµµένου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» γίνεται δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση των άρθρων.
Επί του πρώτου και δευτέρου άρθρου του σχεδίου νόµου έχει
υποβληθεί η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κουρουµπλής Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Μητρόπουλος Αλέξιος. Παρών.
Η κ. Καφαντάρη Χαρούλα. Παρούσα.
Ο κ. Πάντζας Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Διακάκη Μαρία. Παρούσα.
Η κ Σταµπουλή Αφροδίτη. Παρούσα.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Η κ. Αυλωνίτου Ελένη. Παρούσα.
Η κ. Καλογερή Αγνή. Παρούσα.
Ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Γελαλής Δηµήτριος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνε-
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δρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του πρώτου και δεύτερου άρθρου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Απόστολος Αλεξόπουλος 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 πρώτου και του δεύτερου άρθρου 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 Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει συνάδελφος ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές κ. Ανδρέας Ψυχάρης και κυρία Αγγελική Γκερέκου δεν θα
παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΝΑΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση και
διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 288 Βουλευτές.
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Για το άρθρο πρώτο:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 135 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Για το άρθρο δεύτερο:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 151 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία και το άρθρο δεύτερο έγινε δεκτό ως έχει κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο του νοµοσχεδίου όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το άρθρο τρίτο έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1322 και ειδικό 218, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1322 και ειδικό 218
έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο άρθρο πρώτο του νοµοσχεδίου.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο
σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων και έχει ως εξής:
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Ν. 4046/2012
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων

(450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή κοινωνικού µερίσµατος
προς στήριξη των πολιτών και οικογενειών µε χαµηλό συνολικό
ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη περιουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 της
παρούσας.
2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται
ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο ή
πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια
για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει
το κοινωνικό µέρισµα από µία και µόνο πηγή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του
κοινωνικού µερίσµατος, το ακριβές ποσό του διανεµόµενου κοινωνικού µερίσµατος ανά δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος
ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη
χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραµµάτων
για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών
Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλοποίησης,
η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής αστέγων και λοιπά θέµατα εφαρµογής της παρούσας.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ
από το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013
για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω προγραµµάτων ή δράσεων.
Οι ανωτέρω πόροι µεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ε.Φ. 33-220).
5. Προγράµµατα ή δράσεις, που χρηµατοδοτούνται από τους
ως άνω πόρους, προκηρύσσονται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε δυνητικούς
δικαιούχους τους πιστοποιηµένους φορείς παροχής υπηρεσιών
στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο
των αστέγων.
6. Ως επιλέξιµα για χρηµατοδότηση προγράµµατα ή δράσεις,
κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ορίζονται τα προγράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων.
7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προγραµµάτων
ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιολογούνται από τριµελή
Επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα κριτήρια
αξιολόγησης, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια εφαρµογής ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.
8. Η υλοποίηση των προγραµµάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δύναται να πραγµατοποιείται µε προγραµµατικές συµβάσεις
µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
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Πρόνοιας και των φορέων υλοποίησης.
9. Στους φορείς υλοποίησης των παραπάνω προγραµµάτων
υπάγονται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα
πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το ν. 2646/1998 νοµικά πρόσωπα οδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών
στην οµάδα στόχου των αστέγων.
10. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραµµάτων ή
δράσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω χρηµατοδότησης ανατίθεται
σε Επιτροπή, η οποία συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υγείας και στην οποία συµµετέχουν τρεις
(3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµικών, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και
ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.
11. Ως δυνητικό µέσο παροχής υπηρεσιών ή αγαθών στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων ή δράσεων καθιερώνεται η Κοινωνική Επιταγή. Η Κοινωνική Επιταγή ενσωµατώνει την αξία
συγκεκριµένης κοινωνικής παροχής, η οποία είναι ατοµική και
παρέχεται στο δικαιούχο του προγράµµατος που την ενεργοποιεί αποκλειστικά για την απολαβή των συγκεκριµένων αγαθών
ή/και υπηρεσιών. Οι προδιαγραφές, η διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των δυνητικών παρόχων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, οι φορείς υλοποίησης, καθώς και
κάθε άλλο θέµα που αφορά στην εφαρµογή του παρόντος καθορίζονται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών.
12. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η ανάθεση των προγραµµάτων
ή δράσεων είτε µέσω προκηρύξεων είτε µέσω προγραµµατικών
συµβάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η προθεσµία της παρούσας
παραγράφου δύναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Α. Ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας
εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου
δεύτερου του ν. 3845/ 2010 ή συνεχίζουν την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα,
δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, παροχή
ασθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και
2013 και ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ευρώ.
Όσοι ασφαλισµένοι έχουν ρυθµίσει ή θα ρυθµίσουν το σύνολο
των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα
µέλη αυτών όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισµό, µε µόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθµισης.
Β. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους
φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών
παροχές ασθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές
τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του
συνολικού οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη
δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
Γ. Οι υπερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωµα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’
222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος µέχρι 28.2.2015.
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Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα ζητήµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος
– Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία αµείβονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως
ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την 31.1.2014, καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500)
ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγµατοποιείται µέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.) µε καταστάσεις που συντάσσουν οι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.
2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι
συνολικές µεικτές τακτικές αποδοχές µηνός Ιανουαρίου 2014
των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ. Για αποδοχές πάνω από χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ και µέχρι χίλια πεντακόσια σαράντα ένα (1.541) ευρώ, η
εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση µειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ
για κάθε ένα (1) επιπλέον ευρώ αποδοχών.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
στις µηνιαίες τακτικές αποδοχές δεν συνυπολογίζονται οι κάτωθι
παροχές:
α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του ν. 4024/2011 (226
Α’)).
β) Η ειδική αποζηµίωση της αριθµ.2015007/ 1423/0022/
14.2.1989 κ.υ.α. (Β’ 199), που κυρώθηκε µε το άρθρο 7 παρ.1 του
ν. 1858/1989 (Α’ 148) και της αριθµ.164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α.
(Β’ 58), που κυρώθηκε µε το άρθρο 55 παρ.Θ’του ν. 1249/1982
(Α’ 43).
γ) Το επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων (άρθρο 51 παρ.Α8 του ν. 3205/2003).
4. Η ανωτέρω χρηµατική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο ή πιστωτικά
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 53/2013 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Το επάγγελµα του αναλογιστή, του οποίου, αντικείµενο αποτελεί, το σύνολο των αρµοδιοτήτων που ρητά αναφέρονται στη
διάταξη του άρθρου 55 του ν.δ. 400/ 1970 (Α’ 10), ασκείται ελεύθερα µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία έναρξής του στη
Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονοµικών, εφεξής «Αρµόδια Διοικητική Αρχή». Η αναγγελία του
προηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Η Αρµόδια
Διοικητική Αρχή µπορεί εντός τριών (3) µηνών από την αναγγελία
έναρξης του επαγγέλµατος από τον ενδιαφερόµενο, να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλµατος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν
προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αναλογιστών
του άρθρου 6 του παρόντος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή, ενηµερώνει εγγράφως τον
ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο µητρώο,
γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.»
2. Το άρθρο 2 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Δικαίωµα εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 1 έχει κάθε ενδιαφερόµενος που πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχει προσκοµίσει πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής
χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε επιµέλεια της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργηµα ή για
πληµµέληµα για τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
β) Διαθέτει πτυχίο θετικών ή οικονοµικών επιστηµών ανώτατης
σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, της οποίας η ισοτιµία
έχει αναγνωρισθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές.
γ) Έχει προσκοµίσει πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον µία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
αα) έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρµόδιο φορέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή,
από το Εθνικό σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ),
ββ) έχει πιστοποιηθεί ως αναλογιστής από αρµόδιο φορέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή,
από Φορέα Διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας
Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης (ΕΑ-MLA),
γγ) έχει πιστοποιηθεί από επαγγελµατική ένωση ή οργανισµό
που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του π.δ. 38/2010 (Α’ 78),
δδ) ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του αναλογιστή σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος
σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή,
ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρµόδιο φορέα του κράτους-µέλους ή του τρίτου κράτους.»
3. Το άρθρο 3 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού του στοιχείου αα’ της
προϋπόθεσης γ’ του άρθρου 2 του παρόντος ο υποψήφιος υπόκειται σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται δύo (2) φορές το
χρόνο, από τους διαπιστευµένους φορείς. Η κλίµακα βαθµολογίας είναι ακέραιες µονάδες από το µηδέν (0) έως το εκατό (100).
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε στο
εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο τουλάχιστον τον βαθµό πενήντα (50). Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται στην επιτυχή εξέταση των ακολούθων οκτώ (8) γνωστικών αντικειµένων».
2. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να πληρούν σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Επιτυχή εξέταση στα ακόλουθα έξι (6) γνωστικά αντικείµενα:
αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά
ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή και
Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων
γγ) Αναλογιστικά Πρότυπα Συµβάντων Ζωής και Θανάτου
δδ) Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης
εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα
στ) Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων
και Φερεγγυότητα
β) Επιτυχή εξέταση σε δύο (2) εκ των ακολούθων τεσσάρων
(4) µαθηµάτων:
αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση
ββ) Ασφαλίσεις Ζωής

γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών
δδ) Ασφαλίσεις Υγείας
3. Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος είναι η ακόλουθη:
α)
αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά
Θεωρία Τόκου
Επιτόκιο και συναρτήσεις επιτοκίου, παρούσα και συσσωρευµένη αξία, είδη ραντών, µεταβλητές ράντες, χρηµατορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, απόδοση ενός κεφαλαίου, µέτρα
απόδοσης (εσωτερική απόδοση, χρονοσταθµισµένη απόδοση,
µέτρα αξιολόγησης των επενδυτικών επιλογών), χρεολυτικά σχήµατα (γενικό πρότυπο, κλασσική µέθοδος, καταναλωτικά σχήµατα), οµόλογα, παραδοσιακή τιµολόγηση, οµόλογα χωρίς
τοκοµερίδια, διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων (spot rates,
forward rates, par yields) και καµπύλες αποδόσεων.
Ανοσοποίηση
Διάρκεια και κυρτότητα των τοποθετήσεων, δείκτες µέσης
διάρκειας και δείκτες διασποράς (volatility), µέθοδοι ανοσοποίησης, επιδίωξη του οµολήκτου στοιχείων του ενεργητικού και
υποχρεώσεων (asset/liability matching), το πρόβληµα της επανεπένδυσης.
Αγορές χρήµατος και κεφαλαίου
Χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και εµπορεύµατα, χρηµατιστήρια, συνάλλαγµα, είδη αξιόγραφων (έντοκα
γραµµάτια, οµόλογα και οµολογίες, µετοχές, παράγωγα, κ.λπ.),
δανεισµός, short sales, γραµµή της αγοράς, στάθµιση κινδύνου
και στρατηγικές, τιµολόγηση futures και forwards, swaps, µετατρέψιµα οµόλογα, υβριδικά αξιόγραφα.
ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή και
Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων
Αναλογιστική Προτυποποίηση
Αρχές και µέθοδοι προτυποποίησης, χρήση και περιορισµοί
προτύπων, στοχαστικά και ντετερµινιστικά πρότυπα, ιδιότητας
προτύπων, ανάλυση αποτελεσµάτων, ανάλυση ευαισθησίας παραδοχών, παρουσίαση των αποτελεσµάτων,
Στοχαστικά πρότυπα
Στοχαστικές ανελίξεις, κατηγορίες στοχαστικών ανελίξεων, µέθοδοι προσοµοίωσης, προσοµοίωση Monte-Carlo, χρονοσειρές
Πρότυπα ζηµιών
Ατοµικό και συλλογικό πρότυπο, Κατανοµές ζηµιών (ζηµιοκατανοµές ή κατανοµές απώλειας) και κατανοµές αποζηµιώσεων,
οικογένειες κατανοµών και µετασχηµατισµένων κατανοµών, µίξεις κατανοµών, εµπειρικές εκτιµήσεις, παραµετρικές σηµειακές
εκτιµήσεις και υπολογιστικοί αλγόριθµοι, εκτιµήσεις µε διαστήµατα εµπιστοσύνης, µη-παραµετρικές εκτιµήσεις και εκτιµήσεις
µέσω µεθόδων προσοµοίωσης, εκτιµήσεις µέσω µεθόδων Μπεϋζιανής στατιστικής, µη οµαδοποιηµένα και οµαδοποιηµένα δεδοµένα ζηµιών, περικοµµένα, και µετατοπισµένα δεδοµένα ζηµιών,
εκτιµήσεις και έλεγχοι υποθέσεων ζηµιοκατανοµών µέσω τέτοιων
δεδοµένων. Εφαρµογές στις µη αναλογικές καλύψεις κινδύνου,
ασυ-µπτωτικές εκτιµήσεις των πιθανοτήτων στο δεξιό άκρο των
κατανοµών, υπολογισµός και άνω φράγµατα ασφαλίστρων stop
loss, stop loss και πληθωρισµός, ρήτρες θετικής εµπειρίας.
Εφαρµογές στην αντασφάλιση.
Αξιολόγηση και επιλογή προτύπων
Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων και έλεγχοι καλής προσαρµογής (χ-τετράγωνο, Kolmogorov-Smirnov, µέγιστης πιθανοφάνειας), ανάλυση σεναρίων, ανάλυση ευαισθησίας, back testing,
reconciliation, audit trail.
Θεωρία χρεωκοπίας
Η διαδικασία του πλεονάσµατος, ο συντελεστής προσαρµογής
και οι προσεγγίσεις του, η πιθανότητα χρεοκοπίας, διακριτή διαδικασία πλεονάσµατος, τυχαίες µεταβλητές συναφείς προς τη
διαδικασία πλεονάσµατος.
Θεωρία αξιοπιστίας
Θεωρία της αξιοπιστίας (credibility), µερική και πλήρης αξιοπιστία, πρότυπα Buhlmann και Buhlmann Straub, άλλα πρότυπα,
συναρτήσεις απώλειας, αξιοπιστία Bayes, εφαρµογές, µέθοδοι
χρονοσειρών, φίλτρα Kalman, εφαρµογές στις οµαδικές ασφαλίσεις προσώπων.
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Πρότυπα ασφαλίσεων κατά ζηµιών.
Διαχρονική εξέλιξη των αποζηµιώσεων µιας χρήσης ή ενός
ασφαλιστικού έτους, αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών και επιµερισµένων (ALAE) και µη επιµερισµένων (ULAE) εξόδων διακανονισµού, µέθοδοι αποθεµατοποίησης (loss reserving) συνολικές και
δοµικές, τριγωνικές µέθοδοι διαχρονικής εξέλιξης των αποζηµιώσεων (chain ladder κ.λπ.), µέθοδος του προσδοκώµενου δείκτη
ζηµιών (expected loss ratio), µέθοδος Reid, µέθοδος Bornhuetter-Ferguson, χωριστή µοντελοποίηση συχνότητας και σφοδρότητας, παραµετρικές µέθοδοι (χρήση ζηµιοκατανοµών).
Γενικευµένα Γραµµικά Πρότυπα
γγ) Αναλογιστικά πρότυπα Συµβάντων Ζωής και Θανάτου
Πίνακες και συναρτήσεις επιβίωσης, ένταση και άλλοι δείκτες
θνησιµότητας, προσεγγιστικές µέθοδοι.
Είδη ατοµικής ασφάλισης, αναλογιστικές παρούσες αξίες, διασπορές και συνδιακυµάνσεις παρουσών αξιών.
Είδη ραντών, αναλογιστικές παρούσες αξίες και διασπορές
ραντών, σχέσεις ραντών και ασφαλίσεων.
Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τµηµατικώς καταβαλλόµενα),
προσεγγιστικές σχέσεις µεταξύ διάφορων ειδών ασφαλίστρων.
Αναδροµικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις και ράντες
Μαθηµατικά αποθέµατα όλων των ειδών, διαφορικές εξισώσεις και προσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήµατα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές µέθοδοι αποθεµατοποίησης (στοχαστικές
και µη), έλεγχοι της επάρκειας των αποθεµάτων.
Από κοινού πιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις και
ράντες «επί δύο κεφαλών», ενιαία ασφάλιστρα για τις περιπτώσεις Gompertz και Makeham, καθώς και υπό την παραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων (UDD).
δδ) Αναλογιστικά πρότυπα Επιβίωσης
Βασικές δηµογραφικές έννοιες, βασικοί δηµογραφικοί δείκτες,
στοιχεία πληθυσµιακής θεωρίας.
Πρότυπα επιβίωσης διακριτά (πίνακες ζωής) και αναλυτικά
(συναρτήσεις επιβίωσης), πίνακες περιόδου και γενεάς, τάσεις
θνησιµότητας.
Εφαρµογή παραµετρικών προτύπων (Gompertz, Makeham,
Weibull, άλλα) σε διακριτά στοιχεία, µέθοδος των Ροπών, µέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας, πρότυπα αναλογικών κινδύνων.
Μέτρηση της θνησιµότητας, έκθεση στον κίνδυνο, µέθοδοι
ηµερολογιακού έτους (calendar year), ασφαλιστικού έτους (policy year) και έτους ζωής (life year), απογραφική µέθοδος και ευθεία µέθοδος, κατασκευή πινάκων, πίνακες µε πολλαπλά αίτια
εξόδου, συνδυασµένοι πίνακες (πχ. Θνησιµότητας-νοσηρότητας). Εκτίµηση Kaplan-Meier και Nelson-Aalen.
Μέθοδοι εξοµάλυνσης, γραφική µέθοδος, σύγκριση µε τυπικό
πίνακα, µέθοδος Whittaker, παραµετρικές και ηµιπαραµετρικές
µέθοδοι, µέθοδος Bayes.
Έλεγχοι καλής εφαρµογής και έλεγχοι του λείου της εφαρµογής περιλαµβανοµένων: έλεγχος χ-τετράγωνο, έλεγχος οµαδοποίησης πρόσηµων, έλεγχος σειριακών συσχετίσεων.
Πίνακες µε πολλαπλά αίτια εξόδου και εκτίµηση των παραµέτρων, πρότυπα Markov και εξισώσεις Kolmogorov.
εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα
Υποδείγµατα Χαρτοφυλακίου
Μέθοδοι τιµολόγησης αξιόγραφων, πρότυπα ισορροπίας και
πρότυπα no arbitrage, το πρότυπο Markowitz και το πρότυπο τιµολόγησης πάγιων στοιχείων (CAPM), µέθοδοι επιλογής χαρτοφυλακίου, αποτελεσµατική µεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης
διασποράς.
Στοχαστικά Υποδείγµατα Επιτοκίων
Το επιτόκιο ως τυχαία µεταβλητή, λογαριθµική κανονική κατανοµή, υποδείγµατα επιτοκίων no-arbitrage, ισορροπίας, υποδείγµατα επιτοκίου π.χ. Vasicek, CIR, BDT, Black-White, LLM κ.λπ..
Υποδείγµατα αποτίµησης παραγώγων προϊόντων
Δικαιώµατα προαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιµολόγηση των δικαιωµάτων, διωνυµικό πρότυπο, τύπος Cox Ingersoll, πρότυπο Black Scholes. Ισοδύναµα martingale µέτρα και
κινδυνουδέτερες (risk neutral) πιθανότητες, αυτοχρηµατοδοτούµενα χαρτοφυλάκια, τιµολόγηση ευρωπαϊκών και αµερικανικών
δικαιωµάτων (options), λογαριθµική κανονική κατανοµή, ανέλιξη
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Wiener, γεωµετρική κίνηση Brown, στοχαστική ολοκλήρωση,
λήµµα Ito, θεώρηµα Girsanov, τιµολόγηση µέσω στοχαστικών
διαφορικών εξισώσεων, στάθµιση κινδύνου µε delta-hedging,
Greeks, εξωτικά παράγωγα προϊόντα, προσοµοίωση από λογαριθµοκανική κατανοµή.
στστ) Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα
Οι κίνδυνοι µιας (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης. Ορισµοί και
ταξινόµηση κινδύνων
Ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ κινδύνων, ανάλυση και αξιολόγηση τεχνικών συνάθροισης (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions, dynamic financial analysis, copulas),
σχεδιασµός, εφαρµογή και ανάλυση σεναρίων και εκτέλεση
ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο
της διαχείρισης των κινδύνων.
Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων που πηγάζουν από την
εφαρµογή και χρήση υποδειγµάτων (model risk, parameter risk).
Υπολογισµός τεχνικών προβλέψεων επί τη βάσει των χρηµατικών ροών, µέθοδοι υπολογισµού βέλτιστης εκτίµησης, περιθώριο
κινδύνου σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους κεφαλαίου, hedgeable και non-hedgeable υποχρεώσεις, προσεγγιστικές µέθοδοι.
Καθορισµός παραδοχών και σεναρίων
Κίνδυνοι νέων προϊόντων
Παρακολούθηση της εµπειρίας και της έκθεσης στον κίνδυνο
Οικονοµικά µέτρα αξίας (π.χ. EV, MCEV) και η χρήση τους στη
διαχείριση κινδύνου και στο σύστηµα λήψεως αποφάσεων.
Θεωρητικό υπόβαθρο κεφαλαίου κινδύνου, οικονοµικό κεφάλαιο, σχεδιασµός και δοµή εσωτερικών υποδειγµάτων.
Μέθοδοι υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων
Διαχείριση και προϋπολογισµός κεφαλαίων
Μέτρα κινδύνου και ιδιότητες αυτών
Διακινδυνευόµενο κεφάλαιο (VaR), αναµενόµενο έλλειµµα (expected shortfall) και άλλα συναφή µέτρα, δείκτες κινδύνου και
µέθοδοι ιεράρχησης των κινδύνων, µέθοδοι επιµερισµού (quantile, cost of capital) των κεφαλαίων κινδύνου.
Στοιχεία της θεωρίας ακραίων τιµών (EVT).
β) Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της παραγράφου 2β του άρθρου 4 του παρόντος είναι η ακόλουθη:
αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση.
Θεωρία, σχεδιασµός και δοµή των συνταξιοδοτικών σχηµάτων,
πληθυσµιακή θεωρία, στατιστικά στοιχεία και αναλογιστικές υποθέσεις, βασικές αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες
συνταξιοδοτικού κόστους.
Μέθοδοι κοστολόγησης (συσσωρευµένης παροχής (accrued),
πιστούµενης µονάδας (unit credit), προβεβληµένης παροχής
(projected), ηλικίας κατά την είσοδο (entry age normal), τρέχουσας ηλικίας (attained age), συνολική (aggregate), γενικευµένες
µέθοδοι κοστολόγησης, αρχική και τελική χρηµατοδότηση, κοστολόγηση των συµπληρωµατικών παροχών, ανάλυση αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας.
Μέθοδοι χρηµατοδότησης του κόστους των συντάξεων (pension funding), επένδυση του ενεργητικού των συνταξιοδοτικών
ταµείων.
Σύγκριση των µεθόδων κοστολόγησης, ανάλυση ευαισθησίας,
µεσοµακροπρόθεσµες προβολές, περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις ενός σχήµατος, έναρξη, λειτουργία και αναλογιστική παρακολούθηση ενός σχήµατος, ανάλυση της εµπειρίας.
Βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, αναλογιστική θεώρηση του διανεµητικού συστήµατος και άλλων χρηµατοδοτικών
σχηµάτων, δοµή και διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην
Ελλάδα, επισκόπηση της κοινωνικής ασφάλισης στο διεθνή
χώρο, πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις.
ββ) Ασφαλίσεις Ζωής
Εθνικό θεσµικό πλαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, απαλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και παράγοντες τιµολόγησης, απαιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και επιλογή παραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, πληθωρισµός και
άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές
σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς παράγοντες.
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Είδη εξόδων, µέθοδοι ανάλυσης των εξόδων, αποθέµατα διαχειριστικών εξόδων, τροποποιηµένα αποθέµατα και αποθέµατα
ισολογισµού, αξίες εξαγοράς και ελεύθερα.
Ανάλυση των αποκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του πλεονάσµατος, δοκιµασίες
κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value).
Ειδικές ασφαλίσεις, ράντες αναπηρίας, απαλλαγή από την
πληρωµή των ασφαλίστρων
Σύγχρονα µεταβλητά προϊόντα (unit linked και άλλα) / περιγραφή και αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων
Τεχνικές αποτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, προεξοφλητικές, κινδυνoουδέτερες.
Διαχείριση πάγιων στοιχείων και διαχείριση απαιτήσεων / υποχρεώσεων (ALM)
Δυναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού
βέλτιστου ελέγχου).
γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών
Εθνικό θεσµικό πλαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, απαλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και παράγοντες τιµολόγησης, απαιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και επιλογή παραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, πληθωρισµός και
άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές
σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς παράγοντες.
Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες,
αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της ταξινόµησης,
συστήµατα bonus-malus.
Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµπειρικά δεδοµένα, έλεγχοι
καλής προσαρµογής, προσοµοίωση.
Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά παράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά
πρότυπα, µέθοδοι Markov και MCMC).
Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιοπιστίας
Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι αποθεµατοποίησης (Mack,
Munich Chain Ladder, στοχαστικές µέθοδοι, προσοµοίωση)
Μεταβλητότητα των αποθεµάτων /Έλεγχος της επάρκειας των
αποθεµάτων
Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος).
Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση
µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, προβλήµατα
αποθεµατοποίησης του αντασφαλιστή).
δδ) Ασφαλίσεις Υγείας
Εθνικό θεσµικό πλαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, απαλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και παράγοντες τιµολόγησης, απαιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και επιλογή παραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, πληθωρισµός και
άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές
σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς παράγοντες.
Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες,
αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της ταξινόµησης.
Ασφαλίσεις Υγείας διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών.
Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµπειρικά δεδοµένα, έλεγχοι
καλής προσαρµογής, προσοµοίωση.
Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά παράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά
πρότυπα, µέθοδοι Markov και MCMC)
Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιοπιστίας
Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι αποθεµατοποίησης
Μεταβλητότητα των αποθεµάτων /Έλεγχος της επάρκειας των
αποθεµάτων
Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαι-
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σθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος)
Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση
µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, προβλήµατα
αποθεµατοποίησης του αντασφαλιστή, χρήση παράγωγων προϊόντων και cat bonds).
Ασφαλίσεις Υγείας µη διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών.
Τεχνικές αποτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, προεξοφλητικές, κινδυνοουδέτερες.
Ανάλυση των αποκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του πλεονάσµατος, δοκιµασίες
κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value).
Διαχείριση πάγιων στοιχείων και διαχείριση απαιτήσεων/ υποχρεώσεων (ALM)
Δυναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού
βέλτιστου ελέγχου).
4. Το άρθρο 4 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών Αναλογιστή που χορηγούνται από τους διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης είναι
πενταετής.
2. «Οι διαπιστευµένοι φορείς οφείλουν να εφαρµόζουν τεκµηριωµένη διαδικασία ετήσιας επιτήρησης και επαναπιστοποίησης
των πιστοποιητικών που εκδίδουν.»
5. Το άρθρο 5 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρµόδια Διοικητική
Αρχή, επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά έξι (6) µήνες και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.»
6. Το άρθρο 6 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων αναλογιστών, το οποίο αποτελείται από:
α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τον αναπληρωτή του.
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
δ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
ε) Έναν πιστοποιηµένο αναλογιστή µε ελάχιστη αναλογιστική
εµπειρία 10 ετών, µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται
µετά από κλήρωση.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται, αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, παραβάσεων της νοµοθεσίας
και του εκάστοτε ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες
των πιστοποιηµένων αναλογιστών, περιπτώσεων πληµµελούς
ασκήσεως των καθηκόντων του πιστοποιηµένου αναλογιστή,
ανάρµοστης ή αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, καθώς και παραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων αναλογιστικών προτύπων ή προδήλως εσφαλµένων µελετών.
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ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά
από κλήση σε ακρόαση του πιστοποιηµένου αναλογιστή, εκτιµώντας δε τα πραγµατικά περιστατικά, δύναται να επιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος, τις ακόλουθες ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Χρηµατικό πρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ, ανάλογο της βαρύτητας του παραπτώµατος και του
ύψους της προκληθείσας ζηµίας. Σε περίπτωση υποτροπής, το
Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλλει πρόστιµο ύψους
έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. Ειδικώς, στην περίπτωση επιβολής προστίµου σε νοµικό πρόσωπο, το επιβαλλόµενο πρόστιµο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου µε το
δεκαπλάσιο της αµοιβής που τιµολογήθηκε στον πελάτη.
γ) Προσωρινή στέρηση πιστοποίησης για χρονικό διάστηµα
µέχρι ένα έτος.
δ) Οριστική διαγραφή του πιστοποιηµένου αναλογιστή από το
Μητρώο.
Για την επιµέτρηση του επιβαλλόµενου προστίµου σε κάθε µία
από τις υποπεριπτώσεις α’ έως και δ’ της περίπτωσης αυτής λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της παράβασης, ο
κίνδυνος για την αξιοπιστία και την ορθή λειτουργία του θεσµού
των πιστοποιηµένων εκτιµητών, ο τυχόν προσπορισµός οφέλους
και η τυχόν συνδροµή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας
του κυρίου εταίρου στην περίπτωση άσκησης του επαγγέλµατος
από νοµικό πρόσωπο.
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από πιστοποιηµένο αναλογιστή, που διενεργεί µελέτες στο όνοµα και
για λογαριασµό νοµικού προσώπου, η ευθύνη του πιστοποιηµένου αναλογιστή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του νοµικού προσώπου.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους προστασίας του
δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο
κατά την κρίση του µέσο τις αποφάσεις αυτού που αφορούν την
επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
2. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου χωρεί
προσφυγή στα αρµόδια Διοικητικά Δικαστήρια, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την κοινοποίηση τους.
3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), από την εκάστοτε αρµόδια φορολογική αρχή, η οποία οφείλει να ενηµερώσει άµεσα
την Αρµόδια Διοικητική Αρχή για την είσπραξη ή µη του προστίµου.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεως για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης παραβάσεων της
νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες
των πιστοποιηµένων αναλογιστών δύναται να λαµβάνει κατά την
κρίση του ένορκες ή ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητά επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα
που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό της πιστοποίησης
και να καταγράφει τις σχετικές απαντήσεις.
5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την περίπτωση 4 της παρούσας υποπαραγράφου, πραγµατοποιείται στην
έδρα της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής. Το ελεγχόµενο πρόσωπο
που πρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη
ηµέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή
της υπόθεσης, για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας
και µνηµονεύει την αρχή στην οποία αυτό καλείται. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόµενο πρόσωπο µε δικαστικό επιµελητή,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας, µία (1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν
από την ηµέρα για την οποία καλείται προς εξέταση. Η προθεσµία κλήσης µπορεί να παρατείνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα
του εκτός του νοµού Αττικής. Η προθεσµία κλήσης παρατείνεται
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της Ελληνικής Επικρά-
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τειας.
6. Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα
και το επώνυµο του, τον τόπο της γέννησης και της κατοικίας
του, καθώς και την ηλικία του.
7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται από τον γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία
της κατάθεσης, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η
κατάθεση και το ονοµατεπώνυµο του µέλους του Πειθαρχικού
Συµβουλίου που έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του
µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν από
τον µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα παρευρισκόµενα
κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από αυτά. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα
έχει καταθέσει ο µάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λείπουν
η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο περιεχόµενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των επωνύµων
ή η υπογραφή των προσώπων που παρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία
ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο τίθεται στο φάκελο της υπόθεσης.
Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 225
του Ποινικού Κώδικα.».
7. Το άρθρο 7 του π.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 6 επεκτείνεται
στους Αναλογιστές α) Κοινωνικής Ασφάλισης και β) Ταµείων
Επαγγελµατικής Ασφάλισης του άρθρου 7 του ν. 3029/2002. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας εξειδικεύονται τα γνωστικά αντικείµενα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ
Από την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α’ 287) το άρθρο 38
τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 38 η λέξη «ορκωτούς» αντικαθίσταται από τη λέξη «πιστοποιηµένους».
β. Το στοιχείο αα’ της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου Γ.2 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής από αρµόδιο φορέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του εκτιµητή, από
το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), µέσω διαδικασίας εξετάσεων, προϋπόθεση για συµµετοχή στις οποίες αποτελεί η προσκόµιση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον αρµόδιο Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ως ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Εναλλακτικά, να έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής από επαγγελµατική εκτιµητική ένωση ή από εκτιµητικό οργανισµό που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
π.δ. 38/2010 (Α’ 78).»
γ. Το στοιχείο γγ’ της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου Γ2 καταργείται.
δ. Η υποπαράγραφος Γ.3 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΙΠΕΔ
1. α. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
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αριθµείται ως περίπτωση α’ και προστίθεται πρώτο εδάφιο ως
εξής:
«Για τους σκοπούς της µεταβίβασης και περιέλευσης στο Ταµείο της κυριότητας ή άλλου εµπράγµατος δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου επί των ακινήτων της παραγράφου 4, τα
Υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας του ακινήτου ή τα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, όπου αυτά λειτουργούν, οφείλουν να χορηγούν ατελώς πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και µη
διεκδικήσεων, καθώς και πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα διαγράµµατα και γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο, για τα
εγγραπτέα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που δύναται να υποβάλει, το Ταµείο είτε το ίδιο
είτε δια της Εταιρείας Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), ιδίως
στις περιπτώσεις των προς µεταβίβαση στο Ταµείο ακινήτων, τα
οποία εκ του νόµου υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της
τελευταίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής πάγιων τελών ή αναλογικών δικαιωµάτων υποθηκοφυλάκων, καθώς και τελών και λοιπών δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.
2664/1998, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
β. Μετά την περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011, όπως αριθµήθηκε µε την προηγούµενη υποπερίπτωση, προστίθενται περιπτώσεις β’ και γ’ ως εξής:
«β. Κατ’ εξαίρεση για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων που καταρτίζονται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόµου και εφόσον το Ταµείο
είναι συµβαλλόµενο είτε για τον εαυτό του ατοµικά είτε ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δηµοσίου, καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του άρθρου 14 παρ. 3 του
ν. 3156/2003 (Α’ 157).
γ. Για τη µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών της περίπτωση β’
καταβάλλονται στους µεν έµµισθους υποθηκοφύλακες µόνο
πάγια δικαιώµατα εκατό (100) ευρώ, στους δε άµισθους υποθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλοµένων από τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να
υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ,
εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των διακοσίων (200)
ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση, αποκλειοµένης οποιασδήποτε
άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των δικαιοπραξιών της περίπτωση β’ στα κτηµατολογικά
φύλλα των οικείων κτηµατολογικών γραφείων. Σε περίπτωση που
εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976,
όπως ισχύει, (Α’ 125), τα παραπάνω δικαιώµατα υποθηκοφυλάκων και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων περιορίζονται
στο ύψος που αναφέρει η εν λόγω διάταξη. Μη συµµόρφωση µε
την παρούσα από υποθηκοφύλακες ή προϊσταµένους κτηµατολογικών γραφείων, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά
παράβαση καθήκοντος, κατ’ άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. Το
εν λόγω αδίκηµα τελείται µε την άρνηση της µεταγραφής ή καταχώρισης και διαρκεί έως την οριστική µεταγραφή ή καταχώριση από τον αρµόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάµενο του
κτηµατολογικού γραφείου.»
2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Επιχορηγήσεις από το Δηµόσιο, ανάλογα µε το πρόγραµµα
αξιοποίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων που συνάπτει το Ταµείο σύµφωνα
µε το άρθρο 5.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του
ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, τα έσοδα από µερίσµατα επί των κερδών της
εκάστοτε τελευταίας χρήσεως δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, που εισπράττει το Ταµείο, αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού, µέχρι την αξιοποίηση των
µετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισµών, και µεταφέρονται, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξη τους, σε πίστωση του λογαριασµού του Ελληνικού
Δηµοσίου Νο 242703/7 «Έσοδα Δηµοσίου εξ εισπράξεων µερισµαταποδείξεων του Δηµοσίου». Τα µερίσµατα που τυχόν διανέµονται από τα κέρδη προηγούµενων χρήσεων, καθώς και το
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προϊόν τυχόν µείωσης µετοχικού κεφαλαίου δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών που εισπράττει το Ταµείο αποδίδονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 στον ειδικό
λογαριασµό της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012
(Α’71) µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου Χρέους.»
4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του ν. 3986/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «
Προσωρινά και µέχρι το διορισµό νέου µέλους εφαρµόζεται η
παρ. 8 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/ 1920.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου
και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, πριν από τη λήξη της
θητείας τους, επιτρέπεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Ταµείου µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν παραβούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 13, 14, και
16 του παρόντος άρθρου,
β) εάν µε τις πράξεις ή παραλείψεις τους παρεµποδίζουν τη
λειτουργία του Ταµείου ώστε να προκαλείται αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών του ή να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων
του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παύση των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου,
γ) αν εκδοθεί για το οικείο πρόσωπο αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού
σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
δ) αν, µετά το διορισµό τους, κηρυχθούν σε πτώχευση.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3986/
2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύµβουλος
ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3986/
2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου, το Διοικητικό Συµβούλιο ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου για περίοδο που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 3986/
2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4111/2013, εδάφιο
ως εξής:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν.
4111/2013 (Α’ 18) δεν εφαρµόζονται για το Ταµείο». Οι διατάξεις
του ν. 2362/1995 (Α’247), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγµατα
και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, εφαρµόζονται στο Ταµείο µόνο ως προς την
υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και
χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).»
9. α. Η υφιστάµενη παράγραφος 12 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011, αναριθµείται σε περίπτωση α’ και µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μεταξύ του Ταµείου και του Προέδρου, του Διευθύνοντος
Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου καταρτίζονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.»
β. Μετά την περίπτωση α’ της παραγράφου 12 του άρθρου 3
του ν. 3986/2011, όπως αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη υποπερίπτωση προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
«β. Τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το
ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο
υπάγονταν αµέσως πριν το διορισµό τους, θεωρούµενοι για την

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ασφάλισή τους ως έµµισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας η ισχύς της οποίας µπορεί να ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού των άνω µελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών
εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, απαλλασσόµενων από
πρόσθετα τέλη, πρόστιµα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι µηνών από την έκδοση της
άνω απόφασης.»
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, όπως αναριθµήθηκε µε την υποπερίπτωση α’ της παρούσας περίπτωσης, εξακολουθούν να ισχύουν
και µετά την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 ( A’ 220) και του τελευταίου
εδαφίου της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A’ 222).
10. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/ 2011, προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής:
«θ) Έκδοση τίτλων ανταλλαξίµων µε µετοχές που ανήκουν
στην κυριότητα του Ταµείου.»
11. Μετά την περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του ν. 3986/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων αποφασίζει για την ειδικότερη
µορφή της διαδικασίας εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη σε αντίστοιχες συναλλαγές
διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιουσιακού στοιχείου, την
ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού ενδιαφέροντος
και όσα άλλα στοιχεία κρίνει σηµαντικά για την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου και τηρώντας σε
κάθε περίπτωση τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, όπως οι κανόνες αυτοί αποτυπώνονται στη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στην Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C 179/02.»
12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συµβάσεις της παρούσας παραγράφου συνοµολογούνται
µε όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές,
αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταµείου και βαρύνει το τίµηµα
που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»
13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/
2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Υπουργείο Τουρισµού είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων που αφορούν την καλή
λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών λιµένων, οι οποίοι αξιοποιούνται µε παραχώρηση της
χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της
παραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση παραχώρησης συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Τουρισµού. Στην παρακολούθηση και
τήρηση των συµβατικών όρων που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών
λιµένων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 συµπράττει
και η ΕΤΑΔ Α.Ε., όπου στην νοµοθεσία προβλέπεται ή όταν της
ζητηθεί από το ως άνω αρµόδιο Υπουργείο.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων που αφορούν
την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη των λιµένων, οι οποίοι αξιοποιούνται µε παραχώρηση της
χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της
παραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση παραχώρησης συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Οι κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητες των Υπουργείων Τουρισµού
και Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των παραγράφων 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011. Για τεχνικά
ζητήµατα που ανακύπτουν ως προς την τήρηση συµβατικών
όρων που συνοµολογούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να προβλέπεται στη σύµβαση παραχώρησης ο ορι-
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σµός ανεξάρτητου τεχνικού ή /και πραγµατογνώµονα µε διαδικασία που προσδιορίζεται στη σύµβαση.»
14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 τροποποιείται ως εξής:
Οι λέξεις «Χρηµατιστήριο Αθηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α’
195)», οι λέξεις «χρηµατιστηριακές εταιρίες» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ» και οι λέξεις «χρηµατιστηριακές συναλλαγές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα σε Οργανωµένη Αγορά κατά την
έννοια του ν. 3606/2007».
15. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 προστίθενται παράγραφοι 11 έως 13 ως εξής:
«11. Για την πώληση µετοχών που είναι εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά ή εισάγονται σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α’ 195), παράλληλα µε την πώληση το
Ταµείο δύναται επίσης να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύµατα ή
ΕΠΕΥ την εξεύρεση αγοραστών µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών µε ή χωρίς την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων
ή ΕΠΕΥ να αγοράσουν τις µετοχές που τυχόν δεν θα διατεθούν.
12. Το Ταµείο δύναται να αποδέχεται δηµόσιες προτάσεις που
υποβάλλονται σύµφωνα µε το ν. 3461/2006 (Α’ 106).
13. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος
άρθρου, τον προσυµβατικό έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση µε όλες τις προβλέψεις της παρ.
4, η γνώµη Συµβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε
περίπτωση κωλύµατός του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και
παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συµβουλίου εµπειρογνωµόνων και του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου. Ο Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται
εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για θέµα της παραγράφου 11 είκοσι τέσσερις (24) ώρες και για θέµα της παραγράφου
12 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα, στην περίπτωση δε της παραγράφου 12 ταυτόχρονα µε
την κλήση τού κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και η έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η γνώµη του Συµβούλου ή Παρέδρου διατυπώνεται
προφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου και
καταχωρίζεται αυτολεξεί στα πρακτικά.»
16. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3986/2011 προστίθεται άρθρο 5Α
ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Παρακολούθηση εκτέλεσης συµβάσεων
Το Ταµείο παρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων που
συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και παρέχει κάθε αναγκαία
υποστήριξη και συνδροµή προς το Ελληνικό Δηµόσιο προκειµένου αυτό να ασκεί τα δικαιώµατά του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τις συµβάσεις αυτές, διατυπώνοντας σχετικά
γραπτές εισηγήσεις. Για το σκοπό αυτόν δηµιουργείται στο Ταµείο µονάδα παρακολούθησης συµβάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ταµείου.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011 καταργείται, οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθµούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα
και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου µετά
από γνώµη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων είναι δυνατόν αντί
της αποτίµησης της προηγούµενης παραγράφου να λαµβάνεται
γνωµοδότηση πιστωτικού ιδρύµατος ή ΕΠΕΥ σχετικά µε το δίκαιο
και εύλογο της προτεινόµενης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συµβούλιο οφείλει µε απόφασή του να καθορίσει τα κριτήρια βάσει
των οποίων θα δύναται να επιλέγεται η λήψη γνωµοδότησης
κατά το προηγούµενο εδάφιο.»
18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν. 3986/2011 καταργείται.
19. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις εταιρίες στις οποίες κατέχει την πλειοψηφία των µετοχών, το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα που απορρέουν από την ιδιό-
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τητά του ως µετόχου µε γνώµονα τη βέλτιστη υλοποίηση του
προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων σύµφωνα µε πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θέτει τους επιµέρους στόχους και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων
στις εν λόγω εταιρίες, καθώς και τα κριτήρια επίτευξης αυτών.
Το ανωτέρω πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.»
20. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αντί του οικείου Δήµου κατά το άρθρο 31 παρ. 3 του ν.
2160/1993 και το άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 2160/1993 γνωµοδοτεί
το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που για λόγους σφαιρικής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
απαιτείται για τη χωροθέτηση τουριστικού λιµένα να προηγηθεί
η τήρηση της διαδικασίας και η έγκριση είτε Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράµµατος
είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για ευρύτερη περιοχή των προς παραχώρηση λιµενικών εγκαταστάσεων,
αρµόδια αρχή για την έκδοσή τους είναι η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ), ανεξαρτήτως της κατάταξης του
έργου στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 της υπ’ αριθ. 1958/13.1.2012
υπουργικής απόφασης (Β’ 21). Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να κινεί τη
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τις ευρύτερες λιµενικές εγκαταστάσεις. Τα δύο προηγούµενα εδάφια
εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουριστικών λιµένων.»
21. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να ασκείται συνολικά για
κατηγορία συµβάσεων εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύµβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένου από την έναρξη της διαδικασίας αυτής µέχρι και
τον ορισµό των υποψηφίων αντισυµβαλλοµένων. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται προσυµβατικός έλεγχος κατ’ ιδίαν σύµβασης
µόνο στο µέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύµβασης ή της διαδικασίας που έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»
22. α. Στο άρθρο 15Α του ν. 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση από το ν. 2971/2001 µε απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού µετά από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων είναι δυνατή η νοµιµοποίηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λιµενικών έργων εντός της χερσαίας (περιλαµβανοµένου του αιγιαλού και της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης
τουριστικών λιµένων που αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Σχετικώς
υποβάλλεται αίτηση του παραχωρησιούχου ή του έλκοντος εξ
αυτού δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2015, συνοδευόµενη από α) τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης ή του έργου, β) τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:500, γ) φωτογραφίες και χάρτη της
ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση της εγκατάστασης ή
του έργου και δ) εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. Η προθεσµία υποβολής της αίτησης µπορεί να παρατείνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού. Για τη νοµιµοποίηση υφισταµένων εγκαταστάσεων και έργων, καθώς και
για την εκτέλεση νέων έργων ή τη δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων εντός αιγιαλού και παραλίας που περιλαµβάνονται στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα εφόσον εκτελούνται στο πλαίσιο
των εγκεκριµένων µελετών, δεν οφείλεται αποζηµίωση χρήσης
αυθαίρετης ή µη, προς το Ελληνικό Δηµόσιο και δεν απαιτείται
άδεια χρήσης.»
β. Ως υφιστάµενες εγκαταστάσεις και έργα κατά την έννοια
της προηγούµενης υποπερίπτωσης νοούνται τα υφιστάµενα
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
23. Στην παράγραφο 3.γ της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2. του Πρώτου Άρθρου του ν. 4093/2012, προστίθεται η φράση «καταργουµένου ρητώς του δικαιώµατος επικαρπίας του κατωτέρω
αναφεροµένου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» µετά την φράση «κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και
κατοχή» και πριν την φράση «εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
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διατάξεων του ν. 3986/2011».
24. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η δαπάνη του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) για την τεχνική και οικονοµική αποτίµηση του ανωτέρω τροχαίου υλικού βαρύνει τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
25. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγµα στην
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» («Ταµείο») κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του ν. 3986/2011 τα ακόλουθα ακίνητα, ιδιοκτησίας
της υπό εκκαθάριση δηµόσιας επιχείρησης µε την επωνυµία «Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης» (ΔΕΠΟΣ):
(α) Έκταση 950.000 τ.µ. (µε ΑΒΚ 119), στην περιοχή «Θίννες»
Βαρθολοµιού, Δήµου Πηνειού, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία εµφαίνεται µε τα στοιχεία
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α στο µε κλίµακα 1:5000 χάρτη Θιννών
Βαρθολοµιού της Διεύθυνσης Δασών, Δασαρχείο Αµαλιάδας.
Η ανωτέρω έκταση είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη κυριότητα,
νοµή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1008264/
7052/Α0010/19.1.1998 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Οικονοµικών, η οποία µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βαρθολοµιού, στον τόµο 101 µε αριθµό 1.
(β) Έκταση 615.000 τ.µ. περίπου, στην περιοχή «Βερβερόντα»
(Πορτοχέλι), Δήµου Ερµιονίδος, Δηµοτική Ενότητα Κρανιδίου,
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου,
η οποία εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ,
Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Α στο µε ηµεροµηνία 20.6.1973 και κλίµακα 1:2000 κτηµατολογικό διάγραµµα µε τίτλο: οριστική µελέτη
αεροδροµίου - συµπληρωµατικό κτηµατολόγιο περιοχής αεροδροµίου, της εταιρείας Ευπάλινος ΤΕΠΕ, θεωρηµένου στις
11.12.1973 από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Αργολίδος, Κ. Λάγιο.
Η ανωτέρω έκταση αποτελεί τµήµα ευρύτερης έκτασης
973.945 τ.µ., η οποία είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη κυριότητα,
νοµή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ µε την υπ’ αριθµ. Οικ 662/30/
9.4.1980 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών (Δ’ 243/22.4.1980)
και µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος, στον τόµο 664 µε αύξοντα αριθµό 34.
Πριν την έκδοση της κατά την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου,
το τελευταίο αναθέτει την αποτίµηση της αξίας των ως άνω ακινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν.
2190/1920.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:
«13. Ποσοστό ίσο µε το 30% επί των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών, το οποίο υπολογίζεται µε
όµοιο τρόπο όπως η συµµετοχή του Δηµοσίου στα έσοδα της
παρ. 5, κατανέµεται ως εξής:
α) ποσοστό 4,5% επί των µεικτών κερδών καταβάλλεται στο
Ελληνικό Δηµόσιο,
β) ποσοστό 1,5% επί των µεικτών κερδών καταβάλλεται στη
Φίλιππο Ένωση,
γ) ποσοστό 24% επί των µεικτών κερδών αποδίδεται ως κατωτέρω:
(αα) Αν ο παραχωρησιούχος της παραγράφου 7β του άρθρου
13 του ν. 4111/2013 είναι ο µοναδικός Φορέας Ιπποδροµιών κατά
την έννοια του άρθρου 83 του ν. 4172/ 2013 το ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό επάθλων που τηρείται
από τον παραχωρησιούχο της παραγράφου 7β του άρθρου 13
του ν. 4111/2013, µε αποκλειστικό σκοπό να διατεθεί στους δικαιούχους των επάθλων.
(ββ) Αν περισσότεροι του ενός Φορείς Ιπποδροµιών οργανώ-
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νουν και διεξάγουν στην Ελλάδα ιπποδροµίες επί των οποίων διεξάγεται στοίχηµα, ο τρόπος διανοµής του ανωτέρω ποσοστού
µεταξύ των Φορέων Ιπποδροµιών καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
Από το ανωτέρω ποσοστό της περίπτωσης γ’, ποσό ύψους
µέχρι 16% επί των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα επί
ιπποδροµιών που προέρχεται από στοίχηµα επί ιπποδροµιών τρίτων θα µπορεί να παρακρατείται από τους φορείς που διεξάγουν
στοίχηµα επί ιπποδροµιών και να αποδίδεται σε τρίτους φορείς
που διοργανώνουν και διεξάγουν ιπποδροµίες, σε αντάλλαγµα
για την παραχώρηση δικαιωµάτων επί των ιπποδροµιών τους.
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους των ανωτέρω
περιπτώσεων α’ έως και γ’ το αργότερο µέχρι την 16η εργάσιµη
ηµέρα του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία παρακράτησης.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από τη θέση
του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε εκκαθάριση σύµφωνα µε την παράγραφο 7 (στ)
του ν. 4111/2013 (Α’ 18).»
2. Στο άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών) προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Τα έσοδα από έπαθλα που λαµβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων φορολογούνται αυτοτελώς µε φορολογικό
συντελεστή ύψους 15%.
Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του µέχρι τρεις (3)
δρόµωνες ίππους τεκµαίρεται ότι ως προς τη δραστηριότητά του
αυτή είναι ερασιτέχνης.
Υπόχρεος παρακράτησης του φόρου ύψους 15% επί των επάθλων που αποδίδονται στους ερασιτέχνες ιδιοκτήτες αλόγων
είναι ο Φορέας Ιπποδροµιών του ν. 4111/2013 (Α’ 167) και µέχρι
τη θέση του σε εκκαθάριση ο ΟΔΙΕ και οφείλει να τον αποδίδει
το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής των επάθλων στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Οι κύριοι δροµώνων ίππων που δεν είναι ερασιτέχνες φορολογούνται για τη δραστηριότητά τους αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013).»
3. α. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 7 του άρθρου 13
του ν. 4111/2013 (Α’ 18), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 71
του ν. 4170/2013 (Α’ 163), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων
για την ανωτέρω µίσθωση, καθώς και για τη σύσταση, µεταβίβαση, ή άρση δουλειών επί ή υπέρ ακινήτων ιδιοκτησίας της
ΟΔΙΕ Α.Ε. που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3156/2003 (Α’ 157), όπως ισχύει.
Για την µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών καταβάλλονται
στους µεν έµµισθους υποθηκοφύλακες µόνο πάγια δικαιώµατα
εκατό (100) ευρώ, στους δε άµισθους υποθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλοµένων από
τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το ποσό
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ σε κάθε
άλλη περίπτωση, αποκλειοµένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των ανωτέρω δικαιοπραξιών στα κτηµατολογικά φύλλα των οικείων
κτηµατολογικών γραφείων. Σε περίπτωση που εφαρµόζονται και
οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976 (Α’ 125), όπως ισχύει,
τα παραπάνω δικαιώµατα υποθηκοφυλάκων και προϊσταµένων
κτηµατολογικών γραφείων περιορίζονται στο ύψος που αναφέρει
η εν λόγω διάταξη.».
β. Για τους σκοπούς σύναψης της µίσθωσης της περίπτωσης
β’ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013, καθώς και της σύστασης, µεταβίβασης ή άρσης δουλειών επί ή υπέρ ακινήτων
ιδιοκτησίας του που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής, απαλλάσσεται ο ΟΔΙΕ Α.Ε., µέχρι τη θέση αυτού σε εκκαθάριση σύµφωνα µε την παράγραφο 7 (στ) του άρθρου 13 του ν. 4111/2013,
από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ασφαλιστικής
και φορολογικής ενηµερότητας για τα χρέη του προς το Δηµόσιο.».
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης α’ της ίδιας παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόµου του Γεωτεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 128) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι όλοι οι γεωτεχνικοί, ως εξής:
α) γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και υποχρεωτικά οι κτηνίατροι, εφόσον είναι πτυχιούχοι:».
2. α. Το άρθρο 1 του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού» (Α’297) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις του διατάγµατος αυτού υπάγονται όλοι οι γεωτεχνικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 1474/1984
(γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι), πτυχιούχοι των στις διατάξεις αυτές οριζοµένων Σχολών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει.»
β. Το άρθρο 6 του π.δ. 344/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Μητρώο απασχόλησης
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρεί ειδικό Μητρώο απασχόλησης των µελών
του κατά κλάδο, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι
έχουν λάβει Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων
Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του ν. 3919/ 2011 (Α’32).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα
άρθρα 2 και 18 του π.δ. 344/2000.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013 – Α’
52) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις κατηγορίες συµβάσεων του προηγουµένου εδαφίου, που
συνάπτονται από το Δηµόσιο και τα υπαγόµενα σε προληπτικό
έλεγχο δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των
οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)
ευρώ και µέχρι το όριο του προηγούµενου εδαφίου, διενεργείται
υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας, πριν από τη σύναψή τους,
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος
για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων αυτών.
2. Η φράση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο «Στον
έλεγχο του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται» αντικαθίσταται
µε τη φράση «Στον έλεγχο των προηγουµένων εδαφίων υπάγονται».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. α. Στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της
Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής /Γ.Λ. Κράτους
του Υπουργείου Οικονοµικών συνιστώνται επιπλέον δύο Τµήµατα: Τµήµα Ζ’-Σχεδιασµού και Υποστήριξης και Τµήµα Η’-ΔΕΚΟ
και Λοιπών Φορέων µε τις κατωτέρω αρµοδιότητες:
Τµήµα Ζ’-Σχεδιασµού και Υποστήριξης
(αα) Καθοδήγηση και υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), καθώς και των Οικονοµικών
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Υπηρεσιών όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε θέµατα κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης των προϋπολογισµών
τους.
(ββ) Παρακολούθηση όλων των θεµάτων λειτουργίας και οργάνωσης των Γ.Δ.Ο.Υ. και παροχή κατευθυντήριων γραµµών στα
Υπουργεία και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(γγ) Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων διαδικασιών για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση των προϋπολογισµών των
φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
(δδ) Σύνταξη και επικαιροποίηση κωδικών κατάταξης εσόδων
και εξόδων των προϋπολογισµών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
(εε) Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν
οριζόντια θέµατα προϋπολογισµού, κατάρτιση εγκυκλίων, σύνταξη αποφάσεων για θέµατα προϋπολογισµού οριζόντιου χαρακτήρα και έκδοση γενικών οδηγιών για τη διοίκηση των εσόδων
και εξόδων του Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης.
(στστ) Καταχώρηση γενικών ποσοστών διάθεσης για εκτέλεση
προϋπολογισµού στο πληροφοριακό σύστηµα και έλεγχοι των
ποσών διάθεσης και καταχώρηση αποφάσεων αναµόρφωσης πιστώσεων.
(ζζ) Έκδοση των γενικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών για τον ορισµό ποσοστών διάθεσης των πιστώσεων του
προϋπολογισµού.
(ηη) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών συνεπειών για τον Κρατικό Προϋπολογισµό των δανείων µε επιδότηση επιτοκίου.
(θθ) Γραµµατειακή και µηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης.
Τµήµα Η’-ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων
(αα) Συγκέντρωση, επεξεργασία και παρακολούθηση των ετήσιων προϋπολογισµών και των τριµηνιαίων στόχων για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων των ΔΕΚΟ και των Ν.Π.Ι.Δ.
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και αξιολόγησή τους
σε σχέση µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
(ββ) Εξειδίκευση των µηνιαίων και τριµηνιαίων ποσοτικών στόχων των προϋπολογισµών των ΔΕΚΟ και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, σε συνεργασία µε τους φορείς και την
αρµόδια Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
(γγ) Χειρισµός κάθε θέµατος που αφορά στην επιβολή κυρώσεων κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία σε περιπτώσεις
αποκλίσεων από τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς των
ΔΕΚΟ και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.
(δδ) Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση και σύνταξη
του τµήµατος της εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού Οικονοµικών προς τη Βουλή των Ελλήνων που αναφέρεται στους προϋπολογισµούς των φορέων αρµοδιότητας του συνιστώµενου
Τµήµατος.
(εε) Αξιολόγηση των ενδεχόµενων συνεπειών στους προϋπολογισµούς των φορέων αρµοδιότητας του Τµήµατος από σχέδια
νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων σε συνεργασία µε την αρµόδια Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.
(στστ) Έλεγχος της συµβατότητας των επιχειρησιακών σχεδίων των ΔΕΚΟ µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους που τίθενται
στο ΜΠΔΣ και στον Προϋπολογισµό Γενικής Κυβέρνησης.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται
να καθορίζονται ειδικότερα οι ως άνω αρµοδιότητες. Με όµοια
απόφαση δύναται να ανατίθεται η παρακολούθηση και άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Τµήµα Παρακολούθησης
ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων.
2. α. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών συνιστάται Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων,
επιπέδου Τµήµατος, υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθ. Δ6Α 1006639 ΕΞ2012/ 12.1.2012 (Β’ 19) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και αυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α’ 81). Της Μονάδας
Αποκρατικοποιήσεων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται
να καθορίζονται ειδικότερα οι αρµοδιότητες της ανωτέρω οργανικής µονάδας.
3. α. Η συσταθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.
178/2000 (Α’ 165) όπως ισχύει, Διεύθυνση Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΔΕΚΟ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, καταργείται.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4111/2013 (Α’ 18) αναφέρεται η Διεύθυνση ΔΕΚΟ νοείται εφεξής το Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της
Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής /Γ.Λ. Κράτους.
β. Η συσταθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3429/2005 Διυπουργική Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.) καταργείται. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών νοείται εφεξής
η έκδοση κοινής απόφασης του εποπτεύοντος Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών.
γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 24 του
π.δ. 284/1988 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εισήγηση για την έκδοση κ.υ.α. που αφορά στον καθορισµό αποζηµίωσης µελών και Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου».
δ. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 27 του
π.δ. 284/1988 όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως
εξής:
«Συντονισµός ενεργειών για την προώθηση, µελέτη και επεξεργασία των υποβαλλόµενων από τις ΔΕΚΟ αιτηµάτων για έγκριση παροχής εγγύησης του ελληνικού Δηµοσίου για τη λήψη
δανείων από ηµεδαπά ή αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα».
ε. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 27 του
π.δ. 284/1988 όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Συντονισµός ενεργειών για την προώθηση, µελέτη και επεξεργασία των υποβαλλόµενων από τις ΔΕΚΟ αιτηµάτων για έγκριση λήψης δανείων από ηµεδαπά ή αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και αναπροσαρµογών στην τιµολογιακή τους
πολιτική.
Εισήγηση για έκδοση κ.υ.α. ορισµού ή παύσης µελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
Συγκέντρωση από τις ΔΕΚΟ ετήσιων απολογισµών, έκθεσης
πεπραγµένων των Διοικητικών Συµβουλίων και έκθεσης ή πιστοποιητικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή».
4. α. Το προσωπικό της καταργούµενης µε την παράγραφο 3α
της παρούσας υποπαραγράφου Διεύθυνσης Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΔΕΚΟ) µεταφέρεται – µετακινείται στις
συνιστώµενες µε τις παραγράφους 1α και 2α οργανικές µονάδες
ή σε άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Οικονοµικών, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας συνιστώνται
δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή για την κάλυψη των
αναγκών της συνιστώµενης µε την παράγραφο 2 του παρόντος
Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.
γ. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Υπηρεσιών του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον ίδιο νοµό, δεν τυγχάνουν
εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 10, παρ.14 του ν. 3051/2002
(Α’ 220), για τις µεταθέσεις, µετακινήσεις και αποσπάσεις των
υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που γίνονται αποκλειστικά για την κάλυψη
αναγκών των Υπηρεσιών αυτού.
5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α’ 314)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε δηµόσια επιχείρηση καταρτίζει και υποβάλλει τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο σύµφωνο µε τους δηµοσιονοµικούς
στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρα-
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τηγικής στην αρµόδια Διεύθυνση του εποπτεύοντος Υπουργείου,
η οποία αφού προβεί σε όλες τις απαιτούµενες τροποποιήσεις,
το διαβιβάζει στο Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονοµικών για τις απόψεις του. Το επιχειρησιακό σχέδιο
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
εποπτεύοντος Υπουργού, τροποποιείται δε εφόσον παραστεί
ανάγκη µε την ίδια διαδικασία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται ο χρόνος υποβολής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.
3429/2005, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3697/2008
(Α’ 194) και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 άρθρου 16
του ν. 3965/2011 (Α’ 113), τροποποιείται ως εξής:
«6. Η υποβολή από κάθε δηµόσια επιχείρηση της τριµηνιαίας
έκθεσης πεπραγµένων σύµφωνα µε την περίπτωση γ’, παράγραφος 2 του άρθρου 7, καθώς και η έγκριση του επιχειρησιακού
σχεδίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσληψη από κάθε δηµόσια
επιχείρηση πάσης φύσεως προσωπικού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πλην διευθυντών και γενικών διευθυντών.»
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονοµική εποπτεία των δηµοσίων επιχειρήσεων που αφορά στον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, ασκείται από τον
Υπουργό Οικονοµικών, µέσω του Τµήµατος ΔΕΚΟ και Λοιπών
Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης
και του Γ’ Τµήµατος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κράτους, κατά λόγο αρµοδιότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι ως άνω αρµοδιότητες.»
δ. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
4111/2013 (Α’18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης εξετάζει το αίτηµα εντός 15 ηµερών και, εφόσον κρίνει αυτό βάσιµο και επαρκώς αιτιολογηµένο,
εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος Υπουργού για την αναθεώρηση του συγκεκριµένου προϋπολογισµού,
αφού έχει σε κάθε περίπτωση προηγουµένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/ 2005, τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Στη συνέχεια, κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόµενο φορέα,
καθώς και στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και του εποπτεύοντος Υπουργείου.»
ε. Στο άρθρο 2 του ν. 4111/2013 (Α’ 118) προστίθεται από την
έναρξη ισχύος του παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος δεν
εφαρµόζονται για τα νοµικά πρόσωπα που συστήνονται µε τους
νόµους 3864/2010 (Α’ 119) και 3986/2011 (Α’ 152). »
6. α. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3429/2005 (Α’ 314) καταργούνται. Κάθε διάταξη που αναφέρεται ή παραπέµπει στο
στρατηγικό σχέδιο του άρθρου αυτού καταργείται κατά το µέρος
που προβλέπει την αναφορά ή την παραποµπή αυτή. Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 3, η παράγραφος 5 του άρθρου 6,
οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10, καθώς και το άρθρο 11
του ν. 3429/2005 καταργούνται.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.178/2000 (Α’165),
καθώς και αυτές του άρθρου 8 του ν. 3697/2008 ( Α’194) καταργούνται.
7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που προκύπτει από την ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων και την κατάργηση οργανικών µονάδων και επιτροπών που διενεργείται µε τις διατάξεις της παρούσας.
β. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου τίθενται σε
ισχύ ένα µήνα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος µε εξαίρεση
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τις διατάξεις περί σύστασης του Τµήµατος Ζ’- Σχεδιασµού και
Υποστήριξης στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και της περίπτωσης 4γ, οι οποίες τίθενται σε ισχύ µε την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
1. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3832/2010 (Α’ 38), προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Η αποζηµίωση µέρους του προσωπικού που απασχολήθηκε
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το έτος 2012 στις εργασίες για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων της Απογραφής
Πληθυσµού - Κατοικιών του 2011 και δεν αποζηµιώθηκε για τις
εργασίες αυτές µε άλλη απόφαση µέχρι σήµερα καθορίζεται µε
απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που εκδίδεται εντός δύο
(2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η δαπάνη από την
απόφαση αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
πεντακόσια (10.500) ευρώ.»
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ν. 3832/2010 (Α’ 38), όπως προστέθηκαν µε την παράγραφο
1 του άρθρου 93 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α’ 151)
προστίθεται περίπτωση στ’, ως εξής:
«στ. Δύναται, ως εντολοδόχος και για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο ν. 2628/1998 (Α’ 151), όπως ισχύει, να εκδίδει, να διακρατεί
και να διαχειρίζεται τίτλους του Ελληνικού Δηµόσιου, µε αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους για τη σύναψη πράξεων πώλησης µε
συµφωνία επαναγοράς (repos) ή για την παροχή εξασφάλισης
σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων (hedging), επί του συνόλου
του χρέους του Ελληνικού Δηµοσίου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α. Από 1.7.2014, καταργούνται:
1. Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του ποσοστού 4% των εισπρακτέων
από τρίτους ή φορείς µη επιχορηγούµενους από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, εσόδων από την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του
ν. 3938/ 2011(Α’ 61). Το ανωτέρω ποσοστό αποτελεί, εφεξής,
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2, του άρθρου 22, του ανωτέρω νόµου.
2. Η απόδοση στο Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων των ποσών που προβλέπονται µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’, της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/ 2012 (Α’ 63),
όπως ισχύει. Τα ποσά αυτά αποτελούν εφεξής έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Η κράτηση 3% επί των διενεργηθέντων παντός είδους προµηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών, που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ ΤΠΑΣ, όπως προβλέπεται
µε τις διατάξεις του άρθρου 8, του α.ν. 884/1937 (A’ 387), όπως
αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση ιη’, της παρ. 1 του άρθρου
3, του ν. 1169/ 1981(A’180).
4. Ο κοινωνικός πόρος ποσοστού 2%, ως προϊόν ειδικής αύξησης επί των τιµολογίων των εισιτηρίων, υπέρ του τέως Ταµείου
Προνοίας Προσωπικού Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος
(ΤΑ.Π.Π.- Ο.Σ.Ε.) και νυν Τ.Π.Π.-Ο.Σ.Ε., ως τοµέα πρόνοιας του
Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), ο οποίος προβλέπεται µε τις διατάξεις
του Καταστατικού του Ταµείου(απόφαση Υφυπουργού Εργασίας
22359/16.6.1938), όπως ισχύει.
5. Τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταµείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα οποία προβλέπονται µε τις διατάξεις του ν. 1938/1942 (Α’ 538), του άρθρου 25, του ν.
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2873/2000 (Α’ 285), του π.δ. 251/2002 (Α’ 224) και του π.δ.
123/2003 (Α’ 108).
6. Η απόδοση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 4, του α.ν. 440/1945 κράτησης ποσοστού 1% υπέρ Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
7. Ο πόρος ποσοστού 2% που υπολογίζεται στην αξία των
εκτελούµενων έργων και των προµηθειών του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, υπέρ του Ταµείου Προνοίας Προσωπικού
Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ’, της παρ. 1, του άρθρου 13, του π.δ.
142/1996 (Α’ 109).
8. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’,
δ’, ε’ και ια’, της παρ. 2, του άρθρου 24, του ν. 2145/1993 (Α’ 88),
εκ του Δηµοσίου, αποδόσεις από τα εισπραττόµενα κατά την
παρ. 1, του ιδίου άρθρου, ποσά που προέρχονται από χρηµατικές ποινές ή από µετατροπή σε χρήµα των στερητικών της ελευθερίας ποινών µε τις επ’ αυτών προσαυξήσεις, καθώς και από τα
εισπραττόµενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας.
9. Η είσπραξη των εσόδων-παραβόλων, τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27, του ν. 721/1977 (Α’ 298), όπως
αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1, του
ν. 2538/1997(Α’ 242), υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας και Δασών(λογαριασµός 26670/0), όπως προβλέπεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης V, της παρ. 2 του άρθρου
4, της αριθ. 334133/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’
1829).Εφεξής τα έσοδα αυτά εισπράττονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό (Κ.Α. Εσόδου 3425) και αποτελούν δηµόσια έσοδα.
Β. Η παρ. 1 του άρθρου 20, του ν. 4058/2012 (A’ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α.Στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού και στο Ταµείο Αρωγής
Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό 5% επί των επιβαλλόµενων σε χρήµα ποινών, καθώς και επί των ποσών που
προκύπτουν από τη µετατροπή των στερητικών της ελευθερίας
ποινών.
β. Στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε
ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των
πάσης φύσεως πλεοναζόντων και µη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωµένων κινητών πραγµάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, µηχανηµάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών µέσων της
Ελληνικής Αστυνοµίας, που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεµικού
υλικού.»
Γ. Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης Β’ ισχύει από 1.7.2014.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (Α’ 274) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του τρίτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 (Α’ 263), δεν εφαρµόζεται όσον αφορά στις εµπορικές συναλλαγές, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ3 του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’107), του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α.Α., των λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που
ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δηµόσιο.»
2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από 1.7.2014
και καταλαµβάνει τις απαιτήσεις από τις εµπορικές συναλλαγές
της ανωτέρω περίπτωσης που γεννήθηκαν από τις 16.3.2013 και
εφεξής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3717/
2008
Στο τέλος του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.1.Ι), της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 (Α’ 222) προ-
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στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Καταργούνται επίσης από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 3717/2008 (Α’ 239).»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.
4172/2013 µετά τη λέξη «πιστωθέντες» προστίθενται οι λέξεις
«που οφείλονται».
2. Το άρθρο 12 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «και εφόσον οι ετήσιες
επιχειρηµατικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύµφωνα µε το
άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και
εφόσον δεν έχει την εµπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελµατική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία
του».
β. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.»
3. Το άρθρο 14 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 µετά τη λέξη «της
υπηρεσίας τους» προστίθενται οι λέξεις «ή τις οικογένειές τους».
β. Στην παράγραφο 2 προστίθεται νέα περίπτωση θ’ που έχει
ως εξής:
«θ) το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται µε τη
µορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών,
δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής
Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιµενικού
Σώµατος, καθώς και η ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται στο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώµατα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε αεροπορικά µέσα για παροχή Α’ Βοηθειών, κατά ποσοστό εξήντα
πέντε τοις εκατό (65%).»
4. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του
ν. 4172/2013 πριν από τις λέξεις «που υπερβαίνει» προστίθενται
οι λέξεις «κατά το µέρος».
5. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 µετά τη λέξη «στοιχείου» προστίθενται οι λέξεις «όπως αυτή προκύπτει από τoν πίνακα της παραγράφου 4».
β. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 µετά τη λέξη «ανέρχεται» προστίθεται η λέξη «τουλάχιστον».
6. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ του άρθρου 32 του ν. 4172/
2013 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οµοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που έχουν συσταθεί νόµιµα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς
σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα,
εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.»
7. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η λέξη
«εταιρείας» µε τις λέξεις «νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας».
β. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i. Στο πρώτο εδάφιο, µετά τις λέξεις «και της τιµής πώλησης»
προστίθενται οι λέξεις «ή της αξίας του ανταλλάγµατος».
ii. Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση
κτήσης λόγω µεταβίβασης µε επαχθή αιτία, είναι το τίµηµα ή η
αξία του ανταλλάγµατος, όπως προκύπτει από το οικείο συµβόλαιο, β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή
µεταβίβασης µε χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9465

υπολογίστηκε ο φόρος κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής
ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει
από το οικείο συµβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο έγγραφο,
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιµή κτήσης
ίσον τιµή µεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιµών Κατοικιών (ΔΤΚατ)
του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούµενου της µεταβίβασης έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο µέσος Δείκτης Τιµών Κατοικιών
Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεµβρίου κάθε
έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν
κατά το χρόνο της µεταβίβασης δεν έχει δηµοσιευθεί µέσος
ΔΤΚατ, λαµβάνεται υπ’ όψιν ο σχετικός δείκτης του αµέσως προηγούµενου έτους.»
iii. Το τρίτο εδάφιο αναριθµείται ως έβδοµο εδάφιο.
iv. Στο τέταρτο εδάφιο, µετά τη λέξη «µεταβίβασης» προστίθενται οι λέξεις «ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειµενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το
αντάλλαγµα για κάθε συµβαλλόµενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία».
v. Στο πέµπτο εδάφιο µετά τις λέξεις «του ακινήτου» προστίθεται η λέξη «δεν» και διαγράφονται οι λέξεις «και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα».
νi. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 οι
λέξεις «η αγοραία αξία του κτίσµατος, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από τα 2/3 της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου µαζί µε το συστατικό αυτού κτίσµα» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «η αντικειµενική αξία του κτίσµατος».
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του µεταβιβαζόµενου δικαιώµατος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που
δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο,
ισχύουν τα εξής: α) Επί µεταβίβασης κτίσµατος που ανεγέρθηκε,
µε αυτεπιστασία ή µε βάση το σύστηµα της αντιπαροχής, ως
χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος µετά την παρέλευση πέντε
(5) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία ανανέωσης της οικοδοµικής άδειας ανέγερσης,
εκτός εάν η µεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσµιών. β) Επί πολεοδοµικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που
δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το µηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης και αν αυτός δεν προκύπτει, η λήξη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο ν.
4178/2013. γ) Επί πολεοδοµικής τακτοποίησης µερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόµιµου κτίσµατος.
Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη
ηµεροµηνία του εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της
µεταβίβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
δ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται
επ’ αόριστον και συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2
ή 3 του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «η εν
λόγω υπεραξία θεωρείται µηδενική».
ε. Στην παράγραφο 5, ο πίνακας που ακολουθεί µετά τις λέξεις
«συντελεστών αποµείωσης:» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο
πίνακα:
Έτη
διακράτησης
1
2
3
4
5
6
7

Συντελεστής
αποµείωσης
100,0%
98,2%
96,4%
94,7%
93,0%
91,2%
89,5%

Έτη
Συντελεστής
διακράτησης αποµείωσης
14
15
16
17
18
19
20

77,9%
76,4%
74,8%
73,2%
71,7%
70,2%
68,7%

8
9
10
11
12
13

87,8%
86,1%
84,5%
82,8%
81,1%
79,5%

21
22
23
24
25
26+

67,2%
65,7%
64,2%
62,8%
61,5%
60%

στ. Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:
i. Η περίπτωση ε’ αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) η µεταγραφή δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο
949 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, λόγω µη εκτέλεσης προσυµφώνου µεταβίβασης ή η απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώµατος των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ της παρούσας παραγράφου
µε αυτοσύµβαση,»
ii. Στην περίπτωση στ’ διαγράφονται οι λέξεις «ή δικαστικού».
ζ. Στην παράγραφο 7 τροποποιείται ως εξής:
i. Η περίπτωση α’ καταργείται και οι επόµενες περιπτώσεις β’,
γ’, δ’ ε’, αναριθµούνται σε β’, γ’, δ’.
ii. Στο τέλος της περίπτωσης δ’, όπως ανωτέρω αναριθµήθηκε,
προστίθενται οι λέξεις «ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης
ιδιοκτησίας, εφόσον δεν µεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη».
iii. Μετά την περίπτωση δ’, όπως ανωτέρων αριθµήθηκε, προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων
λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης».
η. Η παράγραφος 8 καταργείται και οι επόµενες παράγραφοι
9, 10 και 11 αναριθµούνται σε 8, 9, 10.
θ. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από την υπεραξία, όπως αυτή προκύπτει µετά την αποµείωσή
της σύµφωνα µε την παρ. 5, αφαιρείται ποσό µέχρι είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο φορολογούµενος διακράτησε
το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος
υπεραξίας στο τυχόν υπόλοιπο ποσό.»
8. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«µετοχές σε εταιρεία µη εισηγµένη σε χρηµατιστηριακή
αγορά».
β. Προστίθεται νέα περίπτωση β’ που έχει ως εξής και οι περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ αναριθµούνται σε γ’, δ’ και ε’ αντίστοιχα:
«β. µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφόσον ο
µεταβιβάζων συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε
ποσοστό τουλάχιστον µισό τοις εκατό (0,5%) και οι µεταβιβαζόµενες µετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και
εξής.»
γ. Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «επ’ αόριστον» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «για τα επόµενα πέντε (5) έτη».
9. Το άρθρο 46 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α’ µετά τη λέξη «κεφαλαίου» το κόµµα αντικαθίσταται από τελεία και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου στους φορείς
Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαµβάνονται οι κεφαλαιουχικές
εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου συµµετέχει µε ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%).»
β. Στην περίπτωση γ’ µετά τη λέξη (ΟΣΕΚΑ) προστίθενται οι
λέξεις «που είναι εγκατεστηµένοι στην ηµεδαπή ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.»
10. Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013, προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 45.
6. Ειδικά το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κρατικών
οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου που
αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα µόνιµη
εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου.»
11. Το άρθρο 48 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
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α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττει ένα νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται
από το φόρο, εάν το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανοµή:
α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α’ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-µέλους της ΕΕ, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ εφαρµογήν όρων
σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε
αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι
Μέρος Β’ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον
φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και
δ) ο λήπτης φορολογούµενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων
ψήφου του νοµικού προσώπου που διανέµει, και
ε) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται τουλάχιστον
είκοσι τέσσερεις (24) µήνες.»
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττονται από µόνιµες εγκαταστάσεις
εταιρειών άλλων κρατών-µελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και
προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτοςµέλος.»
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν διανέµονται κέρδη από νοµικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούµενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό
συµµετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) µήνες, αλλά πληρούται η
προϋπόθεση γ’ της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2,
ο λήπτης φορολογούµενος µπορεί προσωρινά να ζητήσει την
απαλλαγή που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον
καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ
του Ελληνικού Δηµοσίου, ίση µε το ποσό του φόρου που θα
όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση µη χορήγησης της απαλλαγής. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά
την ηµεροµηνία που συµπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24)
µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συµµετοχής. Εάν
ο φορολογούµενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό
συµµετοχής πριν τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου κατά
την ηµεροµηνία αυτή.»
δ. Η παράγραφος 4 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε 4.
12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 µετά
τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύµατα» προστίθενται οι λέξεις «,τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του
ν. 1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν.
1905/1990 που λαµβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος
και τις αντίστοιχες ρυθµιστικές αρχές άλλων κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
13. Το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, µετά τη λέξη «είδος»
προστίθενται οι λέξεις «,των ηµεροµισθίων».
β. Στην παράγραφο 3 οι λέξεις «των προηγούµενων παραγράφων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του παρόντος άρθρου».
γ. Στην παράγραφο 5 µετά τις λέξεις «το άρθρο 12,» προστίθενται οι λέξεις «,καθώς και στις πρόσθετες αµοιβές που δεν
συµπεριλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές».
14. Το άρθρο 62 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 προστίθενται οι λέξεις: «εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 41.»
β. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην
Ελλάδα και λαµβάνουν αµοιβές για δικαιώµατα (royalties) σύµ-
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φωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 64.»
15. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου
63 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά
την ηµεροµηνία που συµπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24)
µήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συµµετοχής. Εάν
ο φορολογούµενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό
συµµετοχής πριν τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου κατά
την ηµεροµηνία αυτή.»
16. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου
64, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) για αµοιβές για τεχνικά έργα, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές
για συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό
(20%).
β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1
µετά τις λέξεις «του µισθώµατος,» προστίθενται οι λέξεις «ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα».
γ. Στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «Γενικής Κυβέρνησης»
προστίθενται οι λέξεις «εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες»
και µετά τις λέξεις «υπηρεσιών από» προστίθεται η λέξη «φυσικά
ή».
δ. Στην παράγραφο 3 µετά τη λέξη «πληρωµή» προστίθενται
οι λέξεις «,εκτός από τις αµοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1» και οι λέξεις «που λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ και» διαγράφονται.
ε. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/
2013 προστίθενται λέξεις και στη συνέχεια εδάφιο ως εξής:
«εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συµβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συµβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον
ίδιο µε τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δηµοσίου,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή του συµβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
στ. Προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αµοιβής σύµφωνα µε την
περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 ενεργείται µόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει
τα τριακόσια (300) ευρώ.
9. Ειδικά, το εισόδηµα από τόκους κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα µόνιµη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.»
17. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του
ν. 4172/2013 οι λέξεις «ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή
κατώτερος».
18. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του
ν. 4172/2013 οι λέξεις «-µέλος» διαγράφονται.
19. Μετά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο
67 Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 67 Α
Υποβολή της δήλωσης υπολογισµού του φόρου
υπεραξίας από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
1. Ο φορολογούµενος που µεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον
προσδιορισµό του φόρου υπεραξίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 41, όπως αυτό ισχύει.
2. Ο συµβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης της παραγράφου
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1, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης και µεταβίβασης, το
είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών µεριδίων αυτής ή
του εµπραγµάτου δικαιώµατος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα µεγέθη του ΔΤΚατ και τον υπολογισµό του φόρου,
και να θεωρεί τη δήλωση, την οποία, επί ποινή ακυρότητας του
συµβολαίου, επισυνάπτει σε αυτό. Ο συµβολαιογράφος δεν έχει
ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και
δεν περιλαµβάνονται στο συµβόλαιο που συντάσσει.
3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο
31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεωρείται ο χρόνος
σύνταξης του συµβολαίου µεταβίβασης στο οποίο προσαρτάται.
4. Ο µισθωτής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 41 υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων
που αφορούν στον προσδιορισµό του φόρου υπεραξίας του κτίσµατος που περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου. Η δήλωση του
προηγούµενου εδαφίου συνιστά άµεσο προσδιορισµό του
φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος.
5. Για τις µεταβιβάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση ε’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 41, ο αποκτών υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισµό του φόρου
υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου συνιστά άµεσο προσδιορισµό του φόρου. Υπόχρεος
καταβολής του φόρου είναι ο αποκτών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.»
20. Το άρθρο 69 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη «που
προκύπτει» προστίθενται οι λέξεις «από επιχειρηµατική δραστηριότητα».
β. Στην παράγραφο 2 η λέξη «α’» και η περίπτωση β’ διαγράφονται.
21. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 µετά
τη λέξη «παραγράφων» προστίθεται ο αριθµός «4».
22. Το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 οι λέξεις «φορολογικά
αναγνωρίσιµες ζηµίες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δηλωθείσες φορολογικές ζηµίες της επιχείρησης».
β. Στην παράγραφο 13 µετά τις λέξεις «αναπτυξιακών νόµων,»
προστίθενται οι λέξεις «του αφορολόγητου αποθεµατικού της
περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.
2238/1994, όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε.».
γ. Στην παράγραφο 18 η παραποµπή «του ν. 3371/ 2005» αντικαθίσταται από την παραποµπή «του ν. 2367/ 1995».
δ. Στην παράγραφο 23 οι λέξεις «ή αναθεωρηθεί» διαγράφονται.
ε. Προστίθενται νέες παράγραφοι 26, 27, 28, 29, 30 και 31 που
έχουν ως εξής:
«26. Σε περίπτωση κατά την οποία η µεταβίβαση του άρθρου
41 Κ.Φ.Ε. αφορά δικαίωµα το οποίο αποκτήθηκε µέχρι και την
31η Δεκεµβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται µηδενική.
Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός
χρόνος συµπληρώθηκε πριν από την 31η Δεκεµβρίου 1994, ως
χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 1995.
27. Στην περίπτωση ακινήτου που εµπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 41 και έχει αποκτηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε
αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31η Δεκεµβρίου
2002, ο συντελεστής αποµείωσης της παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 0,8.
28. Για την περίοδο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία
που αποκτά ένα νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα από πώληση
και επαναµίσθωση (lease back) ακινήτου αναγνωρίζεται ως
έσοδο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του
παρακρατούµενου φόρου που καταβάλλεται τον Ιανουάριο του
2014, παρατείνεται µέχρι τις 30 Απριλίου 2014.
30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 58
του Κώδικα εφαρµόζονται και για το νησί της Κεφαλονιάς για εισοδήµατα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 1η
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Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2015.
31. Ειδικά, για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013
έως 31.12.2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.
7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.»
23. Οι διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν ορίζεται σε αυτές διαφορετικά.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η λέξη «όργανο» αντικαθίσταται
από τη λέξη «όργανα» και η λέξη «υπογράφει» από τη λέξη «υπογράφουν».
β. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η άσκηση της αρµοδιότητας που µεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση υπογραφής µπορεί, σύµφωνα µε την απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα, να αφορά περισσότερα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»
2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4174/ 2013, όπως
ισχύει µετά τη λέξη «δύναται να» προστίθενται οι λέξεις: «τροποποιεί εν όλω ή εν µέρει την απόφαση του για» και διαγράφονται
οι λέξεις «να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως κάθε».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «εφόσον πραγµατοποιείται» µε τις λέξεις «προκειµένου να πραγµατοποιηθεί» και στο
τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου µετά από τη λέξη «θέµατα»
προστίθενται οι λέξεις «, εξαιρέσεις σε περίπτωση συναλλαγών
µε πιστωτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα πληρωµών».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση β’ διαγράφεται η λέξη «φοροδιαφυγής»,
β. Στην περίπτωση γ’ µετά τη λέξη «εκδίκασης» προστίθενται
οι λέξεις «οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογικής υπόθεσης ή
αστικής υπόθεσης µε διάδικο το Δηµόσιο ή Φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης» και διαγράφονται οι λέξεις «ποινικών υποθέσεων
φοροδιαφυγής ή φορολογικών υποθέσεων»,
γ. Στην περίπτωση ε’ οι λέξεις «οικονοµικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης»,
δ. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ προστίθενται οι λέξεις
«,καθώς και σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της.»
ε. Προστίθενται νέες περιπτώσεις θ’ και ι’ ως εξής:
«θ) σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογηµένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου,
ι) σε φορολογουµένους που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, και µόνο καθ’ ο µέρος αυτό είναι
απολύτως αναγκαίο, προκειµένου να διακριβωθεί η φορολογική
ή η επαγγελµατική υπόσταση άλλου φορολογουµένου που ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα.»
4. Το άρθρο 21 του ν. 4174/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση
από το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο
Τεκµηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από το
τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό
Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη
Φορολογική Διοίκηση µέσα στην ίδια προθεσµία.»
β. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φάκελος τεκµηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στους
Φακέλους και που οφείλονται σε οποιαδήποτε µεταβολή των
συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείµενος στο φόρο οφείλει να ενηµερώνει το Φάκελο έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός
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του οποίου η παραπάνω µεταβολή λαµβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών της παραγράφου 3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
το επόµενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωµατώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του
Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η
ανάγκη επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων είναι δυνατός ο καθορισµός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες όσον αφορά το περιεχόµενο
των Φακέλων Τεκµηρίωσης είτε σε ετήσια είτε µόνιµη βάση.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεται η µέθοδος υπολογισµού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών
προτύπων, όπως επίσης απλουστευµένη διαδικασία για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από το ευρωπαϊκό
δίκαιο.»
5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του
ν. 4174/2013, όπως ισχύει µετά τη λέξη «οριζόµενος» προστίθενται οι λέξεις «ή οι οριζόµενοι», µετά τη λέξη «υπάλληλος» προστίθενται οι λέξεις «ή υπάλληλοι», η λέξη «φέρει» αντικαθίσταται
από τη λέξη «φέρουν», µετά τη λέξη «Γενικό Γραµµατέα» προστίθενται οι λέξεις «ή από εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης».
β. Στην περίπτωση β’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 µετά τις λέξεις «υπαλλήλου»
προστίθενται οι λέξεις «ή των υπαλλήλων στους οποίους» και
διαγράφονται οι λέξεις «στον οποίο έχει».
6. Στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η παράγραφος
7 αναριθµείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά προκειµένου για τον µερικό επιτόπιο έλεγχο, σε φορολογούµενους ορισµένης περιοχής ή/και δραστηριότητας ή
που διακινούν αγαθά, η εντολή διενέργειας του ελέγχου, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί να περιλαµβάνει,
αντί των υπό γ’ και δ’ στοιχείων, την περιοχή του ελέγχου ή/και
το είδος των δραστηριοτήτων των φορολογουµένων. Ο χρόνος
διενέργειας του ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, µπορεί να είναι
και εκτός του επισήµου ωραρίου της Φορολογικής Διοίκησης.»
7. α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4174/ 2013,
όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «ζ)τον τόπο εξόφλησης του
φόρου» και οι περιπτώσεις «η)», «θ)», «ι)», «κ)» αναριθµούνται αντίστοιχα σε «ζ)», «η)», «θ)» και στο δεύτερο εδάφιο µετά τις λέξεις
«έκθεση ελέγχου» προστίθενται οι λέξεις «, εκτός από την περίπτωση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 34.»
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25
του Κώδικα.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του
ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου και νόµου, µετά τις λέξεις «των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55» προστίθενται οι
λέξεις «, και ανεξαρτήτως των χρηµατικών ορίων που τίθενται
στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’,».
9. Το άρθρο 54 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:
α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 µετά τη λέξη «εκπρόθεσµα» προστίθενται οι λέξεις «ή υποβάλει ελλιπή».
β. Στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής:
«θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελµατικά στοιχεία.»
γ. Στην περίπτωση η’ της παραγράφου 1 διαγράφονται οι λέξεις «και την έκδοση στοιχείων»,
δ. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’
και δ’ της παραγράφου 1».
ε. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέ-
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ξεις «χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε
παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’ της παραγράφου
1, µε ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της µη έκδοσης
ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.»
στ. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «πεντακόσια (500)
ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’
της παραγράφου 1, µε ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση
της µη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων»
και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης.
ζ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε’
και ζ’ και η’ της παραγράφου 1».
η. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Δεν επιβάλλονται τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ
ή δήλωσης παρακρατούµενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική
δήλωση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα.»
θ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση
της αρχικής πράξης, τα σύµφωνα µε τον Κώδικα πρόστιµα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόµενης
ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος
προστίµου.»
10. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν.
4174/2013 οι λέξεις «παράγραφο 3» αντικαθίσταται µε τις λέξεις
«παράγραφο 4».
11. Στο άρθρο 59 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται
οι λέξεις «Στον υπόχρεο» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο
υπόχρεος» και διαγράφεται η λέξη «επιβάλλεται» και αντικαθίσταται από τη λέξη «υπόκειται σε».
12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν. 4174/ 2013, όπως
ισχύει, µετά τις λέξεις «τον προσδιορισµό του φόρου» προστίθεται η λέξη «,την παραγραφή» και στην παράγραφο 4 του ιδίου
άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις «τριάντα (30)» από τις λέξεις
«είκοσι (20)».
13. Στο άρθρο 62 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, σύµφωνα
µε τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιµα, υπερισχύει η διάταξη που
προβλέπει το µεγαλύτερο πρόστιµο.»
14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «που εξέδωσε την
πράξη» προστίθενται οι λέξεις «ή παρέλειψε την έκδοσή της» και
στο τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου µετά τις λέξεις «σε
αυτόν» προστίθενται οι λέξεις «ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»
15. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η αναστολή, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν ισχύει
επί του άµεσου προσδιορισµού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, που εκδίδεται µε
βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούµενο
σε φορολογική του δήλωση.»
β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 63 του ν. 4174/ 2013 µετά
τις λέξεις «Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για την αναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
16. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν.
4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
µπορεί, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους
της ίδιας υπηρεσίας, να υπογράφουν, µε εντολή του, αποφάσεις
επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής.».
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17. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 Α η
λέξη «και» διαγράφεται και τίθεται κόµµα και µετά τη λέξη «ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις «και στα υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων».
18. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδφίου θεωρείται και η αποστολή έως τις 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούµενο, µε την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί
εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως
τις 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για
οποιονδήποτε λόγο, µετά την ηµεροµηνία αυτή, για την ίδια
χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί
νέα εντολή ελέγχου, οι έννοµες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.»
β. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει, µετά τη λέξη «εισφορών» προστίθεται η
λέξη «προστίµων,» και µετά το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Όπου σε κείµενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσµία παραγραφής του
δικαιώµατος του Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής
προστίµων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται µε την έκδοσή τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι
οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου σε πρώτο βαθµό.».
19. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/ 2013,
όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «του άρθρου 4» προστίθενται οι λέξεις «παρ. 1 εδάφιο 1 ».
20. Η παράγραφος 40 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις
που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις
χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και µετά. Η
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε..»
21. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά την παράγραφο 42 προστίθενται νέοι παράγραφοι 43 και 44 ως εξής:
«43. Εφόσον µε την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή µε αυτοτελές αίτηµα ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο,
που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, µέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα
σχετικά µε την παραγραφή, εφαρµόζονται τα ισχύοντα µέχρι τον
χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
44. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κάθε αίτηµα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό
ή δικαστικό συµβιβασµό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισµών, εφαρµόζεται και για υποθέσεις, οι οποίες
ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994.»
22. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά την παράγραφο 46 προστίθεται παράγραφος 47 ως εξής:
«47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εκδοθείσες
µετά την 1.1.2014 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες, εφόσον υπογράφονται από τον Προϊστάµενο
της υπηρεσίας, ο οποίος ήταν κατά το νόµο αρµόδιος για την έκδοσή τους, σύµφωνα µε τα κατά το νόµο ισχύοντα έως τις
31.12.2013. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
ανάλογα και για διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ελέγχου,
εκθέσεις ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων, πράξεις ταµειακής βεβαίωσης, µέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά µέτρα,
αναγγελίες, συµψηφισµούς, κατά το χρονικό διάστηµα από
1.1.2014 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, εφόσον υπογράφονται από όργανα τα οποία ήταν αρµόδια, σύµφωνα µε τα
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κατά το νόµο ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Για καταλογιστικές
πράξεις, εκτελεστούς τίτλους, πράξεις ταµειακής βεβαίωσης,
µέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά
µέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών από
την δηµοσίευση του παρόντος, η Φορολογική Διοίκηση θεωρείται
ενιαία.»
23. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, µετά την παράγραφο 47 προστίθεται παράγραφος 48 ως εξής:
«48.Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν µέχρι τις 31.12.2013,
ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους, και το σχετικό πρόστιµο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 5
και 6 του ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόµου, εφόσον ο
φορολογούµενος, µε δήλωσή του προς τον Προϊστάµενο της
αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίµου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της,
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό
καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
επόµενου µήνα της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις που
διαπράχθηκαν έως τις 26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό
πρόστιµο υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5
παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, εφαρµόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55
παρ. 2 του Κώδικα. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων
εφαρµόζονται ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούµενος έχει ασκήσει εµπρόθεσµη ενδικοφανή ή δικαστική
προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή
διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθµού και οι οποίες δεν έχουν
εξεταστεί ή συζητηθεί, εφόσον η δήλωση αποδοχής της πράξης
γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ηµερών από την δηµοσίευση
του παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος, αµφισβητήσει
την νοµιµότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννοµες συνέπειές
της αναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.»
24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρµόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν
διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις των περιπτώσεων της περίπτωσης β’ της παρ.5,
των εδαφίων δ’ και ε’ της παρ. 8, του δεύτερου εδαφίου της
παρ.14, των παραγράφων 15, 21, 22 και 23 του άρθρου 30 του ν.
3296/2004 (Α’253), εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονοµικών, αποκλειστικά και µόνο κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του προληπτικού, προσωρινού και τελωνειακού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας για τις οποίες εκδίδεται ειδική πράξη του
αρµόδιου οργάνου.»
2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν.
4141/2013 (Α’81) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο κανονισµός λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, ο
κανονισµός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή
των θέσεων εργασίας αυτών.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
1. α. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών, που
συστήθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του
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άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (Α’211) και συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 167/1996 (Α’ 128) και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων της ίδιας Γενικής Γραµµατείας, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε µε τις ίδιες διατάξεις, ανασυγκροτήθηκε και µετονοµάστηκε µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου
55 του ν. 4002/2011 (Α’180), συγχωνεύονται σε µία (1) Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται οι υφιστάµενες κατά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου Υπηρεσίες των δύο (2)
συγχωνευόµενων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία φέρει τον τίτλο
«Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης» και ασκεί τις ίδιες
αρµοδιότητες µε τις αρµοδιότητες των Γενικών αυτών Διευθύνσεων.
β. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε.,
που συστήθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 2343/1995, συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 2 του π.δ. 167/1996, µετονοµάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναµικού».
2. α. Η αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της
Γ.Γ..Δ.Ε., ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, που συστήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3943/2011 (Α’ 66), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ.
18 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’180) και του άρθρου 12
του ν. 4110/2013 (Α’ 17), όπως ισχύουν, µετονοµάζεται σε «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων» και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.).
β. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών υπηρεσία επιπέδου
Διεύθυνσης, µε τίτλο «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου», η οποία
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών και διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα ως εξής:
(αα) Τµήµα Α’- Εσωτερικού Ελέγχου
(ββ) Τµήµα Β’- Εσωτερικών Υποθέσεων
(γγ) Τµήµα Γ’- Ελέγχου Πληροφοριακών Συστηµάτων.
γ. Συστήνεται στην Γ.Γ.Δ.Ε. ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία,
µε τίτλο «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου», υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα, στην οποία συγχωνεύονται η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης της Γ.Γ.Δ.Ε..
δ. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών υπηρεσία, µε τίτλο
«Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου και
διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα ως ακολούθως:
(αα) Τµήµα Α’- Φορολογικής Πολιτικής και Νοµοθεσίας
(ββ) Τµήµα Β’ - Ανάλυσης Οικονοµικών και Δηµοσιονοµικών
Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής
(γγ) Τµήµα Γ’ - Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής
Πολιτικής.
ε. Συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών τµήµα υπαγόµενο απευθείας στον
Γενικό Γραµµατέα αυτής, µε τίτλο «Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου
Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων».
στ. Μετονοµάζεται η Διεύθυνση Προσωπικού Γ.Λ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων από την Ε.Ε. της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών σε «Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης Υπουργείου Οικονοµικών», υπαγόµενη στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, και διαρθρώνεται σε πέντε τµήµατα και ένα γραφείο,
υπαγόµενο απευθείας στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης, ως
εξής:
(αα) Τµήµα Α’ - Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
(ββ) Τµήµα Β’ - Υπηρεσιακών Μεταβολών
(γγ) Τµήµα Γ’ - Μητρώου, Δικαιωµάτων και Υποχρεώσεων, Οικονοµικών Παροχών
(δδ) Τµήµα Δ’ - Πειθαρχικής Διαδικασίας
(εε) Τµήµα Ε’ - Οργάνωσης και Ποιότητας
(στστ) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου.
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ζ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ή
ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών των υποπαραγράφων β’ , δ’ και στ’ της παρούσας παραγράφου και κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων τους. Με όµοια απόφαση µπορεί
να ανακαθορίζονται ή να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
3. α. Ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2014 ως χρόνος παύσης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, που συστήθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης η’ της παρ. 4 του
άρθρου 1 του ν. 2343/1995 και συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 2 του π.δ. 167/1996, καθώς και των Οργανικών Μονάδων αυτής.
Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και µέχρι του
χρόνου παύσης λειτουργίας της, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης και οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες αυτής,
εκτός από την Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και
την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργούν αποκλειστικά
και µόνο, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις εκκρεµείς υποθέσεις τους.
β. Ένα µήνα µετά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος:
(αα) Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού
Ελέγχου, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεµείς
υποθέσεις και η ολοκλήρωση των εντολών τους, καθώς και το
υπηρεσιακό τους αρχείο, µεταφέρονται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και στη Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά λόγο αρµοδιότητας, αντίστοιχα.
(ββ) Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, οι
τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις, η ολοκλήρωση των εντολών αυτής
και το υπηρεσιακό της αρχείο, καθώς και οι αρµοδιότητες, το αρχείο και η ολοκλήρωση των εντολών των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης,
µεταφέρονται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και στις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου, κατά λόγο αρµοδιότητα, αντίστοιχα.
(γγ) Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων, το αρχείο, οι τυχόν εκκρεµείς
υποθέσεις και η ολοκλήρωση των εντολών τους, µεταφέρονται
στο Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών.
(δδ) Οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής
Επιθεώρησης ως προς τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) µεταφέρονται στη Διεύθυνση του στοιχείου β’ του
άρθρου 1 του π.δ. 24/2008 (Α’ 48) της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), η οποία εφεξής θα ασκεί σε
αυτές δηµοσιονοµικό έλεγχο σύµφωνα µε το ν. 3492/2006 (Α’
210) όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999
(Α 138) όπως ισχύει διενεργούνται µόνο από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ).
(εε) Οι οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών, καθώς και των λοιπών κλάδων προσωπικού των οργανικών
µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης της
Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
Γ.Γ.Δ.Ε. ορίζονται ως οργανικές θέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών, της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, στις
οποίες µεταφέρεται το υφιστάµενο προσωπικό. Η κατανοµή των
προαναφερθέντων οργανικών θέσεων µεταξύ του Υπουργείου
Οικονοµικών, της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, για τη στελέ-
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χωση των υπηρεσιών τους, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β.1 της
παραγράφου Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107),
προστίθεται υποπερίπτωση ε’, ως εξής:
«ε. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρεται δέκα (10) ηµέρες µετά από τη
δηµοσίευση του παρόντος στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα αυτής.»
5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του π.δ. 85/2005 οι λέξεις «των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Πληροφορικής»
διαγράφονται.
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του π.δ. 85/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3943/2011, οι λέξεις «προέρχονται από τους κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών ή από
αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και» διαγράφονται.
γ. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του
π.δ. 85/2005 οι λέξεις: «των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών»
διαγράφονται.
6. α. Η προθεσµία τριών µηνών για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, που ορίζεται στην υποπαράγραφο Β.11 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107), η οποία παρατάθηκε για χρονικό διάστηµα
τριών µηνών µε την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του ν. 4182/
2013 (Α’ 185), παρατείνεται από τότε που έληξε έως 31.12.2013.
β. Η καταβολή των αποδοχών στο πάσης φύσεως αποσπασµένο προσωπικό στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
δύναται να διενεργείται από το φορέα προέλευσης.
γ. Στις οργανικές θέσεις του άρθρου 7 του ν. 3492/ 2006 όπως
ισχύει µεταφέρονται και προστίθενται εκατό (100) οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών και στις οποίες µεταφέρεται το υφιστάµενο προσωπικό.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του
ν. 3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Το επάγγελµα του αδειούχου φαρµακοποιού και η λήψη
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείου από αδειούχο φαρµακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (Α’ 300),
όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισµό πλην
των σχετικών µε τα πληθυσµιακά όρια.»
β. Το άρθρο 7 του ν. 328/1976 (Α’ 128) καταργείται.
γ. Το άρθρο 20 του ν. 5607/1932 (Α’ 300) καταργείται.
2. Το άρθρο 8 του ν. 1963/1991 (Α’ 138) καταργείται.
3. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
ν. 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκµετάλλευση φαρµακείου ή φαρµακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας
µόνο µεταξύ φαρµακοποιών.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν.
3918/2011 καταργείται.
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 3918/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η µεταφορά και η ίδρυση φαρµακείων κατ’
εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δηµόσιων νοσοκοµείων και σε απόσταση έως
εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκοµείου και στις δύο (2) οικοδοµικές

9471

γραµµές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθµός
των νέων φαρµακείων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των
ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούµενο εδάφιο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν. 3918/ 2011 καταργείται.
6. Το άρθρο 8, η παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 13 του ν.
5607/1932 καταργούνται.
7. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004 (Α’ 68)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η φαρµακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόµενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ηµιυπόγειο, ισόγειο,
ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και
τεχνητό φωτισµό, αερισµό, αποχέτευση, κλιµατισµό, ψυκτικούς
χώρους και είναι σύµφωνος µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις.»
β. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.
1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το φαρµακοπωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήµατος και είναι χώρος κυρίας χρήσεως».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/2004 καταργείται.
8. α. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172) περί
τιµολόγησης και ανώτατων τιµών δεν έχουν εφαρµογή επί των
φαρµακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινοµούνται, µε απόφαση
του Ε.Ο.Φ., στα «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
β. Για όσα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, οι τιµές δεν αυξάνονται έως και την
31η Δεκεµβρίου 2016.
γ. Τα νέα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και για τα
οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία όµοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρµακοτεχνικές µορφές,
θα διατίθενται στις ίδιες ή κατώτερες τιµές µε αυτές των οµοίων
ήδη κυκλοφορούντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
υποπαραγράφου, ενώ αυτά µε δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά, τιµολογούνται µε βάση τον µέσο όρο
των τριών χαµηλότερων χωρών -µελών της Ε.Ε. και, στη συνέχεια, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου.
Για υπάρχοντα φάρµακα του θετικού ή αρνητικού καταλόγου
που θα χαρακτηριστούν αρµοδίως από τον ΕΟΦ ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ,
ισχύουν στη συνέχεια οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιµών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έως την
31η Δεκεµβρίου 2016.
δ. Οι περιορισµοί στις εκπτώσεις, καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρµογή επί των φαρµακευτικών προϊόντων που χορηγούνται µε απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς
ιατρική συνταγή ως «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα»
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων ως
προς τη διάθεση και την τιµολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ..
στ. Κάθε αντίθετη διάταξη µε την παρούσα υποπαράγραφο και
ειδικότερα οι διατάξεις περί ανώτατης χονδρικής τιµής, ανώτατης λιανικής τιµής, καθαρής τιµής παραγωγού ή εισαγωγέα, περί
τιµολόγησης γενοσήµων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για
τον καθορισµό ή µεταβολή τιµής, η τιµολόγηση φαρµάκων αναφοράς, οι χορηγούµενες πιστώσεις, οι περιορισµοί στις εκπτώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν
έχουν εφαρµογή επί των φαρµακευτικών προϊόντων που χορηγούνται µε απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη
συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).
9. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 11 του ν. 5607/1932
καταργούνται.
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα ποσοστά κέρδους και ανώτατα όρια αυτών της παρούσης
παραγράφου δεν αφορούν φαρµακευτικά προϊόντα που χορηγούνται µε απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη
συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)».
11. α. H περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α’
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της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υ.α. 325/5851/Γ.Π./2014
(Β’88) Διατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων (Β’ 1446) καταργούνται.
β. H περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υ.α. Γ.Υ./ΟΙΚ. 3457/2014 (Β’ 64)
«Ρύθµιση θεµάτων τιµολόγησης φαρµάκων» καταργούνται.
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Όλα τα φαρµακεία µπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευµατινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το
Σάββατο. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β’ της παρούσας παραγράφου, η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας φαρµακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε
αδειούχο φαρµακοποιό. Το διευρυµένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρµακευτικούς συλλόγους και στον αρµόδιο Περιφερειάρχη και δεν είναι
απαραίτητο να ταυτίζεται ή να συµπίπτει µε αυτό των εφηµεριών,
όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο φαρµακευτικό σύλλογο.
β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρµακοποιός επιθυµεί να τηρήσει διευρυµένο ωράριο και το φαρµακείο να περιλαµβάνεται
στους µηνιαίους πίνακες εφηµεριών των οικείων φαρµακευτικών
συλλόγων αναφορικά µε το διευρυµένο αυτό ωράριο, ο φαρµακοποιός υποχρεούται να δηλώσει το διευρυµένο ωράριο στους
οικείους φαρµακευτικούς συλλόγους και στον αρµόδιο Περιφερειάρχη µέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεµβρίου κάθε έτους,
προκειµένου να λειτουργεί το φαρµακείο κατά το πρώτο ή το
δεύτερο εξάµηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων
των φαρµακοποιών µέχρι τις 31 Μαΐου και 30 Νοεµβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρµακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να
αναφέρουν στους µηνιαίους πίνακες εφηµεριών και τα φαρµακεία που λειτουργούν πέραν του νοµίµου ωραρίου. Το διευρυµένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β’ θα
πρέπει να συµπίπτει κατ’ ελάχιστον µε αυτό των εφηµεριών όπως
το ορίζει ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστηµα που έχει δηλώσει ο φαρµακοποιός. Η µη τήρηση του διευρυµένου ωραρίου στην
περίπτωση του παρόντος εδαφίου β’ επιφέρει τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία για τις εφηµερίες κυρώσεις.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται κάθε τεχνική
λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»
13. Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ του άρθρου 2 της υ.α. Α6/
4171/1987 (Β’ 361) καταργούνται.
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της υ.α. Υ3/ 3211/2000 «Διαιτητικά τρόφιµα για ιατρικούς σκοπούς» (Β’ 1185) καταργείται.
15. Τα προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της υ.α.
ΓΠ/οικ.103499/2013 µπορούν να διατίθενται και εξ αποστάσεως
στο κοινό µέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
16. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Β4 του άρθρου 1 της υ.α.
ΔΥΓ3(α)/127858/2004 (Β’ 284) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε τρεις (3) χώρες της Ε.Ε.
χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή».
17. Η υ.α. ΔΥΓ3/109282/2011 (Β’ 2251) καταργείται
18.α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 µε τίτλο «ΑΡΣΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32)
εφαρµόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους
και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»
β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρµογή Γνωµοδότησης του ΝΣΚ για τα σηµεία πώλησης των καπνικών προϊόντων» καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1. α. Επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για
θέρµανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, που έχει έγγραφη σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας
µε συγκεκριµένη εταιρεία εµπορίας και διανοµής πετρελαιοειδών
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µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο, εφόσον κατά τη συγκεκριµένη διακίνηση το βυτιοφόρο δεν φέρει παραπλανητικό ως προς την προέλευση σήµα.
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 116 της υ.α. Α2-861/ 2013 (Β’
2044) καταργείται.
2. α. Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων
από:
i) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων σε
άλλο κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων.
ii) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων σε
κάτοχο άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, µε ή χωρίς ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους.
β. Κάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης µε ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει και άδεια
Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων, επιτρέπεται να προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρµανση από εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών µε άδεια κατηγορίας Α’, Διυλιστήρια και
εισαγωγές εφόσον υπάρχει εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών, καθώς και να τα διαθέτει σε
κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης χωρίς ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους.
Kάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης χωρίς ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους επιτρέπεται να προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρµανση είτε από κατόχους Άδειας Πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης µε ίδιους αποθηκευτικούς χώρους είτε
από εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών µε άδεια κατηγορίας Α’
είτε και από Διυλιστήρια.
γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 της υ.α. Α2-861/ 2013 (Β’
2044) καταργείται.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 (Α’ 230)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης µπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά µόνο σε κατόχους Άδειας
Εµπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, στις Ένοπλες
Δυνάµεις, σε Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες
της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α’, β’ και γ’ της
παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας, ο οποίος προµηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα
απευθείας από κάτοχο Άδειας Διύλισης, είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος Προµηθευτικού Συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας της παραγράφου 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι δεν έχει
συνάψει σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας από κάτοχο Άδειας
Εµπορίας ούτε φέρει το Σήµα του κατόχου αυτού.»
4.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εµπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας του
προηγούµενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισµό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η µεταφορά
των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας
Λιανικής Εµπορίας πραγµατοποιείται µε βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και
Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή µισθωµένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι
Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α’, β’
και γ’ της παραγράφου 3, µπορούν να χρησιµοποιούν για τη µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτόν, και στους
οποίους δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της κυριότητας των
µεταφερόµενων προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των κατόχων
Άδειας Λιανικής Εµπορίας. Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα που
χρησιµοποιούνται για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε
τα στοιχεία α’ , β’ και γ’ της παραγράφου 3, πρέπει να φέρουν
εµφανώς, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της
άδειας Εµπορίας, εφόσον προµηθεύονται πετρελαιοειδή προ-
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ϊόντα από κάτοχο άδειας Εµπορίας µε βάση αποκλειστική σύµβαση και φέρουν στο πρατήριό τους το εµπορικό σήµα αυτού,
άλλως, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της
Άδειας Λιανικής Εµπορίας, του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε
τον οποίο έχει συναφθεί έγγραφη σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή
αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εµπορίας, εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας εµπορίας, υποχρεούται
να αναρτά σε εµφανές σηµείο του πρατηρίου του το εµπορικό
σήµα του κατόχου άδειας εµπορίας, άλλως, κατά περίπτωση, το
εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εµπορίας, του
Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας στην οποία είναι µέλη. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή
απόφαση του άρθρου 4 του ν. 4177/2013 (Β’173) καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήµατος.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.
3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Προµηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισµοί ή οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες
Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή
της Κοινοπραξίας, εφόσον έχουν εγκατεστηµένο και σε πλήρη
λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών σε αυτούς.»
6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε
τα στοιχεία α’, β’ της παραγράφου 3 και γ’ κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, µπορούν να πραγµατοποιούν
εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον τα προϊόντα αυτά
προορίζονται αποκλειστικά για την προµήθεια των πρατηρίων
τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για
τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για την
τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας και εφόσον είναι εγκατεστηµένο
και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών.»
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας Πωλητή πετρελαίου
θέρµανσης υποχρεούται σε οµαλή και συνεχή τροφοδοσία της
κατανάλωσης ανάλογα µε την άδειά του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις παρόντος νόµου αυτού, για τη διακίνηση
των προϊόντων που εµπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την
ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής
Εµπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. Όσοι κατέχουν άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται τα προϊόντα
αυτά είτε από εταιρείες εµπορίας µε άδεια κατηγορίας Α’ είτε
από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές, εφόσον υπάρχει εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών.
Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται τα
προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που διαθέτουν τέτοιους χώρους είτε από εταιρείες εµπορίας µε άδεια κατηγορίας Α’ και από διυλιστήρια. Η
έγγραφη σύµβαση προµήθειας που συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας
Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός δέκα (10) ηµερών από τη
σύναψή της και στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείµενες διατάξεις.
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι
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πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άµεσα νέα σύµβαση µε άλλο πωλητή χονδρικής - λιανικής ακολουθώντας την
ίδια διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών
προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»
8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 καταργείται.
9. Τα εδάφια τέταρτο και επόµενα της παραγράφου 1β του άρθρου 21 της υ.α. Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 (Β’ 1306), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει της υ.α. Δ2/Α/19843/2011 (Β’ 2191),
αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
αποθηκευτικούς χώρους, µπορούν να πωλούν µόνο λιανικώς σε
τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται να συνάπτουν έγγραφη
σύµβαση προµήθειας η οποία υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός δέκα (10) ηµερών από τη σύναψή της και στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείµενες
διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιον- δήποτε
λόγο, οι ως άνω πωλητές υποχρεούνται να συνάπτουν άµεσα νέα
σύµβαση ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την
ανανέωση της άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην ίδια σύµβαση προβλέπεται η χονδρική τιµή πώλησης
των υγρών καυσίµων και του υγραερίου κίνησης, η οποία διαµορφώνεται ελεύθερα από τα µέρη ύστερα από διαπραγµάτευση.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
1. Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 13, 14 του ν.δ. 1044/1971
(Α’ 245) και το π.δ. 37/ 2009 (Α’ 54).
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ.1044/1971.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/ 1971.
4. Το άρθρο 18 του ν.δ.1044/1971.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν.δ.1044/1971.
6. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.δ.
1044/1971.
7. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν.δ. 1044/1971.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου
23 του ν.δ. 1044/1971 και οι υπουργικές αποφάσεις Π3316881/2011 (Β’ 1351) και 121427/1988 (Β’ 882).
9. Το άρθρο 24 του ν.δ.1044/1971 .
10. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.δ.
1044/1971.
11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/ 1971.
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3648/2008 (Α’ 38).
13. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 και οι περιπτώσεις α’
και β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3648/2008.
14. Το άρθρο 7 του ν. 3648/2008.
15. H κ.υ.α. 5671/1487/1984 (Β’ 549).
16. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη µε την υποπαράγραφο ΣΤ2 του ν. 4093/2012.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
1.α. Οι παράγραφοι 3α – 3δ του άρθρου 1 του ν. 2557/ 1997
(Α’ 271) αντικαθίστανται ως εξής:
«3.α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά
βιβλία στην Ελλάδα ή εισάγει λογοτεχνικά βιβλία που τυπώνονται
στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την
τιµή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές
που µπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενηµερώνει για
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την τιµή και τις πρόσθετες παροχές όσους προµηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.
Λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδοτικό οίκο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν
εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαριασµό του εκδοτικού οίκου, υπάγονται στη ρύθµιση της παραγράφου αυτής.
Απαγορεύεται η διάθεση λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό από
τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιµή που υπερβαίνει την
τιµή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής αυτής. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστηµένη σε αnόσταση
µεγαλύτερη των πενήντα χιλιοµέτρων από την έδρα του εκδότη
του διατιθέµενου λογοτεχνικού βιβλίου, η διάθεσή του µπορεί να
γίνεται σε τιµή που υπερβαίνει έως πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισµένη από τον εκδότη τιµής διάθεσής του στο κοινό.
Απαγορεύεται η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του λογοτεχνικού βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν
σύµφωνα µε τα παραπάνω από τον εκδότη, καθώς και η διαφήµισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.
Ως λογοτεχνικό βιβλίο θεωρείται για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου κάθε λογοτεχνικό έργο, όπως διήγηµα, νουβέλα, µυθιστόρηµα, ποίηµα, δοκίµιο, κριτικό δοκίµιο, θεατρικό
έργο, ταξιδιωτικό έργο, βιογραφία, παιδικό έργο, η µετάφραση
στην ελληνική γλώσσα αντίστοιχων έργων και κάθε άλλο έργο
που θεωρείται ως λογοτεχνικό κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 2121/1993 (Α’ 25). Ως βιβλίο θεωρείται, για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, και το CD-ROM, το DVD
ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειµένου (αρχείου) που
αναπαράγει ακριβώς το περιεχόµενο συγκεκριµένου βιβλίου,
καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).
β. Ο εκδότης µπορεί να ανακαθορίζει την τιµή διάθεσης του
λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτήν οφείλει
να ενηµερώσει για την τιµή αυτή όσους προµηθεύονται ή έχουν
προµηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.
Όσοι προµηθεύονται ή έχουν προµηθευτεί αντίτυπα λογοτεχνικού βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο κοινό, υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιµή που δεν υπερβαίνει τη νέα τιµή
που καθορίστηκε από τον εκδότη ούτε είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής αυτής. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει δεκαπέντε ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση του
ανακαθορισµού εκείνος που διαθέτει τα βιβλία στο κοινό.
Όταν ο εκδότης του λογοτεχνικού βιβλίου ανακαθορίζει την
τιµή διάθεσής του σε ύψος χαµηλότερο της τιµής που είχε αρχικά καθοριστεί, οφείλει µετά από επιλογή αυτών που έχουν προµηθευτεί αντίτυπα για διάθεσή τους στο κοινό είτε να τους
καταβάλει ως αποζηµίωση τη διαφορά ανάµεσα στην παλαιά και
στη νέα τιµή επί τον αριθµό των αντιτύπων που ο δικαιούχος της
αποζηµίωσης έχει προµηθευτεί, αλλά δεν έχει διαθέσει ακόµα
στο κοινό είτε να δεχθεί την επιστροφή των αντιτύπων, που δεν
έχουν ακόµα διατεθεί στο κοινό στην τιµή µε την οποία έγινε η
προµήθεια των αντιτύπων.
γ. Δεν θεωρείται υπέρβαση της καθορισµένης από τον εκδότη
τιµής διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό η αµοιβή για
συµπληρωµατικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη
διάθεση του βιβλίου.
δ. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν ισχύουν για
τα λογοτεχνικά βιβλία που επανεκδίδονται αναµορφωµένα ή µη
από τον προηγούµενο εκδότη τους ή από άλλον και γενικώς για
κάθε νέα έκδοση του βιβλίου, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό
της. Ως έκδοση νοείται η εκτύπωση, µε οποιονδήποτε τρόπο, αντιτύπων του βιβλίου. Στους περιορισµούς των προηγούµενων
εδαφίων δεν υπόκειται η τιµή διάθεσης λογοτεχνικών βιβλίων στο
κοινό όταν έχει παρέλθει διετία από την πρώτη έκδοσή τους ούτε
η τιµή διάθεσης στο κοινό µεταχειρισµένων και ελαττωµατικών
λογοτεχνικών βιβλίων.»
β. Η παράγραφος 3ζ του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 καταργείται.
2.α. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17
του ν. 3377/2005 (Α’ 202), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για περισσότερες της µίας εκθέσεις βιβλίου κατ’ έτος, ο φορέας υποβάλλει αίτηση στο κατά τόπο Περιφερειακό Συµβούλιο,
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το οποίο αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 3377/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις,
εφόσον το αντικείµενό τους είναι συναφές µε το περιεχόµενο
των βιβλίων. Επίσης, επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους χώρους από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.α. Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται τρεις (3) τουριστικές περιοχές, όπου
επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία
των εµπορικών καταστηµάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν
των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 του παρόντος χωρίς τη
συνδροµή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Με όµοια απόφαση µπορεί να ορίζεται ο
φορέας παρακολούθησης της δράσης για την εξαγωγή συγκριτικών συµπερασµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.»
β. Η απόφαση της προηγούµενης υποπερίπτωσης εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
2.α. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
µετά από διαβούλευση µε τους συλλογικούς φορείς της αγοράς,
εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές
ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση του κοινού, τις
αναγραφόµενες τιµές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών, τις συνέπειες παράβασής του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια
απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη µπορούν να προσφέρονται σε µειωµένη τιµή, καθώς και
οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των καταστηµάτων
πώλησης αποθεµάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστηµάτων
(outlet) και η πώληση εµπορευµάτων από τα καταστήµατα αυτά.»
β. Μετά τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 εδάφιο πρώτο και 6 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013
καταργούνται.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της υ.α. Α4/1863/2005 «Καταστήµατα STOCK και OUTLET» (Β’ 1985) καταργείται.
4. Μετά τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), οι παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 98 της υ.α. Α2 861/2013 (Β’ 2044)
καταργούνται.
5. Τα άρθρα 7γ και 7δ του ν. 2323/1995 (Α’ 145) καταργούνται.
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (Α’ 204)
καταργείται.
7. α. Το άρθρο 4 και το στοιχείο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της υπ’ αριθµ. 1233/1991 και 172/1992 απόφασης του
Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου περί συστήµατος καταχώρισης
απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισµού, η οποία εγκρίθηκε
µε την ταυτάριθµη κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 277), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καταργούνται.
β. Η υπουργική απόφαση 3000182/6/1994 (Β’40) περί καταβολής παραβόλου για την καταχώριση απορρυπαντικών καταργείται.
γ. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου στ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 84 της υ.α. Α2- 861 (Β’ 2044) καταργείται.
δ. Η τρίτη περίπτωση (παύλα) της παραγράφου 2 του άρθρου
3 της υ.α. 381/2005 (Β'539/2.5.2006) καταργείται.
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8. α. Η περίπτωση ι’ του Πίνακα 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 137 της υ.α. Α2 861/2013 (Β’ 2044) καταργείται.
β. Το άρθρο 16 του ν. 3377/2005 καταργείται.
γ. Η υ.α. Α2-96/2007 (Β’ 55) καταργείται.
9. Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 802/1978 (Α’ 121) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 (Α’ 24)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσµατα που διατίθενται,
ανεξάρτητα από το σχήµα και τη µορφή τους, αναγράφεται µε
ευκρίνεια η τιµή τους ανά κιλό. Συµπληρωµατικά, στα προϊόντα
του προηγούµενου εδαφίου που πωλούνται συνήθως ανά τεµάχιο αναγράφεται και η τιµή ανά τεµάχιο. Όλα τα προϊόντα των
προηγούµενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σηµεία πώλησης.»
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3526/ 2007 καταργούνται.
2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η πώληση
και διανοµή άρτου και αρτοπαρασκευασµάτων, επιτρέπεται από
όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών υπό την επιφύλαξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 4, τηρουµένων των υγειονοµικών
διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την
ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία των καταναλωτών,
εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήµατα αυτά άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας πρατηρίου άρτου.»
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που
πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα
καταστήµατα τροφίµων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των
πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο
σαφώς διαχωρισµένο και τηρουµένων των υγειονοµικών διατάξεων.»
3.α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιοµηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής
ζύµης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόµιµα κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οφείλουν να συµµορφωθούν
µε το ν. 3526/2007 εντός δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Μέχρι την πάροδο του διαστήµατος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόµιµα και διέπονται από τους όρους της
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση.
3. β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3526/
2007 καταργούνται.
4. Τo άρθρο 16 του ν. 3526/2007 καταργείται.
5. Το ν.δ. 296/1969 (Α’ 194) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της υ.α. 1100/1987
(Β’ 788) «Κώδικας Τροφίµων και Ποτών».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’
αριθµ. 753/89 απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Β’
611).
3.α. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 13 του άρθρου
18 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) τροποποιούνται ως εξής:
«β) Επιπλέον, για τα δείγµατα τα οποία εξετάζονται στις Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους, ο κύριος του είδους ή
αυτός από τον οποίο αγόρασε το είδος τρίτος, µπορεί να υποβάλει έφεση στη δειγµατίσασα αρχή, κατά του αποτελέσµατος
της πρώτης εξέτασης, εντός της οριζόµενης στην παράγραφο
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11 προθεσµίας. Η κατ’ έφεση εξέταση εκτελείται από άλλο χηµικό του ΓΧΚ, µε δυνατότητα παράστασης εκπροσώπου του ενδιαφεροµένου, κατά τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ
σχετικά µε τις κατ’ έφεση εξετάσεις. Ο εκπρόσωπος του ενδιαφεροµένου µπορεί να είναι Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός ή Κτηνίατρος ή Γεωπόνος ή Βιολόγος ή Τεχνολόγος Τροφίµων ΤΕΙ ή
Οινολόγος ΤΕΙ , ανάλογα µε το είδος της εργαστηριακής εξέτασης, κατά τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ σχετικά µε τις
κατ’ έφεση εξετάσεις. Η αίτηση για έφεση διαβιβάζεται από τη
δειγµατίσασα αρχή στην αρµόδια υπηρεσία του ΓΧΚ, συνοδευόµενη από διπλότυπο είσπραξης παραβόλου, το οποίο καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Προκειµένου περί ευαλλοίωτων τροφίµων, οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εξέταση του δεύτερου (κατ’ έφεση) δείγµατος, εκτός αν ρητά
αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας ότι ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί έφεση, τηρουµένων των διαδικασιών που
προβλέπονται στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ.
γ) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει: γα) διαφορά αποτελέσµατος ή γνωµάτευσης µεταξύ της πρώτης και της κατ’ έφεση εξέτασης στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή γβ) διαφωνία του ως
άνω οριζόµενου εκπροσώπου του ενδιαφεροµένου µε το αποτέλεσµα ή τη γνωµάτευση του Γενικού Χηµείου του Κράτους, αποφαίνεται το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο περί της κανονικότητας
του δείγµατος, µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό
άρθρο του ΚΤΠ για τις κατ’ έφεση εξετάσεις, µε την επιφύλαξη
ειδικών αποφάσεων του ΑΧΣ.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 της υ.α. 1100/1987 «Κώδικας Τροφίµων και Ποτών» καταργείται.
4. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από διαβούλευση µε τους φορείς της αγοράς,
εκδίδεται Κώδικας Καλών Πρακτικών, µε τον οποίο ρυθµίζεται ο
ορισµός τροφίµων και ποτών µε ιδιαίτερη σύνθεση που προωθεί
την παραγωγή του τροφίµου ή ποτού µε παραδοσιακή µέθοδο,
ο τρόπος παραγωγής και η επεξεργασία τους, η συσκευασία
τους, ο τρόπος τήρησης και εφαρµογής του, ο αρµόδιος φορέας
παρακολούθησης του Κώδικα και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1.α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την
έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β’
1688) κοινής υπουργικής απόφασης µε θέµα «Συµπληρωµατικά
µέτρα εφαρµογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της υ.α. 341263/
18.11.2008 (Β’ 2402), όπως ισχύει, καταργείται.
2.α. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού
διατάγµατος (Α’89), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του
π.δ. 430/1981 (Α’ 115), το άρθρο µόνο του π.δ. 104/1988 (Α’ 46)
και το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α’115) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Ως «παστεριωµένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει
υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε
υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (+71,7 βαθµούς
C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαµηλή θερµοκρασία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα (+63 βαθµούς C τουλάχιστον για
30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας µεταξύ των
δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιµασία υπεροξειδάσης, αµέσως δε µετά
την παστερίωση ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C, στην οποία θερµοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί µέχρι 7 ηµέρες,
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καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε
έλεγχο των αρµόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες
οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γάλα», η ηµεροµηνία παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει
να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο
οπτικό πεδίο µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες.
Το παστεριωµένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άµελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρµισης ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία προ της
παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις
δύο ηµέρες από την ηµεροµηνία παστερίωσης, µπορεί, πέραν
των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο, να φέρει και την
ένδειξη «γάλα ηµέρας».
β) Ως «γάλα υψηλής θερµικής επεξεργασίας» νοείται το γάλα
το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την
έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία στους +85 βαθµούς έως +127
βαθµούς C σε τέτοιες συνθήκες θερµοκρασίας και χρόνου ώστε
η δοκιµασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αµέσως δε µετά
τη θερµική του επεξεργασία ψύχεται, το συντοµότερο δυνατόν
σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής θερµικής επεξεργασίας γίνεται σε
θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή
και υπόκειται σε ελέγχους των αρµόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.
Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερµικής επεξεργασίας
πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους
χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και «υψηλής θερµικής επεξεργασίας», η ηµεροµηνία επεξεργασίας, η ηµεροµηνία λήξης, το
σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή
µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το σήµα του
προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες.
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε
σηµείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης
«παστεριωµένο». Το γάλα υψηλής θερµικής επεξεργασίας τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό σηµείο από το παστεριωµένο
γάλα σε όλα τα σηµεία διάθεσης.
β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούµενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συµµορφώνονται µε τις απαιτούµενες ενδείξεις εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/ 1914 (Α’
110) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.α. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρέατος και του καταστήµατος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να
υπάρχει σαφής διαχωρισµός εργασιών (µόνιµος ή προσωρινός
χωροταξικός διαχωρισµός ή χρονικός διαχωρισµός) υπό την επιφύλαξη των υγειονοµικών διατάξεων και των διατάξεων για την
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων και των καταναλωτών.
β. Τα παρασκευαστήρια κρέατος επιτρέπεται να παράγουν παρασκευάσµατα κρέατος.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστηµάτων λιανικής πώλησης κρεάτων και ορίζονται οι παραγόµενες ποσότητες και κάθε σχετικό θέµα.
δ. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου µόνου της υ.α.
306272/2008 (B’1483) καταργούνται. Κατά τα λοιπά και µέχρι την
έκδοση της απόφασης της προηγούµενης υποπερίπτωσης, εξακολουθεί να ισχύει η υ.α. 306272/2008.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την κατανάλωση σε
εστιατόρια, νοσοκοµεία, καντίνες ή άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις, µπορεί, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, να διακινείται σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων. Κατά τα λοιπά
ισχύει η κ.υ.α. 323902/2009 «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής
του Καν. (ΕΚ) 1019/ 2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές
εµπορίας του ελαιολάδου» (Β’ 2026).
3. Το άρθρο 5 του ν. 4035/1960 (Α’ 15) καταργείται.
4. Η παράγραφος 1α της υ.α. 1733/1974 (Β’ 329) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
1. α. Η διακίνηση τσιµέντων στη Χώρα διέπεται από τις ρυθµίσεις της παρούσας υποπαραγράφου. Ως διακίνηση νοείται η
αγορά, η εισαγωγή, η µεταφορά, η παραλαβή και η αποθήκευση
των τσιµέντων είτε για εµπορικούς σκοπούς είτε και για ιδία
χρήση.
β. Η διακίνηση στη Χώρα χύδην τσιµέντων τα οποία είτε παράγονται σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται από άλλους φορείς εκτός των παραγωγών τους είτε
παράγονται σε τρίτες χώρες, πραγµατοποιείται µέσω των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Ως διακίνηση χύδην τσιµέντων νοείται και η διακίνηση σε
σφραγισµένους από τον παραγωγό µεγασάκους (big bags) εφόσον οι τελευταίοι, σε οποιοδήποτε ενδιάµεσο στάδιο της διακίνησης µέχρι τον τελικό χρήστη, αποσυσκευάζονται ή/και
επανασυσκευάζονται.
γ. Η διακίνηση στη Χώρα χύδην τσιµέντων τα οποία παράγονται σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται από
άλλους φορείς εκτός των παραγωγών τους, πραγµατοποιείται
χωρίς να απαιτείται Κέντρο Διανοµής Τσιµέντου εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
γα. τα διακινούµενα προϊόντα προορίζονται είτε για ιδία χρήση
είτε για την παραγωγή και εµπορία δοµικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά µε σήµανση CE,
γβ. τα διακινούµενα προϊόντα µεταφέρονται µέσω σφραγισµένων µεταφορικών µέσων,
γγ. τα διακινούµενα προϊόντα παραλαµβάνονται και χρησιµοποιούνται απευθείας από τον τελικό χρήστη (παραλήπτη) χωρίς
να µεσολαβεί στάδιο ενδιάµεσης αποθήκευσης.
δ. Οι διακινητές χύδην τσιµέντου κατά τα παραπάνω υποχρεούνται να υποβάλουν κατά την είσοδο στη Χώρα των εν λόγω τσιµέντων στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
υπεύθυνη δήλωση ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την απαίτηση διακίνησης µέσω Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων.
2.α. Τα Κέντρα Διανοµής Τσιµέντων υποχρεούνται να πληρούν
τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1972, όπως εκάστοτε ισχύει, για τη διασφάλιση της διατήρησης της
ποιότητας, της ταυτότητας, της σήµανσης συµµόρφωσης CE και
της καταλληλότητας για την προβλεπόµενη χρήση του πιστοποιηµένου από τον παραγωγό χύδην τσιµέντων. Επίσης, τα σιλό
αποθήκευσης και τα Κέντρα Διανοµής πρέπει να έχουν χωρητικότητα ικανή, ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή, για κάθε τύπο
ξεχωριστά, του συνόλου των διακινούµενων ποσοτήτων µε το
ίδιο µεταφορικό µέσο των παραλαµβανόµενων από τον παραγωγό χύδην τσιµέντων. Τα τσιµέντα πρέπει να αποθηκεύονται
αµέσως µετά την παραλαβή τους. Κάθε σιλό αποθήκευσης πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.5.3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2.
β. Οι φορείς που ιδρύουν και λειτουργούν τα Κέντρα Διανοµής
Τσιµέντων είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ποιότητας, της
ταυτότητας, της σύνθεσης, των ιδιοτήτων, των µηχανικών αντοχών και της συµµόρφωσης των ήδη πιστοποιηµένων από τον παραγωγό τσιµέντων που αποθηκεύονται σε αυτά ή διακινούνται
µέσω αυτών, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης της
σήµανσης συµµόρφωσης CE.
γ. Η συµµόρφωση των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων µε τις
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απαιτήσεις της παραγράφου 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και
τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου βεβαιώνεται µε τη
χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος
έχει εγκριθεί για το πεδίο δραστηριότητας του Κανονισµού
305/2011 και του π.δ. 334/1994 και για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1971, σύµφωνα µε τη διαδικασία της υ.α. αριθ. Οικ. 3354/91/8.2.2001
(Β’ 149). Ο παραπάνω Φορέας Πιστοποίησης διενεργεί τους
απαιτούµενους ελέγχους και δοκιµές σύµφωνα µε το σύστηµα
αξιολόγησης της συµµόρφωσης των τσιµέντων µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειµένου να εκδοθεί
η Βεβαίωση Συµµόρφωσης που χορηγεί η αρµόδια υπηρεσία της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας κατά τη διαδικασία του υποπερίπτωσης
γ’ της περίπτωσης 3 της παρούσας.
δ. Το Πιστοποιητικό της παραπάνω υποπερίπτωσης γ’ µπορεί
να ανακληθεί εφόσον διαπιστωθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης
ότι δεν εφαρµόζονται από το ελεγχόµενο Κέντρο Διανοµής Τσιµέντων τα απαιτούµενα µέτρα, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου
και γενικότερα δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Ο Φορέας Πιστοποίησης κοινοποιεί την απόφαση ανάκλησης στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εντός προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από την έκδοσή της. Στην περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού, ανακαλείται αυτοδικαίως και η παραπάνω Βεβαίωση Συµµόρφωσης µε διαπιστωτική πράξη της αρµόδιας
υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3.α. Η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3325/ 2005 (Α’68), όπως ισχύει
µετά το ν. 3982/2011 (Α’143)- Β’ Μέρος «Απλοποίηση της Αδειοδότησης Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων».
β. Για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων απαιτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του ν.
3982/2011 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή, σύµφωνα µε τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του
νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του.
γ. Πριν τη χορήγηση της κατά την προηγούµενη παράγραφο
άδειας λειτουργίας, τα Κέντρα Διανοµής Τσιµέντων, εκτός από
τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο ν. 3325/2005 όπως ισχύει
µε το ν. 3982/2011, πρέπει να εφοδιαστούν µε Βεβαίωση Συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρ. 9 του προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 197-2, η οποία χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, επί τη βάσει του Πιστοποιητικού της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 2 της παρούσας υποπαραγράφου, καθώς και της διαπίστωσης ότι το Κέντρο διανοµής διαθέτει
σε ισχύ περιβαλλοντικούς όρους, κατά τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της αρ. πρωτ.
1958/2012 υ.α. «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011» (Β’ 21).
δ. Το Πιστοποιητικό, καθώς και η Βεβαίωση Συµµόρφωσης της
προηγούµενης υποπερίπτωσης γ’ αποτελούν απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, της
άδειας λειτουργίας Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων.
ε. Η µη συµµόρφωση του Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων µε τις
διατάξεις της παρούσας περίπτωσης 3 επισύρουν τις κυρώσεις
των διατάξεων του άρθρου 29 του
ν. 3982/2011.
4. Το διακινούµενο και διατιθέµενο τσιµέντο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και καταλληλότητας για τη
χρήση για την οποία προορίζεται όπως οι προδιαγραφές αυτές
προσδιορίζονται στον Κανονισµό πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και
να συνοδεύεται από τα νόµιµα φορολογικά και τελωνειακά έγγραφα κατά περίπτωση, καθώς και εκείνα που προσδιορίζονται
στους υφιστάµενους κανόνες διακίνησης εµπορίας και παροχής
υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.). Εφόσον το τσιµέντο διακινείται και διατίθεται συσκευασµένο, η συσκευασία του θα πρέπει να φέρει τη
σήµανση CE.
5. α. Η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχα-
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νίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου τόσο των εφαρµοζόµενων διαδικασιών όσο και του ελέγχου της συµµόρφωσης του προϊόντος
οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, τόσο στις εγκαταστάσεις των
Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων όσο και στις εγκαταστάσεις στις
οποίες διακινείται τσιµέντο σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις β’
και γ’ της περίπτωσης 1 της παρούσας. Οι φορείς των παραπάνω
εγκαταστάσεων υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να επιδεικνύουν στα αρµόδια όργανα εποπτείας αγοράς κάθε σχετικό µε
τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους στοιχείο που θα τους ζητηθεί.
β. Με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ε’ της περίπτωσης 3,
στους διακινητές τσιµέντου που παραβιάζουν τις διατάξεις της
παρούσας υποπαραγράφου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του π.δ. 334/1994. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Σε
περιπτώσεις υποτροπής, αν πρόκειται για φορείς Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων επιβάλλεται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της
παράβασης, η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης
της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης.
γ. Τα πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις της προσωρινής ή
οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής προστίµου
και διοικητικών κυρώσεων της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης οι παραβάτες έχουν δικαίωµα
ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης.
6. Υφιστάµενα Κέντρα Διανοµής Τσιµέντων που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις που προϋφίσταντο του παρόντος, οφείλουν, εντός
ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να προσαρµόσουν τη λειτουργία τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος και να εφοδιασθούν µε το Πιστοποιητικό
Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων και τη Βεβαίωση Συµµόρφωσης
της παρούσας υποπαραγράφου.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε προηγούµενη διάταξη που ρυθµίζει το ίδιο αντικείµενο. Η υ.α.
21720/2412003 (Β’1731), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει της υ.α.
1135/42/2009 (Β’ 263), καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Οι προϋποθέσεις περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου και περί
ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων που απαιτείται να
έχουν οι κάτοχοι Άδειας Εµπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ’)
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002 καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ/ΟΡΥΧΕΙΩΝ
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη και, σε περίπτωση που η σύµβαση µίσθωσης ή
η άδεια εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας,
η άδεια λειτουργίας επεκτείνεται αυτοµάτως και για όσο χρονικό
διάστηµα ισχύει η σύµβαση µίσθωσης ή η άδεια λειτουργίας.»
2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 1428/ 1984 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το δελτίο δραστηριότητας δεν απαιτείται να περιλαµβάνει
στοιχεία για την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων.»
β. Το στοιχείο 7 της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου µόνου της υ.α. 9373/27/29.6.1984 (Β’ 736) καταργείται.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984 αντικαθί-

9478

σταται ως εξής:
«2. Τα αναλογικά µισθώµατα προσδιορίζονται µε βάση τις ποσότητες των αδρανών υλικών που πωλούνται κάθε έτος και υπολογίζονται από τα τιµολόγια πωλήσεως που υποβάλλει ο
µισθωτής µαζί µε συγκεντρωτική κατάσταση µε τα στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες-τιµές) σε συνδυασµό µε τοπογραφική επιµέτρηση των ποσοτήτων του εξορυχθέντος πετρώµατος ή µε άλλη
πρόσφορη µέθοδο, όπως έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης,
διασταύρωση των υποβαλλόµενων στοιχείων µε τα υποβαλλόµενα στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. στοιχεία για την καταβολή
του ειδικού τέλους του άρθρου 19, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.»
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι περιορισµοί περί κατώτατων και ανώτατων ορίων ενιαίας έκτασης
των λατοµείων µαρµάρων προκειµένου να χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως, µε την εξαίρεση του ανώτατου ορίου ενιαίας
έκτασης 100.000 τετραγωνικών µέτρων, το οποίο εξακολουθεί
να ισχύει µόνο στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων µαρµάρων µε µίσθωση δια απευθείας σύµβασης
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 11, παράγραφοι 1α και 2, 17 παρ.
3 και 18 του π.δ. 285/1979 (Α’ 83).
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του π.δ. 285/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, ο Περιφερειάρχης, αφού λάβει
υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση περί της έγκρισης ή µη της µίσθωσης δια απευθείας σύµβασης της αιτούµενης λατοµικής έκτασης, µετά από προηγούµενη γνώµη της Επιτροπής Βιοµηχανίας, η οποία γνωµοδοτεί
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων µίσθωσης απευθείας σύµβασης και τους περιληφθησόµενους στη σύµβαση όρους του άρθρου 5 του παρόντος.»
6. Το στοιχείο 7 της περίπτωσης Α’ και το στοιχείο 7 της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 669/1977 (Α’
241) καταργούνται.
7. Η παράγραφος 12.1.1.3 του άρθρου 12 του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υ.α.
Δ14/19164/1997 (Β’ 315) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.α. Το άρθρο 2 του π.δ. 14/2007 (Α’ 10) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδροµίου επιτρέπεται
σε ενιαίο γήπεδο κείµενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών
εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά προστατευόµενων
περιοχών, το οποίο είναι προσβάσιµο µε τα µέσα µεταφοράς.»
β. Οι παράγραφοι 1β και 5 του άρθρου 3, το στοιχείο 1α της
παραγράφου I’ του άρθρου 4 και το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 14/2007 καταργούνται.
2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.2. και η περίπτωση γ’
της παραγράφου 2.3. του άρθρου 1 της κ.υ.α. 12061/19.7.2007
«Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού
(ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.
3299/2004» (Β’ 1393) καταργούνται.
3. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1 της
κ.υ.α. 2356/1995 «Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας»
(Β’ 986) καταργείται.
4. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν απαιτείται η
προβλεπόµενη στην κ.υ.α. 23908/1991 «Καθορισµός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δηµιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την
υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990» (Β’ 208)
έγκριση σκοπιµότητας για τη δηµιουργία Συνεδριακού Κέντρου.
β. Τα εδάφια 2.2.3 και 3.1.3 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 23908/
1991 καταργούνται.
5. α. Η ίδρυση θεµατικών πάρκων γίνεται είτε αυτοτελώς είτε
σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακά καταλύµατα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή των καταλυµάτων επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, ιδίως αυτές που ισχύουν για την περιοχή, όπως
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ρυθµίσεις για τη χρήση γης, χωροταξικοί, πολεοδοµικοί ή άλλοι
περιορισµοί. Είναι δυνατόν η συνδυασµένη χρήση να επιτραπεί
µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού, που εκδίδεται
µετά από γνωµοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή της ΕΕ των Οργανισµών
ΡΣ στις περιοχές επιρροής τους, καθώς και του οικείου Ο.Τ.Α..
Η µεµονωµένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται µετά από ΣΜΠΕ και
υπό την προϋπόθεση ότι η κλίµακα του έργου και η χρήση δεν
έρχεται σε σύγκρουση µε τα εγκεκριµένα χωρικά σχέδια, µε
άλλες προωθούµενες ή επιδιωκόµενες χρήσεις και µε την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 και οι παράγραφοι 3 και 7
του άρθρου 3 της κ.υ.α. 16793/2009 «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β’ 2086) καταργούνται.
6. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου, που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 530992/1987 απόφαση του ΓΓ ΕΟΤ και
αφορά τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ),
παρέχεται εάν συντρέχουν οι περιοριστικά περιγραφόµενες στην
ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις.
7. Το άρθρο 155 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) καταργείται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α’ και το τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 43/2002 (Α’ 43) καταργούται.
9. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υ.α.
Τ/6888/2003 «Καθορισµός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδροµικών Κέντρων» (Β’ 959) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1.α. Το στοιχείο α’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η2
του ν. 4093/2012 καταργείται.
β. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«Επιτρέπεται η µεταφορά άνευ κοµίστρου πελατών τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) µε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης
οχήµατα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυµάτων είτε κατόπιν χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά τις κείµενες διατάξεις, από τα σηµεία
αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και
τους συνεταιρισµούς Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.
3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/ 2012 (Α’ 82) να
συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική εκµίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε τουριστικά καταλύµατα, µε κόµιστρο
που διαµορφώνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών για
τη µεταφορά των πελατών των καταλυµάτων από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων
και αντίστροφα.»
2. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/ 2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και
5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), και σε εταιρείες και
συνεταιρισµούς Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων,
που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3109/2003
(Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), η ολική εκµίσθωση µε οδηγό µέσω προκρατήσεως µε αντίστοιχη σύµβαση
ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης
(ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευοµένης της µεταφοράς επιβατών µε
κόµιστρο µε τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα
περιλαµβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά
οχήµατα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»
3.α. Η παράγραφος ιε’ του άρθρου µόνου της κ.υ.α. 537154/
188/5.12.1994 «Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού
σήµατος λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Εκµίσθωσης δικύκλων µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε.» (Β’ 899) καταργείται.
β. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υ.α. 16598/
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2010 τροποποιείται ως εξής:
«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηµατίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της υ.α. 16598/2010 «Όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού» (Β’ 2189) καταργείται.
5.α. Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.
άνευ οδηγού δύνανται να εκµισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα
οχήµατα, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 48145/ 2327/8.8.2003 (Β’ 1207) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δήµου, που εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, δύναται να ορίζεται ανώτατο ποσοστό των οχηµάτων του
προηγούµενου εδαφίου επί της συνολικής δυναµικότητας της
επιχείρησης, που δύνανται να εκµισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού,
ιδίως για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της
ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Το ως
άνω ποσοστό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναµικότητας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία των τριών (3) µηνών παρέλθει άπρακτη, η
εκάστοτε επιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθµό των εκµισθούµενων τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων της. Η απόφαση
του οικείου Δήµου δύναται να τροποποιείται αιτιολογηµένα ετησίως.
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της µε αριθ. 16598/
29.12.2010 (Β’ 2189) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού,
όπως ισχύει, καταργείται.
γ. Η παρούσα περίπτωση τίθεται σε ισχύ έξι (6) µήνες από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού.
6. α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
711/1977 (Α’ 284) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και µεταχειρισµένα
τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Τα µεταχειρισµένα τουριστικά
λεωφορεία δηµόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει
να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας µέλους της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. και να εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών ρύπων EURO
V ή µεταγενέστερη.»
β. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
711/1977 καταργείται.
7. α. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης αγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου µόνου της υ.α. 14340/7.11.2011 (Β’ 2537) που
απαιτείται για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης, εφόσον η αίτηση για την έγκριση
θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας
χρήσης υποβάλλεται από Τ.Ε.Ο.Μ., αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για τα πρώτα δέκα οχήµατα της επιχείρησης και εκατό (100) ευρώ για κάθε ένα από τα
επόµενα πέραν του παραπάνω αριθµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της απόφασης αυτής.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου µόνου της υ.α.
14340/2011 (Α’ 284), όπως ισχύει, καταργείται.
γ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που
έχουν θέσει σε κυκλοφορία έξι (6) ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης και έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 6.000 ευρώ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περίπτωση αγ’ της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του
άρθρου µόνου της υ.α. 14340/7.11.2011, όπως ισχύει, υποχρεούνται να τη συµπληρώσουν ανάλογα, σύµφωνα µε οριζόµενα
στην παρούσα υποπαράγραφο εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση,
µε την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχηµάτων για τα οποία δεν έχει
κατατεθεί η προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή ανακαλείται µε
απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού (ΠΥΤ).
8. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α’ 284)
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αντικαθίσταται εξής:
«4. Το µεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από δηµόσιας
χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από
επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις
Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση που η µεταφορά
προσώπων σε οργανωµένες εκδροµές και περιηγήσεις εντός και
εκτός της χώρας, καθώς και η µεταφορά µαθητών για πραγµατοποίηση εκδροµών των περιπτώσεων β’και ζ’ της παρ. 1 του παρόντος πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο οργανωµένου ταξιδίου
της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόµενο έργο διενεργείται από δηµόσιας χρήσης Τουριστικά
Λεωφορεία για λογαριασµό τουριστικού γραφείου.»
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Όταν το µεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται
για λογαριασµό τουριστικού γραφείου από δηµόσιας χρήσης
Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από
Τ.Ε.Ο.Μ., συνάπτεται ειδική προς τούτο έγγραφη σύµβαση, της
οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα
και η οποία είναι δυνατόν να αφορά µεµονωµένη µεταφορά ή µεταφορές ή και µακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης
του συµβατικού έργου έναντι των επιβατών ο µεν νοµιµοποιούµενος προς µεταφορά επιχειρηµατίας του ειδικού τουριστικού
λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηµατίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας».
γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.15: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3498/2006 (Α’ 230)
καταργείται.
2. Η παράγραφος 2 άρθρου 45 του ν. 3498/2006 καταργείται.
3. α. Το άρθρο 37 του ν. 3498/2006 και οι κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, για τις Ελάχιστες Τιµές Ενοικιαζόµενων Δωµατίων, Ενοικιαζόµενων Επιπλωµένων Διαµερισµάτων, Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών και Επαύλεων,
καταργούνται.
β. Η απόφαση Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ 515237/2012 (Β’ 1391)
«Θεώρηση τιµών Ενοικιαζόµενων Δωµατίων, Ενοικιαζόµενων Επιπλωµένων Διαµερισµάτων, Τουριστικών Επιπλωµένων Κατοικιών
και Επαύλεων» καταργείται.
4. Το άρθρο 8 του π.δ. 33/1979 (Α’ 10) καταργείται.
5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 της υ.α. 2868/2004
«Κανονισµός Ορειβατικών Καταφυγίων» (Β’ 398) καταργούνται.
6. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 31α του ν. 2160/ 1993 (Α’
118) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι Ειδικοί Κανονισµοί των τουριστικών λιµένων καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρµόδια
υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού για έγκριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5.»
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υ.α.
Τ/9803/2003 (Β’ 1323) και κάθε διάταξη που αναφέρεται σε υποχρέωση έγκρισης ή γνωστοποίησης τιµολογίων για τις παρεχόµενες στους τουριστικούς λιµένες υπηρεσίες καταργούνται.
7. Η παράγραφος 15 άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (Α’ 29) καταργείται.
8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993, όπως
ισχύει, καταργείται.
9. Κάθε διάταξη στην οποία προβλέπεται υποχρέωση παρόχων
ξενοδοχειακών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων που προσφέρουν
υπηρεσίες διαµονής τουριστών ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, σε προηγούµενη έγκριση, γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή
ενηµέρωση περί των τιµών τους καταργείται.
10. Οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου
τίθενται σε ισχύ την 1.1.2015.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.16: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
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1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του
ν. 2160/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 158 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), τροποποιείται ως εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συµπλήρωση, έγκριση
των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης του
τουριστικού λιµένα ή τη µετατροπή υπάρχοντος λιµένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώµη της πιο πάνω Επιτροπής σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόµου
αυτού.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή της αίτησης
µε όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων αποφαίνεται για τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων δηµιουργίας
της µαρίνας και γνωµοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωµοδότησης
της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.
Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τροποποίηση αυτής,
των επιτρεπόµενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισµών δόµησης, των απαιτούµενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για
τη διάνοιξη εσωτερικών λιµενο-λεκανών, καναλιών ή/και διαµόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδοµής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και
των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, µετατροπή, µετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση και λειτουργία της µαρίνας
εκδίδεται, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Τουρισµού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη
της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 καταργείται.
3. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του ν. 2160/1993 καταργείται.
4. α. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 17
του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 δεν έχει εφαρµογή ως προς την
εταιρία «Εταιρία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2160/
1993 καταργείται.
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 3498/2006 καταργείται.
δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α’ 82)
καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.17: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η
κ.υ.α.
59/9.11.2010 «Καθορισµός του ύψους της εισφοράς σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3872/2010» (Β’ 1766) καταργείται.
2. Ο ν. 3185/1955 (Α’ 91) καταργείται.
3. Το π.δ. 12/19 Μαΐου 1923 καταργείται.
4. α. Τα άρθρα 11, 14, 15 και 16 της απόφασης ΓΓ ΕΟΤ
503007/1976 (Β’ 166), που κυρώθηκαν µε το άρθρο 8 του ν.
1652/1986, καταργούνται.
β. Το β.δ. 436/25.6-6.7.1961 «Περί χαρακτηρισµού επιχειρήσεων ως Τουριστικών» (Α’ 111) καταργείται, µε εξαίρεση τις παραγράφους β’, ε’και στ’ του άρθρου 1 αυτού.
5. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.
4049/2012 (Α’ 35) εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος για όλους τους παραχωρησιούχους ή µισθωτές ιαµατικών πηγών, οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως τοπικής ή τουριστικής σηµασίας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3498/2006, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του παραχωρησιούχου και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
ή αναπτυξιακές εταιρείες αυτών.
6. Στην παράγραφο Η’ του άρθρου 173 του π.δ. 14/1999 (Δ’
580) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«4. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του άρθρου 173 του παρόντος για την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και
την προστασία από το θόρυβο καταλαµβάνουν όλες τις υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις. Υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν νοµίµως µε τους όρους και
περιορισµούς που τους έχουν επιβληθεί για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της παραγράφου Ζ’
του άρθρου 173 του π.δ. 14/1999. Μετά την άπρακτη παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν έχει συµµορφωθεί µε αυτές.»
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του β.δ. της 13/ 29.4.1955
(Α’ 105), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 2160/1993 και από την παράγραφο 4 του άρθρου
6 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις ανώνυµες εταιρίες το δικαίωµα του εκλέγεσθαι έχει το
πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε
απόφασή του.»
8. α. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.
4002/2011 (Α’180) καταργείται.
β. Η παρούσα περίπτωση δεν καταλαµβάνει όσους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή στο άρθρο 10 του ν. 4002/2011.
9. Η υπαγωγή τουριστικών καταλυµάτων σε καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης είναι δυνατόν να αφορά µέχρι ποσοστού
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής σε κλίνες δυναµικότητας των τουριστικών καταλυµάτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους µορφή. Στο υπόλοιπο ποσοστό της δυναµικότητάς
τους θα ισχύει το σύνηθες για την κάθε λειτουργική µορφή καθεστώς λειτουργίας και εκµετάλλευσης. Κάθε αντίθετη διάταξη
καταργείται.
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία
µπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου
τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
1 του ν. 393/1976 (Α’ 199). Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν
στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδροµής
των νοµίµων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης, η οποία
γνωστοποιείται στην αρµόδια ΔΟΥ και στον EOT και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθµιζόµενη
περίπτωση, στη θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από την οικεία Δ.Ο.Υ..»
11. Τα άρθρα 1 έως 6, το άρθρο 8, οι παράγραφοι 3 και 4 του
άρθρου 11 και το άρθρο 18 του ν. 431/1937 καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.18: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
1. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε και καθίσταται προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιµελητήριο σύµφωνα µε
το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), η αρµοδιότητα χορήγησης
άδειας των επιµελητηρίων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στο επιµελητήριο.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005 (Α’ 68)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελµατικών εργαστηρίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόµιµα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής είναι
δυνατή µε τη µεταφορά της µίας από αυτές στη θέση της
άλλης.»
3. Το άρθρο 21 του ν. 3325/2005 καταργείται.
4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3333/2005 (Α’ 91)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. «Εµπορευµατικό Κέντρο» είναι ένα οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, διαρθρωµένων υπηρεσιών και υποδοµών
διαφορετικών µέσων µεταφοράς, που ιδρύεται και λειτουργεί σε
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περιοχή, όπου επιτρέπονται δραστηριότητες για εξυπηρέτηση
συνδυασµένων µεταφορών.»
β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 και η παράγραφος 2
του άρθρου 3 του ν. 3333/2005 καταργούνται.
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ’
270) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παρ. 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εφόσον αποδεδειγµένα βρίσκονται σε λειτουργία η οποία βεβαιώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.19: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη µεταφορά ευπαθών και µη ευπαθών προϊόντων και µε Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα
οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τον ν.1959/1991
(Α’ 123) για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήµατα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσµατα για τη στεγανοποίηση του ενός διαµερίσµατος
από το άλλο. Τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα, καθώς και η
ύπαρξη των χωρισµάτων αναγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.
2. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/ 2010
(Α’ 174) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους
στάθµευσης των οχηµάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις
για τη φύλαξη και συντήρησή τους, µπορεί στις εγκαταστάσεις
αυτές να διατηρεί δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία.»
β. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/ 2010 καταργούνται.
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ε’ της εγκυκλίου
Β1/8535/980/2012 καταργείται.
3. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του
ν.δ. 49/1968 (Α’ 294), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
1959/1991 (Α’ 123) και την παράγραφο 17 του άρθρου 13 του ν.
2328/1995 (Α’ 159), καταργείται.
β. Η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Γ’ της υ.α. Α2/29542/
5347/1991 καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4155/2013 (Α’ 120)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέχρι τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στο άρθρο 9, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β
του ν. 2362/1995, δύνανται να χρησιµοποιούν το σύνολο ή µέρος
του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση και εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεών τους, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµενα στη σχετική
διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 4155/ 2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά στην Κεντρική
Διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, όπως
ισχύει, είναι την 1.7.2014.
3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/ 1995, όπως
ισχύει, είναι την 1.10.2014.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων του παρόντος, η
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εφαρµογή του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση του άρθρου 7 του παρόντος.»
5. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2014. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων που διενεργήθηκαν χωρίς χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ κατά το διάστηµα από 1.1.2014 έως τη δηµοσίευση του
παρόντος και οι πράξεις των αναθετουσών αρχών που εκδόθηκαν
κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα στο πλαίσιο αυτών ή για την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συµβάσεων δεν πάσχουν εξ αυτού
του λόγου και παράγουν όλα τα έννοµα αποτελέσµατά τους.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.21: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/7
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η υποπαράγραφος Ζ.10. του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής που αφορούν µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις, οι
οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, δικάζονται κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντοµότερη, κατά το δυνατόν, δικάσιµο. Ο εκτελεστός
τίτλος επί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την κατάθεσή τους. Στο
ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν περιλαµβάνονται οι προθεσµίες
κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων και οι καθυστερήσεις για τις
οποίες ευθύνεται ο πιστωτής.
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.
3. Η παρούσα περίπτωση εφαρµόζεται µε τους ίδιους όρους
σε όλους του πιστωτές που είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης
κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/186 (Α’ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειµένων στο φόρο αυτόν.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.23: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. α. Στο άρθρο 2 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος
6 ως εξής:
«6. «Μηχανική»: η δραστηριότητα που πραγµατεύεται την
εφαρµογή της τεχνικής, επιστηµονικής και µαθηµατικής γνώσης
µε σκοπό την αξιοποίηση των νόµων της φύσης και των φυσικών
πόρων για το σχεδιασµό και την επεξεργασία υλικών, δοµών, µηχανισµών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστηµάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγµάτωση ενός επιθυµητού αντικειµενικού στόχου.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. «Επαγγελµατικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες που
σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Μηχανικής, στις διάφορες
επί µέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες: α) εκπόνησης των
µελετών που έχουν ως αντικείµενο τη σχεδίαση της ασφαλούς
λειτουργίας πάσης φύσεως εξοπλισµού, κύριου ή βοηθητικού,
συστατικού ή παραρτήµατος, µιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης
εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκα-

9482

τάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της, στ) χειρισµού εξοπλισµού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών επί
εγκαταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι
περιοριστικές.»
2. α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατηγορίες που αφορούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος αναφορικά µε τις κατωτέρω αναφερόµενες εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, ββ) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και µεταλλευµάτων,
γγ) εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού
ρεύµατος, φυσικού αερίου και ατµού, εε) εγκαταστάσεις δικτύων
εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και πάσης
φύσεως λέβητες, στστ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ζζ) µη σταθερά µηχανήµατα και εξοπλισµός, ηη) εγκαταστάσεις
συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, θθ) εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων, ιι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών και ιαια) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών,
καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών
προϊόντων.»
β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η µνεία των παραπάνω κατηγοριών α’ και β’ είναι ενδεικτική
και όχι περιοριστική.»
3. α. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Αν ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει µία
ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3,
είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή
ισότιµης σχολής της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και αυτό µπορεί να διαπιστώνεται
αντικειµενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί µε την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 11.
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µπορούν να τίθενται περιορισµοί ως προς τη
δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων ή
τµηµάτων αυτών, των οποίων η σχεδίαση παρουσιάζει ιδιαίτερη
πολυπλοκότητα (σύνθετα προβλήµατα µηχανικής τα οποία δεν
έχουν προφανή λύση, δηλαδή δεν µπορούν να επιλυθούν µε ήδη
αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες ή διαδικασίες ή πρότυπα ποιότητας ή πρωτόκολλα ενεργειών ή συγκεκριµένους κώδικες, αλλά απαιτούν πρωτοτυπία
στην ανάλυση) ή η λειτουργία τους παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρισµένων επιστηµονικών µελετών.
Τα προεδρικά διατάγµατα του προηγούµενου εδαφίου εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελµάτων του άρθρου 10, η οποία λαµβάνεται µετά από γνωµοδότηση
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, και προβλέπουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις απόκτησης άδειας για την άσκηση των ως
άνω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου ή για
την καύση πυροτεχνηµάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία
εκδίδεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9
του παρόντος άρθρου.»
β. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας παρέχεται στο
ΤΕΕ προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση του παρόντος νόµου για την κατάθεση στην Επιτροπή του άρθρου 10 του
ν. 3982/2011 σχετικής γνωµοδότησης και προθεσµία δύο (2)
µηνών από τη λήψη της γνωµοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή
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για υποβολή της εισήγησής της.
γ. Η κατά τα προεδρικά διατάγµατα 112/2012 (Α’ 197),
113/2012 (Α’ 198), 114/2012 (Α’ 199), 115/2012 (Α’ 200), 1/2013
(Α’ 3) και 108/2013 (Α’ 141) χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας
στους Μηχανικούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 6422/1934 (Α’ 412) επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωµατούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης
σχολής της αλλοδαπής, το γνωστικό αντικείµενο σπουδών των
οποίων αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της δραστηριότητας της
Μηχανικής.
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την
έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα µαζί µε τα διπλώµατα ή πτυχία που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της προηγούµενης παραγράφου και τη,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδροµή των αντικειµενικά διαπιστούµενων προϋποθέσεων, όπως
αυτές προσδιορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4Α καταργούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των
προεδρικών διαταγµάτων και των υπουργικών αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934, που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα αδειοδότησης των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α’, β’, δ’ και η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά το µέρος που αφορούν τα θέµατα
αυτά.»
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων 2, 3 και 4 της
παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, όπως τροποποιείται µε την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου, η
ισχύς των ρυθµίσεων που εισάγονται µε την παρούσα υποπαράγραφο αρχίζει από 1.1.2015.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων
Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α’ 244) και
η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή
σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
(Α’ 56) καταργούνται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (Α’ 153)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες
άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του
έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται µε ποινή
ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικά
για αιτήµατα αδειοδοτήσεων καταστηµάτων λιανικής πώλησης
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η ανωτέρω έγκριση χορηγείται
µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»
2. Το άρθρο 1 του ν. 358/1976, όπως ισχύει, καταργείται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΣΥΝΕ-
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ΠΕΙΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ
1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ.Ζ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’122), όπως ισχύει, συµπληρώνεται
ως εξής:
«ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ»
2. Μετά την εσωτερική παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Ζ.2
της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’122), όπως
ισχύει, προστίθεται νέα εσωτερική παράγραφος 4α ως εξής:
«4.α.i. Στους µόνιµους και στους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας , σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του
ν. 4172/2013 (Α’167) και, στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους
σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δηµόσιο
καταβάλλει αποζηµίωση απόλυσης ειδικά και µόνο λόγω κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισµό του ποσού αποζηµίωσης, ως
βάση λαµβάνεται ο βασικός µισθός του υπαλλήλου κατά την ηµεροµηνία που τέθηκε σε διαθεσιµότητα και ως χρόνος υπηρεσίας
υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28
του ν. 4024/ 2011 (Α’ 226), ο χρόνος που µεσολάβησε µέχρι τη
θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς και ο
χρόνος διαθεσιµότητας. Κατά τα λοιπά, η αποζηµίωση υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
55 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191), όπως ισχύει. Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο µεν επικουρικά ασφαλισµένο το 40%,
στο δε µη επικουρικά ασφαλισµένο το 50% της ως άνω προβλεπόµενης αποζηµίωσης.
Οι αποδοχές διαθεσιµότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συµψηφίζονται στην ως άνω αποζηµίωση απόλυσης, την
οποία και µειώνουν αναλόγως ως εξής:
Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία µέχρι τρία (3) έτη δεν συµψηφίζεται κανένα ποσό. Για υπηρεσία από τρία (3) έτη και µία ηµέρα
έως έξι (6) έτη συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας µισού
µήνα. Για υπηρεσία από έξι (6) έτη και µία ηµέρα έως δώδεκα
(12) έτη συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας ενός µήνα, για
υπηρεσία από δώδεκα (12) έτη και µία ηµέρα έως δεκαοκτώ (18)
έτη συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας δύο (2) µηνών, για
υπηρεσία από δεκαοκτώ (18) έτη και µία ηµέρα έως είκοσι τέσσερα (24) έτη συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας τριών
(3) µηνών. Τέλος για υπηρεσία από είκοσι τέσσερα (24) έτη και
µία ηµέρα και άνω συµψηφίζονται αποδοχές διαθεσιµότητας τεσσάρων (4) µηνών.
Η ανωτέρω αποζηµίωση, µετά και τον προβλεπόµενο ως άνω
συµψηφισµό, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 15.000 ευρώ.
Υπάλληλοι που λαµβάνουν την αποζηµίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καµία άλλη αποζηµίωση για
την ίδια αιτία.
Η αποζηµίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορολογείται
όπως κάθε άλλη αποζηµίωση διακοπής σχέσεως εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται
ο υπόχρεος για την καταβολή, ο τρόπος της καταβολής, η διαδικασία, το ύψος της αποζηµίωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι των
οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ’ εφαρµογήν των ως άνω
διατάξεων, για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
ii. Οι υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης i, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται, δικαιούνται το επίδοµα ανεργίας, καθώς
επίσης και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), υπό τις
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προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων, έστω και αν δεν είχαν
υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισµού.
Για την καταβολή των ανωτέρω λαµβάνονται υπόψη, αντί του
εγγράφου καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η σχετική
πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης και, αντί των ηµερών εργασίας απασχόλησης, ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που
κατά την υποπαράγραφο Θ.1. υπολογίζεται για την καταβολή της
αποζηµίωσης απόλυσης.
Τα δικαιολογητικά που, κατά τις οικείες διατάξεις, απαιτούνται
για την καταβολή του επιδόµατος ανεργίας και των άλλων παροχών περιορίζονται σε εκείνα που είναι συµβατά µε το χαρακτήρα
της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον τρόπο λύσης αυτής.
Οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπάλληλοι του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. οι
οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και στη συνέχεια απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους, µπορούν να εντάσσονται σε ειδικά
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται
το ειδικότερο περιεχόµενο και οι στόχοι των ως άνω προγραµµάτων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής σε αυτά, η
διάρκειά τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
iii. Το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης εκδίδει την
πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου.
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α’
και Β’ Βαθµού, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρµόδιο
όργανο διοίκησης εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιµότητας, εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι., σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρµόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του καθεστώτος
διαθεσιµότητας, εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ.2 της
παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 122), όπως
ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η διαθεσιµότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση
διαπιστωµένης εγκυµοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός
του διαστήµατος της διαθεσιµότητας, παρατείνεται µέχρι την
ηµέρα του τοκετού και επιπλέον διάστηµα δώδεκα (12) µηνών
µετά από αυτόν, ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή
όχι.
Το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας υπαλλήλου, η οποία
τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου της διαθεσιµότητας, παρατείνεται για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών µετά την
ηµέρα του τοκετού. Η υπάλληλος οφείλει να προσκοµίσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή µε υπεύθυνη δήλωση (ν.
1599/1986) της ενδιαφερόµενης που συνοδεύεται απαραίτητα
από βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου ότι το νεογνό δεν γεννήθηκε
ζωντανό.
H εγκυµοσύνη αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση
(ν.
1599/1986) της εγκύου, που συνοδεύεται απαραίτητα από τα
αποτελέσµατα σχετικής εξέτασης εργαστηρίου καθώς και από
βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου, στην οποία γίνεται µνεία για τη,
µέχρι το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης αυτής, διανυθείσα διάρκεια της κύησης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
υπηρεσία της ενδιαφερόµενης εντός του αρχικού χρόνου της
διαθεσιµότητας ή το αργότερο εντός µηνός από τη λήξη του, εάν
η εγκυµοσύνη δεν µπορούσε να διαπιστωθεί εντός του αρχικού
χρόνου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ύπαρξη διαπιστωµένης εγκυµοσύνης δηµιουργεί υποχρέωση ανάκλησης της πράξης
λύσης της υπαλληλικής σχέσης που τυχόν είχε εκδοθεί εντωµεταξύ.
Η για οποιονδήποτε λόγο πρόωρη διακοπή της εγκυµοσύνης
δηλώνεται αµέσως από την ενδιαφερόµενη στην υπηρεσία της
εγγράφως.
Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακοπή της εγκυµοσύνης ή η δια-
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κοπή αυτής, που οφείλεται στους λόγους των περιπτώσεων β’,
γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, θεωρείται δικαιολογηµένη και συνεπάγεται τη
διακοπή της παράτασης της διαθεσιµότητας και τη λύση της
υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου, που επέρχονται αυτοδικαίως µετά την πάροδο ενός µηνός από τη διακοπή της εγκυµοσύνης.
Η διακοπή της εγκυµοσύνης που πραγµατοποιείται µε τη βούληση της εγκύου και δεν οφείλεται στους λόγους των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 304 του
Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, θεωρείται αδικαιολόγητη και επιφέρει αυτοδικαίως τη διακοπή της παράτασης της διαθεσιµότητας και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, που επέρχονται
αυτοδικαίως από τη διακοπή της εγκυµοσύνης, δηµιουργεί δε
την υποχρέωση στην υπάλληλο να επιστρέψει, ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες, τις αποδοχές διαθεσιµότητας που έλαβε και που
αντιστοιχούν στη, λόγω της εγκυµοσύνης, παράτασή της.
Στις περιπτώσεις των αµέσως ανωτέρω δύο παραγράφων, η
διαπίστωση της διακοπής της παράτασης της διαθεσιµότητας
και της λύσης της υπαλληλικής σχέσης διαπιστώνονται µε την
έκδοση σχετικής πράξης που εκδίδεται από το όργανο, το οποίο,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, είναι κάθε φορά αρµόδιο για
την έκδοση πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης.
Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακοπή της εγκυµοσύνης ή εκείνη
που πραγµατοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του Ποινικού Κώδικα,
όπως ισχύει, αποδεικνύεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η
ύπαρξή της, χωρίς να απαιτούνται αποτελέσµατα εξέτασης εργαστηρίου, εάν η διακοπή της εγκυµοσύνης συνέβη υπό συνθήκες που εκ των πραγµάτων ή µε βάση τους κανόνες της ιατρικής
επιστήµης δεν θα ήταν δυνατή, αναγκαία ή απαραίτητη η πραγµατοποίηση σχετικής εξέτασης σε εργαστήριο.
Η διακοπή της εγκυµοσύνης, που δεν αποδεικνύεται µε τον ως
άνω τρόπο, θεωρείται αδικαιολόγητη για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
Η υπάλληλος που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες καταστάσεις, που σχετίζονται µε υφιστάµενη ή διακοπείσα εγκυµοσύνη, υποχρεούται να δέχεται την επίσκεψη
ελεγκτή ιατρού.
Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι, οι οποίες
είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ii της παραγράφου 1.δ. του
άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) Ως προς τα νοµικά πρόσωπα: για όσο διάστηµα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού Δηµοσίου και από τη διαδικασία πληρωµής
µέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε
µορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ν. 4172/2013
Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όπως
ισχύει εφαρµόζονται και στους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε
διαθεσιµότητα δυνάµει των άρθρων 80, 81, 82 και 93 του ν.
4172/2013 (Α’ 167).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Στην εσωτερική παράγραφο 1 περίπτωση β’της υποπαρ. Ζ2
της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Υπάλληλοι οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους
στο πλαίσιο της ως άνω υποχρεωτικής µετάταξης, δεν έχουν το
δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για την εκούσια µετάταξή τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και παραµένουν σε διαθεσιµότητα
µέχρι τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιµότητας.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1: ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(Μ.Η.Ν.)
1. Το άρθρο 33 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων
Ηµερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), ως εξής: α) δηµόσιων Μ.Η.Ν.
στα δηµόσια Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. (Μ.Η.Ν.–Ε.Σ.Υ.), β) δηµόσιων
Μ.Η.Ν. στις δηµόσιες µονάδες της Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. (Μ.Η.Ν.–
Π.Ε.Δ.Υ.), γ) αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. (εκτός ιδιωτικών κλινικών) και δ) Μ.Η.Ν. ως µονάδες ιδιωτικών κλινικών.
2. Ως Μ.Η.Ν. ορίζεται η υγειονοµική µονάδα η οποία παρέχει
υπηρεσίες υγείας θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις
οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία
και νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Οι Μ.Η.Ν. – Ε.Σ.Υ. δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν
σε:
α. Νοσοκοµεία δυναµικότητας 400 και άνω κλινών, εκτός του
κτιριακού συγκροτήµατος αυτών, στα οποία υπάγονται οργανικά
και διοικητικά και αποτελούν αυτοτελείς αποκεντρωµένες υγειονοµικές µονάδες αυτών, µε ειδική στελέχωση και εξοπλισµό, µε
συνέχιση λειτουργίας της υφιστάµενης Βραχείας Νοσηλείας.
β. Νοσοκοµεία δυναµικότητας 400 και άνω κλινών, εντός του
κτιριακού συγκροτήµατος αυτών, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς υγειονοµικές µονάδες αυτών, µε ειδική στελέχωση και εξοπλισµό.
γ. Νοσοκοµεία δυναµικότητας κάτω των 400 κλινών, χωροταξικά στον ίδιο χώρο µε αυτά, τα οποία λειτουργούν παράλληλα
µε τα υφιστάµενα Τµήµατα Βραχείας Νοσηλείας.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του
ΚΕ.Σ.Υ., καταρτίζεται, τροποποιείται και συµπληρώνεται ο λεπτοµερής κατάλογος των ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών
πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Μ.Η.Ν..
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του
ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισµός για την ίδρυση,
ανάπτυξη και λειτουργία των Μ.Η.Ν., η σύνθεση του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού προσωπικού, οι αναγκαίες
ειδικότητες, καθώς και οι λεπτοµέρειες για τη διοικητική και επιστηµονική διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία παραποµπής σε αυτές, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Στην ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο
έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στις Μ.Η.Ν.
της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του παρόντος.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του
ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται τα δηµόσια νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε τα
οποία αναγκαία διασυνδέονται επιστηµονικά οι Μ.Η.Ν. των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του παρόντος.
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν στη σύναψη συµβάσεων µεταξύ Μ.Η.Ν. και
Ασφαλιστικών Φορέων.
7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, µετά από
γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζηµιώνονται οι Μ.Η.Ν.»
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2. Όπου στις ως άνω περιπτώσεις απαιτείται έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας ή/και κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., αυτή εκδίδεται
εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος στο ΚΕ.Σ.Υ..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
Ε.Κ.Α.Β. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Α. Διαθεσιµότητα
1. Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων,
οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014
σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία,
µετατάσσονται/µεταφέρονται, µετά από αίτησή τους, µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β’,
σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για το σκοπό αυτόν στον
κλάδο ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., όπως προβλέπεται µε την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (A’ 288).
Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας
καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα
προέλευσης οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι
εισφορές αυτές, από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα
και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται
στο 75% των αποδοχών αυτού.
2. Στον κλάδο ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. δύναται να µεταταχθούν/µεταφερθούν, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων του άρθρου 8 του π.δ. 348/1996 (Α’ 229), όπως έχει
αντικατασταθεί µε την υπ’ αριθµ. Υ4δ/49901/4.7.2002 (Β’ 860)
κοινή υπουργική απόφαση, υπάλληλοι νοσοκοµείων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού
(ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, οι
οποίοι κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου
υπηρετούν στους αντίστοιχους κλάδους ή/και ειδικότητες και κατέχουν τα τυπικά προσόντα των άρθρων 20 και 21 του π.δ. 50/2001
(Α’ 39) και παρ. 13, άρθρο µόνο του π.δ. 347/2003 (Α’ 315).
Η µετάταξη/µεταφορά στο Ε.Κ.Α.Β. όσων εκ των ανωτέρω
υπαλλήλων δεν κατέχουν την προβλεπόµενη επαγγελµατική
άδεια οδήγησης (τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας) γίνεται σε αντίστοιχες των προσόντων που κατέχουν συνιστώµενες προσωποπαγείς
θέσεις, οι οποίες καταργούνται µετά τη για οποιαδήποτε λόγο
αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, µε ταυτόχρονη δέσµευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας δεκαπέντε (15) ηµερών όσοι εκ
των ανωτέρω περιγραφοµένων υπαλλήλων εµπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και
άνω,
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παρ. 1 έως 3, του άρθρου
πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων
µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί
σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία
των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός
ισχύει σήµερα και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδηµα του
εξαρτώµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ’ αποκλειστικότητα, τη γονική µέριµνα τέκνου,
συνοικεί µε αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
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εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του εξαρτώµενου τέκνου
δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης, δυνάµει δικαστικής απόφασης, συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο και το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του συµπαραστατούµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.
στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Στην περίπτωση αυτή, µε κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία
προέλευσής τους δηλώνεται η προτίµηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός
εκ των δύο συζύγων,
ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε
καθεστώς διαθεσιµότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4, του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το γεγονός
αυτό κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς
διαθεσιµότητας, µε ευθύνη του και προκειµένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου,
η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιµότητας
στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας και µέσω της κινητικότητας έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί σε φορέα που µε το παρόν εντάσσεται σε µεταρρυθµιστική δράση.
4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.
Β. Κινητικότητα
1. Οι αναφερόµενοι στις υποπαραγράφους 1 και 3 της παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας µετατάσσονται/µεταφέρονται, µε την ίδια εργασιακή
σχέση, σε οργανικές θέσεις, που συστήνονται για το σκοπό
αυτόν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α’, κατόπιν αιτήσεων–δηλώσεών τους, περί αποδοχής
της εν λόγω θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους, εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων
της ως άνω υποπαραγράφου 3, της παραγράφου Α’. Οι εν λόγω
αιτήσεις – δηλώσεις, οι οποίες υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Φορέα προέλευσής
τους, οι οποίες µε ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στην αντίστοιχη
υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β., εντός τριών (3) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής.
2. Οι µετατασσόµενοι/µεταφερόµενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν, αρχικά, να παρουσιαστούν στην αρµόδια υπηρεσία του
Φορέα υποδοχής την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, από τη λήξη της
διαθεσιµότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους
Α1 και Α3. Στην περίπτωση που ο µετατασσόµενος/µεταφερόµενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί, µε δική του υπαιτιότητα, προκειµένου να αναλάβει υπηρεσία, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
από τη δηµοσίευση της απόφασης µετάταξης/µεταφοράς, απολύεται αυτοδικαίως.
3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της σχετικής αίτησης–δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας απολύεται αυτοδικαίως, µετά την
πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου των υποπαραγράφων 1
και 3 της παραγράφου Α’ του παρόντος.
4. Οι πράξεις µετάταξης/µεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων
εκδίδονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα υποδοχής και ισχύουν από την επόµενη της λήξης του ανά περίπτωση
προβλεπόµενου στο παρόν χρόνου διαθεσιµότητας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100
ΤΟΥ Ν. 4172/2013
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει το παραπάνω ποσό µε
ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούµενου έτους
προς τους αναφερόµενους στην προηγούµενη παράγραφο ιδιώ-
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τες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συµψηφισµός γίνεται
µεταξύ επιστρεφόµενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισµένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.
4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νοµίµων παραστατικών και συµψηφίζεται µε το ποσό
που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του
ίδιου ή/και του προηγούµενου έτους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.
3918/2011
Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι συµβάσεις των θεραπευτών ιατρών µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι
οποίες λήγουν στις 30.3.2014, παρατείνονται µέχρι και τις
30.6.2014. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της αµοιβής τους και ο αριθµός
των επισκέψεων των συµβεβληµένων ιατρών.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.
4238/2014
To πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
17 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Εκ των υπαλλήλων των παραγράφων 1 και 2 του προηγούµενου άρθρου, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας, οι
ιατροί/οδοντίατροι, µόνιµοι και Ι.Δ.Α.Χ., µετατάσσονται/µεταφέρονται αναδροµικά από την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου διαθεσιµότητας, µε την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που συνιστώνται για
το σκοπό αυτόν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1
του προηγούµενου άρθρου, κατόπιν αιτήσεώς τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης, λαµβανοµένων υπόψη και των ρυθµίσεων της παρ. 18 του άρθρου 32 του
ν. 2190/1994, όπως
ισχύει. Το λοιπό προσωπικό των ως άνω παραγράφων 1 και 2 µετατάσσεται/µεταφέρεται, αναδροµικά από την ηµεροµηνία λήξης
του χρόνου διαθεσιµότητας, µε την ίδια εργασιακή σχέση, κατόπιν αιτήσεώς τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης. Η ισχύς
των προηγούµενων εδαφίων αρχίζει την 4η Μαρτίου 2014.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ
ν. 3986/2011
Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα
κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβαδού άνω των 300
τ.µ. και στα καταστήµατα όπου νοµίµως διεξάγονται τυχερά παίγνια, µπορούν να δηµιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εµβαδού του καταστήµατος. Για τη δηµιουργία τέτοιων
χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ
ανά τετραγωνικό µέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής
και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 258/2005 περί Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (Α’ 316) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισµένους µηνιαίως και µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα εκείνου
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στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα καθίστανται καθυστερούµενες και υπόκεινται σε
επιβαρύνσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που
εκδίδεται εντός διµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/ 1992 (Α’
165) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισµένος υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωµα επιλογής ασφαλιστικού
οργανισµού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ηµερών ασφάλισης ανά µήνα.
Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. µε τις διατάξεις του άρθρου
39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν µέχρι τη συµπλήρωσή
τους από τις διατάξεις του παρόντος, επανεξετάζονται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού µετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.
Εκκρεµείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, ύστερα από γνώµη των ΔΣ των ΟΑΕΕ και ΙΚΑΕΤΑΜ που εκδίδεται εντός τριµήνου από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, καθορίζονται θέµατα αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος.»
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές– λογιστές που είναι εγγεγραµµένοι στα
µητρώα του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
υπάγονται από την 1.7.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του
Ο.Α.Ε.Ε..
Εξαιρούνται όσοι έχουν την 1.7.2014 είκοσι πέντε (25) έτη
ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 µηνών
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισµοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013
(Α’176) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) όπως
ισχύει, τα οφειλόµενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές,
πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δηµόσιο, τους φορείς του
Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δηµόσιου τοµέα, κατ’
ανώτατο όριο µέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις
ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.
Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί εντός του πρώτου δεκαηµέρου
εκάστου µηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία
οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών
εισφορών.
Το Δηµόσιο, οι φορείς του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και
Α.Ε. του δηµόσιου τοµέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
πληρωµής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω
καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασµό των ασφαλιστικών οργανισµών
και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις,
διασταυρώνει εντός δεκαηµέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (απευθείας ή µέσω του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Συστήµατος Πληρωµών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστηµα
Πληρωµών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια
µεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασµών των ασφαλιστικών
οργανισµών.
2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέµενης αξίας και φόρου εισοδήµατος, για τα οποία έχει εκδοθεί
και εκκαθαριστεί το σχετικό ατοµικό φύλλο έκπτωσης, συµψηφίζονται υποχρεωτικά µε οφειλές προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισµών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συµψηφισµού, ο τρόπος απόδοσης των
ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό, καθώς και κάθε άλλο
ειδικό θέµα ή λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
3. Α. Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 39
Οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη
φορά από 1.1.2014 µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστηµα
εφαρµόζεται και για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013 για
το χρόνο ασφάλισης από 1.1. 2015 και εφεξής.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε
ασφαλισµένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατοµικές µερίδες από 1.1.2014.»
Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µετά την 1.1.2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
α) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής
τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νοµοθεσία, όπως ισχύουν,
β) το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.»
Γ. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης του ΕΤΕΑ διαµορφώνεται από 1.7.2014 σύµφωνα µε το συντελεστή βιωσιµότητας
που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παρ.1
του άρθρου 42 του ν. 4052/2012.
Δ. Από 1.1.2015 οι φορείς, τοµείς και κλάδοι Επικουρικής
ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κλάδος Επικουρικής ασφάλισης του
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρµοδιότητας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν
µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών
µε νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερίδες. Από την ίδια ηµεροµηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.
4052/2012 (Α’41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρµογή και
στους εν λόγω φορείς, τοµείς και κλάδους.
Ε. Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας
και Ναυτικού αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές καταστάσεις
για έλεγχο βιωσιµότητας. Οι αυξοµειώσεις των παροχών διενερ-
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γούνται µε απόφαση του οικείου Δ.Σ. µετά από σύµφωνη γνώµη
της Ε.Α.Α..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3: ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Α. Από 1.7.2014 καταργούνται:
α. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α’178) εργοδοτική εισφορά 1%.
β. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α’178) εργατική
εισφορά 1%.
γ. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2054/1952 (Α’ 96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευµένων µισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε µε
τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995
(Α’189).
δ. Τα άρθρα 1, 2, 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του ν.δ.
3868/1958 (Α’ 178), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάµει των ως άνω άρθρων.
ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι
αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το ήµισυ του προβλεπόµενου, µε τις διατάξεις του
ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178), ποσού
οικογενειακών επιδοµάτων.
Β. Από 1.7.2014 οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 1 παράγραφος
2 του ν. 2434/1996 (Α’ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύµφωνα και µε τις
διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α’112), οι
οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασµού για την
Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(Α’ 88) διαµορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46%
ως εξής:
α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού
Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
(Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.υ 2224/1994 (Α’
122).
β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.
2224/1994 (Α’ 122).
γ. Εισφορά εργαζοµένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.
2224/1994 (Α’ 122).
Γ. Από 1.7.2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1
του α.ν. 1846/1951 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε
το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 465/1970 (Α’57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και µητρότητας σε χρήµα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%.
2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:
α. του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 1878/1944 (Α’
217) υπέρ του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ),
β. των περιπτώσεων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης 4888.6598/8.2.1928 (παράρτηµα 26) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του ν. 2868/1922 (Α’119)
και των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
π.δ. 142/1996 (Α’109) υπέρ του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού
ΟΛΘ του Ταµείου Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ),
γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α’274), που κυρώθηκε µε την 324/
30.5.1946 (Α’183) Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου και της
υπουργικής απόφασης Φ80000/ 19898/875/29.9.2008 (Β’2132),
υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑτ.ΕΤΕΑΜ) και του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων του ΤΑΠΙΤ,
δ. των περιπτώσεων β’και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
1726/1944 (Α’190), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 1
του ν. 2262/1952 (Α’286) και της υπουργικής απόφασης
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Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β’1621) κατά το µέρος που αφορά
τους ανωτέρω πόρους υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τοµέα
Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταµείου
Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),
ε. των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου δέκατου
έβδοµου του ν. 3607/2007 (Α’245) και της υπουργικής απόφασης
Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β’160) υπέρ του Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,
στ. της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α’100) και της
υπουργικής απόφασης Κ1-141/3.2.2009 (Β’198) υπέρ του Τοµέα
Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικών, Επαγγελµατικών, Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ,
ζ. του άρθρου µόνου του ν. 1114/1944 (Α’12) που κυρώθηκε
µε την 324/30.5.1946 (Α’183) Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜΤΕΑΕΥΕΕΟ),
η. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α’246) υπέρ του
Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
θ. των παραγράφων 5β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940
(Α’117) και της παρ. 2 της υπουργικής απόφασης Φ80000/
18926/832/1.9.2008 (Β’1621) υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης
του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδροµιών του ΤΑΠΙΤ,
ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α’197)
και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α’42) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),
ια. των περιπτώσεων ζ’, η’, θ’ και ι’ του άρθρου 3 του ν.δ.
906/1941 (Α’459), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ (Β’42/1943) και την υ.α. Φ114/1134/
12.11.2001 (Β’1449) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ),
ιβ. του άρθρου 43 του ν. 1959/1991 (Α’ 123) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.
ΤΕΑΔΥ),
ιγ. της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α’ 19) κράτησης
υπέρ του Δηµοσίου και του ΕΤΕΑ (τ. Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων
Υπουργείου Εµπορίου -ΤΕΑΔΥ),
ιδ. της περίπτωσης ε’ του άρθρου 5 του ν. 980/1942 (Α’ 24),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.
3518/2006 (Α’272) και του πρώτου εδαφίου της παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),
ιε. της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
2160/1993 (Α’118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),
ιστ. της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 και της προβλεπόµενης για τους µη µετόχους κράτησης 1% της παρ.2 του άρθρου
3 του ν.δ.1050/1942 (Α’36) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της
περίπτωσης γ’ της παρ.1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του
π.δ.422/1981 (Α’114), καθώς και του άρθρου 5 του ν.δ.1050/1942
και της παρ. Α’ του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α’114) υπέρ
του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
ιζ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/ 1996
(Α’ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΤΠΥ),
ιη. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α’
215), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 2145/1993 (Α’ 88), καθώς και του έκτου εδαφίου του άρθρου
14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, υπέρ του ΟΑΕΕ σχετικά µε
έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίµων, χρηµατικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των µετατροπών σε χρήµα,
ιθ. των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 7
του α.ν. 2326/1940 (Α’145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ,
κ. της περίπτωσης ε’ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650 (Α’254),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 2906/1954 (Α’155)
υπέρ του Αυτόνοµου Οικοδοµικού Οργανισµού Αξιωµατικών του
Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ),
κα. της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α’ 242) υπέρ
του ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ,
κβ. του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α’ 75 ) και των κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υπουργικών αποφάσεων
3422/1-3-1993 (Β’ 690) και 2313.5/35/1993 (Β’846), του άρθρου
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39 παρ. 2 περίπτωση ζ’ του ν. 2008/1992 (Α’ 16), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α’ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α’
241) σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 παρ. 14 του
ν. 3170/1955 (Α’ 76), του άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261),
της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α’ 90), όπως ισχύει
µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 2 παρ. 5 του ν.
2575/1998 (Α’23 ) και του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 242/2003 (Α’
219) υπέρ του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ),
κγ. των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ.1 του άρθρου 15 του
ν.δ.135/1946 (Α’299) και του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 131/3/1780 (Β’1088/1974), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, υπέρ του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ,
κδ. της παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) υπέρ
του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και της παρ.3 του άρθρου 19
της υπουργικής απόφασης Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β’409),
κε. της παραγράφου α’ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/ 1942
(Α’43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης
37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β’198) υπέρ του τέως Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και της υποπαραγράφου 1.1. της
παρ.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/
4883/105/21.2.2013 (Β’411).
Β. Από 1.1.2015, ο προβλεπόµενος πόρος της περίπτωσης β’
της παρ.3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α’58) υπέρ ΑΚΑΓΕ,
αντικαθίσταται µε ετήσια επιχορήγηση µέσω πιστώσεων του
Κρατικού Προϋπολογισµού ισόποση του εισπραττοµένου πόρου.
Από 1.1.2015 οι προβλεπόµενες µη ανταποδοτικές χρεώσεις
ή αποδόσεις του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 (Α’81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του έβδοµου εδαφίου του άρθρου 14
του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά µε έσοδα από πάγια τέλη
χαρτοσήµου (ν.δ. 4435/1964, Α’217), όπως καθορίζονται µε το
άρθρο 59 του ν. 2084/1992 (Α’165) υπέρ του ΟΑΕΕ, αντικαθίστανται µε ετήσια επιχορήγηση µέσω πιστώσεων του Κρατικού
Προϋπολογισµού ισόποση των εισπραττοµένων πόρων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Η περίπτωση β’ του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όταν ο έµµεσος εργοδότης το προηγούµενο τρίµηνο είχε
πραγµατοποιήσει απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας
για οικονοµοτεχνικούς λόγους ή το προηγούµενο εξάµηνο οµαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων.»
2. Η περίπτωση ε’ του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) όταν ο απασχολούµενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις
περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόµων, εξαιρουµένων των
εργατοτεχνιτών οικοδόµων που απασχολούνται σε έργα αρχικού
προϋπολογισµού 10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους και
διεξάγονται µετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασµό
του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισµών του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά
ισχύουσα νοµοθεσία. Για τους απασχολούµενους οικοδόµους σε
έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και
καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012 καταργείται.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την παροχή εργασίας µε τη µορφή της προσωρινής
απασχόλησης απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη σύµβαση ερ-
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γασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Η σύµβαση καταρτίζεται
µεταξύ της Ε.Π.Α. (άµεσος εργοδότης) και του µισθωτού και σε
αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και
η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έµµεσους εργοδότες, οι όροι αµοιβής και ασφάλισης του µισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη
και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο µισθωτός αναφορικά
µε την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του µισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έµµεσο εργοδότη δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόµενες στον εκάστοτε νοµοθετικώς καθορισµένο νόµιµο
κατώτατο µισθό και κατώτατο ηµεροµίσθιο για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης αυτής δεν είναι
δυνατή η µνεία του συγκεκριµένου έµµεσου εργοδότη ή ο προσδιορισµός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία
του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση το πλαίσιο των όρων
και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έµµεσο εργοδότη.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με σύµβαση, που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ της
Ε.Π.Α. και του έµµεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του
τρόπου αµοιβής και ασφάλισης του εργαζοµένου για το χρόνο
που ο µισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έµµεσο εργοδότη. Ο έµµεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν
τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόµενος µε τη σύµβαση, τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς
κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισηµαίνει τους µεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα
στοιχεία αυτά στους µισθωτούς.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.1082/1980 (Α’ 250)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται,
κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν
εκκαθαριστικό σηµείωµα, ή σε περίπτωση εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος, ανάλυση µισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως
αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει
να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόµενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν.
3996/2011 (Α’170), όπως ισχύει.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο
δύναται να είναι και σε µορφή µηχανογραφηµένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι µηχανογραφηµένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών»
και να περιλαµβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοµατεπώνυµο µισθωτών, ηµεροµηνία πρόσληψης, αριθµός
δικαιούµενων ηµερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδοµα αδείας. Ειδικώς,
οι αποδοχές αδείας και το επίδοµα αδείας συµπληρώνονται στο
σύνολό τους µέχρι το τέλος του σχετικού ηµερολογιακού έτους
λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την
εποπτεία της εφαρµογής του παρόντος.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του µηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζοµένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδοµα αδείας
κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.
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Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη,
κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’170)
όπως ισχύει.
Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθµίζεται κάθε όρος και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται µετά από γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ)
του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για την Υγεία και Ασφάλεια
των Εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3850/2010, µπορεί να προσδιορίζονται για τις οικοδοµικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως
έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού για τα προσωρινά ή
κινητά εργοτάξια και ειδικότερα πριν από την έναρξη του έργου,
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και µετά το πέρας του έργου, θέµατα που αφορούν ιδίως:
Α. Τον τρόπο συµπλήρωσης ή ενδεχόµενης θεώρησης ή αναπροσαρµογής εντύπων ή βιβλίων ή µελετών, καθώς και τη διατήρηση και φύλαξή τους, τις προϋποθέσεις ενοποίησης των
εντύπων, τη σχετική γνωστοποίηση στις αρµόδιες επιθεωρήσεις
εργασίας, τον τρόπο υποβολής των σχετικών πληροφοριών ή τη
διαδικασία της γνωστοποίησης, τη σχετική ενηµέρωση των απασχολούµενων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Οι ρυθµίσεις
αναλυτικότερα αφορούν:
α. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), π.δ. 305/1996 (Α’
212) άρθρο 3 παράγραφος 3.
β. Τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), π.δ. 305/1996,
άρθρο 3, παράγραφος 3.
γ. Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, π.δ. 305/1996, άρθρο
3 παράγραφος 12.
δ. Την εκτίµηση κινδύνου ν. 3850/2010 (Α’ 84), άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση α’.
ε. Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), υ.α. 130646/1984
(154 Β’) και π.δ. 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 14.
στ. Το ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων, ν. 3850/2010 άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση β’.
ζ. Τον κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη
των τριών εργάσιµων ηµερών, ν. 3850/2010 (Α’ 84) άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση γ’.
η. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010 άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 1.
θ. Τις οδηγίες συναρµολόγησης, π.δ. 778/1980 (Α’193) άρθρο
13 παράγραφος 7.
ι. Τη βεβαίωση υπεύθυνου µηχανικού για µεταλλικά ικριώµατα,
π.δ. 778/1980 (Α’ 193) άρθρο 3 παράγραφος 2.
κ. Τον ορισµό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν.
3850/2010 άρθρα 8 και 9.
λ. Τον Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την
εκτέλεση του έργου, π.δ. 305/1996 άρθρο 2, παράγραφος 9.
µ. Τον Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την
εκπόνηση της µελέτης του έργου, π.δ. 305/1996 άρθρο 2 παράγραφος 8.
ν. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση σχετικά µε τα παραπάνω στο
πλαίσιο εύκολης και αποτελεσµατικής ενηµέρωσης όλων των εµπλεκόµενων µερών.
Β. Τις προϋποθέσεις για την έκδοση και ισχύ κατευθυντηρίων
οδηγιών ή εν γένει καλών πρακτικών για την εκτίµηση κινδύνου,
για την υιοθέτηση εκτιµήσεων κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικτυακής πλατφόρµας OIRA (Online Interactive Risk Assessment
tool), για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και για το Φάκελο
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
2. Προστίθεται φράση στο τέλος του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ως εξής:
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«και ως τέτοιος νοείται µία µοναδική αξία ( ποσό ) αναφοράς.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 (Α’
115 ), όπως ισχύουν, καταργούνται.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3846/ 2010 (Α’
66), όπως ισχύουν, καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.7: ΈΚΤΑΚΤΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Προστίθεται στοιχείο iii) στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ 11 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) ως
εξής:
«iii) Για τους εγγεγραµµένους ανέργους στα οικεία µητρώα
ανέργων, άνω των 25 ετών µε διάρκεια συνεχόµενης ανεργίας µεγαλύτερη των 12 µηνών (µακροχρόνια ανεργία ) που προσλαµβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος µισθός της περίπτωσης α’ της
παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται µε ποσοστό 5% για κάθε
τριετία και συνολικά µε 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.»
2. Από τη δηµοσίευση της παρούσας και για τη στήριξη των
µακροχρονίων ανέργων, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) για
τα έτη 2014 - 2015 και για ανέργους µε διάρκεια συνεχόµενης
ανεργίας µεγαλύτερη των 12 µηνών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.8: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
1. O ΟΠΑΔ από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται. Στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου και Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως
Αυτοτελείς Τοµείς µε λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι εν
λόγω Τοµείς ασκούν αρµοδιότητες όπως αυτές καθορίστηκαν µε
τις διατάξεις του ν. 3918/2011, όπως ισχύουν.
2. Για τη λειτουργία των Αυτοτελών Τοµέων συνιστάται στην
κεντρική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α) Τµήµα Ασφάλισης
β) Τµήµα Παροχών
γ) Τµήµα Λογιστηρίου
δ) Τµήµα Γραµµατείας και Διοικητικής Υποστήριξης.
Οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΑΔ καταργούνται. Οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες ασκούνται από τις υφιστάµενες περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων των Τοµέων της παραγράφου 1.
3. Το σύνολο του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού του ΟΠΑΔ τίθεται
αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός και εν συνεχεία
µετατάσσονται /µεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την ίδια εργασιακή
σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο. Το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που
µετατάσσεται/µεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη µετάταξη/µεταφορά του.
Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας
καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι
εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα
και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται
στο 75% των αποδοχών αυτού.
Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι διαπιστωτικές
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πράξεις µετάταξης/µεταφοράς τους εκδίδονται από τον Διοικητή
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ο δικηγόρος µε έµµισθη εντολή που υπηρετεί στον
ΟΠΑΔ
µεταφέρεται µε τη ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση που κατέχει στο IKA-ETAM.
Πρόσωπα υπό το καθεστώς µαθητείας προς απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ή συµβάσεων έργου των οποίων έχει λήξει ο
χρόνος παραµονής τους στον ΟΠΑΔ, παραµένουν όµως σε
αυτόν βάσει δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών,
συνεχίζουν να προσφέρουν και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ίδιες ακριβώς
υπηρεσίες µέχρι τη δικαστική διευθέτηση των ένδικων υποθέσεών τους.
4. Το ως άνω µετατασσόµενο/µεταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες που έχουν συσταθεί µε τον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση που το προσωπικό
αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω µονάδων, το πλεονάζον προσωπικό δύναται να τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε άλλες µονάδες του Ιδρύµατος.
5. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τοποθετείται στη
θέση προϊσταµένου της Διεύθυνσης που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο, ο προϊστάµενος Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ ο οποίος
έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου
αντιστοίχου επιπέδου, για το υπόλοιπο της θητείας του και µέχρι
την επιλογή νέου προϊσταµένου. Ο προϊστάµενος Διεύθυνσης
του ΟΠΑΔ µε το λιγότερο χρόνο άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προϊσταµένου τοποθετείται µε την ίδια απόφαση σε µία από
τις θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων της ως άνω Διεύθυνσης.
Στις λοιπές κενές θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων της Διεύθυνσης αυτής τοποθετούνται προϊστάµενοι από τους ήδη
ασκούντες καθήκοντα προϊσταµένων Τµηµάτων στον ΟΠΑΔ, µε
κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου µέχρι την επιλογή νέων.
6. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
είναι αρµόδιο για το µεταφερόµενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσωπικό
του ΟΠΑΔ.
7. Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και κάθε
άλλο έσοδο των Τοµέων του ΟΠΑΔ περιέρχονται στους αντίστοιχους Αυτοτελείς Τοµείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ηµεροµηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ και εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία
και έσοδά τους.
Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των ως άνω Τοµέων του
ΟΠΑΔ µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες µεταγράφονται ατελώς στα
γραφεία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Οι µεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε
τέλη και δικαιώµατα υπέρ Δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων.
Η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ασκείται από
τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασµό των Τοµέων.
Οι δαπάνες διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν την εξυπηρέτηση των Τοµέων και δεν εγγράφονται στον προϋπολογισµό
τους αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά ποσοστό που επιµερίζεται
ετησίως και καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Από την ηµεροµηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ και µέχρι τη λήξη
του οικονοµικού έτους, εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των ως άνω Τοµέων.
Από το επόµενο οικονοµικό έτος, οι Τοµείς καταρτίζουν ετήσιο
προϋπολογισµό, στον οποίο περιλαµβάνονται στο µεν σκέλος
των Εσόδων, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι
περιουσίας και -εφόσον υπάρχουν- τα γενικά έσοδα, στο δε σκέλος των Εξόδων, οι γενικές δαπάνες και το ποσό συµµετοχής
στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του προϋπολογισµού
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως θα επιµερίζονται στους Τοµείς.
Μέχρι την έκδοση γενικού κανονισµού οικονοµικής οργάνωσης
και λογιστικής λειτουργίας εφαρµόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΤΥΔΚΥ.
8. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
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σης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρµοδιότητες των συσταθεισών
οργανικών µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι
προϊστάµενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που
αφορά τη λειτουργία και την εφαρµογή του παρόντος.
10. Από την ηµεροµηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ λύεται η θητεία του Προέδρου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
αζηµίως για το Δηµόσιο.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.9: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Το προσωπικό που µεταφέρθηκε από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑΕΤΑΜ µε τη Φ.80000/6180/736/20.3.2013 (Β’641) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως
ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 35
του ν. 4111/2013 (Α’18), τίθεται αυτοδικαίως από την ισχύ του
παρόντος σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.
2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία µετατάσσονται/µεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε
αντίθετη περίπτωση σε συνιστώµενες για το σκοπό αυτόν στις
Διοικήσεις των αντίστοιχων χωροταξικά Υγειονοµικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), µε την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο. Το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που µετατάσσεται/
µεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη µετάταξη /µεταφορά του.
3. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των
αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη
διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη,
επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα και
για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο
75% των αποδοχών αυτού.
4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Διοικητή
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι διαπιστωτικές πράξεις µετάταξης/µεταφοράς
τους εκδίδονται από το αρµόδιο όργανο Διοίκησης του φορέα
υποδοχής.
5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26
του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Από το διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µόνιµο και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) το
οποίο υπηρετεί σε περιφερειακές µονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που
λειτουργούν στις έδρες των νοµών της χώρας και απασχολείται
µε την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ για παροχές
ασθένειας σε είδος, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας ενενήντα (90) υπάλληλοι µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που
κατέχουν.
Η θέση σε διαθεσιµότητα των ως άνω υπαλλήλων για κάθε περιφερειακή µονάδα γίνεται µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑΕΤΑΜ, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
µε αντικείµενο τις παροχές ασθένειας σε είδος.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία µετατάσσονται/µεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε
αντίθετη περίπτωση σε συνιστώµενες για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες γεωγραφικά περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ µε
την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο. Οι πράξεις µετάταξης/µεταφοράς των εν λόγω
υπαλλήλων εκδίδονται από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας
καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργο-
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δότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα και
για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο
75% των αποδοχών αυτού.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.1.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μετά το άρθρο 6 του ν. 3891/2010, προστίθεται άρθρο 6Α ως
εξής:
«Άρθρο 6Α
Χωρικός σχεδιασµός και πολεοδοµική οργάνωση
σιδηροδροµικών ακινήτων
1. Τα ακίνητα της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος
τα οποία διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΓΑΙΑΟΣΕ διακρίνονται, ανάλογα µε τη
βασική πολεοδοµική λειτουργία τους, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Κεντρικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: οι επιβατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί που βρίσκονται εντός µεγάλων αστικών κέντρων ή
εντός χώρων αεροδροµίων ή χερσαίων χώρων λιµένων και οι
οποίοι εξυπηρετούν την επιβίβαση, αποβίβαση, παραµονή ή και
διηµέρευση µεγάλου αριθµού επιβατών, τη µετεπιβίβαση σε
άλλα µέσα µαζικής µεταφοράς, καθώς και τη σύνδεση µε µέσα
µεταφοράς υπεραστικού και διεθνούς χαρακτήρα. Στους σταθµούς αυτούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών
και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδροµικών λειτουργιών,
καθώς και χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου-κεντρικής λειτουργίας
πόλης. Ως Κεντρικοί Σιδηροδροµικοί σταθµοί νοούνται ιδίως οι
σιδηροδροµικοί σταθµοί του Πειραιά, των Αθηνών, του Σιδηροδροµικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), της Λάρισας, του Βόλου, της
Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.
β. Περιφερειακοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: όλοι οι υπόλοιποι
επιβατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί πλην των Κεντρικών. Στους
Περιφερειακούς Σιδηροδροµικούς Σταθµούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής
σιδηροδροµικών υπηρεσιών, καθώς και χρήσεις γενικής κατοικίας.
γ. Εµπορευµατικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: οι σιδηροδροµικοί
σταθµοί και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή
κατά κύριο λόγο τις εµπορευµατικές µεταφορές. Όπου στην
ισχύουσα νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «εµπορικοί σταθµοί» νοούνται οι εµπορευµατικοί σταθµοί της παρούσας παραγράφου.
Στους σταθµούς της κατηγορίας αυτής υπάγονται και οι σιδηροδροµικοί σταθµοί που χωροθετούνται εντός Βιοµηχανικών και
Επιχειρηµατικών Περιοχών του ν. 2545/1997 (Α’ 254), Εµπορευµατικών Κέντρων του ν. 3333/2005 (Α’ 91) και Επιχειρηµατικών
Πάρκων του ν. 3982/2011 (Α’ 143). Στους Εµπορευµατικούς Σιδηροδροµικούς Σταθµούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδροµικών
λειτουργιών, χρήσεις εµπορευµατικού κέντρου και επιχειρηµατικών πάρκων ενδιάµεσου βαθµού οργάνωσης.
δ. Χώροι ειδικών σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων: τα ακίνητα,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και του
σχετικού εξοπλισµού, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σταυλισµού, σύνθεσης αµαξοστοιχιών, συντήρησης και επισκευής,
καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης τροχαίου
υλικού που απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας.
Στους χώρους ειδικών σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται χρήσεις µεταφορών, καθώς και χρήσεις γραφείων, τραπεζών και αποθηκών (κτήρια-γήπεδα).
ε. Ακίνητα κατά µήκος σιδηροδροµικών γραµµών: τα ακίνητα
που βρίσκονται κατά µήκος σιδηροδροµικών γραµµών, συµπεριλαµβανοµένων και των γραµµών που έχουν καταργηθεί, και τα
οποία δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’. Στα πιο πάνω ακίνητα επιτρέπονται χρή-
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σεις σιδηροδροµικών µεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής
σιδηροδροµικών υπηρεσιών, καθώς και, κατά περίπτωση, χρήσεις µεταφορών ή χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών ή χρήσεις
χονδρεµπορίου ή εγκαταστάσεων αστικών υποδοµών.
2. Σε όλα τα ακίνητα των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 επιτρέπονται εγκαταστάσεις παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών, δηλαδή εγκαταστάσεις που έχουν
διαµορφωθεί ειδικά ώστε να επιτρέπουν την παροχή µιας ή περισσότερων από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως και 4 του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
µε εξαίρεση τις υπηρεσίες συντήρησης µεγάλης κλίµακας οι
οποίες παρέχονται µόνον σε χώρους της περιπτώσεως δ’.
3. Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ακινήτων της παραγράφου 1, καθορίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης κατά τις
εξής ειδικότερες διακρίσεις:
α. Σιδηροδροµικά ακίνητα εντός αστικών περιοχών:
(i) Ως σιδηροδροµικά ακίνητα εντός αστικών περιοχών χαρακτηρίζονται τα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών
ακίνητα της παραγράφου 1 τα οποία είτε περικλείονται από εγκεκριµένα σχέδια πόλεως ή πολεοδοµικές µελέτες είτε εµπίπτουν σε περιοχές εντός εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών
Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) οι οποίες προορίζονται για πολεοδόµηση.
(ii) Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής εφαρµόζονται ο συντελεστής δόµησης και η κάλυψη που ισχύουν για τις όµορες
εντός σχεδίου πόλεως περιοχές ή, προκειµένου περί ακινήτων
που εµπίπτουν εντός περιοχών προς πολεοδόµηση, ο µέσος συντελεστής δόµησης που ορίζεται από το οικείο Γ.Π.Σ. ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για την περιοχή ή πολεοδοµική ενότητα στην οποία
εντάσσεται το ακίνητο. Εάν σε περισσότερες όµορες περιοχές
µε εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές δόµησης και ποσοστά κάλυψης, εφαρµόζονται εκείνα που
συµφωνούν περισσότερο µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία
του σιδηροδροµικού ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Για τον υπολογισµό της µέγιστης
επιτρεπόµενης δόµησης και εκµετάλλευσης, η έκταση κάθε σιδηροδροµικού ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο.
(iii) Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων στα πιο πάνω ακίνητα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (A’ 79).
Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδροµικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σιδηροδροµική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων
που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδροµικές γραµµές, το
µέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόµενο ύψος µπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30% ύστερα από αιτιολογηµένη
πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
(iv) Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων και εγκαταστάσεων
από τα όρια του γηπέδου καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 4. Για τον προσδιορισµό των πιο πάνω
αποστάσεων λαµβάνονται υπόψη ο βασικός προορισµός και η
λειτουργία του σιδηροδροµικού ακινήτου και η τυχόν ειδική
φύση των σιδηροδροµικών κατασκευών σε συνδυασµό µε τις
ελάχιστες αποστάσεις που ισχύουν στις όµορες, εντός ή εκτός
σχεδίου, περιοχές.
(v) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων
στο ίδιο γήπεδο.
β. Σιδηροδροµικά ακίνητα εκτός αστικών περιοχών:
(i) Ως σιδηροδροµικά ακίνητα εκτός αστικών περιοχών χαρακτηρίζονται τα ακίνητα της παραγράφου 1 που είτε βρίσκονται
σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός
ορίων οικισµών, καθώς και εκτός ορίων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,
είτε βρίσκονται σε περιοχές εντός Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οι οποίες
δεν προορίζονται όµως για πολεοδόµηση.
(ii) Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής ο µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,4 και
η µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη το 40%. Για τον υπολογισµό της
µέγιστης επιτρεπόµενης δόµησης και εκµετάλλευσης, η έκταση
κάθε σιδηροδροµικού ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζε-
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ται σε 15 µέτρα. Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδροµικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σιδηροδροµική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και
εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδροµικές γραµµές, το µέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόµενο ύψος
µπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30% ύστερα
από αιτιολογηµένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
(iii) Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων και εγκαταστάσεων
από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύµφωνα µε τον τύπο
3+0,10H, όπου H είναι το εκάστοτε υλοποιούµενο ύψος του κτιρίου. Κατ’ εξαίρεση, τα κτίρια των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µπορεί να τοποθετούνται και σε µικρότερη απόσταση
από τα όρια του γηπέδου, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
πάντως από δύο και µισό (2,50) µέτρα.
(iv) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων
στο ίδιο γήπεδο.
4. α. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνώµη
του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του ν. 3986/2011, στο οποίο
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου προεδρεύει ο Γενικός
Γραµµατέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασµός των σιδηροδροµικών ακινήτων της παραγράφου 3 ως εξής:
(i) Οριοθετείται, σε χάρτη κλίµακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας, µε εξάρτηση από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, η ακριβής έκταση του σιδηροδροµικού ακινήτου.
(ii) Καθορίζονται οι επιτρεπόµενες εντός του ακινήτου ειδικές
χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης, σύµφωνα
µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία του και το ισχύον πολεοδοµικό καθεστώς του (εντός ή εκτός αστικής περιοχής).
(iii) Εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρµογή του γενικού σχεδιασµού του ακινήτου,
ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η
οποία συντάσσεται και δηµοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα κατωτέρω.
β. Με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγµατα µπορεί να τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες για τα σιδηροδροµικά ακίνητα γενικές
και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης,
εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για την
εκπλήρωση των βασικών λειτουργιών των πιο πάνω ακινήτων και
δεν αλλοιώνουν τη γενική πολεοδοµική φυσιογνωµία των οµόρων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, περιοχών.
γ. Για την έκδοση των πιο πάνω διαταγµάτων η ΓΑΙΑΟΣΕ υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Μεταφορών:
(i) Ειδική πολεοδοµική µελέτη, στην οποία περιγράφονται και
τεκµηριώνονται οι βασικές πολεοδοµικές επιλογές του προτεινόµενου σχεδίου ανάπτυξης του ακινήτου, ιδίως όσον αφορά τις
χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, σε συνάρτηση και µε τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης και δραστηριότητες,
την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδοµή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής. Τεκµηριώνεται επίσης, η συµβατότητα του
προτεινόµενου σχεδίου ανάπτυξης προς τα δεδοµένα του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής και περιφερειακής κλίµακας.
(ii) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία
συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δηµοσιοποιείται κατά το άρθρο
7 της κοινής απόφασης 107017/2006 των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (Β’ 1225). Ως αρµόδια αρχή για τις ανάγκες
εφαρµογής του παρόντος άρθρου νοείται η αρµόδια υπηρεσία
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της πιο
πάνω κοινής υπουργικής απόφασης.
(iii) Οι ρυθµίσεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων είναι
δεσµευτικές για όλα τα εκπονούµενα στις περιοχές των οικείων
ακινήτων πολεοδοµικά σχέδια και σχέδια χρήσεων γης, καθώς
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και για κάθε ένταξη των πιο πάνω ακινήτων σε σχέδιο πόλεως ή
πολεοδοµική µελέτη. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω διαταγµάτων, για κάθε πολεοδοµική ρύθµιση επί των ακινήτων του άρθρου αυτού, όπως είναι ιδίως ο καθορισµός χρήσεων γης και
όρων και περιορισµών δόµησης µέσω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή
άλλων σχεδίων χρήσεων γης ή η ένταξη σε σχέδιο πόλεως και η
επιβολή οποιασδήποτε πολεοδοµικής δέσµευσης, βάρους ή περιορισµού, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της ΓΑΙΑΟΣΕ.
ε. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται και για
κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασµού των σιδηροδροµικών ακινήτων. Με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ύστερα από γνώµη
του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών µπορεί να επέρχονται µεµονωµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο γενικό σχεδιασµό των
πιο πάνω ακινήτων. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις υποβάλλονται σε
διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µε αριθµό 107017/2006
ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
5. Με όµοια προεδρικά διατάγµατα, και ύστερα από ειδικώς αιτιολογηµένη εκτίµηση των πολεοδοµικών, περιβαλλοντικών και
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και επιπτώσεων της επιδιωκόµενης παρέµβασης, µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα σχέδια
πόλεως και πολεοδοµικές µελέτες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσης και δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως σιδηροδροµικά ακίνητα, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τις τυχόν
ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές χρήσεις γης και
όρους και περιορισµούς δόµησης, εφόσον οι ρυθµίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για την εκπλήρωση των βασικών πολεοδοµικών λειτουργιών των σιδηροδροµικών ακινήτων και δεν
αλλοιώνουν τη γενική πολεοδοµική φυσιογνωµία των περιοχών ή
πολεοδοµικών ενοτήτων στις οποίες εντάσσονται τα ακίνητα.
6. α. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εντός των ακινήτων της παραγράφου 1, καθώς και των βοηθητικών και συνοδών αυτών έργων και
εγκαταστάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/2011.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις ενιαίων αναπτύξεων εντός του
ιδίου σιδηροδροµικού ακινήτου, µπορεί να τηρείται κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το σύνολο των υπό
πραγµατοποίηση έργων εντός του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένης και της τροποποίησης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού
υφισταµένων έργων και εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές,
οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται, ανεξαρτήτως κατηγορίας, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ύστερα από υποβολή ενιαίας για κάθε ακίνητο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας που
ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν.
4014/2011.
Στις περιπτώσεις αυτές, µε τις πιο πάνω αποφάσεις εγκρίνεται
και το σχέδιο γενικής διάταξης για το σύνολο των έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που υφίστανται ή πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν εντός των πιο πάνω ακινήτων, µε αναφορά
σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.
3986/2011, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και για την έκδοση
αδειών δόµησης εντός των ακινήτων του παρόντος άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.2.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 (Α’ 188)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ύστερα από την έκδοση της απόφασης της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93, 107,
108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µπορεί να µεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον ΟΣΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων της σιδηροδροµικής υποδοµής, αυτοδικαίως κατά κυριότητα
στο Δηµόσιο. Η µεταβίβαση των ακινήτων πραγµατοποιείται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διατύπωση από τη δηµοσίευση της προηγούµενης απόφασης. Μετά την ανωτέρω µεταβίβαση, το
Δηµόσιο, µε τις αρµόδιες εκάστοτε υπηρεσίες, οργανισµούς ή
εταιρίες, µεριµνά για την επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου,
που αποτελεί την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, αποκτώντας
τα αναγκαία προς τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντάς
τα για τον ανωτέρω σκοπό. Εκκρεµείς διαδικασίες κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ ΟΣΕ µε τη δηµοσίευση
της ανωτέρω απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υπέρ
του Δηµοσίου.»
2. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.
3891/2010 διαγράφονται οι λέξεις «και την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν.
3891/2010 καταργείται.
4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν.
3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις που εξυπηρετούν τη
σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία, εφαρµόζονται οι παρακάτω διατάξεις:
(i) Κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί προ της 30.11.1955 επί των ακινήτων που
διαχειρίζεται η
ΓΑΙΑΟΣΕ, θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες.
Σχετικά εκδίδεται βεβαίωση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε..
(ii) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εξυπηρετούν τη
σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί προ της 1.1.1983 επί των ακινήτων που
διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση κατά τη διαδικασία του ν. 4178/2013 (Α’ 174). Για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων
1, 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013, καθώς και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.
(iii) Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται παρακάτω στην υποπερίπτωση (iv) της παρούσας, αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία
και οι οποίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί µετά την 1.1.1983
και προ της 28.7.2011 επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, υπάγονται σε αναστολή ή εξαίρεση από την κατεδάφιση
κατά τις διατάξεις του ν. 4178/2013. Για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 4, 5 και 7
του άρθρου 11 του ν. 4178/2013, καθώς και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.
(iv) Υπέργειες και υπόγειες κατασκευές, όπως ενδεικτικά γέφυρες, επιχώµατα και ορύγµατα ανοικτής εκσκαφής, που αποτελούν τµήµα της σιδηροδροµικής υποδοµής, θεωρούνται
νοµίµως υφιστάµενες, εφόσον έχουν κατασκευαστεί µε δηµόσιο
διαγωνισµό ή έχουν κατασκευαστεί από τον «ΟΣΕ Α.Ε.» ή την
«ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» µε αυτεπιστασία. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση των µελετών εφαρµογής επέχει θέση έγκρισης δόµησης
και άδειας δόµησης. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών µε
τα πάσης φύσεως δίκτυα, όπως ενδεικτικά ύδρευσης, ηλεκτροφωτισµού και αποχέτευσης, γίνεται ύστερα από βεβαίωση του
«ΟΣΕ Α.Ε.» ή της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» ότι τα έργα εκτελέστηκαν
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
(v) Οι βεβαιώσεις της υποπεριπτώσεως (i) ανωτέρω, οι βεβαιώσεις περαίωσης που εκδίδονται από το πληροφοριακό σύστηµα
του άρθρου 10 του ν. 4178/2013 και οι εγκριτικές αποφάσεις των
µελετών εφαρµογής της υποπεριπτώσεως (iv) ανωτέρω, επέχουν
θέση βεβαίωσης καταλληλότητας κύριας χρήσης, καθώς και
θέση αδείας εγκατάστασης κατά τις κείµενες διατάξεις.»
5. Μετά την περίπτωση δ’ της παραγράφου 12 του άρθρου 6
του ν. 3891/2010 προστίθενται περιπτώσεις ε’, στ’ και ζ’ ως εξής:
«ε) Μετά την έκδοση των βεβαιώσεων ή αποφάσεων της περιπτώσεως δ’ του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η έκδοση αδειών
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δόµησης για περαιτέρω προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και
για ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκτέλεση
οποιωνδήποτε οικοδοµικών εργασιών επί των ανωτέρω ακινήτων.
Η έκδοση αδειών δόµησης για τις πιο πάνω οικοδοµικές εργασίες, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή, µετασκευή και εκσυγχρονισµό των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός
των ακινήτων του άρθρου αυτού γίνεται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3986/2011
(Α’ 152), όπως ισχύει.
στ) Για την τροποποίηση, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισµό έργων και δραστηριοτήτων επί των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, τα οποία δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς
όρους ή έχουν κατασκευασθεί καθ’ υπέρβαση των εγκεκριµένων
περιβαλλοντικών όρων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Εφόσον πρόκειται
για έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία (υποκατηγορίες Α1 και Α2) του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,
οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδίδονται από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, µη εφαρµοζοµένων στις περιπτώσεις
αυτές των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4014/ 2011.
ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφισταµένων µηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία, καθώς και µηχανοστασίων και αµαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας
τριών (3) ετών. Για την έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός
των εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόµο αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόµενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
(i) άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη επέχουσα θέση αδείας
εγκατάστασης κατά τις κείµενες διατάξεις,
(ii) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς
πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιµοποιηθούν κατά
νόµο για τη λειτουργία της εγκατάστασης,
(iii) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρµοδίων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών που έχουν αναλάβει την κατά
νόµο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού
εξοπλισµού της εγκατάστασης,
(iv) υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού σχετικά
µε τη βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού σε χώρο κύριας χρήσης,
τον αριθµό της υφιστάµενης οικοδοµικής αδείας ή, ελλείψει
αυτής, τις βεβαιώσεις ή αποφάσεις της περιπτώσεως δ’ της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη µη απαίτηση έκδοσης νέας
αδείας,
(v) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθµό κατάθεσης της µελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον
απαιτείται και
(vi) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαµενών υγραερίου, κατά
τις κείµενες διατάξεις, εφόσον η µονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Τρεις µήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό
των εγκαταστάσεων στην κατά νόµο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος µε πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας
λειτουργίας.»
6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του β.δ.
24.9/20.10.1958 σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παραγράφου
11(12) του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, καθώς και οι διατάξεις
των άρθρων 13 του β.δ 24.9/20.10.1958 και 10 του ν. 1080/1980,
δεν εφαρµόζονται για τον υπολογισµό, την επιβολή και τη βεβαίωση των τελών που προβλέπονται από αυτές, για τα ακίνητα και
το υπέδαφος αυτών , που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδροµική
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Υποδοµή, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 16 του άρθρου
2 του π.δ. 41/2005, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των εδαφίων
α’, γ’, δ’, ε’, η’, θ’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, της παραγράφου 4 του άρθρου 6
του παρόντος νόµου. Τα µέχρι της δηµοσίευσης του παρόντος
βεβαιωθέντα από τους ΟΤΑ, σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, τέλη, πρόστιµα και προσαυξήσεις που αφορούν στα παραπάνω ακίνητα, διαγράφονται και δεν αναζητούνται, εκτός από
αυτά που έχουν κριθεί δικαστικώς αµετάκλητα. Τυχόν καταβληθέντα από το Διαχειριστή της Υποδοµής, ποσά που αφορούν στις
ανωτέρω περιπτώσεις τελών, δεν αναζητούνται. Κάθε αντίθετη
στην παρούσα, γενική ή ειδική, διάταξη καταργείται.»
7. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του
ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«- εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζηµίωσης, που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του α.ν. 173/1967, όπως κάθε
φορά, αναπροσαρµοζόµενο, ισχύει».
8. Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Για τη µίσθωση-εκµίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της
Ρ.Α.Σ. εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/ 1979 (Α’212),
όπως ισχύει».
9. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η Ρ.Α.Σ. έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωση της Ρ.Α.Σ.
συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις προσωπικού, από τις
οποίες είκοσι (20) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου, δεκατρείς (13) είναι θέσεις Ειδικού
Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µία (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή και µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου. Ο συνολικός αριθµός
θέσεων προσωπικού και η ανωτέρω κατανοµή µπορεί να τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 31. Ως προσόντα πρόσληψης, για µεν το τακτικό
προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39),
όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (Α’ 50)
µε επιστηµονική εξειδίκευση στο αντικείµενο και τις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Σ..
Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγµατοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα
µε την προβλεπόµενη από τη σχετική µε το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία.»
10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 30 του ν. 3891/ 2010
καταργούνται και οι παράγραφοι 6 και 7 αναριθµούνται σε 4 και
5 αντίστοιχα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Τα στοιχεία και οι τιµές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως
ισχύει, και του πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 27Α του ν.
3734/2009 (Α’ 8), όπως ισχύει, καθώς και των τιµών του «Ειδικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β’1079/2009), (Φ/Β Στεγών (<=10kW) στον κατωτέρω πίνακα
A), όπως αυτές οι τιµές έχουν αναπροσαρµοστεί και εφαρµόζονται για την εκτέλεση των συµβάσεων πώλησης και των συµβάσεων συµψηφισµού κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
υποπαραγράφου, επανακαθορίζονται, από την έναρξη ισχύος
της παρούσας υποπαραγράφου, για τους σταθµούς ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ που κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
υποπαραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) σύµφωνα µε τις ακόλουθες περιπτώσεις.
α. Τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Οι σταθµοί που αντιστοιχούν σε κελί του πίνακα Α το οποίο δεν
φέρει αριθµητική τιµή ( /MWh) δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της
παρούσας υποπαραγράφου.
Για σταθµούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσονται στο
«Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»

(Β’ 1079/2009), οι τιµές του πίνακα Α προσαυξάνονται κατά 10%.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις σταθµών, για τους οποίους η ανωτέρω προσαύξηση
του 10% οδηγεί σε τιµή υψηλότερη της τιµής αποζηµίωσης που
εφαρµόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων πώλησης τον Ιανουάριο του 2014.
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Για σταθµούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι, κατά την
έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, ανήκουν σε κατ’
επάγγελµα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως
και 100 kW ανά επαγγελµατία αγρότη, δεν εφαρµόζονται οι τιµές
του πίνακα Α. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σταθµών, και από
την έναρξη ισύος της παρούσας υποπαραγράφου, οι ισχύουσες
την 1.1.2014 τιµές αποζηµίωσης µειώνονται κατά ποσοστό 12%
εφόσον δεν έχουν τύχει ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην Υποπαράγραφο ΙΓ.2. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθµοί έχουν τύχει ενίσχυσης, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες τιµές
του πίνακα Α. Κατ’ εξαίρεση από τη διάταξη της περίπτωσης β’
της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, επιτρέπεται
η µεταβίβαση σταθµού που ανήκει σε κατ’ επάγγελµα αγρότη
µόνο σε άλλον κατ’ επάγγελµα αγρότη.
Η υποβολή δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελµα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγ-
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γελµα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούµενο της υποβολής
έτος, θα γίνεται µέσω των συστηµάτων πληροφορικής που αναπτύσσονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.2. Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης κατά το
προηγούµενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή αποζηµίσωσης σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον πίνακα Α.
Ειδικά για τους σταθµούς για τους οποίους η τιµή αναφοράς
αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε βάσει των
διατάξεων της υποπερίπτωσης β’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, και οι οποίοι συνδέθηκαν εντός του δεύτερου εξαµήνου του 2013 εφαρµόζονται οι τιµές του ακόλουθου πίνακα Β.
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Σε περίπτωση που υλοποιηθεί διασύνδεση νησιού µε το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας, η παραγόµενη
ενέργεια από τους αιολικούς σταθµούς αποζηµιώνεται βάσει των
αντίστοιχων κατηγοριών για το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα από
την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης.
γ. Τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από µικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 15
MWe.
δ. Τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες
ΣΗΘΥΑ.

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Περίοδος
Διασύνδεσης
έως
31/12/2006
από
1/1/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

P ≤ 1 MW
XE
ME

P 1 MW
XE
ME

107

87

107

84

107

89

107

87

9498

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ), η οποία
περιλαµβάνει την τιµή πώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το µέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού
αερίου για συµπαραγωγή σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή
ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και κοινοποιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού
αερίου σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ) στους
χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στο ΛΑΓΗΕ.
Το µέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από την µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 ( /MWh) = 0.37*Μέση Τιµή Δικαιωµάτων
CO2 ( /tn)*ηe
Μέση Τιµή Δικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2 σε /tn όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΕΧ
(Energy Exchange). Η τιµή αυτή υπολογίζεται µε µέριµνα του
Γραφείου Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται
ανά µήνα στο ΛΑΓΗΕ.
Στην περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α η παραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε
διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων, το σταθερό
τµήµα της τιµής του πίνακα Α (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20%. Σε περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του
πίνακα Α τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς,
το σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα (τιµή εξαιρούµενου του
ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υπολογισµό του
ΜΤΦΑt κάθε παραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υποβάλλει
στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του άρ-
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θρου 3 της υ.α. αριθ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β’ 3108),
στην οποία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν
ο παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης ηλεκτροπαραγωγής ή όχι.
Κάθε παραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµπαραγωγής υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του
άρθρου 3 της υ.α. αριθ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/ οικ. 23278/23.11.2012 (Β’
3108) στην οποία καθορίζεται σε ποια από τις κατηγορίες του
άρθρου 3 της υ.α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009(Β’ 1420) εντάσσεται η µονάδα του.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου
3 της υ.α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009 (Β’ 1420), εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τροποποιήσει αναλόγως τις κατηγορίες και τις
αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των πινάκων Α και Β της παρούσας υποπερίπτωσης.
Οι κατηγορίες ΧΕ και ΜΕ των πινάκων των υποπεριπτώσεων
α’ έως δ’ της παρούσας περίπτωσης έχουν ως ακολούθως:
ΧΕ: Υλοποίηση της επένδυσης χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.
ΜΕ: Η υλοποίηση της επένδυσης µε χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.
Ως ηµεροµηνία Διασύνδεσης, για την ένταξη των σταθµών στις
αντίστοιχες κατηγορίες των πινάκων της παρούσας περίπτωσης
βάσει της «Περιόδου Διασύνδεσης», νοείται η ηµεροµηνία που
οι σταθµοί τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η
σύνδεσή τους. Σε περίπτωση µεταβολής του εξοπλισµού ή/και
της ισχύος (MW) του σταθµού, ως ηµεροµηνία Διασύνδεσης νοείται η ηµεροµηνία της αρχικής θέσης σε δοκιµαστική λειτουργία
ή ενεργοποίησης της σύνδεσης.
2. Για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, αιολικών και µικρών
υδροηλεκτρικών, σταθµούς ΑΠΕ και για σταθµούς ΣΗΘΥΑ τεχνολογιών που δεν περιλαµβάνονται στην υ.α.. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/
21.3.2012 (B’ 889), και οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), η τιµή αποζηµίωσης της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας αναπροσαρµόζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, σύµφωνα µε τις τιµές που καθορίζονται
βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.5. της παρούσας
παραγράφου.
3. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων α’, β’ και γ’ της περίπτωσης 1 δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις σταθµών, για τους οποί-
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ους η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί σε τιµή, η οποία,
περιλαµβανοµένων τυχόν προσαυξήσεων, είναι υψηλότερη της
τιµής αποζηµίωσης που εφαρµόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων πώλησης και συµψηφισµού τον Ιανουάριο
του 2014.
4. Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, ο ΔΕΔΔΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των
νησιών, καθώς και οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην
περίπτωση των εγκαταστάσεων του «Ειδικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’1079/2009) αναπροσαρµόζουν τις τιµές αποζηµίωσης της παραγόµενης
ενέργειας από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής.
5. Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από την
πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.1
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης υποπαραγράφου ΙΓ.1., οι σταθµοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε
εξαίρεση τους σταθµούς του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’1079/2009), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης) της υποπαραγράφου ΙΓ.1. µε τη συνδροµή σωρευτικά των εξής δύο προϋποθέσεων:
α) Ο σταθµός παραγωγής έχει τύχει άµεσης ενίσχυσης (επιχορήγησης) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα αποθεµατικά, απαλλαγή από φόρο εισοδήµατος, επιδότηση
επιτοκίου) σε ποσοστό µεγαλύτερο από 20% επί του κόστους της
επένδυσης όπως αυτό έχει διαµορφωθεί έως τις 31.12.2013 και
αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές καταστάσεις του παραγωγού.
β) Έχει καταβληθεί πάνω από το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης).
Ως δηµόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση από
αναπτυξιακό/επενδυτικό νόµο ή µέσω ένταξης σε προγράµµατα
χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. α) Για την εφαρµογή των διατάξεων της υποπαραγράφου
ΙΓ.1., αρχικά όλοι οι σταθµοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε
εξαίρεση τους σταθµούς του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’1079/2009), που την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. βρίσκονται
σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης).
β) Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και ο ΔΕΔΔΗΕ για τις συµβάσεις
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο
των νησιών, υλοποιούν εντός τεσσάρων (4) µηνών από την
έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. κατάλληλα συστήµατα
πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από
τους παραγωγούς προκειµένου να ενταχθούν στις κατηγορίες
ΜΕ και ΧΕ της υποπαραγράφου ΙΓ.1. και δηµοσιοποιούν την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων στο δικτυακό τους τόπο.
γ) Οι παραγωγοί, κάτοχοι σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), υποβάλλουν για
κάθε σταθµό ηλεκτρονική δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, µε την οποία κατά περίπτωση δηλώνουν:
αα) το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το
ύψος και το ποσοστό της ενίσχυσης επί του κόστους επένδυσης,
κατά τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1,
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καθώς και το ποσό και ποσοστό της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου
ΙΓ.1., ή
ββ) το κόστος της επένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 1.
Οι παραγωγοί υποβάλλουν τη δήλωση της παρούσας περίπτωσης εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
θέσης σε λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής για την
υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων.
Μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεων οι σταθµοί
που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ
(χωρίς χρήση ενίσχυσης) κατατάσσονται σε αυτήν από την
έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. και µέχρι την τελευταία
ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που προηγείται αυτού, εντός του
οποίου συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1. Η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων της περίπτωσης 1
κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, γίνεται βάσει και
των νέων δηλώσεων που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της περίπτωσης 3.
Σε περίπτωση κατά την οποία σταθµοί που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παρούσας περίπτωσης
εντός της ανωτέρω δίµηνης προθεσµίας, η κατάταξή τους στην
κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται από την πρώτη
ηµερολογιακή ηµέρα του επόµενου της υποβολής της δήλωσης
µήνα.
Τα συστήµατα πληροφορικής που αναπτύσσονται κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής και των δηλώσεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καθώς και των δηλώσεων για
τους επαγγελµατίες αγρότες της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παρούσας παραγράφου.
3. Για τις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί πάνω από το
50% του συνόλου της ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης) έως την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. , οι παραγωγοί υποχρεούνται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
τελευταίας καταβολής του ποσού µε το οποίο καλύπτεται το όριο
του 50% να υποβάλουν νέα περί του γεγονότος αυτού ηλεκτρονική δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986, ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία ΜΕ. Η κατάταξη
γίνεται κατά την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα, εντός του
οποίου έγινε η τελευταία καταβολή του ποσού του προηγούµενου εδαφίου από τον αρµόδιο φορέα που παρέχει την ενίσχυση.
Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί από τον παραγωγό η προθεσµία των δύο (2) µηνών της παρούσας η κατάταξη γίνεται από
την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που έπεται αυτού της
υποβολής της αρχικής, βάσει της περίπτωσης 2, δήλωσης. Σε
περίπτωση που η ηµεροµηνία τελευταίας καταβολής του ποσού
µε το οποίο καλύπτεται το όριο του 50% του συνόλου της ενίσχυσης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας θέσης σε εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων της υποπερίπτωσης β’
της περίπτωσης 2 το διάστηµα των δύο (2) µηνών της παρούσας
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή των εν
λόγω συστηµάτων.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς τη χρήση ενίσχυσης) βάσει ανακριβούς δήλωσης
του παραγωγού, πέραν των λοιπών κυρώσεων, ο παραγωγός
αποζηµιώνεται εφεξής (από την επόµενη περίοδο τιµολόγησης)
βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης που θα ισχύει για νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης πώλησης. Επιπλέον, η αποζηµίωση της ενέργειας που
εγχύθηκε το διάστηµα από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του
µήνα υποβολής της δήλωσης και µέχρι το µήνα διαπίστωσης της
υποβολής ανακριβούς δήλωσης θα επαναϋπολογιστεί µε την
τιµή που αποζηµιώνεται αντίστοιχος νεοεισερχόµενος σταθµός
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ανακριβούς δήλωσης.
5. Οι εκάστοτε αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το
ΛΑΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές για
τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
παραγράφου, οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως
σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/2009), προβαίνουν στην
έκδοση και παράδοση πιστωτικού τιµολογίου µε βάση το Ειδικό
Ενηµερωτικό Σηµείωµα που θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
υποχρεούνται να εκδώσουν πιστωτικό τιµολόγιο κατά τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012),
µε το οποίο παρέχουν έκπτωση επί της συνολικής αξίας της εγχεόµενης κατά το 2013 ενέργειας:
α) σε ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που συνδέθηκαν έως 31.12.2009,
β) σε ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 31.12.2011,
γ) σε ποσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που συνδέθηκαν από 1.1.2012 έως 31.12.2012,
δ) σε ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013,
ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθµούς έως
και 100 kW (συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών που ανήκουν
σε κατ’ επάγγελµα αγρότες),
στ) σε ποσοστό 10% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
2. Μέχρι την έκδοση και παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του πιστωτικού
τιµολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση αυτή, αναστέλλεται
η υποχρέωση, του ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και
του ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών,
καταβολής τιµήµατος για την ποσότητα ενέργειας που έχει παραδοθεί και δεν έχει εξοφληθεί. Τα ακριβή οικονοµικά και φορολογικά στοιχεία του πιστωτικού τιµολογίου θα παρέχονται στους
παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ µέσω
του Ειδικού Ενηµερωτικού Σηµειώµατος. Όσον αφορά στα λοιπά
θέµατα φορολογικής απεικόνισης πιστωτικών τιµολογίων,
ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ν.
4093/2012 µε επιφύλαξη των ακόλουθων περιπτώσεων 4, 5 και
6.
3. Για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκδίδουν σύµφωνα µε την περίπτωση 1 πιστωτικό τιµολόγιο η έκτακτη εισφορά της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της
παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012
και της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου
Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) επαναϋπολογίζεται για το 2013 επί των µειωµένων, µετά την έκπτωση, εσόδων
από την πώληση ενέργειας το αναφερόµενο έτος.
4. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου , δεν ισχύουν
οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου α’της
παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)
σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης των εκπτώσεων στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ..
5. Ειδικά και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
15 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ν. 4093/2012, τα πιστωτικά τιµολόγια της περίπτωσης 1 που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της
πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013
επιτρέπεται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο µεταγενέστερο της λήξης
της διαχειριστικής περιόδου του εκάστοτε παραγωγού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ και µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός της επόµενης διαχειριστικής περιόδου και (β) να χρησιµοποιηθούν, ανεξαρτήτως της
ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστωτικού τιµολογίου, για τη µείωση
των φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
που αφορούν την περίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
6. Σε περίπτωση που παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει ήδη
υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος για περίοδο που καλύπτει
ολικά ή µερικά την ως άνω περίοδο 1.1.2013 - 31.12.2013 πριν
την έκδοση του πιστωτικού τιµολογίου της περίπτωσης 1, δι-
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καιούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήµατος για την εν λόγω περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό της
έκπτωσης του πιστωτικού τιµολογίου που αναλογεί στην εν λόγω
περίοδο. Η προθεσµία για την υποβολή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήµατος λήγει κατά την ηµεροµηνία
εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήµατος της
επόµενης διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση λήξης της
ως άνω προθεσµίας τα πιστωτικά τιµολόγια της περίπτωσης 1
θα χρησιµοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης
του πιστωτικού τιµολογίου, για τη µείωση των φορολογητέων
εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που αφορούν την επόµενη
διαχειριστική περίοδο.
7. Εφόσον οποτεδήποτε µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας του ΛΑΓΗΕ
ως τρίτου για απαιτήσεις που έχει παραγωγός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ κατά
του ΛΑΓΗΕ, και ο ΛΑΓΗΕ έχει δηλώσει στη σχετική του δήλωση
ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου ότι υπάρχουν χρηµατικές
υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ προς τον εν λόγω παραγωγό/οφειλέτη
του επιβάλλοντος την κατάσχεση, οι οποίες απαιτήσεις έχουν δεσµευθεί από το ΛΑΓΗΕ για να αποδοθούν στον κατασχόντα, αναστέλλεται η υποχρέωση, του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει αυτές στον
κατασχόντα µέχρι την έκδοση και παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του πιστωτικού τιµολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση 2 της παρούσας υποπαραγράφου. Επιπλέον οι δεσµευµένες αυτές
απαιτήσεις για ενέργεια που εγχύθηκε στο Δίκτυο/Σύστηµα από
1.1.2013 έως και 31.12.2013 µειώνονται αναλογικά µε τα ποσοστά του πιστωτικού τιµολογίου της περίπτωσης 1 της παρούσας
υποπαραγράφου. Εφόσον όµως υπάρχουν και άλλες χρηµατικές
υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ προς τον εν λόγω παραγωγό/οφειλέτη
του επιβάλλοντος την κατάσχεση για ενέργεια που εγχύθηκε στο
Δίκτυο/Σύστηµα σε περίοδο διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στην οικεία δήλωση του ΛΑΓΗΕ ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου, αυτές δεσµεύονται και θα αποδοθούν στον
κατασχόντα µέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού της κατασχέσεως , υπό τον όρο πλήρωσης και των λοιπών προϋποθέσεων
που αναφέρει ο ΛΑΓΗΕ στις οικείες δηλώσεις του ενώπιον του
αρµόδιου Ειρηνοδικείου. Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καµία απολύτως
ευθύνη ούτε απέναντι στον παραγωγό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ούτε απέναντι στον επιβάλλοντα την κατάσχεση για τυχόν θετική ή αποθετική ζηµία ή διαφυγόντα κέρδη αυτών από την εφαρµογή της
παρούσας περίπτωσης. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται αναλόγως και για τον
ΔΕΔΔΗΕ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ, που εµπίπτουν στις διατάξεις
της υποπαραγράφου ΙΓ.1. , µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
περίπτωσης 3 της ίδιας υποπαραγράφου ΙΓ.1., και λειτουργούν
για λιγότερο από 12 χρόνια, µε σηµείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύµβαση πώλησης και η
σύµβαση συµψηφισµού του «Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’1079/2009), κατά επτά
(7) χρόνια και για ίσο χρόνο οι απαιτούµενες άδειες παραγωγής
και λειτουργίας και για εγκατεστηµένη ισχύ ίση µε την ισχύ κατά
την 1η Ιανουαρίου 2014. Στους παραγωγούς των σταθµών του
προηγούµενου εδαφίου κατά το διάστηµα επέκτασης της σύµβασης πώλησης δίδονται οι δυνατότητες επιλογής αποζηµίωσης
της παραγόµενης ενέργειας σύµφωνα µε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Βάσει µεθοδολογίας που καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που εκδίδεται µετά από πρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ,
λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ως
προς τη συµβολή τους στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήµατος και τις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές διαµορφώνονται από τη λειτουργία της αγοράς.
β) Με τιµή 90 /MWh για µέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας
που υπολογίζεται από τη µαθηµατική σχέση:
Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW) X Συντελεστής
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Απόδοσης (kWh/kW).
Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φ/Β σταθµοί στο Διασυν/νο Σύστηµα
Φ/Β σταθµοί στα Μη Διασυν/να Νησιά
Φ/Β σταθµοί Ειδικού Προγράµµατος 1400
Στεγών (<=10 kW) –(Β’1079/2009)
Αιολικοί σταθµοί στο
Διασυν/νο Σύστηµα
Αιολικοί σταθµοί στα
Μη Διασυν/να Νησιά
Μικρά Υδροηλεκτρικά
Βιοµάζα
Αέρια από ΧΥΤΑ
6500
Βιοαέριο
Ηλιοθερµικά (Με ή χωρίς αποθήκευση)

Συντελεστής
Απόδοσης
(kWh/kW)
1500
1700
2250
2500
3150
7800
7800
2200

Το πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από την εφαρµογή
των διατάξεων της υποπερίπτωσης β’ διοχετεύεται στο Σύστηµα
ή/και το Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση
στον παραγωγό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από πρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζεται η µοναδιαία
τιµή µε την οποία θα υπολογίζεται η αποζηµίωση για το πλεόνα-

σµα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους Προµηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.
2773/1999.
Η επιλογή µεταξύ των υποπεριπτώσεων α’ και β’ γίνεται µε
αµετάκλητη δήλωση του παραγωγού στο ΛΑΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ ή
τον Προµηθευτή, κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί
τουλάχιστον 6 µήνες πριν την έναρξη επέκτασης της σύµβασης.
Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρω
διαστήµατος των 6 µηνών, η αποζηµίωση κάθε φορά γίνεται µε
τη µικρότερη τιµή εκ των δύο υποπεριπτώσεων α’ και β’ της παρούσας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13
ΤΟΥ Ν. 3468/2006
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.
3468/2006 αντικαθίσταται, για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται
η σύνδεσή τους µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, ως εξής:
«β) Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούµενη περίπτωση εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους οποίους έχουν
οριστεί ξεχωριστές τιµές από το ν. 3734/2009 (Α’ 8), όπως ισχύει,
γίνεται µε βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:
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Σε περίπτωση που υλοποιηθεί διασύνδεση νησιού µε το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας, η παραγόµενη
ενέργεια από αιολικούς σταθµούς και σταθµούς ΣΗΘΥΑ που λειτουργούν στο εν λόγω νησί αποζηµιώνεται βάσει των κατηγοριών
1, 2 και 29 του πίνακα Α αντίστοιχα, από την πρώτη ηµερολογιακή
ηµέρα του µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης.
Οι κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ)
του ανωτέρω πίνακα Α έχουν ως ακολούθως:
«Με ενίσχυση» (ΜΕ): Για την υλοποίηση της επένδυσης γίνεται
χρήση δηµόσιας ενίσχυσης, και συγκεκριµένα χρήση άµεσης ενίσχυσης (επιχορήγηση) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα
(αφορολόγητα αποθεµατικά, απαλλαγή από φόρο εισοδήµατος,
επιδότηση επιτοκίου) σε ποσοστό µεγαλύτερο από 20% επί του
κόστους της επένδυσης όπως αυτό έχει διαµορφωθεί έως την
ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού
ή ενεργοποίησης της σύνδεσής του, κατά περίπτωση, και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές καταστάσεις
του παραγωγού.
«Χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ): Η υλοποίηση της επένδυσης πραγµατοποιήθηκε χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης όπως αυτή περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο.
Προκειµένου για την ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες «µε ενίσχυση» και «χωρίς ενίσχυση» οι παραγωγοί δηλώνουν, µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κατά περίπτωση:
αα) το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το
ύψος και το ποσοστό της ενίσχυσης επί του κόστους επένδυσης,
ανεξάρτητα εάν το σύνολο αυτής έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης ή
ββ) το κόστος της επένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία «µε ενίσχυση» του πίνακα Α της παρούσας.
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο ΔΕΔΔΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών έως την
τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα που ο σταθµός τέθηκε
σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή του. Η κατάταξη στις κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση»
(ΧΕ) βάσει της ανωτέρω δήλωσης γίνεται από την ηµεροµηνία
που ο σταθµός τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η
σύνδεσή του. Σε περίπτωση παράλειψης της υποβολής της δή-
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λωσης οι σταθµοί κατατάσσονται στην κατηγορία «µε ενίσχυση»
(ΜΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία για σταθµούς που πληρούν
τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση
ενίσχυσης) υποβληθεί εκπρόθεσµα η σχετική δήλωση, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται
από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του επόµενου της υποβολής της δήλωσης µήνα. Η δήλωση για την κατάταξη στις κατηγορίες της παρούσας υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,
και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην περίπτωση που βρίσκεται σε λειτουργία σχετικό σύστηµα πληροφορικής για την υποδοχή της.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία
«χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) στη βάση ανακριβούς δήλωσης του παραγωγού, πέραν των λοιπών κυρώσεων, ο παραγωγός αποζηµιώνεται εφεξής (από την επόµενη περίοδο τιµολόγησης) βάσει
του καθεστώτος τιµολόγησης που θα ισχύει για νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης
πώλησης. Επιπλέον, η αποζηµίωση της ενέργειας που εγχύθηκε
το διάστηµα από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υποβολής της δήλωσης και µέχρι το µήνα διαπίστωσης της υποβολής ανακριβούς δήλωσης θα επαναϋπολογιστεί µε την τιµή µε
την οποία αποζηµιώνεται νεοεισερχόµενος σταθµός κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της ανακριβούς δήλωσης.
Οι εκάστοτε αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το
ΛΑΓΗΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές για
τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης, δύνανται να διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων.
Η προσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος που
καλύπτει τις µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και
υπολογίζεται ως εξής:
ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), όπου
ηe: Ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης µονάδας συµπαραγωγής,
όπως ορίζεται στην υ.α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 21.3.2012 (B’ 889)
ηh: Θερµικός βαθµός απόδοσης µονάδας συµπαραγωγής,
όπως ορίζεται στην υ.α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 21.3.2012 (B’ 889)
η = ηe + ηh: Ολικός βαθµός απόδοσης µονάδας συµπαραγωγής
ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην υ.α.
Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.3.2012 (B’ 889), όπου οι βαθµοί απόδοσης σε
Ανώτερη Θερµογόνο Δύναµη (ΑΘΔ) όπως στον παρακάτω πίνακα Β.
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ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ), η οποία
περιλαµβάνει την τιµή πώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το µέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού
αερίου για συµπαραγωγή σε /MWh Ανωτέρας Θερµογόνου Δύναµης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή
ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και κοινοποιείται ανά µήνα στο ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού
αερίου σε /MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘΔ) στους
χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στο ΛΑΓΗΕ.
Το µέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από τη µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 ( /MWh) = 0.37*Μέση Τιµή Δικαιωµάτων
CO2 ( /tn)*ηe
Μέση Τιµή Δικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2 σε /tn όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΕΧ
(Energy Exchange). Η τιµή αυτή υπολογίζεται µε µέριµνα του
Γραφείου Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται
ανά µήνα στο ΛΑΓΗΕ.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υπολογισµό του
ΜΤΦΑt κάθε παραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υποβάλλει
στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του άρθρου 3 της υ.α. αριθ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β’ 3108),
στην οποία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν
ο παραγωγός ως χρήστης Φυσικού Αερίου είναι πελάτης ηλεκτροπαραγωγής ή όχι.
Κάθε παραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµπαραγωγής υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του
άρθρου 3 της υ.α. αριθ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/ οικ.23278/23.11.2012
(Β’3108) στην οποία καθορίζεται σε ποια από τις κατηγορίες του
άρθρου 3 της υ.α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009(Β’1420) εντάσσεται η µονάδα του.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου
3 της υ.α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009 (Β’ 1420), εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής να τροποποιήσει αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των πινάκων Α και Β της παρούσας.
Στην περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A η παραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε
διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων, το σταθερό
τµήµα της τιµής του πίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 15%. Σε περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του
πίνακα A τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς,
το σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα (τιµή εξαιρουµένου του
ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου.
Όπου στην υφιστάµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις κατηγορίες α εώς ιζ του πίνακα της παρούσης όπως αυτός ίσχυε προ
της αντικατάστασής του από τον πίνακα Α, αυτή νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 1 έως 30 του πίνακα Α και η αντιστοίχιση
γίνεται µε βάση την περιγραφή της κάθε κατηγορίας.»
2. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ,
µπορεί να µεταβάλλεται και να εξειδικεύεται το σύνολο ή µέρος
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των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα Α και ιδίως όσον αφορά στις
τιµές και στην ειδικότερη κατηγοριοποίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ
και ισχύ, καθώς και να καθορίζεται το σταθερό τµήµα και το µέγεθος Προσαρµογή Τιµής (ΠΤ) για τη ΣΗΘΥΑ µε χρήση φυσικού
αερίου. Για τη µεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαµβάνονται κυρίως υπόψη ο ενεργειακός σχεδιασµός και οι ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, η διείσδυση των σταθµών του πίνακα Α της
παραγράφου 1 στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, η πορεία επίτευξης των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 και η
µείωση του κόστους των τεχνολογιών. Η απόφαση της παρούσας αφορά σε σταθµούς που θα συνδεθούν στο Σύστηµα ή το
Δίκτυο µετά την παρέλευση δύο ηµερολογιακών ετών από την
παρέλευση του έτους έκδοσής της.
11. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17 του πίνακα Α, τα επίπεδα συνολικής ισχύος σταθµών που τίθενται σε
δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά
την 1.1.2014 και η παραγόµενη ενέργεια των οποίων θα αποζηµιώνεται µε τις τιµές του πίνακα αυτού έχουν ως ακολούθως:
αα) Κατηγορίες 7 και 8: στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 100 MW, στο Μη Διασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 10%
επί της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος κάθε ανεξάρτητου συστήµατος,
ββ) Κατηγορία 9: 50 MW,
γγ) Κατηγορίες 11 έως 13: στο Διασυνδεµένο Σύστηµα συνολικά 40 MW,
δδ) Κατηγορίες 16 και 17: στο Διασυνδεµένο Σύστηµα συνολικά 50 MW.
β) Τα ανωτέρω επίπεδα ισχύος (MW) µπορούν να αυξάνονται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη τον ενεργειακό σχεδιασµό και τις ανάγκες του
ενεργειακού συστήµατος, την πορεία επίτευξης των στόχων που
καθορίζονται βάσει του άρθρου 1, τη µείωση του κόστους των
τεχνολογιών, και τη διαµόρφωση των τιµών του πίνακα A της παραγράφου 1.
γ) Η παραγόµενη ενέργεια σταθµών οι οποίοι τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την
1.1.2014 καθ’ υπέρβαση των επιπέδων συνολικής ισχύος της παρούσας παραγράφου αποζηµιώνεται µε τιµή που προκύπτει στο
πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και της
Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, κατ’
εφαρµογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του
άρθρου 120 του ν. 4001/2011. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν.
4001/2011, η τιµή µε την οποία θα αποζηµιώνεται η κατά το προηγούµενο εδάφιο παραγόµενη ενέργεια αποτελεί και την τιµή
αποζηµίωσης που καλείται να καταβάλλει ο Προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για την εν λόγω ποσότητα ενέργειας
«Α.Π.Ε.».»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Για την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικών
Σταθµών που συνδέονται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν οι σταθµοί
αυτοί από το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και
της ηλεκτρικής ενέργειας που οι Υβριδικοί Σταθµοί εγχέουν στο
Δίκτυο αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού που συνδέεται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, σε ευρώ
ανά µεγαβάτ εγγυηµένης ισχύος ( /MW). Η εγγυηµένη ισχύς, οι
χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες παρέχεται αυτή, καθώς και η
τιµή µε βάση την οποία τιµολογείται η διαθεσιµότητα ισχύος, καθορίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Για
την τιµολόγηση διαθεσιµότητας ισχύος λαµβάνεται υπόψη το
εκτιµώµενο κόστος κατασκευής και το σταθερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού παραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού.
Το τίµηµα που λαµβάνει ο Παραγωγός για τη διαθεσιµότητα των
µονάδων ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού δεν µπορεί να υπολείπεται του τιµήµατος που καταβάλλεται για τη δια-
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θεσιµότητα των µονάδων του νεοεισερχόµενου συµβατικού
σταθµού παραγωγής, µε αντίστοιχη ισχύ.
Ως νεοεισερχόµενος συµβατικός σταθµός παραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, νοείται ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση
συµβατικών καυσίµων, που λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το
χρόνο εξέτασης της αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθµό, µε σκοπό την
απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού,
κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
β) Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια στο
σύστηµα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του
Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε βάση το
µέσο οριακό µεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιµάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας
παραγωγής, οι συµβατικές µονάδες του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού
Συστήµατος για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, η οποία καλύπτεται εν προκειµένω από τις ανωτέρω µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του
Υβριδικού Σταθµού. Η τιµή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν
µπορεί να είναι κατώτερη από την τιµή µε την οποία τιµολογείται
η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από
το Δίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του,
προσαυξηµένη µε ποσοστό 25%. Επιπλέον της τιµής που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, στην άδεια παραγωγής καθορίζεται ελάχιστη τιµή για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις
µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα αποθήκευσής
του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού.
Ο προηγούµενος καθορισµός γίνεται µε βάση την τιµή αποζηµίωσης για αιολικούς σταθµούς της κατηγορίας 3 του Πίνακα Α
του παρόντος άρθρου, επαυξηµένη κατά 50%, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες ενέργειας στον κύκλο αποθήκευσης του
υβριδικού σταθµού.
γ) Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το
Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού για την πλήρωση του
συστήµατος αποθήκευσής του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός της τιµής αυτής γίνεται µε βάση το µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής των
µονάδων βάσης του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του Μη
Διασυνδεδεµένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής.
δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι µονάδες ΑΠΕ
Υβριδικού Σταθµού εγχέουν απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, τιµολογείται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, ανάλογα µε το είδος του σταθµού Α.Π.Ε..
ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις µονάδες ΑΠΕ
του Υβριδικού Σταθµού και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο Mη
Διασυνδεδεµένου Νησιού, µπορεί να συµψηφίζεται µε την ενέργεια που απορροφά από το Δίκτυο αυτό ο Υβριδικός Σταθµός
για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσής του. Το δικαίωµα συµψηφισµού αναγνωρίζεται µετά από σχετική αίτηση
του παραγωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής
κατά την έκδοση ή την τροποποίηση της άδειας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η τιµολόγηση των περιπτώσεων γ’ και δ’, αφορά
την ηλεκτρική ενέργεια που υπολογίζεται ότι απορροφάται ή εγχέεται στο Δίκτυο, µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό, όπως ρητά
αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής.
στ) Η ετήσια αναπροσαρµογή της τιµής, µε βάση την οποία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις µονάδες
ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που αξιοποιούν την
αποθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού, καθορίζεται
στην άδεια παραγωγής. Ο καθορισµός γίνεται µε τη χρήση συντελεστή (Συντελεστής Ρήτρας Πετρελαίου) ο οποίος περιλαµβάνει αποκλειστικά τις µεταβολές των διεθνών τιµών του πετρε-
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λαίου Brent.»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τροποποιείται ως ακολούθως:
«7. Με απόφαση της ΡΑΕ θα αναπροσαρµόζονται κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 3 ανά πενταετία η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή
απορροφάται από Υβριδικό Σταθµό Α.Π.Ε. και ανά δεκαετία η
τιµή της διαθεσιµότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθµού Α.Π.Ε.
διακριτά για κάθε αυτόνοµο σύστηµα. Οι άδειες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται στις τιµές που ισχύουν κατά το χρόνο
χορήγησής τους.»
5. Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθµών Α.Π.Ε. για τους
οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής η ΡΑΕ οφείλει, µετά
από αίτηµα των ενδιαφεροµένων και εντός 3 µηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, να τροποποιήσει την
άδεια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση 3.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α
ΤΟΥ Ν. 3734/2009
Στο τέλος του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α’ 8) προστίθεται
παράγραφος 10 ως εξής:
«10. α) Το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθµών που τίθενται σε
δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά
την 1.1.2014 και η παραγόµενη ενέργεια των οποίων θα αποζηµιώνεται µε τις τιµές του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε
φορά ισχύει, ανέρχεται σε 200 MW ανά έτος µέχρι και το έτος
2020. Εάν το σύνολο της ισχύος σταθµών που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους στο τέλος
εκάστου έτους υπολείπεται των 200 MW, η διαφορά προσαυξάνει το επίπεδο συνολικής ισχύος των 200 MW του επόµενου
έτους.
β) Ειδικά το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθµών που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης κατά την έννοια του άρθρου
9 του ν. 3775/2009 και σταθµών που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 και η παραγόµενη ενέργεια των οποίων θα αποζηµιώνεται µε τις τρέχουσες
τιµές, ανέρχεται σε 300 MW µέχρι και το έτος 2020. Η εν λόγω
αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας αναφέρεται σε επίπεδο
συνολικής υλοποιηθείσας ισχύος του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου που δεν υπερβαίνει το 58% της συνολικής εντεταγµένης
ισχύος ανά επενδυτικό σχέδιο.
γ) Τα επίπεδα ισχύος (MW) της περίπτωσης α’ µπορούν να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από
γνώµη της ΡΑΕ και αφορά το επόµενο της έκδοσής της έτος,
λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ενεργειακού σχεδιασµού και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, την πορεία
επίτευξης των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του
ν. 3468/2006, τη µείωση του κόστους των τεχνολογιών και τη διαµόρφωση των τιµών του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε
φορά ισχύει.
δ) Η παραγόµενη ενέργεια σταθµών οι οποίοι τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την
1.1.2014 καθ’ υπέρβαση των επιπέδων συνολικής ισχύος της παρούσας αποζηµιώνεται µε τιµή που προκύπτει στο πλαίσιο του
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης
των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, κατ’ εφαρµογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 120 του ν.
4001/2011. Η ισχύς των σταθµών της παρούσας περίπτωσης
προσµετράται στο επίπεδο συνολικής ισχύος του επόµενου
έτους και, κατά το µέρος που δεν υφίσταται υπέρβαση του επιπέδου συνολικής ισχύος για το έτος αυτό, η παραγόµενη ενέργεια των εν λόγω σταθµών αποζηµιώνεται εφεξής µε τις τιµές
του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α’, µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δύναται το επίπεδο των
200 MW της περίπτωσης α’ να επιµερίζεται στη βάση µειοδοτικής
διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και λοιπά κριτήρια της δια-
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γωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή αιτηµάτων βάσει τιµολόγησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.7: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. Εγγυητικές επιστολές που προσκοµίστηκαν πριν από την
υπογραφή Συµβάσεων Σύνδεσης για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών σταθµών, επιστρέφονται µετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
επενδυτή προς τον αρµόδιο διαχειριστή, η οποία υποβάλλεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας παραγράφου, ότι δε θα προχωρήσει στην
υλοποίηση του σταθµού. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών ή
το Σύστηµα. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών για
τους οποίους λύονται οι συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης στο
Δίκτυο κατά τα προβλεπόµενα στην παρούσα περίπτωση.
2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου επενδυτή
προς τον αρµόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
πλην φωτοβολταϊκών σταθµών, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας παραγράφου, επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύµβασης Σύνδεσης και αντιστοιχούν στο µέρος των έργων σύνδεσης
που δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της εν
λόγω υπεύθυνης δήλωσης. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Σύστηµα ή το Δίκτυο
συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών του
προηγούµενου εδαφίου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του
άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργούνται.
2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α του ν.
3734/2009 καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της από 4.6.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/2009) καταργείται.
4. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και η περίπτωση
8 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) καταργούνται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1.
5. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του
ν. 3468/2006 (Α’129), διαγράφεται το κείµενο της δεύτερης παύλας: «0,5MW για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων».
6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4223/ 2013
(Α’ 287) καταργούνται.
7. Η υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2300/
οικ.16932/9.8.2012 (Β’ 2317) «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς
σταθµούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί µε την
απόφαση Α.Υ./Φ1/ οικ.19598/1.10.2010 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» καταργείται. Αιτήσεις προς τον Διαχειριστή του Δικτύου για χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς του άρθρου 4 του
ν. 3468/2006 που κατελήφθησαν από την αναστολή χορήγησης
προσφορών σύνδεσης, βάσει της υπουργικής απόφασης του
προηγουµένου εδαφίου, και παρέµειναν σε εκκρεµότητα χωρίς
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να έχουν ενδιαµέσως αποσυρθεί από τους ενδιαφερόµενους, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ εφόσον ο φορέας της αίτησης
εξακολουθεί να υφίσταται νοµίµως και επανεπιβεβαιώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας παραγράφου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ο Διαχειριστής του Δικτύου
θέτει τις σχετικές αιτήσεις στο αρχείο.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 του ν. 3468/2006 και των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.4. της παρούσας παραγράφου, µετά τη λήξη των οικείων
συµβάσεων πώλησης ενέργειας, εάν βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής όπου απαιτείται, η παραγόµενη ενέργεια από σταθµούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγχέεται στο ηλεκτρικό Σύστηµα/ Δίκτυο µε
όρους λειτουργίας συστήµατος και αγοράς. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δύναται να ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας περίπτωσης.
9. Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
στο διασυνδεµένο σύστηµα, ο ΔΕΔΔΗΕ για τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο µη διασυνδεµένο δίκτυο των νησιών, καθώς και οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην
περίπτωση των εγκαταστάσεων του «Ειδικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε Κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β’1079/2009)
καταρτίζουν πίνακα µε τις τιµές αποζηµίωσης της παραγόµενης
ενέργειας όλων των σταθµών ΑΠΕ, καθώς και το σταθερό τµήµα
των τιµών αποζηµίωσης όλων των σταθµών ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται σε λειτουργία όπως αυτές/αυτά διαµορφώνονται µετά την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται εντός χρονικού διαστήµατος 4
µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου και
επικαιροποιούνται κατ’ ελάχιστον έως τον έκτο και δωδέκατο
µήνα κάθε έτους.
Οι πίνακες γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ηλεκτρονικό
ή άλλο πρόσφορο τρόπο και τα στοιχεία τους, κατά περίπτωση,
καταχωρίζονται στα Μητρώα που καταρτίζονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου
14 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006.
10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της
υπουργικής απόφασης µε αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/ Φ1/οικ.24839/
25.11.2010 (Β’1901) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιστρέφεται, επίσης, σε κάθε περίπτωση ακύρωσης τυχόν,
απαιτούµενης στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, άδειας
ή έγκρισης µε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση µη χορήγησης
απαιτούµενης άδειας ή έγκρισης στη βάση εφαρµογής περιορισµών που θέτει µεταγενέστερο του χρόνου υποβολής της εγγυητικής επιστολής θεσµικό πλαίσιο.»
11. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.»
13. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2014 δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγουµένου εδαφίου.»
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α’
129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και
σταθµών µικρών ανεµογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο. Για τις περιοχές
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που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων
της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου µπορεί
να θέτει περιορισµούς στην απορροφώµενη ισχύ για λόγους
ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεµένου
Συστήµατος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώµη της ΡΑΕ καθορίζονται ο τρόπος µε τον οποίο θα
γίνεται ο συµψηφισµός της παραγόµενης και της καταναλισκόµενης ενέργειας και ειδικότερα οι χρεώσεις που θα περιλαµβάνονται στο συµψηφισµό, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου
θα υπολογίζεται ο συµψηφισµός της παραγόµενης ενέργειας µε
την καταναλισκόµενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθµός, ο τύπος, το περιεχόµενο
και η διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα ή άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας. Το πλεόνασµα ενέργειας που προκύπτει από το συµψηφισµό του προηγούµενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο
χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό. Με την ανωτέρω απόφαση µπορεί να διαφοροποιείται
ο τρόπος συµψηφισµού βάσει του µεγέθους των σταθµών, του
επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών
των τιµολογίων κατανάλωσης. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται και η µοναδιαία τιµή µε την οποία θα υπολογίζεται η αποζηµίωση για το πλεόνασµα της ενέργειας η οποία θα
καταβάλλεται από τους Προµηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α’ 286).»
15. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’129) προστίθεται παράγραφος 17 ως ακολούθως:
«17. Στην κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του ν.
3982/2011 (Α’143) συµπεριλαµβάνονται και τα έργα και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών,
για την κατάταξή τους σε κατηγορίες, ανάλογα µε τους βαθµούς
όχλησης, που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα.»
16. Το άρθρο 3 «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης» του ν.
4203/2013 (Α’235) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις όπου, µετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του
ν. 3468/2006 αντίστοιχα, µεταβάλλεται το νοµικό ή κανονιστικό
πλαίσιο χωροθέτησης µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθµού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί,
είναι δυνατή η άπαξ µεταβολή του τόπου εγκατάστασης, µετά
από αίτηµα του ενδιαφεροµένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. H νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός των ορίων
της οικείας Περιφέρειας, στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση
εγκατάστασης και στην οποία δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθµού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.
3. Η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόµενο προς την οικεία αποκεντρωµένη Διοίκηση στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθµός
και έκδοσης απόφασης για την µεταφορά της θέσης εγκατάστασης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από νόµιµο αποδεικτικό
στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία του
σταθµού. Η απόφαση της παρούσας παραγράφου κοινοποιείται
στον αρµόδιο Διαχειριστή.
4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν της κατά προτεραιότητα έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών αδειών και
εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς Όρων Σύνδεσης από τον
αρµόδιο Διαχειριστή ανεξαρτήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
και ανάλογης κατά προτεραιότητα σύναψης ή τροποποίησης των
Συµβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης. Η έκδοση ή τροποποίηση
των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών, καθώς και η σύναψη ή
τροποποίηση των Συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου γίνε-
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ται εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος.
5. Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνάπτεται για είκοσι (20) έτη, συνοµολογείται µε
τιµή αναφοράς που αναγράφεται στον πίνακα του άρθρου 27Α
του ν. 3734/2009 και αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν δεν
προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, κατά την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθµού, προσαυξηµένη κατά 10%.
6. Στο χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) µηνών του άρθρου
3 του ν. 3468/2006 δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί από τη µεταβολή του νοµικού ή κανονιστικού πλαισίου
χωροθέτησης της παραγράφου 1 µέχρι την έκδοση της απόφασης για τη µεταφορά της θέσης εγκατάστασης της παραγράφου
3.»
17. Στο άρθρο 82 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Πελάτες που είχαν καταταγεί στην κατηγορία Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 2, έως την 31η Δεκεµβρίου 2012, παραµένουν στην
κατηγορία αυτή έως και την 31η Δεκεµβρίου 2015.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.9: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 4117/ 2013 (Α’
29) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α’
222), µε την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του
άρθρου 19 του ν. 1068/1980 (Α’ 190), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο
εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007 (Α’ 54), κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές
έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου
για κάθε επόµενη πενταετία.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α’ 222)
τροποποιείται ως εξής:
«2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό υπουργική απόφαση εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο πλαίσιο εφαρµογής της
τιµολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3
του π.δ. 51/ 2007 (Α’ 54) και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.10: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΑΘ
Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
1.Τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για
τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο
εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α’ 54), κατόπιν
σχετικής εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος
κάθε περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.
2. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,
η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, δύναται να
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καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για
τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι
οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξάρτητου του ενιαίου τοιούτου της Εταιρείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.11: ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1γ του άρθρου πέµπτου του ν.
4117/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων αποτελεί ενιαίο διοικητικό
τοµέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, του οποίου προΐσταται µετακλητός Ειδικός Γραµµατέας µε βαθµό Β’ της κατηγορίας ειδικών θέσεων, µε τετραετή
θητεία και οργανώνεται σε διευθύνσεις και Τµήµατα µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ
1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως
του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και
Τοπογράφου», αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται µόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Πολιτικού Μηχανικού των
Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων
σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του
επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005» σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
Άρθρο 2
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού επιτρέπεται µόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Αρχιτέκτονα-Μηχανικού των
Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων
σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του
επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005» σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
Άρθρο 3
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται µόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώµατος Τοπογράφου Μηχανικού/
Αγρονόµου-Τοπογράφου Μηχανικού των Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα ασκήσεως του
επαγγέλµατος του Τοπογράφου Μηχανικού –Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/
36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
7ης Σεπτεµβρίου 2005» σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
Άρθρο 4
1. Οι διπλωµατούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
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της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να
φέρουν τον τίτλο του διπλωµατούχου µηχανικού.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος επεκτείνονται σε όλους τους διπλωµατούχους µηχανικούς της προηγουµένης παραγράφου, το γνωστικό αντικείµενο σπουδών των
οποίων αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προεδρικά διατάγµατα της επόµενης παραγράφου.
3. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται:
α) Ειδικότητες µηχανικών µε ειδικότερα προσόντα, πέραν του
βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων
που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούµενου εδαφίου.
γ) Επίπεδα επαγγελµατικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριµένων έργων κατά
την άσκηση των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
δ) Περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών
έργων ή τµηµάτων αυτών των οποίων η µελέτη και η κατασκευή
και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστηµονική και τεχνική
κατάρτιση και γνώση για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και δηµόσιας ασφάλειας.
4. Τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης παραγράφου
εκδίδονται µετά από σχετική εισήγηση Επιτροπής και σύµφωνη
γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Η Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 και θα
συγκροτηθεί εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση
του παρόντος νόµου µε απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή της νέας ρύθµισης παρέχεται
στο ΤΕΕ προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση του παρόντος νόµου για την κατάθεση στην κατά τα ανωτέρω Επιτροπή
σχετικής γνωµοδότησης. και περαιτέρω προθεσµία δύο (2)
µηνών από τη λήψη της γνωµοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή
για την υποβολή της εισήγησής της.
6. Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλµατος του πολιτικού µηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται.»
2. Η ισχύς των ρυθµίσεων που εισάγονται µε την παρούσα
υποπαράγραφο µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του
άρθρου 4 του του ν. 4663/1930, όπως τροποποιείται και ισχύει
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση της παρούσας, αρχίζει από 1.1.2015.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.13: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις της.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΔ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4179/
2013 (Α’ 175) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ορίζονται µονοκατοικίες, εµβαδού τουλάχιστον 80 τ.µ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια
οικοπέδου/γηπέδου και κτίσµατος, αποτελούν δε µη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα, κατά την έννοια του άρθρου 2
του ν. 2160/1993 (Α’ 118), χωρίς παροχή υπηρεσιών.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 (Α’ 118) τροποποιείται ως εξής:
«Ακίνητο που εκµισθώνεται για προσωρινή διαµονή του µισθωτή για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών
θεωρείται τουριστικό κατάλυµα.»
ΙΔ.2: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ

ΕΟΤ

ΣΤΟ

1. Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισµού οι κατωτέρω αρµοδιότητες:
α. Οι αρµοδιότητες των εδαφίων γ’, δ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 3
του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α’ 118).
β. Οι αρµοδιότητες του εδαφίου γ’ και της περίπτωσης ii του
εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/ 2004 (Α’187).
γ. Οι αρµοδιότητες των άρθρων 4 του ν. 2160/1993 , 2 του ν.
642/1977 (Α’200) , 11 του ν. 393/1976 (Α’ 199) και 15 του ν.
711/1977 (Α’ 284), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και
αφορούν σε έλεγχο, επιβολή προστίµων και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις που παραβαίνουν την τουριστική νοµοθεσία. Τα προβλεπόµενα στις διατάξεις αυτές πρόστιµα µπορεί να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού.
δ. Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του π.δ.
343/2001 (Α’ 231) για τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων
(τεχνική υπηρεσία) του Ε.Ο.Τ..
2. Οι αρµοδιότητες που αφορούν στην κατάταξη των τουριστικών καταλυµάτων σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών. Έως την
πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισµού, ως φορέα κατάταξης,
η κατάταξη των νέων τουριστικών καταλυµάτων σε κατηγορίες
αστέρων και κλειδιών θα γίνεται , προσωρινά, µε κοινή υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη µηχανικού
που είχε ορισθεί επιβλέπων των εργασιών κατασκευής της τουριστικής εγκατάστασης.
3. Όπου στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται απόφαση Γενικού
Γραµµατέα, Προέδρου ή Διοικητικού Συµβουλίου ΕΟΤ, νοείται
στο εξής απόφαση Υπουργού Τουρισµού.
4. Τα ευρισκόµενα σε εξέλιξη κατά τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ έργα αρµοδιότητας
της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. µεταφέρονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού.
Όπου στις σχετικές συµβάσεις αναφέρεται ως συµβαλλόµενο
µέρος ο Ε.Ο.Τ, νοείται ο Υπουργός Τουρισµού.
5. Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία, εγγυητικές
επιστολές υπέρ ΕΟΤ, για την αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί υπέρ ΕΟΤ µετά τη λήξη
τους αντικαθίστανται µε τους ίδιους όρους υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου.
6. Τα πρόστιµα για παραβάσεις της τουριστικής νοµοθεσίας
επιβάλλονται από τον Υπουργό Τουρισµού ή από τα αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα, υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρηση.
7. Οι προβλεπόµενες, στην παρ. δ’ του άρθρου 6 του
ν.
3270/2004 (Α’187 ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , προσφυγές, υποβάλλονται στην προβλεπόµενη από τις διατάξεις αυτές
Επιτροπή. Για την εκδίκαση και την κύρωση των αποφάσεων της
Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφίου δ’ της παρ. 6
του ν. 3270/2004 ως ισχύει.
8. Εκκρεµείς δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που αφορούν αρµοδιότητες του ΕΟΤ που µε το νόµο αυτό µεταβιβάζονται στο
Υπουργείο Τουρισµού, συνεχίζονται από αυτό µετά την πάροδο
δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εντός δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου η νοµική
υπηρεσία του ΕΟΤ, µε ευθύνη του προϊσταµένου της, παραδίδει,
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Τουρισµού,
πλήρεις φακέλους εκκρεµών υποθέσεων των οποίων η αρµοδιότητα µεταφέρεται στο Υπουργείο.
9. Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισµού οι Περιφερειακές Υπηρεσίες

Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) συµπεριλαµβανοµένων και των Γραφείων
Υποστήριξης Τουρισµού που υπάγονται σε αυτές, όπως αυτές
συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4
του ν. 3270/ 2004 (Α’187). Οι µεταφερόµενες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων
και Ανάπτυξης και ασκούν στο πλαίσιο της χωρικής τους αρµοδιότητας τις αρµοδιότητες των εδαφίων α’, β’ και γ’ της παρ. 1
και της παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύναται
να µεταβιβάζονται στις υπηρεσίες αυτές και άλλες αρµοδιότητες.
10. Μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισµού, µε
το σύνολο των αρµοδιοτήτων της, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του άρθρου 12 του ν.
4002/2011 (Α’ 180) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών
και Επενδύσεων. Το προσωπικό του ΕΟΤ κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών που κατά τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού, υπηρετεί στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. µεταφέρεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού, µε την ίδια θέση ευθύνης και
σχέση εργασίας στο Υπουργείο Τουρισµού και σε προσωποπαγείς θέσεις ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας, που συστήνονται
µε την απόφαση µεταφοράς τους. Περίληψη της απόφασης
αυτής θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου
ΙΔ.2, σύµφωνα µε το εδάφιο α’ της περίπτωσης 16 της παρούσας, από τις αρµοδιότητες της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. που προβλέπονται
στο άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (Α’180) ως ισχύει, η αρµοδιότητα
για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδια, καθώς και οι απαραίτητες
εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών υφιστάµενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναµικότητας άνω των 300 κλινών θα ασκείται από τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), του Ε.Ο.Τ. των δε
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής των άνω καταλυµάτων από την αρµόδια Διεύθυνση Τουριστικών εγκαταστάσεων
του Ε.Ο.Τ.
12. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, υπηρετεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού και
στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού του Ε.Ο.Τ. µεταφέρεται
στο Υπουργείο Τουρισµού µε την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η µεταφορά του προσωπικού γίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών που κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού υπηρετεί
στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. µεταφέρεται στο Υπουργείο
Τουρισµού µε την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας στην
οποία υπηρετούν. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η
µεταφορά του προσωπικού γίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που
µεταφέρεται κατατάσσεται σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας
κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθµίδας, ανάλογα µε τα τυπικά του
προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαµβάνει τις
αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόµατα οποιασδήποτε ονοµασίας καταργούνται. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του
µεταφερόµενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον
ΕΟΤ,
καθώς και ο χρόνος που του αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα
βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούν-
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ται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισµού Περιφερειακών Υπηρεσιών.
15. Οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. θα κατανεµηθούν και θα ασκούνται από οργανικές µονάδες του Υπουργείου Τουρισµού, που θα ορισθούν µε το προεδρικό διάταγµα
που θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’174)
για την αναδιοργάνωσή του.
16. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου
ΙΔ.2 αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος
που θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 για την
αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισµού. Μέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας, οι ως άνω µεταφερόµενες αρµοδιότητες
στο Υπουργείο Τουρισµού συνεχίζουν να ασκούνται από τον
ΕΟΤ. Εξαιρετικά, η ισχύς της περίπτωσης 10 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΔ.2 αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται το µέλος της Βουλής, των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που σχετικά µε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα
ως άνω σώµατα ή επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση
οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατος, για τον εαυτό του ή για
άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει µέρος στην
εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισµένο θέµα προς
ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται από µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β παράγραφοι 2 έως 5 έχουν εφαρµογή και στα εγκλήµατα των προηγούµενων παραγράφων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μετά το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο
159Α ως εξής:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.1:
α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων της έµµισθης
εντολής, και ιδίως η παρότρυνση από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο να δράσει αντίθετα µε την καλή πίστη, τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας ή τη συνείδησή του, θεωρείται ως καταγγελία
της έµµισθης εντολής εκ µέρους του εντολέα.
β. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013
(Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών.»

«Άρθρο 159Α
Δωροδοκία πολιτικών αξιωµατούχων

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.2:
Η περίπτωση γ’ του άρθρου 4 του ν. 3898/2010 (Α’ 211) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως διαµεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση µε τα µέρη πρόσωπο, διαπιστευµένο ως διαµεσολαβητής κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 7, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαµεσολάβηση µε
κατάλληλο, αποτελεσµατικό και αµερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την
εν λόγω διαµεσολάβηση.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8 Π.Κ.
Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του ελληνικού
κράτους ή οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχει την έδρα του στην Ελλάδα,
δ) πράξη που στρέφεται εναντίον ή απευθύνεται προς υπάλληλο του ελληνικού κράτους ή έλληνα υπάλληλο οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άσκηση της
υπηρεσίας τους ή σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων
τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.4: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 159 Π.Κ.
Το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 159
Δωροληψία πολιτικών αξιωµατούχων
1. Ο Πρωθυπουργός, τo µέλoς της κυβέρνησης, ο υφυπουργός, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήµαρχος,
που ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή
για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, ως αντάλλαγµα για ενέργειά του ή παράλειψη, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 159Α ΣΤΟΝ Π.Κ.

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, άµεσα ή µέσω τρίτου, σε αναφερόµενο στο άρθρο 159
πρόσωπο, για τον εαυτό του ή για άλλον, για τους σκοπούς που
αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο αυτό, τιµωρείται µε κάθειρξη
και χρηµατική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Διευθυντής επιχειρήσεως ή πρόσωπο που έχει την εξουσία
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από
άλλη ποινική διάταξη, αν από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο
που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από
την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β έχουν
εφαρµογή και στο έγκληµα της παραγράφου 1.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.6: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 235 Π.Κ.
Το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 235
Δωροληψία υπαλλήλου
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου,
για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα,
ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για
ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή 5.000 έως
50.000 ευρώ. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούµενου
εδαφίου κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή το ωφέληµα είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών
και χρηµατική ποινή 10.000 έως 100.000 ευρώ.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται
στα καθήκοντά του, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και
χρηµατική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. Αν ο υπαίτιος τελεί
την πράξη του προηγούµενου εδαφίου κατ’ επάγγελµα ή κατά
συνήθεια ή το ωφέληµα είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, τιµωρείται
µε κάθειρξη µέχρι δεκαπέντε ετών και χρηµατική ποινή 15.000
έως 150.000 ευρώ.
3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, για τον εαυτό του ή
για άλλον, αθέµιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούµενος από την ιδιότητά του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών
ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.
4. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που
έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε υπηρεσίες
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του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
νοµικών προσώπων που απαριθµούνται στο άρθρο 263Α τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από αµέλεια, κατά παράβαση συγκεκριµένου υπηρεσιακού καθήκοντος, δεν απέτρεψαν πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον
έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των προηγούµενων παραγράφων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.7: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 236 Π.Κ.
Το άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 236
Δωροδοκία υπαλλήλου
1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο,
άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον
εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου
σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη
τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηµατική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα
του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα
ετών και χρηµατική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει την
εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται
µε φυλάκιση µέχρι δύοετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα
από άλλη ποινική διάταξη, αν από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του
από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούµενων παραγράφων.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου επί πράξεων που
τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, δεν είναι αναγκαία η
πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6.»
ΥΠΟΠΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.8: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 237 Π.Κ.
Το άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 237
Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
1. Όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άµεσα ή µέσω τρίτου,
για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα,
ή αποδεχθεί την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για
ενέργειά του ή παράλειψη, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που
ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονοµή
της δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε κάθειρξη
και χρηµατική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται όποιος για τον πιο πάνω
σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήµατα, άµεσα ή µέσω
τρίτου, στα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, για τους
εαυτούς τους ή για άλλον.
3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει την
εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται
µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από αµέλεια δεν απέτρεψε
πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό
του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης
της παραγράφου 1.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.9: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 237Α ΣΤΟΝ Π.Κ.
Μετά το άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο
237Α ως εξής:
«Άρθρο 237Α
Εµπορία επιρροής – Μεσάζοντες

1. Όποιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος ως
αντάλλαγµα για αθέµιτη επιρροή την οποία ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει σε κάποιο από
τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235 παρ. 1 και
237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από 5.000
έως 50.000 ευρώ.
2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης
ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, σε πρόσωπο που ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει
αθέµιτη επιρροή σε κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθµούνται
στα άρθρα 159, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 237Β ΣΤΟΝ
Π.Κ.
Μετά το άρθρο 237Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο
237Β ως εξής:
«Άρθρο 237Β
Δωροληψία και Δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, τιµωρείται όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση
στον ιδιωτικό τοµέα και, κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα για τον ίδιο ή για άλλον ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή
παράλειψή του κατά παράβαση των καθηκόντων του, όπως αυτά
διαγράφονται από το νόµο, τη σύµβαση εργασίας, τους εσωτερικούς κανονισµούς, τις εντολές ή οδηγίες των προϊσταµένων
του ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας του.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, κατά την άσκηση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπόσχεται, προσφέρει ή παρέχει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα σε πρόσωπο που εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε
ιδιότητα στον ιδιωτικό τοµέα, για το ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων
του.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 238 Π.Κ.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235 έως και 237Β η απόφαση
διατάσσει να δηµευτούν τα δώρα και όποια άλλα περιουσιακά
στοιχεία δόθηκαν, καθώς και εκείνα που αποκτήθηκαν αµέσως ή
εµµέσως από αυτά.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.12: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 263Α
Π.Κ.
Το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρµογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243,
245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263
υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν µόνιµα ή πρόσκαιρα
και µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν µε αποκλειστική ή προνοµιακή εκµετάλλευση την προµήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού,
φωτισµού, θερµότητας, κινητήριας δύναµης ή µέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή µαζικής ενηµέρωσης, β) σε τράπεζες που
εδρεύουν στην ηµεδαπή κατά το νόµο ή το καταστατικό τους, γ)
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σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δηµόσιο, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και από νοµικά
πρόσωπα αναφερόµενα στα προηγούµενα εδάφια, εφόσον τα
ιδρυτικά νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στη διοίκησή τους ή, αν
πρόκειται για ανώνυµη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νοµικά
αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισµένα µε εκτέλεση κρατικών προγραµµάτων οικονοµικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και δ)σε
όργανα ή οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των µελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των µελών
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 235 παράγραφοι 1 και 2 και
236 ως υπάλληλοι θεωρούνται και:
α) οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι µε οποιαδήποτε συµβατική
σχέση, κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισµού στον
οποίο η Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο
είναι εξουσιοδοτηµένο από τον εν λόγω οργανισµό να ενεργεί εκ
µέρους του.
β) τα µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών, στους οποίους η Ελλάδα είναι µέλος,
γ) όσοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε
διεθνή δικαστήρια, των οποίων η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται από
την Ελλάδα,
δ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα ή υπηρεσία για ξένη χώρα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστών,
ενόρκων και διαιτητών και
ε) τα µέλη των κοινοβουλίων και συνελεύσεων τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων κρατών.
3. Για την εφαρµογή του άρθρου 237 ως δικαστικοί λειτουργοί
θεωρούνται και τα µέλη του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.13: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 263Β
Π.Κ.
Το άρθρο 263Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 263Β
Μέτρα επιείκειας για όσους συµβάλλουν
στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς
1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παράγραφοι 1, 2 και 3, 237 παράγραφοι 2 και 3 και 237Β παρ. 1 µένουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν εξετασθεί οπωσδήποτε για την
πράξη του, την αναγγείλει στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή
σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρµόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται
σχετική έκθεση.
2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παράγραφοι 1,
2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο συµµέτοχος στις πράξεις των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως 261, καθώς και
του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συµµετοχής
υπαλλήλου στις πράξεις αυτές, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο
µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 και 100. Το
συµβούλιο Πληµµελειοδικών µε βούλευµα που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του αρµοδίου Εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή
της ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των
εισφερόµενων στοιχείων. Την αναστολή της δίωξης µπορεί να
διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται
µέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν
επιβληθεί.
Αν µετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκύψει ότι τα εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία δεν ήσαν επαρκή για την
άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαλλήλου, το σχετικό βού-
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λευµα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου
η ανασταλείσα ποινική δίωξη.
3. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του άρθρου 390, ή συµµέτοχος
στις πράξεις αυτές, ο οποίος συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία
στην αρχή, στην αποκάλυψη της συµµετοχής στις πράξεις αυτές
άλλων υπαλλήλων, τιµωρείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει µεταβιβάσει στο Δηµόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει
αποκτήσει, αµέσως ή εµµέσως, από την τέλεση ή τη συµµετοχή
στην τέλεση των παραπάνω εγκληµάτων. Αν κατ’ εξαίρεση η µεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι το στάδιο της επιµέτρησης της ποινής, το δικαστήριο µπορεί να επιφυλαχθεί ως
προς την επί ποινής κρίση του, διακόπτοντας προς τούτο τη διαδικασία για ορισµένη ηµεροµηνία και χωρίς το χρονικό περιορισµό του άρθρου 352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Στην περίπτωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριµένες µεταβιβάσεις
ή άλλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο δράστης για
να τύχει του σχετικού ευεργετήµατος. Με την απόφαση περί διακοπής της δίκης το δικαστήριο µπορεί να διατάξει και την άρση
ή την αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού
που έχουν επιβληθεί.
4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκληµάτων των άρθρων 235 έως 261 και 390 ή πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων
που προέρχονται άµεσα από τις συγκεκριµένες εγκληµατικές
δραστηριότητες, εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συµµετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν
µέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συµβούλιο,
µε βούλευµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του ποινικής δίωξης. Την παραπάνω αναστολή µπορεί να διατάξει το
δικαστήριο και όταν τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση
απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση
µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων
δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν ταχθεί.
β) Αν η Βουλή κρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου
3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, ότι τα στοιχεία δεν είναι
επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή
Υφυπουργού, το βούλευµα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. Αν η Βουλή αποφασίσει την
άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού
κατά το άρθρο 86 του Συντάγµατος, σε περίπτωση καταδίκης
από το Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούµενο εδάφιο συµµέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιµωρείται µε
ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο.
Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της
ποινής αυτής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω
εξάλειψης του αξιόποινου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο
β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, στον κατηγορούµενο επιβάλλεται ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου
44 παρ. 2 εδάφιο πρώτο. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει και
την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
30 ΚΠΔ
Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα πολιτικά εγκλήµατα, καθώς και στα εγκλήµατα από τα
οποία µπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, µε την εξαίρεση της δωροδοκίας αλλοδαπών δηµόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει το
δικαίωµα µε προηγούµενη σύµφωνη απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να
αναστείλει την ποινική δίωξη. Η αναστολή της ποινικής δίωξης
µπορεί να γίνει το αργότερο έως την έναρξη της συζήτησης στο
ακροατήριο.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.15: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 45Β ΣΤΟΝ ΚΠΔ
Μετά το άρθρο 45Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 45Β ως εξής:
«Άρθρο 45Β
Αποχή από ποινική δίωξη µαρτύρων
δηµοσίου συµφέροντος
1. Σε υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα και
τις συναφείς µε αυτές πράξεις, είναι δυνατόν, µετά από έγκριση
του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς, να χαρακτηρίζεται ως µάρτυς δηµοσίου συµφέροντος µε πράξη του
κατά τόπον αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς όποιος, χωρίς να εµπλέκεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να αποβλέπει
σε ίδιον όφελος, συµβάλλει ουσιωδώς, µε τις πληροφορίες που
παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή τους.
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο πράξη του εισαγγελέα µπορεί
να ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της
ποινικής δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της.
2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή µήνυση για τα εγκλήµατα της
ψευδορκίας, της ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµησης ή της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου του Ποινικού Κώδικα ή για τις πράξεις των παραγράφων 4 ή 8 του
άρθρου 22 του ν. 2472/1997 σε υπόθεση σχετική µε τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, ο
αρµόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν
από κάθε άλλη ενέργεια, ενηµερώνει σχετικά τον Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς.
3. Αν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και
συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς,
κρίνει µετά από την κατά την προηγούµενη παράγραφο ενηµέρωσή του, ότι η ποινική δίωξη των εγκληµάτων της ψευδορκίας,
της ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµησης ή
της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ή των εγκληµάτων των
παραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997, δεν είναι
απαραίτητη για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, µπορεί να παραγγείλει στον αρµόδιο για την άσκηση της ποινικής
δίωξης εισαγγελέα την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για
τις εν λόγω πράξεις.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.16: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 253Β ΣΤΟΝ
ΚΠΔ
Μετά το άρθρο 253Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 253Β ως εξής:
«Άρθρο 253Β
Ανακριτικές πράξεις επί εγκληµάτων διαφθοράς
Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235,
236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτές δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης,
η έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και τη διενέργεια:
α) συγκαλυµµένης έρευνας, την οποία ενεργεί ανακριτικός
υπάλληλος µε παραγγελία του αρµόδιου εισαγγελέα και αφού
ενηµερωθεί προηγουµένως ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων Διαφθοράς. Η εν λόγω παραγγελία δίδεται αν συντρέχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή πρόκειται να επαναληφθεί
η τέλεση κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου
1 και η αποκάλυψη αυτής είναι µε άλλον τρόπο αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής. Κατά τη συγκαλυµµένη έρευνα ο ανακριτικός
υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του εµφανίζεται ως ωφελούµενος ή ως µεσολαβητής ωφελουµένου προσώπου από την αξιόποινη πράξη της παραγράφου 1 και διευκολύνει

στην τέλεσή της τον δράστη που την έχει προαποφασίσει. Η συγκαλυµµένη έρευνα ενεργείται για εύλογο κατά τις περιστάσεις
χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το έτος. Ο
ενεργών τη συγκαλυµµένη έρευνα µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να
συναλλάσσεται µε αυτά για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία εκδόσεως των εν λόγω
στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τις
ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος συντάσσεται αναλυτική
έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που
αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος, οι
οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.
β) Άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός
κατοικίας και συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στα στοιχεία γ’, δ’ και ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 253Α. Στις περιπτώσεις αυτές
εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.17.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ
Ν. 2225/1994, Ν. 2928/2001, Ν. 3691/2008, Κ.Ν. 3528/2007
1. Το στοιχείο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
2225/1994 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τα άρθρα 134,135 παρ. 1, 2 135Α, 137Α , 137Β, 138, 139,
140, 143, 144, 146,148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ.1, 159, 159Α
παρ. 1, 168 παρ.1, 187 παρ.1, 2, 187 Α παρ.1 και 4, 207, 208
παρ.1, 235 παρ. 2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 1 και 2, 264 περ. β’, γ’,
270, 272, 275 περ. β’, 291 παρ.1 εδάφια β’ και γ’, 299, 322, 323 Α
παρ. 1,2,4,5 και 6, 324 παρ.2 και 3, 342 παρ. 1 και 2, 348 Α παρ.4,
351 παρ. 1, 2, 4 και 5, 374, 380, 385 παρ. 1 εδάφια α’ και β’ του
Ποινικού Κώδικα».
2. Στο άρθρο 9 του ν. 2928/2001 ( Α’ 141) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α του Ποινικού Κώδικα, ακόµα
κι αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, είναι
δυνατόν να παρέχεται στους µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος
κατ’ άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, στους ιδιώτες
κατ’ άρθρο 253Β του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συµβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη
των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η
προβλεπόµενη στις παραγράφους 1 έως 5 προστασία από πιθανολογούµενες πράξεις εκφοβισµού ή αντεκδίκησης.»
3. Το στοιχείο ε’ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 ( Α’ 166), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών (άρθρα 159, 159Α και 237 ΠΚ),».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.
3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά
αδικήµατα των στοιχείων γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 3 τελείται προς
όφελος νοµικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί
είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου και
κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού µε βάση εξουσία εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασµό του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού,
επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι
ακόλουθες κυρώσεις:».
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή ή, αν πρόκειται για µη υπόχρεο νοµικό
πρόσωπο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, για την άσκηση ποινικής δίωξης επί υποθέσεων στις οποίες υπάρχει εµπλοκή νοµικού προσώπου υπό την
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έννοια των παραγράφων 1 και 2, καθώς και για τις εκδιδόµενες
σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων,
οι αρµόδιες υπηρεσίες είσπραξης, ως και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
6. α. Στο άρθρο 26 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κ.ν.
3528/2007, Α’ 26) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο υπάλληλος που έχει χαρακτηρισθεί ως µάρτυς δηµοσίου
συµφέροντος κατά το άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, δεν παραλείπεται σε διαδικασία προαγωγής ούτε υπόκειται
σε οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή τιµωρείται, απολύεται
ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο υφίσταται άλλη δυσµενή διακριτική µεταχείριση αµέσως ή εµµέσως και ιδίως σε θέµατα υπηρεσιακής
εξέλιξης, µετακίνησης ή τοποθέτησης, κατά τη διάρκεια του αναγκαίου για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης χρόνου.»
β. Στο άρθρο 110 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος
6 ως εξής:
«6. Αν σε υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις των
άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα
ασκείται πειθαρχική δίωξη εναντίον υπαλλήλου ο οποίος, µε τις
πληροφορίες που παρέσχε στις διωκτικές αρχές, συνέβαλε ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξή τους, για τη συνέχιση της διαδικασίας το πειθαρχικό όργανο οφείλει να αποδείξει ότι η δίωξη
που άσκησε δεν οφείλεται στην προαναφερθείσα ουσιώδη συµβολή του υπαλλήλου.»
γ. Στο άρθρο 125 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Κατά την προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται για υποθέσεις σχετικές µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α,
235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, προστατεύεται πλήρως η ανωνυµία των υπαλλήλων, οι οποίοι, χωρίς να εµπλέκονται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ως άνω πράξεων ή να
αποβλέπουν σε ίδιον όφελος, συµβάλλουν ουσιωδώς, µε τις πληροφορίες που παρέχουν, στην αποκάλυψη και δίωξή τους, ακόµα
και αν αυτοί δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως µάρτυρες δηµοσίου
συµφέροντος κατά το άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως η ανωνυµία
του υπαλλήλου προστατεύεται εφόσον αυτός υπάγεται στο καθεστώς της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.18.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ π.δ. 85/2005
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ «Τµήµα Δ’ Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες» της παραγράφου 3 του άρθρου 9
του π.δ. 85/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι αυτές της παραφράφου
3 περίπτωση α’ (Τµήµα Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και
Χρηµατοδοτήσεων) ως προς τα θέµατα:
- Απατών και παρατυπιών κατά των οικονοµικών συµφερόντων
του Ελληνικού Δηµοσίου και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα.
- Παράνοµων χρηµατιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και
παρανόµων χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων, συναλλαγών και
δραστηριοτήτων γενικά.
- Παράνοµων προελεύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες του ν.
3691/2008 (Α’ 166).
- Δωροδοκιών αλλοδαπών δηµόσιων λειτουργών στις διεθνείς
επιχειρηµατικές συναλλαγές.
- Άλλων περιπτώσεων παράνοµων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονοµικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συµφερόντων της Ελλάδας,
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε., ο έλεγχος των
οποίων έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 3296/ 2004.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.19.: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
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Όποιος, µε σκοπό τη διευκόλυνση, απόκρυψη ή συγκάλυψη
κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 159Α παρ.
1, 236 παράγραφοι 1 και 2, 237 παρ. 2, 237Α παρ. 2 και 237Β
παράγραφο 1 του Ποινικού Κώδικα:
α) τηρεί λογαριασµούς εκτός των βιβλίων της επιχείρησής του,
β) διενεργεί συναλλαγές εκτός βιβλίων ή ανεπαρκώς προσδιορισµένες σε αυτά,
γ) καταχωρίζει ανύπαρκτες δαπάνες ή υποχρεώσεις, ή
δ) καταρτίζει ή χρησιµοποιεί τιµολόγιο ή άλλο λογιστικό έγγραφο µε αναληθές περιεχόµενο,
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η πράξη του δεν
τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.20.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα άρθρα 11 έως και 13 του ν. 5227/1931 καταργούνται.
2. Οι περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου
4 του ν. 2225/1994 καταργούνται.
3. Τα άρθρα δεύτερο έως και πέµπτο του ν. 2656/1998 (Α’ 265)
καταργούνται.
4. Τα άρθρα τρίτο έως και έκτο του ν. 2802/2000 (Α’ 47) καταργούνται.
5. Τα άρθρα τρίτο και όγδοο του ν. 2803/2000 (Α’ 48) καταργούνται.
6. Στο άρθρο έβδοµο του ν. 2803/2000 διαγράφεται η λέξη
«τρίτο,».
7. Στο άρθρο δέκατο παράγραφος 1 του ν. 2803/2000 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.
8. Στο άρθρο δέκατο παράγραφος 2 του ν. 2803/2000 διαγράφονται η λέξη «τρίτο,» και η φράση «όπως επίσης εκείνες που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο,».
9. Στο άρθρο ενδέκατο παράγραφος 2 του ν. 2803/ 2000 διαγράφεται η λέξη «τρίτο,».
10. Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) καταργούνται.
11. Τα άρθρα δεύτερο έως και δωδέκατο και δέκατο τέταρτο
του ν. 3560/2007 (Α’ 103) καταργούνται.
12. Στο στοιχείο ιδ’ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 διαγράφεται η λέξη «τρίτο,».
13. Τα στοιχεία ιε’ και ιστ’ του άρθρου 3 του ν. 3691/ 2008 διαγράφονται.
14. Τα άρθρα τρίτο έως και πέµπτο και έβδοµο έως και δέκατο
του ν. 3666/2008 (Α’ 105) καταργούνται.
15. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
3943/2011 (Α’ 66) καταργείται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.1.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
Το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Ρυθµιστική
Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, εποπτευόµενη από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ως προς τον έλεγχο νοµιµότητας
των πράξεών της.
Η Ρ.Α.Λ. έχει νοµική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς
σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννοµες σχέσεις που την αφορούν.
2. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από 9 µέλη και επικουρείται στη λειτουργία της από οργανικές µονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται µε
το π.δ. της παρ. 9β του παρόντος.
Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. ορίζονται για διετή θητεία, η οποία µπορεί
να ανανεωθεί για µία µόνο φορά, µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Εξ αυτών ένα µέλος είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος και
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δυο Εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
3. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους που διακρίνονται
για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση
της λειτουργίας των λιµένων και του δικαίου του ανταγωνισµού
και διαθέτουν εµπειρία σε ναυτιλιακές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
4. Οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των δύο
Εισηγητών της Ρ.Α.Λ. και των υπολοίπων µελών, καθώς και το
ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και των δαπανών µετακίνησής
τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 3833/ 2010 (Α’ 40).
5. Οι υποθέσεις που άγονται ενώπιον της Ρ.Α.Λ. ανατίθενται
µε πράξη του Προέδρου σε Εισηγητή και εισάγονται προς συζήτηση και απόφαση ενώπιόν της.
Η Ρ.Α.Λ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον
µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Εισηγητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη υπόθεση, και δύο
τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις και διασκέψεις συµµετέχει ο Εισηγητής
που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη υπόθεση χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι κανόνες που καθορίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
από τη Ρ.Α.Λ., κατά την εξέταση των υποθέσεων που συζητούνται ενώπιόν της ορίζονται µε το π.δ. της παρ. 9β.
6. Οι εκτελεστές πράξεις της Ρ.Α.Λ. κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Κατ’
αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται µέσα σε
τριάντα ηµέρες από τη γνώση ή την κοινοποίησή της από τον ενδιαφερόµενο ή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εκδιδόµενη
επί της αιτήσεως αναθεώρησης απόφαση υπόκειται σε αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
7. Με το π.δ. της παραγράφου 9β ρυθµίζονται τα ειδικότερα
ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Λ., την προσωπική κατάσταση των µελών της,
τις περιπτώσεις έκπτωσης από τη θέση ή την αναστολή της ιδιότητάς τους, τα ασυµβίβαστα και τους περιορισµούς για την
άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους της Ρ.Α.Λ., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
8.α. Η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια για:
Την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων και διατάξεων
των συµβάσεων παραχώρησης στους λιµένες, την τήρηση των
υποχρεώσεων των λιµένων στο πλαίσιο της σχετικής κείµενης –
εθνικής και ευρωπαϊκής – νοµοθεσίας, κυρίως σε σχέση µε δηµόσιες συµβάσεις, συµβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες
ανταγωνισµού, την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας
στον λιµενικό τοµέα, τη διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών
µεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο
χρονικό διάστηµα, την υποστήριξη προς τις αρµόδιες αρχές για
την κατάρτιση προδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων (παραχωρήσεις, εκµίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την
παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων των δηµοσίων συµβάσεων εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συµφωνηµένου
επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς στόχους, την
εξασφάλιση - σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού της πιστής εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στον
κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρµονισµένων πρακτικών, εξοντωτικής τιµολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, την έκδοση
δεσµευτικών οδηγιών για θέµατα σχετικά µε την απλούστευση,
διαφάνεια και εναρµόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για
όλους τους ελληνικούς λιµένες, προωθώντας τον υγιή ανταγω-
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νισµό µεταξύ εγχώριων λιµένων, την γνωµοδότηση επί της µεθοδολογίας και του καθορισµού των τελών λιµενικών υπηρεσιών
και των τελών λιµενικών υποδοµών, τη γνωµοδότηση – κατόπιν
σχετικού ερωτήµατος – στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί
ειδικών θεµάτων λιµένων - περιλαµβανοµένων και µέτρων για την
ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του εθνικού λιµενικού συστήµατος.
β. Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και
µπορεί να ζητεί τη γνώµη της σε θέµατα ανταγωνισµού ή να παραπέµπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εµπίπτουν
στις ρυθµίσεις του ν. 3959/ 2011 και στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
9.α. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής.
Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από µία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, η οποία περιλαµβάνει οπωσδήποτε Τµήµατα Νοµικής και Οικονοµικής Τεκµηρίωσης, και µία
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, η οποία µε
τα αντίστοιχα τµήµατα εξασφαλίζει την αυτοτελή διοίκηση του
προσωπικού και οικονοµική διαχείριση των πόρων της Ρ.Α.Λ..
Για τη νοµική υποστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης, υπαγόµενο απευθείας στον Πρόεδρο αυτής.
β. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της
Ρ.Α.Λ. σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες
αυτών, ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής και οι αρµοδιότητες του
Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταµένων των
τµηµάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανοµή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό
θέµα καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Λ..
γ. Για τη στελέχωση των οργανικών µονάδων της Ρ.Α.Λ. συνιστώνται τριάντα πέντε θέσεις µόνιµου και µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού. Ειδικότερα:
αα. Ειδικό επιστηµονικό Προσωπικό: είκοσι πέντε (25) θέσεις.
ββ. Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις.
Επιπροσθέτως συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι οποίοι στελεχώνουν το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης, δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, ως µετακλητών
υπαλλήλων, οι οποίοι επικουρούν τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. και
έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο π.δ. 63/2005, και δύο (2)
θέσεις δηµοσιογράφων.
Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα είναι δυνατή η αύξηση
του αριθµού των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες όµως σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβούν συνολικά τις πενήντα (50).
10.α. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε: α) διορισµό ή πρόσληψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) µε µετάταξη
ή απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 14
παρ. 1 του ν. 2190/1994.
Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή
άλλου οργάνου, οι δε µετατασσόµενοι και αποσπώµενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα του αντίστοιχου διοριζόµενου ή προσλαµβανόµενου.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι δυνατόν να αποσπάται ή µετατάσσεται στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που
υπηρετεί σε νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών
Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
11. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. και των
Λιµενικών Ταµείων. Το ύψος του τέλους δεν µπορεί να είναι ανώτερο από 0,2% των ετήσιων εσόδων για τα Λιµενικά Ταµεία και
0,3% για τους Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε.. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού.
Η Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τακτικό προ-
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ϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό
που δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου προϋπολογισµού της.
12.α. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους
εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της µε µείωση άλλων πιστώσεων.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται
να διατίθεται ετησίως ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του
αποθεµατικού της Ρ.Α.Λ. για τη χρηµατοδότηση µελετών και
εκτέλεσης δηµόσιων λιµενικών έργων και υποδοµών. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται τα έργα, για τα οποία διατίθεται το πιο πάνω
ποσό, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.».
13. Η µετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
ρυθµίζεται µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, µετά την πάροδο διετίας
από το χρόνο εκδόσεως του διατάγµατος της παραγράφου 9β
του παρόντος άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2932/ 2001 ΚΑΙ
π.δ. 120/1997
1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου τέταρτου του ν.
2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο πλοιοκτήτης, προκειµένου να δροµολογήσει πλοίο ή
πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην οποία αναγράφει
την επωνυµία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειµένου
περί φυσικού προσώπου το ονοµατεπώνυµο και την ιθαγένειά
του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος-µέλος, αναγράφει
και ότι έχει κατά νόµο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισµού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισµού του
πλοίου, τα δροµολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριµένη γραµµή
ή γραµµές του δικτύου, τους λιµένες αφετηρίας, τελικού προορισµού και ενδιάµεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ηµέρες
και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς,
τον προγραµµατιζόµενο χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης του
πλοίου εντός της δροµολογιακής περιόδου και κάθε άλλο στοιχείο, που καθορίζεται µε την απόφαση της επόµενης παραγράφου.»
«4. Το Υπουργείο µπορεί να τροποποιήσει στο αναγκαίο µέτρο
τη δήλωση ως προς τα στοιχεία των δροµολογίων, αν αιτιολογηµένα κρίνεται: α) ότι οι συνθήκες σε λιµένα ή λιµένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης στο λιµένα την
εκτέλεση των δροµολογίων που ζητήθηκαν, β) ότι το πλοίο δεν
µπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη µεταφορά σε συγκεκριµένο χώρο του λιµένα και στο χρόνο που δηλώνει και γ) ότι η συχνότητα των δροµολογίων ή ο
προγραµµατισµένος χρόνος διακοπής των δροµολογίων δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες κατά τη διάρκεια της δροµολογιακής
περιόδου ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις α’ και β’ καλούνται οι πλοιοκτήτες να προσαρµόσουν µε
συµφωνία τα δροµολόγιά τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Αν εντός πέντε
(5) ηµερών δεν επιτευχθεί συµφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για
τις αναγκαίες µεταβολές των δροµολογίων κατόπιν σχετικής
γνωµοδότησης του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
(Σ.Α.Σ.).»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου τέταρτου α’ του ν. 2932/2001,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο πλοιοκτήτης, προκειµένου να δροµολογήσει πλοίο ή
πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην οποία αναγράφει
την επωνυµία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειµένου
περί φυσικού προσώπου το ονοµατεπώνυµο και την ιθαγένειά
του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος-µέλος, αναγράφει
και ότι έχει κατά νόµο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισµού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισµού του
πλοίου, τα δροµολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριµένη γραµµή
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ή γραµµές, τους λιµένες αφετηρίας, τελικού προορισµού και ενδιάµεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ηµέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς, και κάθε άλλο
στοιχείο, που καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 2
του άρθρου τέταρτου.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/ 2001,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δροµολόγηση πλοίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου
τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά ή οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών ή
δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και της πλήρους εξυπηρέτησης του µεταφορικού έργου, ο Υπουργός µπορεί να
συνάπτει σύµβαση ή συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας
διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γραµµής ή γραµµών.»
4. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 και η παράγραφος 5 του
άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Για χρονικό διάστηµα µέχρι 60 ηµέρες εντός του οποίου
διενεργείται υποχρεωτικά, εφόσον απαιτείται, και η ετήσια επιθεώρηση του πλοίου. Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται:
i) Να αυξηθεί µε απόφαση των αρµόδιων αρχών για λόγους
ανωτέρας βίας, όπως γενική ή µερική απεργία, εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής ή µεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές
καταστροφές, που επηρεάζουν άµεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστηµα
διάρκειας των λόγων αυτών, ύστερα από αίτηµα του πλοιοκτήτη
από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκµηριωµένα η επέλευση
και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.
ii) Να κατανεµηθεί ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού ηµερών ανά πλοίο ως ακολούθως:
Σε περίπτωση διακοπής δροµολογίων λιγότερης των 60 ηµερών ανά πλοίο, ο πλοιοκτήτης δύναται να µεταφέρει τις υπολειπόµενες ηµέρες, σε πλοίο ή πλοία του που είναι δροµολογηµένα
στην ίδια γραµµή.
Με απόφαση του Υπουργού µετά από γνώµη του ΣΑΣ, ο πλοιοκτήτης µπορεί να κατανείµει τις συνολικές ηµέρες διακοπής
δροµολογίων που προκύπτουν από τα δροµολογηµένα πλοία
του, ανεξάρτητα σε ποια γραµµή είναι δροµολογηµένα, µε την
προϋπόθεση προηγούµενης έκδοσης των ανακοινώσεων δροµολόγησης των πλοίων και κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών
των γραµµών.
Το δικαίωµα κατανοµής των συνολικών ηµερών διακοπής δροµολογίων σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παρέχεται και σε δροµολογηµένα πλοία, που ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιριών ή στην ίδια
µητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρία υπό κοινή διαχείριση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου
τρίτου. Για πλοία που διέκοψαν τα δροµολόγιά τους σύµφωνα
µε το εδάφιο αυτό, ο πλοιοκτήτης διατηρεί το δικαίωµα δροµολόγησης επιπλέον πλοίου σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου τέταρτου.»
«5. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώµη του Σ.Α.Σ., µπορεί να ορίζεται ειδικότερα η διακοπή εκτέλεσης δροµολογίων: α) µέχρι σαράντα πέντε
συνεχόµενες ηµέρες, εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της
γραµµής καλύπτονται από τα ήδη δροµολογηµένα πλοία, β) σε
γραµµή ή γραµµές µικρών αποστάσεων µε εποχιακή µόνο κίνηση. Το αίτηµα διακοπής εκτέλεσης δροµολογίων της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής και µέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ.
µπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάµενα όργανα, εξουσιοδοτηµένα µε απόφαση του Υπουργού.»
5. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 120/1997 (Α’ 110) όπως
ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για τις ανάγκες του παρόντος, εφοπλιστής ή πλοιοκτήτης
είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή όµιλος εταιρειών που παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας µεταφοράς σε δροµολογιακή γραµµή ή γραµµές.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.3.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο άρθρο 1 του α.ν. 3276/1944 (Α’ 24), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α) Προκειµένου περί Επιβατηγών και Επιβατηγών-Οχηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν δροµολογιακούς πλόες µεταξύ
λιµένων στην ηµεδαπή, κάθε θέµα από τα οριζόµενα στην παρ.1
του παρόντος άρθρου, που δύναται να καθορίζεται µε συλλογική
σύµβαση, επιτρέπεται να ρυθµίζεται και µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις. Όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, τα οριζόµενα στην
παρ.1 του άρθρου 5 δεν ισχύουν στην περίπτωση που έχουν συναφθεί επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.1: Ρυθµίσεις νια την ένταξη ιατρών των
νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης
Α) Διαθεσιµότητα
1. Το σύνολο του ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού που
µετατάχθηκε/µεταφέρθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013
(Α’167) από τις πρώην Υπηρεσίες νοσοκοµειακής υποστήριξης
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, σε προσωποπαγείς
θέσεις µε σχέση εργασίας µόνιµη και ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, καθώς και το σύνολο του ως άνω προσωπικού που κατέλαβε αντίστοιχες θέσεις κατ' εφαρµογή του ν. 4172/2013,
όπως ισχύει, τίθεται, αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014 σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων
που κατέχει. Το ανωτέρω προσωπικό παραµένει σε καθεστώς
διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και στη συνέχεια, µετατάσσεται/µεταφέρεται, µετά από αίτηση - δήλωση αποδοχής, µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β,
σε οργανικές θέσεις, κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης που συνιστάται στα νοσοκοµεία
του ΕΣΥ για το σκοπό αυτόν.
Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας
καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα
προέλευσης οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι
εισφορές αυτές, από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα
και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται
στο 75% των αποδοχών αυτού.
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας δεκαπέντε (15) ηµερών όσοι εκ
των ανωτέρω περιγραφόµενων υπαλλήλων εµπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και
άνω,
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3, του
άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75) εφόσον τα τέκνα αυτού
συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί
σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία
των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός
ισχύει σήµερα και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδηµα του
εξαρτώµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ' αποκλειστικότητα, τη γονική µέριµνα τέκνου,
συνοικεί µε αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του εξαρτώµενου τέκνου
δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης, δυνάµει δικαστικής απόφασης, συνοικεί µε τον συµπαρα-
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στατούµενο και το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του συµπαραστατούµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Στην περίπτωση αυτή, µε κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία
προέλευσής τους δηλώνεται η προτίµηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός
εκ των δύο συζύγων,
ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε
καθεστώς διαθεσιµότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το γεγονός
αυτό κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς
διαθεσιµότητας, µε ευθύνη του και προκειµένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου,
η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιµότητας
στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας και µέσω της κινητικότητας έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί σε Φορέα που µε το παρόν εντάσσεται σε µεταρρυθµιστική δράση.
3. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.
Β) Κινητικότητα
1. Οι αναφερόµενοι στις υποπαραγράφους 1 και 2 της παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας µετατάσσονται/µεταφέρονται, µε την ίδια εργασιακή
σχέση (µονίµου ή ΙΔΑΧ), σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
που συστήνονται για το σκοπό αυτόν στον Φορέα όπου υπηρετούν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α, κατόπιν αιτήσεων - δηλώσεών τους, περί αποδοχής
της εν λόγω θέσης, λαµβανοµένων υπόψιν και των ρυθµίσεων
της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι
ανωτέρω αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων της ως άνω υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α. Οι εν λόγω αιτήσεις - δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α’75) και
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή µε νόµιµη εξουσιοδότηση στις
αρµόδιες υπηρεσίες του φορέα προέλευσής τους.
2. Το ανωτέρω προσωπικό που ασκεί, παράλληλα, ελευθέριο
επάγγελµα και το οποίο έχει υποβάλει αίτηση αποδοχής θέσης
του κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης στον φορέα όπου υπηρετεί, οφείλει, κατά το
χρόνο ανάληψης υπηρεσίας και προκειµένου να αναλάβει να
προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του φορέα βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που
χωρίς δική του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άµεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης, επικυρωµένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής
δραστηριότητας προς την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία του
φορέα, από τον υπόχρεο, αµέσως µετά τη λήψη της, το αργότερο εντός µηνός από την ανάληψη υπηρεσίας, επί ποινή απολύσεως.
3. Οι µετατασσόµενοι/µεταφερόµενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιαστούν, στην αρµόδια υπηρεσία του Φορέα
τους, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της, ανά περίπτωσης, διαθεσιµότητας.
4. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της σχετικής αίτησης - δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας απολύεται αυτοδικαίως, µετά την
πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου των υποπαραγράφων 1
και 2, της παραγράφου Α του παρόντος.
5. Στην περίπτωση που ο µετατασσόµενος/µεταφερόµενος
υπάλληλος δεν παρουσιαστεί, προκειµένου να αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως.
6. Οι αποφάσεις µετάταξης/µεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα
υποδοχής και ισχύουν από την εποµένη της λήξης του ανά περί-
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πτωση προβλεπόµενου στο παρόν χρόνου διαθεσιµότητας.
Γ) Ένταξη και κατάταξη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
Εντός οκταµήνου από την ολοκλήρωση της µετάταξης / µεταφοράς, το ως άνω προσωπικό αξιολογείται και κατατάσσεται, αυτοδικαίως, σε θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τα
κατωτέρω οριζόµενα.
Δ) Αξιολόγηση και Κατάταξη στον Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ
1. Το ως άνω ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που µετατάσσεται/µεταφέρεται ως ανωτέρω, αξιολογείται µε την υφιστάµενη για τους ειδικευµένους ιατρούς ΕΣΥ διαδικασία και
εντάσσεται στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ κατόπιν αιτήσεως. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε διάστηµα ενός (1) µήνα
από την ανάληψη των καθηκόντων του σε θέσεις ΠΕ ιατρών οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το εν
λόγω προσωπικό δύναται να καταταχθεί στους βαθµούς του Διευθυντή, του Επιµελητή Α’ ή του Επιµελητή Β’. Όσοι δεν επιθυµούν να υποβάλουν σχετική αίτηση ή δεν αξιολογηθούν θετικά
για ένταξη στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ, παραµένουν
στον κλάδο που έχουν µεταταχθεί / µεταφερθεί.
2. Σε κάθε νοσοκοµείο υποδοχής συστήνεται πενταµελές Συµβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών το οποίο αποτελείται από τον Διοικητή του νοσοκοµείου ως Πρόεδρο αναπληρούµενο από τον
νόµιµο αναπληρωτή του και 4 µέλη µε τους αναπληρωτές τους,
Διευθυντές ή Επιµελητές Α', έναν από κάθε τοµέα ιατρικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιος από τους τοµείς η θέση του µέλους και του αναπληρωτή του καταλαµβάνεται
από Διευθυντή ή Επιµελητή Α’ του παθολογικού τοµέα. Το εν
λόγω Συµβούλιο συγκροτείται, µετά από εισήγηση του Διοικητή
της οικείας ΔΥΠΕ, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των ουσιαστικών κριτηρίων των αιτούντων
προς ένταξη στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ. Τα προσόντα
κάθε υποψήφιου αξιολογούνται επί τη βάσει των τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται στην ΔΥ13α/
οικ.39832/1997 (Β’ 1088). Η κατάταξη των υποψηφίων σε βαθµό
γίνεται σύµφωνα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Με συνολική
υπηρεσία µέχρι 10 έτη στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β’.
Με συνολική υπηρεσία άνω των 10 ετών και µέχρι τα 25 στο
βαθµό του Επιµελητή Α’. Με συνολική υπηρεσία άνω των 25 ετών
στο βαθµό του Διευθυντή. Ως υπηρεσία νοείται η υπηρεσία σε
δοµές του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από τον οποίο προέρχεται.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας τα
όρια ηλικίας που τίθενται για τους ειδικευµένους ιατρούς ΕΣΥ
δεν ισχύουν, αλλά αρκεί οι υποψήφιοι να µην έχουν υπερβεί το
67° έτος της ηλικίας τους.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.2
Α) Διαθεσιµότητα
1. Το σύνολο των υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε σχέση εργασίας µόνιµη ή
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), καθώς και όλοι οι
υπηρετούντες σε αντίστοιχη ειδικότητα του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (φύλακες ή Νυκτοφύλακες) των νοσοκοµείων
του ΕΣΥ, τίθεται αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014 σε καθεστώς
διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα και εν συνεχεία µετατάσσονται / µεταφέρονται, µετά από αίτηση - δήλωση αποδοχής, µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου Β, είτε σε
κενές οργανικές θέσεις είτε σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ
Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού που συνιστώνται για το
σκοπό αυτόν στο νοσοκοµείο προέλευσής τους. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται
τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι
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προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση,
πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, από τη
θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα και για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί, προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας δεκαπέντε (15) ηµερών όσοι εκ
των ανωτέρω περιγραφοµένων υπαλλήλων εµπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και
άνω,
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3, του
άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’229), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’75) εφόσον τα τέκνα αυτού
συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί
σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία
των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός
ισχύει σήµερα, και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδηµα του
εξαρτώµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ' αποκλειστικότητα, τη γονική µέριµνα τέκνου,
συνοικεί µε αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του εξαρτώµενου τέκνου
δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
ε) υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης δυνάµει δικαστικής απόφασης, συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο και το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του συµπαραστατούµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Στην περίπτωση αυτή, µε κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία
προέλευσής τους δηλώνεται η προτίµηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός
εκ των δύο συζύγων.
ζ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε
καθεστώς διαθεσιµότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το γεγονός
αυτό, κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς
διαθεσιµότητας, µε ευθύνη του και προκειµένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου,
η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιµότητας
στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας και µέσω της κινητικότητας έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί σε φορέα που µε το παρόν εντάσσεται σε µεταρρυθµιστική δράση.
3. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.
Β) Κινητικότητα
1. Οι αναφερόµενοι στις υποπαραγράφους 1 και 2, της παραγράφου Α υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας µετατάσσονται/µεταφέρονται, µε την ίδια εργασιακή
σχέση που είχαν (µόνιµη ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(ΙΔΑΧ), είτε σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν είτε
σε θέσεις του ανωτέρω κλάδου που συνιστώνται για το σκοπό
αυτόν, στον ίδιο Φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α, κατόπιν αιτήσεων - δηλώσεών
τους, περί αποδοχής της εν λόγω θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Φορέα προέλευσης, εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης των διαπιστωτικών
πράξεων της ως άνω υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α και
υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α’ 75).
2. Οι µετατασσόµενοι/µεταφερόµενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιαστούν, στην αρµόδια υπηρεσία του Φορέα
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τους, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της, ανά περίπτωση, διαθεσιµότητας.
3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της σχετικής αίτησης - δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας απολύεται αυτοδικαίως, µετά την
πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου των υποπαραγράφων 1
και 2 της παραγράφου Α του παρόντος.
4. Στην περίπτωση που ο µετατασσόµενος/µεταφερόµενος
υπάλληλος δεν παρουσιαστεί, προκειµένου να αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως.
5. Οι αποφάσεις µετάταξης/µεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα
υποδοχής και ισχύουν από την επόµενη της λήξης του ανά περίπτωση προβλεπόµενου στο παρόν χρόνου διαθεσιµότητας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.3
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ
Ν.Π..Δ.Δ. ΤΟΥ ΕΣΥ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ
Α) Τροποποίηση συµπλήρωση των διατάξεων του ν. 4052/2012
1. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 του ν. 4052/ 2012 (Α’
41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., αποκαλούµενο εφεξής «Νοσοκοµείο
του ΕΣΥ» που αποτελείται από: α) την οργανική µονάδα της
έδρας του και β) τις αποκεντρωµένες οργανικές του µονάδες,
έχει Διοικητή οι αρµοδιότητες του οποίου ρυθµίζονται από τις
διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005 (Α’81), όπως
ισχύει».
B) Κατάργηση - Μετατροπή οργανικών µονάδων και ρύθµιση
θεµάτων προσωπικού
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των υποπαραγράφων Β1 και Β2
τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας δεκαπέντε (15) ηµερών
όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφόµενων υπαλλήλων εµπίπτουν
στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και
άνω,
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3, του
άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75) εφόσον τα τέκνα αυτού
συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
γ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί
σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία
των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός
ισχύει σήµερα και του οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδηµα του
εξαρτώµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος, ο οποίος δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ' αποκλειστικότητα, τη γονική µέριµνα τέκνου,
συνοικεί µε αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα,
εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του εξαρτώµενου τέκνου
δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης, δυνάµει δικαστικής απόφασης, συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο και το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του συµπαραστατούµενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ,
στ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Στην περίπτωση αυτή, µε κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία
προέλευσής τους δηλώνεται η προτίµηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός
εκ των δύο συζύγων.
ζ) υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε
καθεστώς διαθεσιµότητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 90, του ν. 4172/2013. Το γεγονός
αυτό κοινοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς
διαθεσιµότητας, µε ευθύνη του και προκειµένου αυτός να υπαχ-
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θεί στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου.
η) υπάλληλος που έχει τεθεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιµότητας
στο πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας και µέσω της κινητικότητας έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί σε φορέα που µε το παρόν εντάσσεται σε µεταρρυθµιστική δράση.
2. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης.
3. Οι οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ,
καθώς και οι υπηρετούντες σε αυτές, των οργανικών µονάδων
των παραγράφων 1 και 2 που καταργούνται ή µετατρέπονται µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µεταφέρονται αυτοδικαίως
από 8 Απριλίου 2014 στην οργανική µονάδα της έδρας του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. όπου και ανήκαν.
4. Για τους ιατρούς που έχουν τοποθετηθεί για ειδίκευση σε
τµήµατα που ανήκαν στις οργανικές µονάδες που µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργούνται ή µετατρέπονται, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµόν Υ1Οδ/οικ. 97174 (Β’
2760/Β/2013) υπουργική απόφαση, καθώς και στις σχετικές επί
αυτής εγκυκλίους. Για τη µεταφορά των οργανικών θέσεων των
ειδικευόµενων ιατρών έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις.
5. Το πάσης φύσεως αποσπασµένο προσωπικό που υπηρετεί
στις καταργούµενες/µετατρεπόµενες οργανικές µονάδες από
άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα, εξακολουθεί να υπηρετεί µε
απόσπαση στην οργανική µονάδα της έδρας του ενιαίου
Ν.Π.Δ.Δ. όπου και ανήκαν.
6. Οι µετατασσόµενοι/µεταφερόµενοι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιαστούν, στην αρµόδια υπηρεσία του Φορέα
τους, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη λήξη της ανά περίπτωση διαθεσιµότητας.
7. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της σχετικής αίτησης - δήλωσης αποδοχής, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας απολύεται αυτοδικαίως, µετά την
πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου των υποπαραγράφων 1
και 2 της παραγράφου Α του παρόντος.
8. Στην περίπτωση που ο µετατασσόµενος/µεταφερόµενος
υπάλληλος δεν παρουσιαστεί, προκειµένου να αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως.
9. Οι αποφάσεις µετάταξης/µεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα
υποδοχής και ισχύουν από την εποµένη της λήξης του ανά περίπτωση προβλεπόµενου στο παρόν χρόνου διαθεσιµότητας.
Άρθρο δεύτερο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3864/2010 «ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»
A.1 Το άρθρο 2 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός, έδρα, διάρκεια
1. Σκοπός του Ταµείου είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της
σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, προς
χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, και το Ταµείο ενεργεί σε συµµόρφωση µε τις δεσµεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας που
απορρέουν από το ν. 4046/2012 (Α’ 28), όπως αυτές επικαιροποιούνται δυνάµει της παραγράφου 3.δ του άρθρου 1 του ίδιου
νόµου.
2. Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταµείο:
α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύµατα και
στα µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα που συστήνονται σύµφωνα
µε το άρθρο 63Ε του ν. 3601/2007, µε όρους που υπηρετούν τη
χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου.
β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα πιστωτικά ιδρύµατα που
έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο, το βαθµό συµµόρφωσης µε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας
παράλληλα την επιχειρησιακή τους αυτονοµία. Το Ταµείο διασφαλίζει τη µε όρους αγοράς λειτουργία τους, µε τρόπο ώστε
να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συµµετοχή ιδιωτών στο κε-
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φάλαιό τους και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες.
γ) Ασκεί τα δικαιώµατα του µετόχου που απορρέουν από τη
συµµετοχή του στα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώµατα αυτά ορίζονται στον παρόντα νόµο και σε συµφωνίες-πλαίσιο που συνάπτει µε τα εν
λόγω πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 για τη ρύθµιση των σχέσεών του µε αυτά, σε συµµόρφωση µε κανόνες που υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση της
περιουσίας του Ταµείου και µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισµού.
δ) Διαθέτει µέρος ή το σύνολο των χρηµατοπιστωτικών µέσων
που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία συµµετέχει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8.
ε) Ασκεί τα δικαιώµατά του στα µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα που συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 63Ε του ν.
3601/2007, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
του ν. 3601/2007.
Ως πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, νοούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια του ν. 3601/2007,
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αυτών που λειτουργούν στην αλλοδαπή καθώς και των
θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν
στην Ελλάδα.
3. Το Ταµείο ενεργεί βάσει ολοκληρωµένης στρατηγικής, η
οποία αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου
Οικονοµικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου, όπως
αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται.
4. Στο σκοπό του Ταµείου δεν εντάσσεται η προσωρινή ενίσχυση της ρευστότητας, που παρέχεται µε βάση το ν. 3723/2008
ή στο πλαίσιο λειτουργίας του ευρωσυστήµατος και της Τράπεζας της Ελλάδος.
5. Στο σκοπό του Ταµείου δεν εντάσσονται η παρακολούθηση
και ο έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα µέλη των συλλογικών οργάνων του Ταµείου δεν έχουν καµία εξουσία ή
αρµοδιότητα ως προς πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που
έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων.
6. Το Ταµείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά του ορίζεται
µέχρι και την 30ή Ιουνίου 2017.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική ηµεροµηνία λήξης της
διάρκειας του Ταµείου υφίστανται εν ισχύ τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων κτήσης µετοχών, η διάρκεια του Ταµείου παρατείνεται αυτόµατα για ένα (1) ακόµα έτος. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια του
Ταµείου έως το µέγιστο δύο (2) έτη, εφόσον είναι αναγκαίο για
την εκπλήρωση των σκοπών του.
A.2. Το άρθρο 6 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταµείου
1. Πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση της
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, µπορεί να υποβάλει αίτηµα στο Ταµείο για κεφαλαιακή ενίσχυση και µέχρι το
ύψος του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:
α) Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζει το κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος και ζητά από το τελευταίο να
υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο περιλαµβάνει όλα τα
µέτρα που το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει να εφαρµόσει, ώστε
να καλύψει το εν λόγω κεφαλαιακό έλλειµµα. Ως προς πιστωτικά
ιδρύµατα που έχουν ήδη λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, υποβάλλεται τροποποιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή το τροποποιηµένο σχέδιο
αναδιάρθρωσης, απαριθµούνται τα είδη των µέτρων άντλησης
κεφαλαίου ή περιορισµού των κεφαλαιακών αναγκών που πρόκειται να αναληφθούν από το πιστωτικό ίδρυµα, ο χρόνος λήψης
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και η διάρκεια του κάθε µέτρου καθώς και η αναµενόµενη επίδραση αυτού στο κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για παροχή
κρατικής ενίσχυσης από το Ταµείο. Τα ως άνω µέτρα µπορούν
να συνίστανται, µεταξύ άλλων, στα εξής:
α. µη διανοµή κερδών,
β. αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος,
γ. πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και χαρτοφυλακίων ή κλάδων δραστηριότητας για την άντληση κεφαλαίων,
δ. πράξεις µεταβίβασης κινδύνου ή τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων,
ε. πράξεις διαχείρισης παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων εθελοντικών µετατροπών τίτλων υβριδικού κεφαλαίου και τίτλων µειωµένης εξασφάλισης σε τίτλους που προσµετρώνται στα ίδια
κεφάλαια κατηγορίας 1 του πιστωτικού ιδρύµατος, οι οποίες θα
πρέπει να συµβάλλουν στη δηµιουργία κεφαλαίων κατά 100 %,
αν οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν µπορούν να καλυφθούν πλήρως,
στ. καταγραφή των τίτλων ή υποχρεώσεων επί των οποίων δύναται να επιβληθούν τα υποχρεωτικά µέτρα του άρθρου 6α,
καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρµοστούν ώστε
το πιστωτικό ίδρυµα να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6α.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, αρχικό ή τροποποιηµένο, πρέπει
ακόµα να περιγράφει, υπό το πρίσµα συντηρητικών εκτιµήσεων,
µε ποιο τρόπο το πιστωτικό ίδρυµα θα παραµείνει βιώσιµο για τα
επόµενα τρία (3) έως πέντε (5) έτη.
γ) Σε συνέχεια της αξιολόγησης της βιωσιµότητας, η οποία
επίσης λαµβάνει υπόψη το ανωτέρω σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή
τροποποιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης), η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει σύσταση στο πιστωτικό ίδρυµα που έχει κριθεί βιώσιµο να υποβάλει στο Ταµείο αίτηµα για κεφαλαιακή ενίσχυση.
2. Κατά την υποβολή του αιτήµατος από το πιστωτικό ίδρυµα
για την παροχή της απαραίτητης για τη βιωσιµότητά του κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταµείο, το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλει
ταυτόχρονα το σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή το τροποποιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά περίπτωση), την επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος µε την οποία προσδιορίζεται το κεφαλαιακό
έλλειµµα που αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου
1 του παρόντος και επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος στην
οποία αναφέρεται ότι το πιστωτικό ίδρυµα θα είναι βιώσιµο, εφόσον καλύψει το κεφαλαιακό του έλλειµµα.
3. Το Ταµείο µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε την Τράπεζα
της Ελλάδος, να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυµα να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες στο εν λόγω σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου από το Ταµείο, αυτό διαβιβάζεται
στο Υπουργείο Οικονοµικών και υποβάλλεται από το Υπουργείο
Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.
4. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του
τροποποιηθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ταµείο παρέχει την κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακή
ενίσχυση, µόνο εφόσον η Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α έχει δηµοσιευθεί, τηρουµένων σε κάθε περίπτωση της νοµοθεσίας της Ε.Ε.
περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούµενων πρακτικών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Το Ταµείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα
εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε τυχόν τροποποιηµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης,
και οφείλει περαιτέρω να παράσχει στο Υπουργείο Οικονοµικών
κάθε αναγκαία πληροφορία, προκειµένου να διασφαλίζεται η
ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Ταµείου, το Ταµείο καθορίζει το περίγραµµα
της «συµφωνίας πλαίσιο» µε το πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο αποδέχεται και υπογράφει τη «συµφωνία - πλαίσιο».
6. Το Ταµείο, µετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί
βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης, βεβαίωση µε την οποία δεσµεύεται ότι θα συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του άρθρου 7, µέχρι του ποσού που προσδιορίζεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ταµείο χορηγεί τη βεβαίωση,
χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6α, εφόσον: α)
έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτηµα
του πιστωτικού ιδρύµατος, και µαζί µε το σχέδιο αναδιάρθρωσης
έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και β) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία
αφενός προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε τις αποφάσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Η κεφαλαιακή
ενίσχυση δίδεται από το Ταµείο, µόνο κατόπιν της έγκρισης της
ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της δηµοσίευσης
της Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α. Η ανωτέρω δέσµευση του
Ταµείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο
ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3601/2007, ή έχουν ληφθεί τα µέτρα
που προβλέπονται στο άρθρο 63Β του ν. 3601/2007, ή έχει αρχίσει διαδικασία ή λήψη µέτρων για την ανάκληση της άδειάς του
πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου.
7. Εάν το Ταµείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται
στην παράγραφο 6, το Ταµείο µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συµβούλιο του
πιστωτικού ιδρύµατος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση των
συµφερόντων του Ταµείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β)
µπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυµα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού
του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να
ασκεί τα δικαιώµατά του, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11.
Τα ίδια δικαιώµατα έχει το Ταµείο εάν προκαταβάλει την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 8. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Ταµείου, µπορεί να καθορίζονται περαιτέρω θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί την
έκδοση της δεσµευτικής βεβαίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος ή την προκαταβολή της εισφοράς του
Ταµείου σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8, έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου.
8. Το Ταµείο εν όψει της συµµετοχής του, κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, σε κεφαλαιακή ενίσχυση πιστωτικού ιδρύµατος ,το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του ή µέρος της
εισφοράς αυτής και µέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6α, ύστερα από απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον:
α. έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυµα αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται από σχέδιο αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β. το αίτηµα αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος
και έχει γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
γ. η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή της εισφοράς είναι αναγκαία, προκείµενου να προστατεύεται η σταθερότητα του πιστωτικού συστήµατος και να διασφαλίζεται η
συνεισφορά του πιστωτικού συστήµατος στην ανάπτυξη της
πραγµατικής οικονοµίας και
δ. το πιστωτικό ίδρυµα έχει συνάψει µε το Ταµείο και το ΕΤΧΣ,
ως εκ τρίτου συµβαλλόµενο, σύµβαση προεγγραφής.
Η προκαταβαλλόµενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασµό του
πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
αποκλειστικά για το σκοπό συµµετοχής του Ταµείου στην ως άνω
κεφαλαιακή ενίσχυση, και αποδεσµεύεται µε την πιστοποίηση
της καταβολής του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 2 του άρ-
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θρου 11 και την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920.
Αν η εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούµενους στο Σύστηµα
Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως δεσµευµένος λογαριασµός
στην Τράπεζα της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος τον οποίο τηρεί
το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα ως φορέας στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της
Ελλάδος, ως φορέας του ως άνω Συστήµατος, υπό την ιδιότητα
του θεµατοφύλακα του πιστωτικού ιδρύµατος.
Έως την αποδέσµευση της ως άνω εισφοράς, η εισφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας µέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς µε
αντισυµβαλλόµενους της αγοράς (εξασφαλίζοντας το δικαίωµα
επαναγοράς των ίδιων κινητών αξιών στους όρους της συναλλαγής επαναγοράς) ή/ και µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του
Ευρωσυστήµατος. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών
επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αν η συµµετοχή του Ταµείου στην κεφαλαιακή ενίσχυση, είναι
µικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε, καθώς και αν η
κεφαλαιακή ενίσχυση δεν πραγµατοποιηθεί, το Ταµείο έχει
αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του
ποσού κατά περίπτωση, µε επιτόκιο που ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας
της Ελλάδος και γνώµη του Ταµείου.
Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος
πριν από την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης και συσταθεί µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί µε το
άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), οι τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι
είχαν δοθεί ως προκαταβαλλόµενη εισφορά του Ταµείου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αποτελούν
περιουσία του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος.
Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούµενα εδάφια
εφαρµόζεται ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Ταµείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι ειδικότεροι όροι που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των συµβάσεων προεγγραφής µεταξύ του Ταµείου, του πιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ για
τη συµµετοχή του Ταµείου σε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, µεταξύ των οποίων το δικαίωµα επαναγοράς ή παρόµοια δικαιώµατα για τις αξίες που εισφέρονται από
το Ταµείο, ββ) οι ειδικότεροι όροι µε τους οποίους εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα του ΕΤΧΣ, που προβλέπονται στην από
15.3.2012 Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, της οποίας
το σχέδιο εγκρίθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4046/2012 (Α’ 28) και
γγ) κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου.
Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των συµβάσεων προεγγραφής του Ταµείου, του πιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ
για τη συµµετοχή του Ταµείου στην κάλυψη υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύµατος.
A3. Στο ν. 3864/2010 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6α
Προϋποθέσεις της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης
1. Εφόσον τα εθελοντικά µέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο
αναδιάρθρωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 δεν µπορούν να καλύψουν το συνολικό κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από την Τράπεζα της
Ελλάδος, και εφόσον η εφαρµογή των µέτρων του άρθρου 8 ή
και των άρθρων 63Β επ. του ν. 3601/2007 είναι δυνατόν να προκαλέσει σηµαντικές παρενέργειες στην οικονοµία µε αρνητικές
συνέπειες στους πολίτες, και προκειµένου η κρατική ενίσχυση
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να είναι η µικρότερη δυνατή µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος,
αποφασίζεται η υποχρεωτική εφαρµογή των µέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό της κατανοµής
του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού
ιδρύµατος στους κατόχους τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων
µειωµένης εξασφάλισης, όπως κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο. Η
κατανοµή ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση της ως άνω Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ανωτέρω κατανοµή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2
γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά:
α. κοινές µετοχές,
β. αν χρειάζεται, προνοµιούχες µετοχές και άλλοι τίτλοι που
προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1,
γ. αν χρειάζεται, όλες οι λοιπές υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης.
Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, απαιτήσεις της ίδιας
τάξης τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. Αποκλίσεις, τόσο από την
ανωτέρω σειρά κατανοµής όσο και από τον κανόνα της ίσης µεταχείρισης, δικαιολογούνται όταν υφίστανται αντικειµενικοί λόγοι
ύπαρξης σχετικών αποκλίσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
2. Τα ανωτέρω µέτρα περιλαµβάνουν:
α. την απορρόφηση τυχόν ζηµιών από τους µετόχους µέχρι
του σηµείου όπου η αρνητική καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος θα διαµορφωθεί σε µηδενική όπου είναι απαραίτητο, δια
της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών του πιστωτικού
ιδρύµατος, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύµατος.
β. τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των προνοµιούχων µετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο,
λοιπών υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης µέχρι του σηµείου όπου η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος θα είναι
ίση µε µηδέν, ή
γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος
είναι ανωτέρα του µηδενός, τη µετατροπή των προνοµιούχων µετοχών και άλλων υποχρεώσεων που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο,
λοιπών υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού
ιδρύµατος, σε τίτλους κεφαλαίου που προσµετρώνται στα ίδια
κεφάλαια της κατηγορίας 1, ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο
επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα πιστωτικά
ιδρύµατα, όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στις ανωτέρω υπό β’ και γ’ περιπτώσεις, όπου η υποχρεωτική
µετατροπή δεν επαρκεί για την κάλυψη του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και καθίσταται απαραίτητη η παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης από το
Ταµείο, η µετατροπή γίνεται σε κοινές µετοχές.
3. Αντικείµενο των ανωτέρω µέτρων δύνανται να αποτελούν
και:
α. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει το πιστωτικό
ίδρυµα µέσω της παροχής εγγυήσεων σε σχέση µε την έκδοση
τίτλων κεφαλαίου ή υποχρεώσεων από τρίτα νοµικά πρόσωπα
που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύµατος, µε την προϋπόθεση ότι οι ως
άνω εγγυήσεις κατατάσσονται ως υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος, και
β. οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος
λόγω εν ισχύ δανειακών συµφωνιών µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και των ως άνω τρίτων νοµικών προσώπων, οι οποίες κατατάσσονται ως υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του
πιστωτικού ιδρύµατος.
4. Η ανωτέρω Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν της
εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζει κατά τάξη,
είδος, ποσοστό και ποσό συµµετοχής, τους τίτλους ή υποχρεώσεις που υπόκεινται στα µέτρα που πρόκειται να εφαρµοστούν
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, µε βάση αποτίµηση ανεξάρτητου ελεγκτή, που ορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Η διενέργεια της αποτίµησης αυτής εξαντλεί κάθε υποχρέωση λήψης ανεξάρτητης αποτίµησης για την πλήρωση των
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προϋποθέσεων οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόµου, η οποία
απαιτεί τη διενέργεια ανεξάρτητης αποτίµησης ως προς την ανωτέρω διαδικασία.
Οι ανωτέρω τίτλοι ή υποχρεώσεις µετατρέπονται υποχρεωτικά
σε τίτλους κεφαλαίου στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
παρόντος νόµου, σε περίπτωση παράλειψης της οποίας τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις των άρθρων 8 ή/και 63Β και επ. του
ν. 3601/ 2007 και του ν. 3458/2006.
5. Κατ’εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση προηγούµενης θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε τα
άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανωτέρω µέτρα µπορεί να µην εφαρµόζονται
είτε συνολικά είτε σε σχέση µε συγκεκριµένους τίτλους, σε περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει, κατόπιν εισήγησης
από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι:
α. τα µέτρα αυτά δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
β. η εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων δύναται να οδηγήσει σε
δυσανάλογα αποτελέσµατα, όπως στην περίπτωση που η κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από το Ταµείο
είναι µικρή σε σχέση µε το σταθµισµένο έναντι κινδύνων ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύµατος, ή/και ένα σηµαντικό µέρος του
κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος έχει καλυφθεί µέσω του ιδιωτικού τοµέα.
Η τελική εκτίµηση των ανωτέρω κινδύνων εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κρίνει κατά περίπτωση.
6. Τα µέτρα που εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα κατά
τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου συνιστούν, για
τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησης που διενεργείται στο
πλαίσιο του παρόντος νόµου, µέτρα εξυγίανσης κατά τον ορισµό
του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων, που
εισήχθη στην ελληνική νοµοθεσία µε το ν. 3458/2006.
7. Η εφαρµογή των µέτρων των παραγράφων 1 έως 4, εθελοντικών ή υποχρεωτικών, δεν δύναται σε καµία περίπτωση:
α. να αποτελεί αιτία ενεργοποίησης συµβατικών ρητρών οι
οποίες τίθενται σε εφαρµογή σε περίπτωση εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλλου γεγονότος, το οποίο δύναται
να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναµο αφερεγγυότητας, και
β. να λογίζεται ως µη εκπλήρωση ή παράβαση συµβατικών
υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύµατος για τη θεµελίωση σπουδαίου λόγου πρόωρης καταγγελίας σύµβασης από αντισυµβαλλοµένους του πιστωτικού ιδρύµατος.
Συµβατικοί όροι που αντίκεινται στα ανωτέρω δεν παράγουν
αποτελέσµατα.
8. Οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων απαιτήσεων µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων και αυτών υπέρ των οποίων
έχουν, άµεσα ή έµµεσα, παρασχεθεί εγγυήσεις από το πιστωτικό
ίδρυµα, που κατατάσσονται ως υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο υπόκειται στα µέτρα
ανακεφαλαιοποίησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν
θα πρέπει, κατόπιν της εφαρµογής των µέτρων αυτών, να βρίσκονται σε δυσµενέστερη οικονοµική θέση συγκριτικά µε τη
θέση στην οποία θα βρίσκονταν στην περίπτωση που το εν λόγω
ίδρυµα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση. Στην περίπτωση κατά την
οποία η προηγούµενη αρχή δεν τηρηθεί, οι ανωτέρω κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης έχουν το δικαίωµα να αποζηµιωθούν από το Δηµόσιο,
εφόσον αποδείξουν ότι η οφειλόµενη στην εφαρµογή των υποχρεωτικών µέτρων ζηµία τους είναι µεγαλύτερη από αυτή που
θα είχαν υποστεί στην περίπτωση θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική εκκαθάριση. Σε κάθε περίπτωση, η αποζηµίωση δεν
µπορεί να υπερβεί τη διαφορά µεταξύ της αξίας των απαιτήσεων
µετά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και της
αξίας των απαιτήσεων σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, όπως
η αξία αυτή προσδιορίζεται µε βάση την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
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9. Για τη διασφάλιση εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 8, διενεργείται αποτίµηση, η οποία προσδιορίζει τις απώλειες που θα υφίσταντο οι κάτοχοι των τίτλων ή δικαιούχοι
υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου αν, αντί της εφαρµογής
των υποχρεωτικών µέτρων που ορίζονται στην Πράξη της παραγράφου 2 του παρόντος, το πιστωτικό ίδρυµα ετίθετο σε ειδική
εκκαθάριση. Κάθε µορφή κρατικής ενίσχυσης προς το πιστωτικό
ίδρυµα δεν θα λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της εν λόγω
αποτίµησης. Η αποτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την εφαρµογή των µέτρων της παραγράφου 2 από ανεξάρτητο εκτιµητή
που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσο οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου και χρέους µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού
ιδρύµατος θα βρίσκονταν σε ευµενέστερη οικονοµική θέση στην
περίπτωση που το εν λόγω ίδρυµα είχε τεθεί σε ειδική εκκαθάριση αµέσως πριν από την εφαρµογή της ανωτέρω Απόφασης.
10. H Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της παραγράφου 1
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψή της
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ελληνική γλώσσα, και σε δύο φύλλα ηµερήσιου τύπου,
που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους-µέλους όπου το πιστωτικό ίδρυµα διατηρεί υποκατάστηµα ή όπου
άµεσα παρέχει διασυνοριακές τραπεζικές ή άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, στην επίσηµη γλώσσα αυτού του κράτουςµέλους. Η περίληψη περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τους λόγους και τη νοµική βάση για την έκδοσης της Πράξεως της παραγράφου 1,
β. τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως και την
προθεσµία άσκησής τους,
γ. τα αρµόδια δικαστήρια ενώπιον των οποίων ασκούνται τα
ανωτέρω ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως της παραγράφου
1.
11. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων της διαδικασίας ορισµού των
ανεξάρτητων ελεγκτών, του περιεχοµένου των ανεξάρτητων
αποτιµήσεων και της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, των
µεθόδων αποτίµησης των τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου και µειωµένης εξασφάλισης που µειώνονται ή µετατρέπονται, της δυνατότητας υποκατάστασης του εκδότη των τίτλων των
µεθόδων διενέργειας της µετατροπής καθώς και των λεπτοµερειών για την τυχόν αποζηµίωση των κατόχων των τίτλων, ρυθµίζονται µε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν στην προστασία υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, συνιστούν διατάξεις
δεσµευτικού και άµεσου αποτελέσµατος και υπερέχουν έναντι
κάθε διάταξης µε αντίθετο περιεχόµενο.
A4.Το άρθρο 7 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης
Έκδοση µετοχών
1. Το Ταµείο συµµετέχει στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης
αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως έχει προσδιορισθεί
µε την επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και µόνο µέχρι το ύψος του εναποµείναντος ποσού µετά την εφαρµογή των εθελοντικών µέτρων του
άρθρου 6 παρ. 1β, των υποχρεωτικών µέτρων του άρθρου 6α και
µετά από οποιαδήποτε τυχόν συµµετοχή επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα.
2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και διαδικασιών που
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 6α, η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται µέσω της συµµετοχής του Ταµείου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος µε την έκδοση κοινών
µετοχών ή µε την έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών
(Contingent Convertible Securities) ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων που θα καλύπτονται από το Ταµείο. Το
Ταµείο δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή να παραιτείται των δικαιωµάτων του προτίµησης σε περιπτώσεις αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή

άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων των πιστωτικών ιδρυµάτων που αιτούνται την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης.
3. Οι αυξήσεις αυτές καλύπτονται από το Ταµείο σε µετρητά
ή µε οµόλογα του ΕΤΧΣ ή µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα του
ΕΤΧΣ. Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται σε συµµόρφωση µε
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 των πιστωτικών ιδρυµάτων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων περί έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών
µέσων, λαµβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε
την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2
και 31 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δεν
ανακαλούνται.
Οµοίως, µπορούν να ληφθούν µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κ.ν.
2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών
µέσων ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συµβουλίου προς τα
ανωτέρω καθώς και η σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου , θα πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι λαµβάνονται στο πλαίσιο
του παρόντος νόµου.
Για την έκδοση των κοινών µετοχών ή µετατρέψιµων οµολογιών ή χρηµατοοικονοµικών µέσων, η προθεσµία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της,
καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέµνεται στο ένα τρίτο των προθεσµιών που προβλέπονται στον
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται σε κάθε γενική συνέλευση που αφορά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
5. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών, η τιµή κάλυψης των µετοχών ή των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών
ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων από το Ταµείο ορίζεται µε
απόφαση του Γενικού Συµβουλίου. Η απόφαση του Γενικού Συµβουλίου βασίζεται, µεταξύ άλλων, σε δύο (2) εκθέσεις αποτίµησης, που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους, οι οποίοι διαθέτουν κύρος και εµπειρία
σε αντίστοιχα θέµατα και ειδικότερα σε αποτιµήσεις πιστωτικών
ιδρυµάτων, εφαρµοζοµένων σχετικώς των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. Η απόφαση λαµβάνεται δε µε
απαρτία 2/3 και πλειοψηφία 2/3 των µελών του και λαµβάνει
υπόψη της τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και το σκοπό
του Ταµείου σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος. Η απόφαση
του Γενικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο όργανο του πιστωτικού ιδρύµατος που είναι αρµόδιο για τον καθορισµό της τιµής
διάθεσης των µετοχών ή των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων µετοχών στον ιδιωτικό τοµέα
σε τιµή κατώτερη της τιµής κάλυψης αυτών από το Ταµείο στο
πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιµή διάθεσης στον ιδιωτικό τοµέα
δύναται να είναι χαµηλότερη της τιµής προηγούµενων καλύψεων
µετοχών από το Ταµείο, ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής
τιµής.
β) Το Ταµείο ζητά από τους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους να λάβουν υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων κάθε διάθεσιµης αξιολόγησης της ποιότητας
του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύµατος, των αποτελεσµάτων
ασκήσεων προσοµείωσης ακραίων καταστάσεων καθώς και των
συνθηκών της αγοράς και θα τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. Σύνοψη των όρων επιλογής των χρηµατοοικονοµικών
συµβούλων καθώς και των στοιχείων και της µεθοδολογίας που
χρησιµοποιήθηκε, αναρτώνται και δηµοσιεύονται στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Ταµείου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ολοκλήρωση των συναλλαγών.
γ) Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες
ή άλλα µετατρέψιµα χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορούν να εκδοθούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα και να καλυφθούν από το Τα-
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µείο, τους όρους µετατροπής των υπό αίρεση µετατρέψιµων
οµολογιών και των άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών
µέσων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, εφόσον απαιτηθεί,
για την εφαρµογή παρόντος άρθρου.
A5. Το άρθρο 7Α του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Δικαιώµατα ψήφου
1. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, το Ταµείο
θα ασκεί χωρίς περιορισµούς τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές που αναλαµβάνει στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που λαµβάνει χώρα κατά το άρθρο 7.
2. Το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου του µε τους περιορισµούς που ορίζονται στην παράγραφο 3 στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Για τις µετοχές ως προς τις οποίες τύγχαναν εφαρµογής
οι εν λόγω περιορισµοί, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 κατά το χρόνο της ανάληψης των µετοχών από το Ταµείο.
(β) Για τις µετοχές που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης κατά το χρόνο ισχύος της παραγράφου 7 του
άρθρου 9 του ν. 4051/2012, αλλά ως προς τις οποίες οι εν λόγω
περιορισµοί δεν ίσχυσαν λόγω της µη επίτευξης του σύµφωνα
µε τις ίδιες διατάξεις απαιτούµενου ποσοστού συµµετοχής του
ιδιωτικού τοµέα. Οι εν λόγω περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου
του Ταµείου θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συµµετοχή στην πρώτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που θα λάβει χώρα µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος είναι τουλάχιστον ίση µε το 50%.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το
Ταµείο ασκεί το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνο για
τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαµβανοµένης της αύξησης ή µείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συµβούλιο, συγχώνευσης,
διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας
ή διάλυσης της εταιρίας µεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαµβανοµένης της πώλησης θυγατρικών, ή για όποιο
άλλο θέµα απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Για τους
σκοπούς υπολογισµού της απαρτίας και της πλειοψηφίας στη
Γενική Συνέλευση, οι µετοχές του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για θέµατα άλλα από
αυτά που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής.
4. Το Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές της παραγράφου 2, χωρίς τους περιορισµούς
της παραγράφου 3 εάν διαπιστωθεί, µε απόφαση του Γενικού
Συµβουλίου του Ταµείου, ότι παραβιάζονται ουσιώδεις υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος οι οποίες προβλέπονται στο
σχέδιο αναδιάρθρωσης ή προάγουν την υλοποίηση αυτού ή περιγράφονται στη «συµφωνία πλαίσιο» του άρθρου 2.
5. Κάθε διάθεση µετοχών από το Ταµείο προς επενδυτές του
ιδιωτικού τοµέα που λαµβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 ή στο πλαίσιο της εξάσκησης των δικαιωµάτων που ενσωµατώνονται στους τίτλους της παρ. 6 του άρθρου 8 θα
λογίζεται ότι επιφέρει µείωση στη συµµετοχή του Ταµείου όσον
αφορά τις µετοχές για τις οποίες το Ταµείο ασκεί περιορισµένα
δικαιώµατα ψήφου.
6. Για όσο χρόνο το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου µε
τους περιορισµούς του παρόντος άρθρου, πέραν των γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α’91):
α) το Ταµείο γνωστοποιεί στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε µεταβολή στον αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει στα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία
έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα κατά τη διάρκεια του
οποίου απέκτησε ή διέθεσε µετοχές, καθώς και το συνολικό
αριθµό δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει. Ο Εκδότης δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες του προηγούµενου εδαφίου άµεσα και, σε
κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο ηµερών διαπραγµάτευσης από την ηµεροµηνία της παραπάνω παραλαβής σύµφωνα µε
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τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3556/2007,
β) οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 6, 10 και 11 του ν. 3556/
2007 (Α’ 91) δεν τυγχάνουν εφαρµογής στο Ταµείο και
γ) πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σηµαντικές συµµετοχές ή ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου που αφορούν σε πιστωτικά
ιδρύµατα, στα οποία έχει χορηγηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από
το Ταµείο, οφείλουν να γνωστοποιούν κατά τις διατάξεις του ν.
3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων τις
µεταβολές επί των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν µε βάση
το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου, πλην αυτών του Ταµείου, όπως αυτές γνωστοποιούνται από το Ταµείο σύµφωνα µε
την προηγούµενη περίπτωση α’. Η γνωστοποίηση αυτή αφορά
µόνο σε µεταβολές σε δικαιώµατα ψήφου επί µετοχών και όχι επί
τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 3556/2007.
A6. Το άρθρο 8 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διάθεση ιδίας συµµετοχής
1. Με απόφαση του Ταµείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή µέρους των µετοχών πιστωτικού
ιδρύµατος που κατέχει το Ταµείο, λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 4 το αργότερο εντός πενταετίας από τη συµµετοχή του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του
πιστωτικού ιδρύµατος. Η διάθεση µπορεί να γίνεται τµηµατικά ή
άπαξ, κατά την κρίση του Ταµείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι
µετοχές διατίθενται εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου και σε συµµόρφωση µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάθεση των µετοχών εντός των χρονικών ορίων του
πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να γίνει προς επιχείρηση η οποία
ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο κράτος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισηγήσεως του Ταµείου, µπορούν να παραταθούν οι προθεσµίες
που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Προκειµένου να λάβει την ανωτέρω απόφαση το Γενικό Συµβούλιο του Ταµείου λαµβάνει έκθεση από έναν ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέµατα Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραµµα διάθεσης των µετοχών. Στην έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και
ο τρόπος διάθεσης των µετοχών καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τήρηση του
χρονοδιαγράµµατος.
Η διάθεση πραγµατοποιείται µε τρόπο που να συνάδει µε τους
σκοπούς του Ταµείου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2.
2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3401/ 2005, η διάθεση δύναται να πραγµατοποιείται µε πώληση µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος στο κοινό ή σε συγκεκριµένο(ους) επενδυτή(ες) ή οµάδα επενδυτών: i) µέσω ανοιχτού διαγωνισµού ή
µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγµένους
επενδυτές, ii) µε χρηµατιστηριακές εντολές, iii) µε δηµόσια προσφορά µετοχών µε αντάλλαγµα µετρητών ή µε ανταλλαγή άλλων
κινητών αξιών και iv) µε τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book
building).
3. Το Ταµείο δύναται να µειώνει την συµµετοχή του στα πιστωτικά ιδρύµατα µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια
της διάθεσης των δικαιωµάτων προτίµησης που του αναλογούν.
4. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από το Ταµείο στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και η ελάχιστη τιµή κάλυψης των µετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις περιπτώσεις της
παραγράφου 3 ορίζονται από το Γενικό Συµβούλιο του Ταµείου,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι
κατά το προηγούµενο εδάφιο οριζόµενες τιµές διάθεσης ή κάλυψης, δύνανται να είναι χαµηλότερες της τιµής κτήσης των µετοχών από το Ταµείο ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις αυξήσεις µετοχι-
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κού κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του κ.ν.
2190/1920.
5. Σε περίπτωση που µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνονται από συγκεκριµένο επενδυτή ή από οµάδα επενδυτών ή επέλθει µείωση της συµµετοχής του Ταµείου κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 3 υπέρ συγκεκριµένου επενδυτή
ή οµάδας επενδυτών:
α) Το Ταµείο δύναται να προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους
επενδυτές να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική
πρόσκληση τη διαδικασία, τις προθεσµίες, το περιεχόµενο των
προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, µεταξύ
των οποίων και την παροχή από τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιµο, απόδειξης ύπαρξης κεφαλαίων και εγγυητικών επιστολών.
β) Το Ταµείο δύναται να συνάπτει συµφωνία µετόχων, εφόσον
κρίνει αυτό σκόπιµο, στην οποία καθορίζονται οι σχέσεις µεταξύ
Ταµείου και του επενδυτή ή της οµάδας επενδυτών, καθώς και
να προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις της «συµφωνίας-πλαίσιο» της παραγράφου 2 του άρθρου 2, που πιθανά έχει συνάψει
µε το πιστωτικό ίδρυµα. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση των επενδυτών ή/και του Ταµείου να διατηρήσουν τη συµµετοχή τους για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
γ) Το Ταµείο δύναται να παρέχει δικαιώµατα πρώτης προσφοράς και δικαίωµα πρώτης άρνησης σε επενδυτές που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα κατωτέρω υπό στοιχείο
δ’ κριτήρια.
δ) Για την επιλογή του επενδυτή ή της οµάδας επενδυτών λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται κριτήρια αξιολόγησης, όπως
ιδίως η εµπειρία του επενδυτή στο αντικείµενο της επιχείρησης
και στην αναδιάρθρωση πιστωτικών ιδρυµάτων, η φερεγγυότητα,
η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής και το προσφερόµενο τίµηµα. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρµόζονται σε
κάθε διαδικασία κοινοποιούνται στους υποψήφιους επενδυτές
πριν την υποβολή δεσµευτικής προσφοράς εκ µέρους τους.
6. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζεται η µεθοδολογία της υπό στοιχείο (iii) της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου ανταλλαγής παραστατικών τίτλων δικαιωµάτων που
έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΠΥΣ 38/2012 και της
προσαρµογής των όρων και προϋποθέσεών τους, σε περίπτωση
αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε µείωση του συνολικού αριθµού των παλαιών µετοχών (reverse split), διάσπασης
των παλαιών µετοχών µε αναλογία που θα αποφασισθεί από το
πιστωτικό ίδρυµα, και προσαρµογής της ονοµαστικής αξίας της
νέας µετοχής (split), καθώς και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Στην περίπτωση αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης η
προσαρµογή µπορεί να γίνει µόνο στην τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων που ενσωµατώνονται στους παραστατικούς τίτλους.
Η προσαρµογή µπορεί να γίνει µέχρι του ποσού που αναλογεί
στα έσοδα του Ταµείου από την πώληση των δικαιωµάτων προτίµησης και πραγµατοποιείται µετά την πώληση . Η ως άνω απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζει και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
A7. 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται η λέξη «επτά (7)» από τη λέξη «εννέα
(9)» και στο δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «πέντε (5)»
από τη λέξη «επτά (7)».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010 οι λέξεις « παρ.2» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«παρ.6».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 µετά τη λέξη « µέλους» προστίθενται οι λέξεις «σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4».
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε. έχουν διατελέσει υπάλληλοι ή σύµβουλοι πιστωτικών ιδρυµάτων εποπτευοµένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο ή διαθέτουν χρηµατοοικονοµική
συµµετοχή που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή
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ανώτερης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή
τους.».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συµβούλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο
τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή προσώπου
που κατέχει µετοχές τέτοιου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος
αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω ή διαθέτει χρηµατοοικονοµική συµµετοχή που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύµατος για ισόποσο ποσό εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω, είναι ασυµβίβαστες µε εκείνην
του µέλους του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Το Γενικό Συµβούλιο αποφασίζει µε δική του πρωτοβουλία
ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα θέµατα
που προβλέπονται παρακάτω και είναι αρµόδιο για τον έλεγχο
της ορθής λειτουργίας και της εκπλήρωσης του σκοπού του Ταµείου. Ειδικότερα, το Γενικό Συµβούλιο:
α. ενηµερώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη δράση
της και ελέγχει τη συµµόρφωση αυτής στις διατάξεις του παρόντος νόµου και ιδίως στις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο
2,
β. αποφασίζει για τα θέµατα σχετικά µε την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης, την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου και τη διάθεση της συµµετοχής του Ταµείου κατά τα άρθρα 6, 7, 7α και 8,
γ. εγκρίνει την πολιτική, τις καταστατικές διατάξεις και τους
εσωτερικούς κανόνες που εφαρµόζονται προκειµένου για τη διοίκηση και τις πράξεις του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένου και
του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Γενικού Συµβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
δ. εγκρίνει το διορισµό των ανώτατων στελεχών του Ταµείου,
συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, του Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων, του Διευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών και του Διευθυντή Νοµικής Υπηρεσίας,
ε. εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης της
πολιτικής αµοιβών, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας,
στ. εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ταµείου,
ζ. εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσηµες εκθέσεις και
τις λογιστικές καταστάσεις του Ταµείου,
η. εγκρίνει το διορισµό εξωτερικών ελεγκτών του Ταµείου,
θ. εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συµβουλευτικών
οργάνων, καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις διορισµού των
µελών τους και καθορίζει τους όρους αναφοράς των εν λόγω οργάνων,
ι. συγκροτεί µία ή περισσότερες επιτροπές αποτελούµενες
από µέλη του Γενικού Συµβουλίου και/ή άλλα πρόσωπα και καθορίζει τις αρµοδιότητές τους,
κ. εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού
Συµβουλίου και τον Κανονισµό Προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε σύµβαση µη εµπίπτουσα στις διατάξεις του π.δ.
60/2007,
κα. λαµβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρµοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία ότι ασκείται από το Γενικό
Συµβούλιο.»
7. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την προπαρασκευή του έργου του Ταµείου, την εφαρµογή των αποφάσεων
των αρµόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία καθώς και την εκπλήρωση
του σκοπού του Ταµείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή
έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες:
α. εισηγείται στο Γενικό Συµβούλιο για τα θέµατα της προηγούµενης παραγράφου,
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β. εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου που λαµβάνονται µε ή χωρίς εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
γ. µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5, προβαίνει σε όλες τις
πρόσφορες ή απαιτούµενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταµείου, την εκτέλεση των πράξεών του, συµπεριλαµβανοµένων
των δυνάµει του άρθρου 2 εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, την
ανάθεση συµβάσεων για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών,
την ανάληψη συµβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόµατι του Ταµείου,
το διορισµό των µελών του προσωπικού και των συµβούλων του
Ταµείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του,
δ. αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της
σε οποιοδήποτε από τα µέλη της ή σε στελέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν
εγκριθεί από το Γενικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη θέµατα
σύγκρουσης συµφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύµβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 11,
ε. ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρµοδιότητα που προβλέπεται
στον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία,
στ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο,
ζ. ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που δεν απονέµεται
ρητά στο Γενικό Συµβούλιο.
Όλες οι εξουσίες, δυνάµει του παρόντος ή οποιουδήποτε
άλλου νόµου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταµείο, θεωρούνται
ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν προορίζονται ρητά για το Γενικό Συµβούλιο.»
8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Το Γενικό Συµβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι
εργασίες του Ταµείου, σε κάθε δε περίπτωση δέκα (10) φορές
κατ’ ηµερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και προεδρεύει
σε αυτές. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από ένα από τα άλλα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών
και εκτός του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το µέλος αυτό το οποίο και προεδρεύει στη συνεδρίαση,
επιλέγεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου σχετικά µε τη διαδικασία αναπλήρωσης του Προέδρου.
Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται µε
κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ηµερήσιας διάταξης
της συνεδρίασης σε όλα τα µέλη και τους Παρατηρητές του Γενικού Συµβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση,
εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των µελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση
µπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου. Συνεδριάσεις µπορούν τέλος να συγκληθούν και
κατόπιν αιτήµατος πέντε (5) µελών του Συµβουλίου προς τον
Πρόεδρο αυτού.»
9. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Συµβουλίου»
και προστίθενται οι λέξεις «της Εκτελεστικής Επιτροπής» και
µετά τη λέξη «Λειτουργίας» προστίθενται οι λέξεις «της Εκτελεστικής Επιτροπής».
10. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ίδια ηµερήσια διάταξη κοινοποιείται και στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου.»
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί
σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της,
ένας εκ των οποίων είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το µέλος που τον αντικαθιστά.»
12. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 µετά
τις λέξεις «Εκτελεστικής Επιτροπής» προστίθενται οι λέξεις «και
του Γενικού Συµβουλίου».
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3864/2010 µετά
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τη λέξη «προσόντων» προστίθενται οι λέξεις « , µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 4.»
14. Στον τρίτο στίχο της περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «το Διοικητικό Συµβούλιο»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «την Εκτελεστική Επιτροπή» και
οι λέξεις «το οποίο». αντικαθίστανται από τις λέξεις « η οποία»,
και στη συνέχεια στην περίπτωση β’ της ίδιας παραγράφου προστίθεται υποπερίπτωση iii ως εξής: «iii) που αφορά εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7α και η οποία απόφαση
δύναται να επηρεάσει σηµαντικά τη συµµετοχή του Ταµείου στο
µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος.»
15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 µετά
τη λέξη «Ταµείο» προστίθενται οι λέξεις «για όσο διάστηµα συµµετέχει στο πιστωτικό ίδρυµα».
16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση των ετήσιων και
των τριµηνιαίων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει το Ταµείο ή τα οποία χρηµατοδοτεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν. 3601/2007, το Ταµείο
εγκρίνει αντίστοιχα τις ετήσιες και τις τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι ετήσιες και τριµηνιαίες
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του. Αντίγραφο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε την έκθεση του ελεγκτή της επόµενης παραγράφου,
καθώς και την έκθεση πεπραγµένων του Γενικού Συµβουλίου και
της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις εκθέσεις του Προέδρου και
του Διευθύνοντος Συµβούλου αναφορικά µε τη διαχείριση του
Ταµείου, αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό
Οικονοµικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου
ως προς τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αρχίζει την 30ή
Μαρτίου 2012 και ως προς τις τριµηνιαίες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αρχίζει την 30ή Μαρτίου 2014.»
17. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του
ν. 3864/2010 µετά τη λέξη «έλεγχος» προστίθενται οι λέξεις « της
ετήσιας οικονοµικής διαχείρισης».
18. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010 διαγράφονται οι λέξεις «του άρθρου 16β» και προστίθενται οι λέξεις
«των άρθρων 4 παράγραφος 2 περίπτωση ε’ ».
19. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 Α του ν. 3864/ 2010
µετά τις λέξεις «του Ταµείου» προστίθενται οι λέξεις «, χωρίς να
θίγεται µε κανέναν τρόπο η αυτονοµία του Ταµείου.».
20. Στο άρθρο 16 Α του ν. 3864/2010 προστίθεται, από τότε
που ίσχυσε ο ν. 4111/2013, παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του
ν. 4111/2013 (Α’ 18) δεν εφαρµόζονται για το Ταµείο.»
21. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16Β του ν. 3864/ 2010 διαγράφονται οι λέξεις « ή φαίνεται ότι επηρεάζουν» και µετά τη
λέξη «προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «εφόσον γνωρίζουν ότι
υπάρχουν τέτοια πλεονεκτήµατα».
22. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/ 2010
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Κατά τους επόµενους έξι µήνες από την αποχώρησή τους
ή την καθ’οιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας τους, τα µέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου: (α) δεν µπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικά ιδρύµατα
που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε
νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε τα συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα και (β) υποχρεούνται να µην συµµετέχουν και να µην παρέχουν υπηρεσίες είτε ατοµικά είτε µέσω
παρένθετου προσώπου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συναλλαγεί µε το Ταµείο µε αντικείµενο που εµπίπτει στο βασικό σκοπό και τις λειτουργίες του Ταµείου όταν το
ποσό που έχουν λάβει τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
από το Ταµείο κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες
πριν τη λήξη της θητείας ή την αποχώρησή τους από το Ταµείο
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δεν ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν και για το Προσωπικό του Ταµείου για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών από το την ηµέρα λήξης των συµβάσεών τους.
4. Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, εφόσον λαµβάνονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
θεωρούνται σύµφωνες µε το σκοπό του Ταµείου και το δηµόσιο
συµφέρον, επωφελείς και συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των µελών
του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και
του προσωπικού του Ταµείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω
από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταµείου. Εφόσον το Γενικό
Συµβούλιο έχει σχηµατίσει ισχυρή άποψη, ότι οποιοδήποτε
µέλος του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής
έχει εκτελέσει καλόπιστα τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταµείου, τότε το Ταµείο µπορεί να καλύψει τη χρηµατική
δαπάνη για οποιεσδήποτε νοµικές ενέργειες και δικαστικά
έξοδα, στα οποία υποχρεώθηκε το µέλος αυτό λόγω νοµικών
ενεργειών εναντίον του, και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά.
Στην περίπτωση που δυνάµει οριστικής απόφασης, το µέλος
αυτό καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθµού, τότε το Ταµείο αναζητεί και λαµβάνει από το µέλος αυτό τις
χρηµατικές καταβολές της προηγούµενης παραγράφου.»
23. Στο άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι
8 και 9 ως εξής:
«8. Η υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 δεν ισχύει σε περίπτωση άµεσης ή έµµεσης απόκτησης από το Ταµείο
δικαιωµάτων ψήφου, συνεπεία της κεφαλαιακής ενίσχυσης που
παρέχεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, µέσω της συµµετοχής
του Ταµείου σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος ή της µετατροπής των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή της άρσης των περιορισµών του Ταµείου στην άσκηση
των δικαιωµάτων ψήφου του άρθρου 7α.
9. Οι µετοχές του Ταµείου δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας πρότασης αλλά λαµβάνονται υπόψη για τον
υπολογισµό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3461/2006.»
Α8.1. Μέχρι την πλήρωση των δύο επιπλέον µελών του Γενικού
Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1, όπως αυτό τροποποιείται, το Ταµείο Διοικείται από το υφιστάµενο Γενικό Συµβούλιο και για το διάστηµα αυτό το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του.
2. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) της παραγράφου 6 και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010,
όπως αυτή τροποποιείται µε το παρόν, δεν εφαρµόζονται για τα
µέλη των οργάνων του Ταµείου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της ΠΥΣ
38/2012 (A’ 223).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4170/2013 (Α’
163), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο κλάδος εµπορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτός ορίζεται στην υπ’ αριθµ.
2/23510/0094/30.3.2012 (Β’1083) Α.Υ.Ο. «Κανονισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρµογή του άρθρου
4 του ν. 3965/2011» έως την οριστική αποµείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει τη δραστηριότητά του αποκλειστικά για τις
υφιστάµενες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες όπως αυτές
περιγράφονται στον ως άνω Κανονισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, µε τους ήδη υφιστάµενους, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, συναλλασσόµενους του Ταµείου,
χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από
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αυτό τον κλάδο ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων,
µε την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάµενων καταθέσεων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από το
πεδίο εφαρµογής του πρώτου εδαφίου εξαιρείται η Τράπεζα της
Ελλάδος.»
β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:
«ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2548/1997 ( Α’
259).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ, ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο τρίτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ
1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α’ 90) προστίθενται νέα εδάφια
ως εξής:
«Αµελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του
χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. Κατασχέσεις
που έχουν επιβληθεί µέχρι την προηγούµενη ηµέρα ισχύος των
διατάξεων αυτών, σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές
µικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται µετά από αίτηση
τους.».
2. Στο τέλος του άρθρο 30α του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθενται νέα
εδάφια ως εξής:
«Δεν επιβάλλεται, µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού
ύψους πενήντα (50) ευρώ, και, εφόσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32, τυχόν δε υφιστάµενο ποσό δεν
αποδίδεται. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση
για συνολικό ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό του προηγούµενου
εδαφίου και το προς απόδοση ποσό υπολείπεται των πενήντα
(50) ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο θα υπερβεί το παραπάνω όριο.»
3. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Δεν χωρεί κατάσχεση µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών
βοηθηµάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό
αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500)
ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναποµένον όµως ποσό
δεν µπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500)
ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών
που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται ή αίρονται µετά από αίτησή τους.»
4. Στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθεται παράγραφος 2 ως
εξής:
«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοινό λογαριασµό είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα µόνο
πιστωτικό ίδρυµα. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου
απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός µοναδικού λογαριασµού, µε υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον
υπάρχει λογαριασµός περιοδικής πίστωσης µισθών, συντάξεων
και ασφαλιστικών βοηθηµάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και
µόνο, ο λογαριασµός αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της
υποβαλλόµενης δήλωσης, ο τρόπος ενηµέρωσης των πιστωτικών
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ιδρυµάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόµενη
δήλωση και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθµίζει αντίθετα
προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζεται
στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ΚΕ.Δ.Ε., όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, µετά τις λέξεις «του κατασχετηρίου»
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών
ιδρυµάτων η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου γίνεται εντός
οκτώ εργασίµων ηµερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΦΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, αγροτικών
προϊόντων για λογαριασµό αγροτών φυσικών προσώπων, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέα περίπτωση γ’, ως εξής:
«γ) Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α’ ανωτέρω, οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την
οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, υποβάλλουν µόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.»
3. Το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Ειδικό καθεστώς αγροτών
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούµενη διαχειριστική
περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση
αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη των
παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόµου που
επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες
πραγµατοποίησαν για την άσκηση της εκµετάλλευσής τους.
2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δηµόσιο µε καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία
των παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόµενων
αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήµατος IV του παρόντος προς
άλλους υποκείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγµατοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση – αίτηση
επιστροφής.
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγµατοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστηµα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται
ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., η επιστροφή
πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή κατ’ αποκοπή συντελεστή
τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως
αυτή προκύπτει από το τηρούµενο βιβλίο, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκµετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαµβάνει το είδος,
την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόµενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό
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στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειµένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα
έσοδα της αγροτικής εκµετάλλευσης.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως
αξία των παραδιδόµενων προϊόντων ή των παρεχόµενων υπηρεσιών, λαµβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόµιµα παραστατικά, µε την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκµετάλλευση περιουσιακών
στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε
έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση.
Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους
υποκείµενους στο φόρο, για λογαριασµό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαµβάνεται χωρίς φόρο και προµήθεια.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρµόζονται για τους αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται
στους αγρότες που:
α) ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν τις
αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου
42, µε τη µορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισµών,
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από
επεξεργασία που µπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για
την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία σύµφωνα µε τη
φορολογική νοµοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους
αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό
τους κατάστηµα ή από λαϊκές αγορές ή πραγµατοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., καθώς και
για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α’
151) και ασχολούνται µε τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων
έως 10 δωµατίων.
5. Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό
καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον για
τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων
και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
6. Οι αγρότες µπορούν να µετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό µε δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.
Στην περίπτωση που η µετάταξη πραγµατοποιείται από την
έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται
εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη αυτής και δεν µπορεί να
ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που
η µετάταξη πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ηµεροµηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν από την
πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόµενης από τη µετάταξη διαχειριστικής περιόδου.
Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω µη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης
µεταβολής εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή , η εν λόγω
δήλωση υποβάλλεται έως 15.4.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου
στο ειδικό καθεστώς αγροτών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο
από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου µε υποβολή δήλωσης
στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα
(10) ηµερών από την έναρξη αυτής.
7. Οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να διενεργούν, µέσα
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη µετάταξη, απογραφή που
να περιλαµβάνει:
α) τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαµβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτηµένοι καρποί και οι
καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του
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κατ’ αποκοπή φόρου,
β) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,
όπως σπόρων, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, κατά συντελεστή φόρου,
γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιµοποιήσιµα για
τους σκοπούς της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισµού.
Τα αποθέµατα των πιο πάνω περιπτώσεων β’ και γ’ απογράφονται σε τιµές κόστους.
8. Τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:
α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του
φόρου, σε τιµή πώλησης κατά το χρόνο της µετάταξης, µε δικαίωµα να εκπέσουν τον κατ’αποκοπή φόρο, στην περίπτωση
που γίνεται µετάταξη από το καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς,
β) ως παράδοση αγαθών σε τιµή πώλησης, υποκείµενη στο
φόρο µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται µετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου
στο καθεστώς των αγροτών.
9. Σε περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι µετατασσόµενοι δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο µε τον οποίο έχουν
επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισµού.
10. Σε περίπτωση µετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών, οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν το φόρο µε τον οποίο
έχουν επιβαρυνθεί:
α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,
β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος τους που αναλογεί στα
υπόλοιπα έτη του διακανονισµού της πενταετούς περιόδου.
11. Για τα απογραφόµενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις
της παραγράφου 7, υποβάλλεται, µέσα σε δύο (2) µήνες, από τη
µετάταξη, δήλωση που περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων
και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση,
µε την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα
οι διατάξεις του άρθρου 38.
Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεµάτων υποβάλλεται έως τις
31.5.2014.
12. Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες
τους και επιθυµούν να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4174/2013.
13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή
των αγροτικών προϊόντων ή το λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών.
14. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
ορίζονται:
α) ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης – αίτησης
επιστροφής, ο τύπος και το περιεχόµενο αυτής, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου,
β) ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2,
γ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης µετάταξης που
προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και της δήλωσης
αποθεµάτων που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 12,
καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτές στοιχεία.
15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ως φορείς που
µεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων επιστροφής και γενικά
στη διαδικασία επιστροφής του φόρου, καθώς και η αµοιβή τους
για τις υπηρεσίες τους αυτές. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναπροσαρµόζεται η ανωτέρω αµοιβή.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΦΑΣ,
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης
1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασµό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά
εντολέα, το αργότερο µέχρι το τέλος του φορολογικού έτους
των συµβαλλοµένων. »
2. Καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Π.2070/
1820/ΠΟΛ.109/ 20.3.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
(Β’ 189/1987), η οποία κυρώθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν. 1731/1987 (Α’ 161).
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του
ν. 4223/2013 µετά τη λέξη «απόσβεση», προστίθενται οι λέξεις
«στα έτη της συµβατικής περιόδου», µετά την λέξη «εφόσον»
προστίθενται οι λέξεις «δεν έχει ή» και στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «ή εντός πενταετίας».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του
ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου αφορά δαπάνες αποσβέσεων καθώς και τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο που µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά τις χρήσεις των ετών 2011, 2012
και 2013 και καταλαµβάνει και ελεγχθείσες υποθέσεις οι οποίες
δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου.»
4. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 (Α’ 151) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι δικηγορικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του
π.δ. 152/2000, ως παράρτηµα δικηγορικής εταιρείας, που είναι
εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εισοδήµατα που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του
ν. 2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν φορολογούνται όπως οι
αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες.»
5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του ν. 2963/2001 (Α’ 268) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του ν.
4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του
προηγούµενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδηµα.»
6. Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/ 2004
(Α’ 253), όπως ισχύουν καταργούνται από την 1.1.2014.
7.α. Από 1.1.2013 και µετά το ειδικό επίδοµα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’81) δεν προσµετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα και
απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος.
β. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν. 3986/2011, το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων
της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012
και το ειδικό επίδοµα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40
του ν. 4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους.
8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α’ 14)
παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές
της χρήσης του έτους 2013.
9. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 11
του ν. 4110/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4223/2013 (Α’
287) οι λέξεις «του ν. 3627/ 2008» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«του ν. 3728/2008».
β. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.
4223/2013 (Α’ 287) καταργείται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της.
γ. Στο πρώτο εδάφιο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 5
καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4
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του ν. 2523/1997 (Α’ 179) οι λέξεις «της παραγράφου 5 του άρθρου 39 Α» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της παραγράφου 4 του
άρθρου 39Α ».
10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο µετά τον πίνακα, ως εξής:
«Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαιρούνται
τα εγχωρίως παραγόµενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας µεταξύ των επιχειρήσεων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΦΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
1. Το άρθρο 37 του Κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις «και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του
φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση» και προστίθενται οι λέξεις «ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου,».
β. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις «και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του
φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση» και προστίθενται οι λέξεις «ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου».
γ. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 3 προστίθεται επόµενο εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, ως
αποδεικτικά καταβολής του φόρου νοούνται τα αποδεικτικά που
ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δηµόσιο, αν είναι θετική µέχρι τριάντα (30) ευρώ
µεταφέρεται για καταβολή στην επόµενη φορολογική περίοδο,
και αν είναι αρνητική µεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. Η
υποχρέωση καταβολής του οφειλόµενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής της
δήλωσης. Ειδικά για εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση και µε την
προϋπόθεση ότι το οφειλόµενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους
εκατό (100) ευρώ, ο υποκείµενος στο φόρο µπορεί να επιλέξει
την καταβολή του οφειλόµενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
µήνα, από την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης.»
3. Το άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 54
Χρόνος καταβολής του φόρου
Η προθεσµία καταβολής του φόρου ταυτίζεται µε την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των οριζοµένων στην παράγραφο 2 του άρθρου
38.»
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν για
δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2014.
5. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα περί ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Eξαιρετικά για νεοσύστατες εταιρείες, για τις οποίες δεν µπορεί να εφαρµοστεί η περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου,
αυτές, κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας τους, θεωρείται ότι
εκτελούν διεθνείς µεταφορές, εφόσον το πιστοποιητικό του αεροµεταφορέα και η σχετική άδεια εκµετάλλευσης προβλέπουν
την διενέργεια αεροµεταφορών παγκοσµίως. Η παραπάνω διάταξη εφαρµόζεται και ισχύει από 1.1.2013.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312)
αντικαθίσταται ως εξής:
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«3.α. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη σύσταση,
απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούµενος υποχρεούται
σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης
µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα. Ειδικά η δήλωση για κάθε
σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και τη 31η Μαϊου 2014 υποβάλλεται µέχρι και
την 30ή Ιουνίου 2014.
β. Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014,
που υποβάλλονται προκειµένου να απεικονισθεί η περιουσιακή
κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται µέχρι και την
30ή Μαΐου 2014.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54Α του ν.
4174/2013 (Α’ 170) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν απαιτείται η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη µονοµερή εξάλειψη υποθήκης ή
στην άρση κατάσχεσης. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η
µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πιστοποιητικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσµα αποτυπώνεται µε απόκλιση της
επιφάνειάς του µέχρι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και το γήπεδο
ή το οικόπεδο αποτυπώνονται µε απόκλιση µέχρι δύο τοις εκατό
(2%) της επιφάνειάς τους.»
3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται ανάλογα και στις συµβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορηγούµενου
δανείου
από
πιστωτικό
ίδρυµα.
Ο
συµβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξη
του συµβολαιογραφικού εγγράφου και πάντως εντός τριών ηµερών από την εκταµίευση του δανείου.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εµπράγµατης αγωγής επί ακινήτου, πλην της µονοµερούς εγγραφής υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης ή της άρσης
κατάσχεσης, αν δεν προσκοµισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.»
5. Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Κτίσµατα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νοµών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από τους σεισµούς του Ιανουαρίου 2014 και
Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
για τα έτη 2014 και 2015. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 ο αριθµός «31» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «32».
7. α. Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Ανώνυµες εταιρείες, µε ανώνυµες µετοχές, εφόσον το σύνολο των µετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι µετοχές των
οποίων βρίσκονται σε διαπραγµάτευση σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2014.
9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ν. 1587/1950 (Α’ 294) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες µεταβιβάζονται από τον οικοπεδούχο σε τρίτο σε εκτέλεση συµβολαιογραφικού προσυµφώνου και καθ’ υπόδειξη του
εργολάβου, διηρηµένες ιδιοκτησίες υπαγόµενες σε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε µε το
ν. 2859/2000 (Α’248).»
10. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 81 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και
κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο
άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), καταργούνται και οι επόµενες
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παράγραφοι αναριθµούνται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.: Συµπλήρωση φορολογικών ρυθµίσεων σχετικά µε το έτος πρώτης κυκλοφορίας των εισαγόµενων
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων
1. α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της
παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994, οι λέξεις «ή σε χώρα της
Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονοµικό
έτος 2014.
2. α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της
παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «ή σε χώρα της
Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για εισοδήµατα
που αποκτώνται από 1.1.2014 και επόµενα.
3. α. Προστίθεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της
παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013, οι λέξεις «ή σε χώρα της
Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονοµικό
έτος 2014 και για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και επόµενα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: Ρυθµίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεµάτων για τα οχήµατα των ατόµων µε αναπηρίες
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 1798/
1988 (Α’ 166) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά, για το έτος 2014, γίνονται δεκτές, µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατος του Δηµοσίου, οι αιτήσεις για
τη χορήγηση των προβλεπόµενων απαλλαγών του άρθρου 1 του
ν. 490/1976 (Α’ 331) µε την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν
υποβάλει αίτηµα παραποµπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, κατ’ εφαρµογή της αριθµ. Δ.18 Α 5038263 ΕΞ
2013/24.10.2013 κ.υ.α. (Β’ 2710), το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το
2014. Στην περίπτωση που συνεπεία της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., η οποία προσκοµίζεται στις
αρµόδιες αρχές εντός τριάντα ηµερών από την έκδοσή της και
το αργότερο µέχρι 31.10.2014 για την αντιστοίχιση των παθήσεων σύµφωνα µε τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του
παρόντος, οι αιτούντες δεν δικαιούνται τις απαλλαγές επιβάλλονται σε αυτούς, χωρίς την επιβολή προστίµου ή προσαυξήσεων, οι υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων δασµοί, φόροι, εισφορές,
δικαιώµατα και τέλη ταξινόµησης και κυκλοφορίας σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις. Ειδικότερα για τους αναπήρους µε πλήρη
παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία) ή αµφοτερόπλευρο
ακρωτηριασµό γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι εκδοθείσες θετικές γνωµατεύσεις των κατά το χρόνο έκδοσης αυτών
αρµοδίων οργάνων για τη χορήγηση των προβλεπόµενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.δ. 490/1976, εφόσον συντρέχουν και
οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις.»
2. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.
1798/1988 (Α’ 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Εθνικής Άµυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο µε τις
παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το
ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε..»
3. α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/ 2001
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Α’ 265 ) προστίθεται τέταρτο
εδάφιο ως εξής:
«Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί µε απαλλαγή
από το τέλος ταξινόµησης µε βάση τις διατάξεις για τα άτοµα µε
αναπηρίες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόµιµους κληρονόµους τους, αποδεσµεύονται τελωνειακά εντός
προθεσµίας ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου.»
β. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 132 του
ν.
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2960/2001, όπως έχει συµπληρωθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 (Α’ 72) και εκ παραδροµής αριθµηθεί ως παράγραφος 10, αναριθµείται στο ορθό
ως παράγραφος 11.
γ. Στο τέλος του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 προστίθεται νέα
παράγραφος 12 ως εξής:
«12. α) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογηµένες, η προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος
δύναται να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον µήνες.
β) Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: Ρυθµίσεις για τα εταιρικά οχήµατα
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αριθµ. πρωτ.
Δ247/13/6.4.1988 ΑΥΟ (Β’ 195), όπως κυρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α’ 90), προστίθεται
περίπτωση ι’, ως εξής:
«ι) Πρόσωπα µε συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται
σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιµοποιούν στη χώρα µας επιβατικό όχηµα ταξινοµηµένο στο άλλο αυτό
κράτος-µέλος, στο όνοµα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Η σύµβαση εργασίας ή η συµφωνία του µισθωτού ή µη µισθωτού εργαζόµενου µε την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση
αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή.
ββ) Το εταιρικό όχηµα να µην χρησιµοποιείται κατά τρόπο µόνιµο εντός της Ελλάδας, µε την έννοια ότι χρησιµοποιείται το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας.
γγ) Η µη επαγγελµατική χρήση του εταιρικού οχήµατος να έχει
δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση µε την επαγγελµατική χρήση
του και να προβλέπεται ρητά στη σύµβαση εργασίας, αποτελώντας µέρος, από οικονοµική άποψη της αµοιβής του εργαζόµενου.
δδ) Το όχηµα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα.
Η διάρκεια παραµονής του επιβατικού οχήµατος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν περιορίζεται χρονικά, εφόσον
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4.: Μη άρση ακινησίας οχηµάτων και διαγραφή από το Μητρώο οχηµάτων λόγω εξαγωγής ή καταστροφής
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.
2367/1953 (Α’ 82) προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που πρόκειται να διαγραφεί αυτοκίνητο όχηµα
ευρισκόµενο σε κατάσταση ακινησίας, από το Μητρώο οχηµάτων
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή µε ανακύκλωση στα ειδικώς
προς τούτο εξουσιοδοτηµένα κέντρα ή µε σκοπό την εξαγωγή
του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του,
άδεια και πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, διαβιβάζονται από την
αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, µετά από αίτηση
του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρµόδια Διεύθυνση Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων της οικείας Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήµατος από το Μητρώο οχηµάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή µεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν
καταβληθούν προηγουµένως τα τυχόν οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιµα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του
και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή µεταφορά
του εκτός της χώρας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εξαιρετικά και µέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθµων ασφαλισµένων αυτοκινήτων ή µοτοσυκλε-
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τών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, προσωρινή άδεια διάρκειας µέχρι τριών (3) ηµερών κατ’
έτος αποκλειστικά και µόνο για την παράδοσή τους σε σηµεία
συλλογής οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), µε τη σχετική
ένδειξη επί του εντύπου αυτής ή για την επισκευή και έλεγχο από
ΚΤΕΟ. Άπαξ ετησίως µπορεί να χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθµα ασφαλισµένα αυτοκίνητα ή τις
µοτοσυκλέτες, µε την ίδια ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και µόνο για τη µετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισµού τους στον τόπο ταξινόµησης και για την επισκευή ή
έλεγχο από ΚΤΕΟ. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά
και µόνο από τον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε ηµέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας, το ποσό
των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα ή τις µοτοσυκλέτες. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η
παράγραφος 5 του παρόντος. Για την ενηµέρωση των αρµοδίων
υπηρεσιών των Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τίθεται σε εφαρµογή σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων και παρέχεται πρόσβαση σε αυτήν σε όλες
τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες άλλων υπουργείων κατά το λόγο
της αρµοδιότητάς τους µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των τριών προηγούµενων εδαφίων της παρούσας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5.: Φορολογική µεταχείριση οχηµάτων
που προέρχονται από διασκευή διπλοκάµπινων οχηµάτων- Κυρώσεις παράνοµων διασκευών αυτοκινήτων οχηµάτων
1. Το άρθρο 123 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 123 προστίθεται νέα περίπτωση ζ’ ως εξής, η δε περίπτωση ζ’ αναριθµείται σε η’:
«ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα που καθορίζονται στο πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα οποία µε την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης
καλύµµατος από άκαµπτο στερεό υλικό διασκευάζονται σε οχήµατα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα των δασµολογικών κλάσεων
87.03 και 87.04, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (A’
201).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 123 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ως αυτοκίνητο όχηµα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα νοείται
όχι µόνο αυτό που εκ κατασκευής το αµάξωµά του είναι κλειστό
αλλά και αυτό που προκύπτει µε την προσθήκη στο αµάξωµα
ανοικτού φορτηγού καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των
οχηµάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καλύµµατος από άκαµπτα στερεά
υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω
µέρος του αµαξώµατος παραµένει ανοικτό.»
2. Το άρθρο 137 του ν. 2960/2001 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παραγράφου Γ του
άρθρου 137 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πέρα από την επιβολή των προστίµων που αναφέρονται
στις παραπάνω παραγράφους Α1, Α4, Β5 ,Β6, καθώς και των
αναφεροµένων στις παραγράφους Γ2, Γ4, Γ5 και Γ12 τα οχήµατα
υπόκεινται και σε προσωρινή δέσµευση, µε πράξη της Τελωνειακής Αρχής που διαπίστωσε την παράβαση, εάν δεν διασφαλίζεται η είσπραξη των απαιτήσεων του Δηµοσίου.»
β. Στην παράγραφο Γ του άρθρου 137 προστίθεται περίπτωση
12, ως εξής:
«12. Στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχηµάτων που καταλαµβάνονται πριν ή µετά την ταξινόµησή τους να έχουν διασκευασθεί
χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 1573/1985 (Α’ 201), επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 1/5 του αναλογούντος στα οχήµατα
τέλους ταξινόµησης µε ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ.
Δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών στα
διασκευασθέντα οχήµατα φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον
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µετά την καταβολή του προβλεπόµενου από το προηγούµενο
εδάφιο προστίµου, επαναφερθούν στην αρχική τους µορφή, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρµόδια τελωνειακή αρχή.
Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήµατος, ο οποίος υπέπεσε σε
παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, κατέβαλε το
προβλεπόµενο πρόστιµο και επανέφερε το όχηµα στην αρχική
µορφή του, καταληφθεί εκ νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο
όχηµα χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 1573/1985, επιβάλλεται σε αυτόν το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενου προστίµου.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 εφαρµόζονται και για παραβάσεις για
τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις. Εφαρµόζονται επίσης και για
παραβάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις αλλά εκκρεµούν ενώπιον των Διοικητικών και εκκρεµούν για
είσπραξη ενώπιον των αρµόδιων αρχών, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης,
παραιτηθούν των ενδίκων µέσων και καταβάλουν τα προβλεπόµενα ποσά. Ποσά που έχουν καταβληθεί συµψηφίζονται µέχρι το
ύψος της προβλεπόµενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται.
4. Το άρθρο 9 του ν. 1573/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων του
ν.
2960/2001 (Α’ 265) εφαρµόζονται και για παραβάσεις του παρόντος νόµου».
5. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 15 του ν. 2386/ 1996
(Α’ 43) καταργούνται.
6. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην ανωτέρω διάταξη υπάγονται και οχήµατα για τα οποία
έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του τέλους ταξινόµησης
έως και 30.11.2013, από ενδιάµεσους εµπόρους αυτοκινήτων
(dealers) στους οποίους µεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήµατα
µε ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόµησης. Στην περίπτωση
αυτή προσκοµίζεται συµπληρωµατικά ως δικαιολογητικό, το
πρωτότυπο τιµολόγιο στην αρµόδια τελωνειακή αρχή, η οποία
χορηγεί ακριβές φωτοαντίγραφο στον δικαιούχο.»
β. Η ισχύς της διάταξης της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6.: Παραχώρηση κατασχεµένων µέσων
του ΟΔΔΥ στις υπηρεσίες του Δηµοσίου
Το τέταρτο, εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 177 του
ν. 2960/2001 αντικαθίσταται µε νέα εδάφια ως εξής:
«Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού, εάν µετά την
παρέλευση τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατάσχεσης,
δεν έχει λάβει την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση ή ανακοίνωση προβαίνει στην παραχώρηση των µέσων αυτών κατά χρήση
στις Υπηρεσίες του Δηµοσίου µετά από γνώµη της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναλογική κατανοµή τους στις
υπηρεσίες του Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να καθορίζονται τα θέµατα σχετικά µε την
παραχώρηση κατά χρήση των µέσων αυτών στις υπηρεσίες του
Δηµοσίου, την ηλεκτρονική καταγραφή τους και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Όχηµα το οποίο έχει
κατασχεθεί ή δεσµευτεί και ευρίσκεται στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού πέραν του εξαµήνου, παραχωρείται κατά
χρήση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δηµοσίου µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης το όχηµα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του, στον
οποίο καταβάλλεται εύλογη αποζηµίωση για το διάστηµα χρήσης
του οχήµατός του ύστερα από έκθεση εκτίµησης του ΟΔΔΥ.
Εάν, µετά την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, µένουν αδιάθετα µέσα, τότε ο Οργανισµός Διαχείρισης Δη-
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µοσίου Υλικού προβαίνει στην εκποίησή τους.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1. Στην περίπτωση i) της υποπαραγράφου α) της παραγράφου
8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α’ 143), όπως ισχύει, οι λέξεις
«υφιστάµενου καθεστώτος εγγύησης, στις υποπεριπτώσεις ββ’
και γγ’» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υφιστάµενου καθεστώτος
εγγύησης, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα των υποπεριπτώσεων ββ’ και γγ’».
2. Στο τέλος της περίπτωσης ii) της υποπαραγράφου α) της
παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995, όπως ισχύει,
προστίθεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4151/2013 (Α’ 103)
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση της αναστολής καταβολής δόσεων
εγγυηµένων δανείων, η οποία δεν συνεπάγεται την επιµήκυνση
της διάρκειας του δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δηµοσίου, δεν απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση του
Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου.»
3. Οι περιπτώσεις iii) και iv) της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α’143), όπως ισχύει,
αντικαθίστανται ως εξής:
«iii) εκπρόσωπο του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), µε τον αναπληρωτή του,
iv) τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή
του.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α’143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Δ’ Τµήµατος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων
και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του,
ως γραµµατέας του Συµβουλίου.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υποεπιτροπή, στην οποία µετέχουν:
α) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον Προϊστάµενο της Γενικής
Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
ως µέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης,
γ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλος, ο οποίος
αναπληρώνεται σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας
του από το νόµιµο αναπληρωτή του,
δ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, ως
µέλος - εισηγητής, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον Προϊστάµενο του καθ’
ύλην αρµόδιου Τµήµατος,
ε) Ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος αναπληρώνεται, σε
περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον νόµιµο
αναπληρωτή του.
στ) Ένας εκπρόσωπος του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του, από τον αναπληρωτή του.»
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6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υποεπιτροπή της παραγράφου 1 συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων
και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως γραµµατέας
της Υποεπιτροπής µε τον αναπληρωτή του. Με την ανωτέρω
απόφαση δύναται να ορίζεται και κάθε ειδικότερο ζήτηµα αναφορικά µε τη λειτουργία της Υποεπιτροπής.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.
4223/2013 (Α’ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαδικασία διενεργείται τόσο κατά το στάδιο κατάρτισης,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του
ν. 4223/2013 διαγράφεται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι προθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών Χρηµατικών Ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) δηµοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42 του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν)
και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που διενεργήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2013
στη δηµόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2362/1995,
όπως ισχύει) και β) απόδοση λογαριασµού των Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) που θα εκδοθούν (άρθρο 42
του ν. 2362/1995, όπως ισχύει) παρατείνονται κατά ένα (1) µήνα
από τη λήξη τους.
2. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των Ανάπηρων Πολέµου Αξιωµατικών µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεµική διαθεσιµότητα, χορηγείται από
1.4.2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό µηνιαίο ποσό που
περικόπηκε από τις µηνιαίες αποδοχές τους µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222). Το ποσό της προσωπικής διαφοράς περιλαµβάνεται σε ξεχωριστή στήλη της µισθοδοτικής κατάστασης.
Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

8. ΥΓΕΙΑΣ
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9. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

10. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

13. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

14. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή την οποία µόλις
έλαβε το Προεδρείο από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας
και Πρωθυπουργό, κ. Αντώνιο Σαµαρά, ανακοινώνεται στο Σώµα
η διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας του Βουλευτή Α’ Αθηνών, κ. Νικήτα Κακλαµάνη.
Η επιστολή να πρωτοκολληθεί και να κατατεθεί στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.25’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 18.00’, µε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

9541

αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α)
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

