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Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 2 Μαΐου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 30-4-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τρίτης 11 Μαρτίου
2014, της Τετάρτης 12 Μαρτίου 2014, της Παρασκευής 14 Μαρτίου 2014, της Δευτέρας 17 Μαρτίου 2014, της Τετάρτης 19
Μαρτίου 2014 και της Παρασκευής 21 Μαρτίου 2014)
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, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κισσάµου Χανίων
και από το Δηµοτικό Σχολείο Σισών Ρεθύµνου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση
του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κάνετε µια µικρή νοµοτεχνική βελτίωση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω µια νοµοτεχνική βελτίωση του
Υπουργείου Υγείας, η οποία έχει ως εξής:
«Στην παράγραφο 1 του άρθρου µόνου τής µε γενικό αριθµό
κατάθεσης 1411 και ειδικό αριθµό κατάθεσης 229/25-4-2014 τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των
πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»,
αντικαθίσταται η φράση «ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών»
και η ΑΕΜΥ Α.Ε. µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της»
µε τη φράση «το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών και η ΑΕΜΥ Α.Ε. µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
τους».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(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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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι είναι αυτό τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Με συγχωρείτε, θα έπρεπε να
µοιραστεί αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θεωρούµε ότι
είναι ελαφρά νοµοτεχνική βελτίωση. Έτσι τουλάχιστον µας έχει
αναγγελθεί από την Κυβέρνηση. Θα διανεµηθεί και θα τη δείτε,
κύριοι συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ποιος το λέει αυτό; Ποιος το αξιολογεί
αυτό;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τώρα έπρεπε να έρθει αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τώρα έπρεπε να έρθει, που και ο εισηγητής του νοµοσχεδίου δεν είναι εδώ;
Είναι τόσο σηµαντική αυτή η τροπολογία που θα έπρεπε να
έρθει µε αυτόν τον τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι και αλλιώς δεν θα ψηφιστεί τώρα, αυτήν τη στιγµή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το αναφέρω για τα
Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε, καταλάβαµε. Εντάξει, για τα Πρακτικά. Θα το δείτε
και θα τοποθετηθείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η ψηφοφορία στο σύνολο του νοµοσχεδίου πρέπει να περιµένει προκειµένου να δούµε πρώτα αυτό
το πράγµα! Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει δηλώσει
την άποψη του, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, δεν υπάρχει Πλειοψηφία, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με τη λογική
αυτή θα έπρεπε το Προεδρείο να περιµένει για να αρχίσει τη συνεδρίαση αφού ξυπνήσουν και έρθουν όλοι οι συνάδελφοι. Υπάρχει η δεδηλωµένη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μα, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε.
Εγώ προτείνω να µην ψηφίσουµε τώρα το νοµοσχέδιο. Φέρνετε
τέτοια τροπολογία τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Νοµίζω ότι εδώ µε αυτό που φέρνετε
τώρα, καταργείτε τον ΟΚΑΝΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κατέθεσα νοµοτεχνική βελτίωση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τι τροπολογία καταθέσατε; Μα, δεν
εξηγήσατε. Καταργείτε τον ΟΚΑΝΑ. Τι κάνετε δηλαδή;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πώς θα γίνει, κυρία Πρόεδρε;
Πάµε να ψηφίσουµε µια τροπολογία τώρα, αυτή τη στιγµή; Προτείνω να µη γίνει τώρα η ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, θα κρατήσω τη διαδικασία, για να το δείτε και θα το ψηφίσουµε στο σύνολο στη συνέχεια.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, λοιπόν, κρατείται
και η ψήφισή του στο σύνολο θα γίνει στη συνέχεια.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 30-4-2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής και στη συνεδρίαση της Δευτέρας το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο
εκσυγχρονίζει και απλοποιεί το θεσµικό πλαίσιο του υπαίθριου
εµπορίου, της άσκησης δηλαδή κάθε είδους εµπορικής δραστηριότητας εκτός καταστηµάτων.
Το νόµιµο υπαίθριο εµπόριο µε κύρια έκφραση τις λαϊκές αγορές είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για τους παραγωγούς, τους
καταναλωτές και εν τέλει την εθνική οικονοµία. Η λαϊκή αγορά
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στήριξε και στηρίζει τον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής, δίνοντας τη δυνατότητα σε παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια να διαθέτουν άµεσα στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα
παραγωγής τους. Έτσι, ακόµα και ο µικρός παραγωγός σε αποµακρυσµένα νησιά, σε ορεινά χωριά εξασφαλίζει µια αγορά για
το προϊόν του. Ο καταναλωτής βρίσκει δίπλα του, στη γειτονιά
του, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό,
χωρίς µεσάζοντες, προϊόντα φρέσκα και φθηνά. Αυτή η άµεση
σχέση παραγωγού-καταναλωτή είναι διαχρονικά το κλειδί της
επιτυχίας του θεσµού των λαϊκών αγορών, ενός θεσµού, ο
οποίος ακριβώς λόγω της επιτυχίας και της ολοένα αυξανόµενης
ζήτησης συµπεριέλαβε στη συνέχεια τη διάθεση προϊόντων και
από επαγγελµατίες πωλητές.
Πλην όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη του
υπαίθριου εµπορίου συνοδεύτηκε και από προβλήµατα, τα οποία
ακόµα δεν έχουν αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά, παρά τις πολυάριθµες προσπάθειες. Μακράν, το σηµαντικότερο αυτών ήταν
το παράνοµο υπαίθριο εµπόριο, το οποίο εντοπιζόταν σε κάθε
γωνιά των µεγάλων πόλεων και όχι µόνο. Σε λαϊκές αγορές, σε
κεντρικούς εµπορικούς δρόµους, σε πλατείες και σταθµούς
µέσων µαζικής µεταφοράς το παρεµπόριο κατέστη µάστιγα για
το νόµιµο, υγιές εµπόριο, µε δυσµενέστατες και πολυσχιδείς επιπτώσεις που έχουν να κάνουν µε την παράνοµη µετανάστευση,
µε εκτεταµένη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, µε αθέµιτο ανταγωνισµό σε βάρος νοµίµων στεγασµένων επιχειρήσεων, αλλά
και σε βάρος των άλλων νοµίµων υπαίθριων εµπόρων. Η έλλειψη
επαρκούς ελεγκτικού µηχανισµού και η αδυναµία επιβολής αποτρεπτικών ποινών για τους παραβάτες έχουν ταλανίσει διαχρονικά τον νοµοθέτη. Όλα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη
κωδικοποίησης, αλλά και συµπλήρωσης της νοµοθεσίας για το
υπαίθριο εµπόριο, πράγµα που επιδιώκεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται εναρµονισµός τόσο
µε τα νέα δεδοµένα της εποχής όσο και µε τα ευρωπαϊκά κεκτηµένα. Γι’ αυτό και βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου είναι προσαρµοσµένες στις συστάσεις του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΟΣΑ, αλλά και στην οδηγία
123/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ό,τι αφορά τις λαϊκές αγορές, ο θεσµός εκσυγχρονίζεται,
εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία και η ενιαία αισθητική τους,
µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στις τουριστικές περιοχές. Ταυτόχρονα, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη λειτουργία των βιολογικών λαϊκών αγορών, µε σκοπό να διασφαλίζεται
η σαφής διάκρισή τους από τις κοινές αγορές.
Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η µε κάθε τρόπο καταπολέµηση και εξάλειψη κάθε άναρχης και παράνοµης µορφής
άσκησης υπαίθριου εµπορίου. Αυτό επιτυγχάνεται κατά βάση µε
την καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος υποβολής στοιχείων και ελέγχου των δραστηριοποιούµενων πολιτών.
Με την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων υπαίθριου εµπορίου που
δηµιουργείται στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του
Παρεµπορίου για πρώτη φορά καταγράφεται και χαρτογραφείται κάθε εµπορική δραστηριότητα εκτός καταστήµατος. Σε αυτήν
τη βάση θα συγκεντρώνονται το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα
στοιχεία σχετικά µε τις άδειες, τις θέσεις των πωλητών, τα πωλούµενα προϊόντα, τους ελέγχους και τις κυρώσεις.
Ακόµα ένα εργαλείο για την πάταξη του παρεµπορίου είναι η
δηµιουργία ενός δραστικού µηχανισµού εποπτείας µε την ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών και την πρόβλεψη αυστηρότερων ποινών, διοικητικών και ποινικών. Μάλιστα, οι ποινές
προβλέπονται τόσο για τους πωλητές όσο και για τους υπαλλήλους των αρµοδίων αρχών που θα παραβιάζουν τη νοµοθεσία.
Εκτός από την πάταξη του παρεµπορίου µεγάλη είναι η συµβολή του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου και στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου. Προς τον
σκοπό αυτόν εισάγεται η σηµαντική καινοτοµία της χορήγησης
των θέσεων στους πωλητές λαϊκών αγορών µε δηµόσια κλήρωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ –και παρακαλώ
την προσοχή σας σε αυτό το επίµαχο σηµείο- γνωρίζετε ότι κατά
τη συζήτηση στην επιτροπή, ενώ όλοι αναγνωρίσαµε την ανάγκη

11082

διαφάνειας και δικαιοσύνης στη διαδικασία απόδοσης των θέσεων, πολλοί εκφράσαµε αντιρρήσεις στο να διεξάγεται η κλήρωση σε ετήσια βάση.
Εγώ προσωπικά επισήµανα ότι η αλλαγή πόστου κάθε χρόνο
διασαλεύει ή και ακυρώνει τις σχέσεις εµπιστοσύνης που έχουν
επί χρόνια οικοδοµηθεί ανάµεσα στους καταναλωτές και συγκεκριµένους πωλητές, ιδιαίτερα µε παραγωγούς, σχέσεις που για
να διαµορφωθούν χρειάστηκε υπευθυνότητα, χρειάστηκε για
πολλά χρόνια οι παραγωγοί-πωλητές να αποδεικνύουν ότι είναι
σε θέση να προσφέρουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα στους καταναλωτές. Γιατί αυτές οι θέσεις στηρίζονται σε συγκεκριµένα
κριτήρια που έχουν να κάνουν µε τον τρόπο που καλλιεργεί ο παραγωγός, µε την ποιότητα, µε την αξιοπιστία του πωλητή, τη συµπεριφορά του, ακόµα και µε την καθαριότητα του πάγκου του.
Τόνισα ότι αν από την κλήρωση ο παραγωγός µεταφερθεί στην
άλλη άκρη της λαϊκής είναι αδύνατο να κρατήσει τη συνηθισµένη
πελατεία του που µε τόσο κόπο έχει δηµιουργήσει, αλλά και να
δηµιουργήσει νέα.
Ο πάγκος για τον παραγωγό, κύριε Υπουργέ, είναι το µαγαζί
του. Είναι ένα κατάστηµα και δεν νοείται να αλλάζει θέση κάθε
χρόνο. Βεβαίως, δεν µπορεί κανείς να παραγνωρίσει την ανάγκη
οι προνοµιούχες θέσεις να ανακατανέµονται, διότι κάποιοι παραγωγοί ήταν αιωνίως καταδικασµένοι να κατέχουν θέσεις µικρής
εµπορικής αξίας, ενώ κάποιοι άλλοι µονίµως κατείχαν τα «φιλέτα».
Από την άλλη, όµως, η ετήσια κλήρωση δεν ικανοποιεί ούτε
τον παραγωγό που βρίσκεται σε µειονεκτική θέση αλλά δεν θέλει
να µετακινηθεί διότι έχει δηµιουργήσει σταθερή πελατεία, αλλά
ούτε και εκείνον τον παραγωγό που κατέχει µία θέση µέσης εµπορικής αξίας και δεν θέλει να µετακινηθεί γιατί φοβάται ότι µετά
την κλήρωση πιθανόν να πέσει σε χειρότερη θέση.
Από πολλούς συναδέλφους διατυπώθηκε η πρόταση για εφάπαξ κλήρωση και στη συνέχεια να γίνεται µία κυκλική µετατόπιση.
Με αυτήν τη λύση ο φόβος των παραγωγών ότι δεν θα µπορούν
να τους βρουν οι πελάτες τους εξαλείφεται, καθώς ο καταναλωτής θα βρίσκει τον παραγωγό την επόµενη χρονιά στη διπλανή
θέση. Η αλλαγή θέσης θα γίνεται µε διαφάνεια και σταδιακά,
οπότε ο πολίτης θα βρίσκει τον παραγωγό της προτίµησής του
και θα υπάρχει εναλλαγή των προνοµιούχων θέσεων.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι το Υπουργείο σας θα υιοθετήσει
αυτήν την πρόταση και σύντοµα θα τη δούµε να αποτυπώνεται
και στο σώµα του νοµοσχεδίου.
Επίσης διαφανής -και µάλιστα µε διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης- θα είναι η χορήγηση άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών
αγορών, καθώς και η άδεια πωλητή υπαίθριου, στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλµατος.
Ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται επίσης σε ευπαθείς και ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες, όπως ανάπηρους, πολύτεκνους, οµογενείς,
παλιννοστούντες κ.λπ., στους οποίους θα χορηγείται κατά προτεραιότητα συνολικά ποσοστό 54% επί των αδειών. Έτσι, η χορήγηση των αδειών βασίζεται σε αντικειµενικά και κοινωνικά
κριτήρια και δίνεται µία σηµαντική ευκαιρία σε ανέργους και σε
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν εργασία και να
ανακουφιστούν οικονοµικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ενιαίοι κανόνες άσκησης του
υπαίθριου εµπορίου που καθιερώνονται από το παρόν νοµοσχέδιο, συµβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των πωλούµενων προϊόντων προς όφελος του καταναλωτή. Αυτόν τον στόχο
εξυπηρετεί και ο διαχωρισµός των παραγωγών από τους επαγγελµατίες, ώστε όλοι οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν
και από ποιον.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να έχω την προσοχή σας γιατί
υπάρχει ένα θέµα µε τους παραγωγούς που πωλούν ίδια προϊόντα, οι πάγκοι των οποίων θα βρίσκονται παρατεταγµένοι ο
ένας δίπλα στον άλλον. Γνωρίζω το θέµα. Προέρχοµαι από αγροτική οικογένεια και εκπροσωπώ έναν νοµό καθαρά αγροτικό.
Κύριε Υπουργέ, σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρότεινα να υπάρξει µία πρόβλεψη, ώστε η αρµόδια αρχή να εγκρίνει αµοιβαίες
αλλαγές θέσεων µεταξύ παραγωγών που το επιθυµούν στον ίδιο
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χώρο. Χρειάζεται αυτή η διευκρίνιση και αυτό είναι ένα αίτηµα
που έχει διατυπωθεί και σε µένα προσωπικά από εκπροσώπους
των παραγωγών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο περιέχει πολλές
ευεργετικές διατάξεις για τους παραγωγούς, διατάξεις σηµαντικές, όπως είναι, για παράδειγµα, η πρόβλεψη για την κατά προτεραιότητα διάθεση θέσεων στους αγρότες κατά την πρώτη
κατανοµή, υποχρέωση που προβλέπει ρητά ο νόµος, όπως επίσης και ότι η κάλυψη των κενών θέσεων που προέρχονται από
τους πωλητές θα καλύπτεται µόνο από αγρότες παραγωγούς.
Πολύ θετική βεβαίως είναι και η δυνατότητα που δίνεται στη µεταβίβαση της άδειας.
Σηµαντική επίσης είναι η συνεισφορά του σχεδίου νόµου στην
πάταξη του φαινοµένου των ψευδοπαραγωγών, γεγονός που
προστατεύει πρώτα και κύρια τον αγρότη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι κάποιοι µίσθωναν αγροτικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για να
µπορούν να πωλούν όλο το χρόνο προϊόντα στη λαϊκή αγορά,
όµως να πωλούν προϊόντα που δεν έχουν και δεν καλλιεργούν.
Γι’ αυτόν τον λόγο προβλέπεται ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία,
για να αποκτήσουν οι παραγωγοί άδεια πωλητή σε περίπτωση
που µισθώνουν εκτάσεις καλλιέργειας, θα πρέπει αυτές να βρίσκονται εντός της περιφερειακής ενότητας της µόνιµης κατοικίας τους. Πρόκειται για µία διάταξη σε πολύ θετική κατεύθυνση.
Θα ήθελα ωστόσο, κύριε Υπουργέ, να προτείνω την επαναδιατύπωσή της για τους παραγωγούς που µισθώνουν εκτάσεις σε
δήµο όµορο µε αυτόν που διαµένουν και καλλιεργούν, αλλά ο
δήµος αυτός βρίσκεται σε διπλανή περιφερειακή ενότητα. Μπορεί κάποιος να καλλιεργεί στο άκρο ενός νοµού και ακριβώς
δίπλα, στον επόµενο δήµο που ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα, να καλλιεργούνται επίσης τα ίδια προϊόντα. Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε να δίνεται αυτή η
άδεια.
Σε ό,τι αφορά τη δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ που αποτελεί
προϋπόθεση για την έκδοση άδειας: Κι εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, και παρακαλώ να το δείτε. Είναι εκείνα τα
προϊόντα που η συγκοµιδή τους αρχίζει πριν ανοίξει το σύστηµα.
Για παράδειγµα: Το σύστηµα ανοίγει περίπου τον Μάιο µε Ιούνιο.
Όµως, για τα προϊόντα τα οποία έχουν βγει και πωλούνται τον
προηγούµενο µήνα, ο παραγωγός ενδεχοµένως να έχει πρόβληµα, διότι η δήλωση, η βεβαίωση που θα πάρει από την αρµόδια επιτροπή, µε βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ, δεν θα υπάρχει.
Σε αυτήν την περίπτωση προτείνουµε, κύριε Υπουργέ, για να
διασφαλιστούν αυτά τα προϊόντα, µέχρι να ανοίξει το σύστηµα
για τις νέες δηλώσεις -δηλαδή διάστηµα δύο µηνών- να ισχύει
για την έκδοση της βεβαίωσης η δήλωση ΟΣΔΕ της προηγούµενης χρονιάς. Ελπίζω να είναι κατανοητό.
Τέλος, µία βασική επιδίωξη του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου
είναι να διασφαλίσει και να οριοθετήσει µε σαφή και ευδιάκριτο
τρόπο την παράλληλη δραστηριότητα του υπαίθριου εµπορίου
µε το στεγασµένο εµπόριο, για να εξαλείψει τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Έτσι, απαγορεύεται στο εξής ρητά η πώληση ειδών
από πλανόδιους εµπόρους έξω από τα καταστήµατα µε οµοειδή
προϊόντα, αλλά και σε δήµους µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων κατοίκων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Επίσης, περιορίζεται χρονικά σε τρεις µέρες η διάρκεια κάθε
εµποροπανήγυρης και σε δέκα µέρες η διάρκεια των πασχαλινών
και χριστουγεννιάτικων αγορών, ενώ µέχρι σήµερα δεν υπήρχε
πλαφόν στη διάρκεια.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µία µικρή επισήµανση.
Διατυπώθηκε από πολλούς συναδέλφους στην επιτροπή -θεωρώ
ότι το γνωρίζετε το θέµα και το εξετάζετε- η διάρκεια αυτών των
εµποροπανήγυρων να είναι πέντε µέρες. Προσωπικά συµφωνώ.
Τέλος, γίνεται σαφής οριοθέτηση των θέσεων διαφόρων ειδών
που τίθενται, περιορισµοί στην άσκηση του υπαίθριου εµπορίου
προς όφελος των καταναλωτών και της αποτελεσµατικότερης
προστασίας των καταστηµαταρχών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοί είναι ορισµένοι από τους
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κυριότερους στόχους του φερόµενου προς συζήτηση νοµοσχεδίου.
Θα ήθελα να κάνω ένα σύντοµο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, στο
άρθρο 10 της τροπολογίας 1424 του Υπουργείου Παιδείας, για
τις µετεγγραφές των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών που θα εισαχθούν φέτος στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Θερµότατη παράκληση, κύριε Υπουργέ -αφού συνεννοηθείτε µε τον Υπουργό
Παιδείας- να δοθεί αναδροµικά αυτή η δυνατότητα και σε φοιτητές που εισήχθησαν από το 2010 έως το 2013 στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Υπάρχουν επτακόσιοι είκοσι τρεις φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών που πληρούν τα κριτήρια και είναι δραµατική
κοινωνική ανάγκη να βοηθηθούν, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα είναι το πρώτο κωδικοποιηµένο νοµοθετικό κείµενο, πλήρως εναρµονισµένο µε το κοινοτικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισµού. Ρυθµίζει ενιαία τον θεσµό των λαϊκών αγορών και
του υπαίθριου εµπορίου και παρέχει ασφάλεια δικαίου, ούτως
ώστε τόσο η δηµόσια διοίκηση, όσο και οι φορείς αγοράς, να
έχουν πλήρη γνώση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία
τους. Αυτός ο ενιαίος, κωδικοποιηµένος και σαφής χαρακτήρας
είναι που καθιστά το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεσµατικό και
εφαρµόσιµο. Γι’ αυτό και εισηγούµαι την υπερψήφισή του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψήφιση στο
σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),κατάργηση
του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις» ως διενεµήθη και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Τσακαλώτο, θα σας δώσω τον λόγο κατά παρέκκλιση. Εγώ θεωρώ ότι
πρέπει να δούµε αν είναι προς το συµφέρον, όπως σας είπα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά τη δική µας άποψη, εδώ έρχεται µία νοµοτεχνική βελτίωση που δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι επί της ουσίας. Λέει -αν το καταλαβαίνω καλά εγώ,
γιατί ήταν στο Υπουργείο Υγείας- ότι προσθέτει άλλον έναν οργανισµό, που ασχολείται µε τις λοιµώξεις, στη διάταξη για τα
µπλοκάκια.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι όχι µόνο δεν είναι σωστό αυτό την
τελευταία στιγµή, όταν δεν είναι καν εδώ η Βουλή, αλλά, όπως
είχε πει και ο οµιλητής εκ µέρους του κόµµατός µας, υπάρχει νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ασχολείται µε αυτά τα θέµατα.
Θα µπορούσε κάλλιστα αυτό να πάει στο νοµοσχέδιο της
υγείας. Δεν βλέπω τι είναι τόσο δραµατικό που πρέπει να περάσει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί της ουσίας,
κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Άρα, κατά τη δική µας άποψη, το
σωστό είναι ο κύριος Υπουργός να αποσύρει αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση, να παρακαλέσει τον Υπουργό Υγείας να το βάλει
στο νοµοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση και να µην ταλαιπωρεί το Σώµα µε αντιδηµοκρατικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, καταγράφηκε η άποψή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ήθελα
να πω ότι µε αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση δίνεται η δυνατότητα ευρύτερης συνεργασίας µε γιατρούς και µε καθεστώς παρεχόµενων υπηρεσιών. Άρα προστίθεται ένας παραπάνω φορέας. Θετικό είναι αυτό, κύριε Τσακαλώτο, δεν είναι αρνητικό και
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πραγµατικά εκπλήσσοµαι γιατί δεν το δέχεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κατσώτης
έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πιστεύω ότι αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση όντως προσθέτει ακόµα το ΚΕΛΠΝΟ σε αυτή τη διαδικασία
απασχόλησης µε µπλοκάκι γιατρών κ.λπ. που νοµίζω ότι δεν είναι
προς όφελος των ασφαλισµένων, των ασθενών, είναι σε βάρος
τους. Είναι µια ελαστική µορφή απασχόλησης η οποία τόσα δεινά
έχει φέρει στους εργαζόµενους αλλά και στους ασθενείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, καταγράφηκε η άποψή σας.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση
του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείµενο - Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Με τα άρθρα 1 έως και 166 του νόµου αυτού σκοπείται η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά µε την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυµάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» (EE L 176).
2. Ειδικότερα, θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε:
α) την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (από κοινού
καλούµενα «ιδρύµατα»),
β) τις εποπτικές αρµοδιότητες και τα εργαλεία για την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων από τις αρµόδιες αρχές,
γ) την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων από τις αρµόδιες
αρχές κατά τρόπο συµβατό προς τους κανόνες που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EE L 176),
δ) τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης όσον αφορά την προληπτική
ρύθµιση και εποπτεία των ιδρυµάτων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-166 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε ιδρύµατα κατά την έννοια της περίπτωσης 3 της
παραγράφου 1 του άρθρου 3.
2. Το άρθρο 30 εφαρµόζεται στις τοπικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια του σηµείου 4 του άρθρου 3.
3. Το άρθρο 31 εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ του σηµείου 2 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
4. Τα άρθρα 41, 42 και 104 έως 120 εφαρµόζονται στις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, στις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών και στις µικτές εταιρείες συµµετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
5. Ο παρών νόµος δεν έχει εφαρµογή ως προς:
α) την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στο βαθµό που ρυθµίζεται από το
ν. 3606/2007
(Α’195), µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2004/39/ΕΚ (EE L
145),
β) την Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών,
δ) το «Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων», πλην του άρθρου
150.
6. Οι οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, γ’ και
δ’ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου αντιµετωπίζονται
ως χρηµατοδοτικά ιδρύµατα για την εφαρµογή των άρθρων 41,
42 και 104 έως 120.
7. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 34 και 38 περί
ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών τα πιστωτικά
ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη και έχουν ρητά
εξαιρεθεί δυνάµει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από το
πεδίο εφαρµογής της.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 1-166 του παρόντος νόµου,
ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
1) «πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα όπως ορίζεται στο
σηµείο 1) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
2) «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση επενδύσεων όπως
ορίζεται στο σηµείο 2) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007, µε τις οποίες ενσωµατώνεται το σηµείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/
39/ΕΚ,
3) «ίδρυµα»: ίδρυµα όπως ορίζεται στο σηµείο 3 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
4) «τοπική επιχείρηση»: τοπική επιχείρηση όπως ορίζεται στο
σηµείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
5) «ασφαλιστική επιχείρηση»: ασφαλιστική επιχείρηση όπως
ορίζεται στο σηµείο 5) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (EE L 335) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περίπτωση α’ του
άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970 (Α’ 10),
6) «αντασφαλιστική επιχείρηση»: αντασφαλιστική επιχείρηση
όπως ορίζεται στο σηµείο 6) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο
4 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περίπτωση γ’ του άρθρου
2α του ν.δ. 400/1970,
7) «Διοικητικό Συµβούλιο»: το διοικητικό όργανο ενός ιδρύµατος, που είναι επιφορτισµένο µε τη διαχείριση και την εκπροσώπηση αυτού, καθώς και µε την επίβλεψη και παρακολούθηση
της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση, περιλαµβανοµένων των

προσώπων που πράγµατι διευθύνουν τη δραστηριότητα του
ιδρύµατος,
8) «µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου»: τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου χωρίς εκτελεστικές αρµοδιότητες
στη διαχείριση του ιδρύµατος πέραν των καθηκόντων που τους
επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και τα οποία έχουν επιφορτιστεί µε το ρόλο της επίβλεψης
και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση,
9) «ανώτερα διοικητικά στελέχη»: τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυµα και τα οποία είναι
υπεύθυνα και λογοδοτούν στο Διοικητικό Συµβούλιο για την καθηµερινή διοίκηση του ιδρύµατος,
10) «συστηµικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος αποδιοργάνωσης του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µε εν δυνάµει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και την πραγµατική οικονοµία,
11) «κίνδυνος του υποδείγµατος»: η ζηµία που κινδυνεύει να
υποστεί ένα ίδρυµα συνεπεία αποφάσεων που βασίζονται κυρίως στα αποτελέσµατα εσωτερικών υποδειγµάτων, λόγω σφαλµάτων στη θέσπιση, την εφαρµογή ή τη χρήση αυτών των
υποδειγµάτων,
12) «µεταβιβάζουσα οντότητα»: µεταβιβάζουσα οντότητα
όπως ορίζεται στο σηµείο 13 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
13) «ανάδοχος»: ανάδοχο ίδρυµα όπως ορίζεται στο σηµείο 14
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
14) «µητρική επιχείρηση»: µητρική επιχείρηση όπως ορίζεται
στο σηµείο 15) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 το οποίο αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ που έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη
τάξη µε την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920 (Α’ 216),
15) «θυγατρική»: θυγατρική όπως ορίζεται στο σηµείο 16 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το
οποίο αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
που έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920,
16) «υποκατάστηµα»: υποκατάστηµα όπως ορίζεται στο σηµείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
17) «επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών»: επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών όπως ορίζεται στο σηµείο 18 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
18) «εταιρεία διαχείρισης»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο σηµείο 19 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 5 του άρθρου
2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική
έννοµη τάξη µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 και
την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ (EE L 174) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4209/2013 (A’ 253),
19) «χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών»: χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών όπως ορίζεται στο σηµείο 20 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
20) «µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών»: µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 15 του άρθρου 2 της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ (EE L 35) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3556/2007
(Α’ 91),
21) «µικτή εταιρεία συµµετοχών»: µικτή εταιρεία συµµετοχών
όπως ορίζεται στο σηµείο 22) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
22) «χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: χρηµατοδοτικό ίδρυµα όπως
ορίζεται στο σηµείο 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
23) «οντότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα»: οντότητα του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα όπως ορίζεται στο σηµείο 27 της παρ.
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1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
24) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος-µέλος»: µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος-µέλος όπως ορίζεται στο
σηµείο 28 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
25) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ»: µητρικό ίδρυµα
εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο σηµείο 29 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
26) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος»: µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος όπως ορίζεται στο
σηµείο 30 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
27) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ»: µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζεται στο σηµείο 31 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
28) «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος»: µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος
όπως ορίζεται στο σηµείο 32 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
29) «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην ΕΕ»: µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όπως ορίζεται στο σηµείο 33 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
30) «συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα»: µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ίδρυµα, η περιέλευση του
οποίου σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή η δυσλειτουργία του θα
µπορούσε να οδηγήσει σε συστηµικό κίνδυνο,
31) «κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»: κεντρικός αντισυµβαλλόµενος όπως ορίζεται στο σηµείο 34 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
32) «συµµετοχή»: συµµετοχή όπως ορίζεται στο σηµείο 35 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
33) «ειδική συµµετοχή»: ειδική συµµετοχή όπως ορίζεται στο
σηµείο 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
34) «έλεγχος»: έλεγχος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 σηµείο 37 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί
στην ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920,
35) «στενοί δεσµοί»: στενοί δεσµοί, όπως ορίζονται στο σηµείο
38 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/
2013,
36) «αρµόδια αρχή»: αρµόδια αρχή, όπως ορίζεται στο σηµείο
40 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
37) «αρχή ενοποιηµένης εποπτείας»: αρχή ενοποιηµένης εποπτείας όπως ορίζεται στο σηµείο 41 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
38) «άδεια λειτουργίας»: άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στο
σηµείο 42 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
39) «κράτος-µέλος προέλευσης»: κράτος-µέλος προέλευσης
όπως ορίζεται στο σηµείο 43 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
40) «κράτος-µέλος υποδοχής»: κράτος-µέλος υποδοχής όπως
ορίζεται στο σηµείο 44 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
41) «κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ»: κεντρικές τράπεζες του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών όπως ορίζονται
στο σηµείο 45 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013,
42) «κεντρικές τράπεζες»: κεντρικές τράπεζες όπως ορίζονται
στο σηµείο 46 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
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αριθ. 575/2013,
43) «ενοποιηµένη κατάσταση»: ενοποιηµένη κατάσταση όπως
ορίζεται στο σηµείο 47 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
44) «ενοποιηµένη βάση»: ενοποιηµένη βάση όπως ορίζεται
στο σηµείο 48 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013,
45) «υποενοποιηµένη βάση»: υποενοποιηµένη βάση όπως ορίζεται στο σηµείο 49 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
46) «χρηµατοοικονοµικό µέσο»: χρηµατοοικονοµικό µέσο
όπως ορίζεται στο σηµείο 50 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
47) «ίδια κεφάλαια»: ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται στο σηµείο
118 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Kανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/
2013,
48) «λειτουργικός κίνδυνος»: λειτουργικός κίνδυνος όπως ορίζεται στο σηµείο 52 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
49) «τεχνική µείωσης πιστωτικού κινδύνου»: τεχνική µείωσης
πιστωτικού κινδύνου όπως ορίζεται στο σηµείο 57 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
50) «τιτλοποίηση»: τιτλοποίηση όπως ορίζεται στο σηµείο 61
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
51) «θέση τιτλοποίησης»: θέση τιτλοποίησης όπως ορίζεται
στο σηµείο 62 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013,
52) «οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση»: οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση όπως ορίζεται στο σηµείο 66 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
53) «προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές»: προαιρετικές
συνταξιοδοτικές παροχές όπως ορίζονται στο σηµείο 73 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
54) «χαρτοφυλάκιο συναλλαγών»: χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
όπως ορίζεται στο σηµείο 86 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
55) «ρυθµιζόµενες αγορές»: ρυθµιζόµενες αγορές όπως ορίζονται στο σηµείο 92 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 14 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/
2007,
56) «µόχλευση»: µόχλευση όπως ορίζεται στο σηµείο 93 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
57) «κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης»: κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης όπως ορίζεται στο σηµείο 94 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
58) «εξωτερικός οργανισµός πιστοληπτικών αξιολογήσεων»:
εξωτερικός οργανισµός πιστοληπτικών αξιολογήσεων όπως ορίζεται στο σηµείο 98 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
59) «εσωτερικές προσεγγίσεις»: η προσέγγιση εσωτερικών
διαβαθµίσεων η οποία αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 143,
η µέθοδος των εσωτερικών υποδειγµάτων η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 221, η µέθοδος εσωτερικών εκτιµήσεων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 225, οι εξελιγµένες προσεγγίσεις µέτρησης
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 312, η µέθοδος εσωτερικών υποδειγµάτων που αναφέρεται στα άρθρα 283 και 363
και η µέθοδος εσωτερικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην
παρ. 3 του άρθρου 259 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
60) «κράτος-µέλος»: κάθε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κάθε άλλο κράτος που έχει κυρώσει τη Συµφωνία
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.),
61) «τρίτες χώρες»: οι λοιπές, πέραν των κρατών-µελών,
χώρες.
2. Επί ιδρυµάτων που έχουν υιοθετήσει το δυαδικό σύστηµα
διοίκησης, ως «Διοικητικό Συµβούλιο» κατά την έννοια του σηµείου 7 της προηγούµενης παραγράφου νοείται το διοικητικό
όργανο που είναι επιφορτισµένο µε τις εκεί διαλαµβανόµενες
αρµοδιότητες. Ως «µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου» κατά την έννοια του σηµείου 8 της προηγούµενης παρα-
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γράφου νοείται το διοικητικό όργανο που ασκεί την εκεί διαλαµβανόµενη εποπτική αρµοδιότητα.
Άρθρο 4
Αρµόδιες Αρχές
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Στην Τράπεζα της Ελλάδος ανατίθεται η άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αναφορικά µε πιστωτικά ιδρύµατα,
περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε τρίτες χώρες, και µε χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της ισχύουσας
νοµοθεσίας και των διατάξεων του Καταστατικού της, η εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, µε βάση τον παρόντα
νόµο, αφορά στη φερεγγυότητα, στη διασφάλιση επαρκούς
ρευστότητας και στη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε βάση τον παρόντα νόµο και
τον ανωτέρω Κανονισµό, καθώς και στην εν γένει εύρυθµη και
µε επαρκή διαφάνεια λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων.
3. Για την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας, η Τράπεζα της
Ελλάδος µπορεί να καθορίζει κριτήρια και να θεσπίζει κανόνες
ή να λαµβάνει µέτρα, γενικά ή ειδικά, κατά πιστωτικό ίδρυµα, και
να προβαίνει στην αξιολόγηση, καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων
µέσω του καθορισµού υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων, γραπτών επεξηγήσεων, εφόσον ζητηθεί, καθώς και µέσω της διενέργειας εκ µέρους της επιτόπιων ελέγχων.
4. Οι κατά τα άρθρα 1-166 του παρόντος νόµου και κατά τον
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αρµοδιότητες της Τράπεζας της
Ελλάδος ασκούνται µε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του
άρθρου 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτηµένου από
αυτή οργάνου.
Με όµοια Πράξη µπορούν να θεσπίζονται, κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη περί ενσωµάτωσης των ενωσιακών διατάξεων στην ελληνική έννοµη τάξη, οι ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή και τη συµµόρφωση προς οδηγίες,
αποφάσεις, κανονισµούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα που αφορούν τις κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες της Τράπεζας της
Ελλάδος. Με τις κανονιστικές πράξεις του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να λαµβάνεται και κάθε αναγκαίο συµπληρωµατικό
µέτρο για την εφαρµογή των παραπάνω πράξεων. Κατά την
άσκηση, ειδικώς, της ανωτέρω κανονιστικής αρµοδιότητας, που
αφορά στην ενσωµάτωση της ενωσιακής νοµοθεσίας, απαιτείται
ενηµέρωση του Υπουργείου Οικονοµικών σε εύλογο χρόνο πριν
από την έκδοση της σχετικής Πράξης.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6 και
15 του παρόντος άρθρου, οι κανονιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες, ευχέρειες ή αποκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισµός (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 υπέρ των κρατών-µελών ασκούνται µε Πράξεις
της Εκτελεστικής Επιτροπής του άρθρου 55Α του Καταστατικού
της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτηµένου από αυτή οργάνου.
6. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανατίθεται η άσκηση των
αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στον
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αναφορικά µε τις επιχειρήσεις
επενδύσεων, καθώς και τις επιχειρήσεις του στοιχείου γ’ του σηµείου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισµού, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα
των εν λόγω επιχειρήσεων µε έδρα σε τρίτες χώρες.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης των ιδρυµάτων και, κατά περίπτωση, των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών, µε τις απαιτήσεις του παρόντος
νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και είναι αρµόδια
να εξετάζει πιθανές παραβιάσεις αυτών.
8. Τα ιδρύµατα παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για

την αξιολόγηση της συµµόρφωσής τους µε τους κανόνες που
θεσπίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα ιδρύµατα διατηρούν επίσης µηχανισµούς
εσωτερικού ελέγχου και διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες
που επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή τον έλεγχο της συµµόρφωσής
τους προς τους εν λόγω κανόνες.
9. Τα ιδρύµατα καταγράφουν όλες τις συναλλαγές τους και
καταχωρίζουν τα συστήµατα και τις διαδικασίες που διέπονται
από τον παρόντα νόµο και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ούτως ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να µπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγµή τη συµµόρφωση των
ιδρυµάτων µε τον παρόντα νόµο και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
10. Τα εποπτικά καθήκοντα δυνάµει του παρόντος νόµου και
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τα λοιπά καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ασκούνται διακριτά και ανεξάρτητα από τις αρµοδιότητες
και τα καθήκοντα που αφορούν την εξυγίανση.
11. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα λοιπά εποπτευόµενα από αυτή πρόσωπα οφείλουν
να παρέχουν στους συναλλασσόµενους µε αυτά ως προς τους
όρους των συναλλαγών τους, για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και της σαφήνειας.
12. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της ισχύουσας
νοµοθεσίας, η εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
µε βάση τον παρόντα νόµο, αφορά στη φερεγγυότητα, στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και στη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του
παρόντος άρθρου µε βάση τον παρόντα νόµο και τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και στην εν γένει εύρυθµη και µε
επαρκή διαφάνεια λειτουργία των επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
13. Για την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθορίζει κριτήρια και να θεσπίζει κανόνες ή να λαµβάνει µέτρα, γενικά ή ειδικά, κατά επιχείρηση της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, και να προβαίνει στην
αξιολόγηση, καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησης
των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου µέσω του καθορισµού υποχρεώσεων υποβολής
στοιχείων, γραπτών επεξηγήσεων, εφόσον ζητηθεί, καθώς και
µέσω της διενέργειας, εκ µέρους της, επιτόπιων ελέγχων.
14. Οι κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ασκούνται µε Απόφαση του Διοικητικού της
Συµβουλίου. Με όµοια Απόφαση µπορούν να θεσπίζονται, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη περί ενσωµάτωσης των ενωσιακών διατάξεων στην ελληνική έννοµη τάξη, οι ρυθµίσεις που
είναι αναγκαίες για την προσαρµογή και τη συµµόρφωση προς
οδηγίες, αποφάσεις, κανονισµούς και συστάσεις, που εκδίδονται
από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα
που αφορούν τις κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με τις κανονιστικές πράξεις του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να λαµβάνεται και κάθε αναγκαίο
συµπληρωµατικό µέτρο για την εφαρµογή των παραπάνω πράξεων. Κατά την άσκηση, ειδικώς, της ανωτέρω κανονιστικής αρµοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αφορά στην
ενσωµάτωση της ενωσιακής νοµοθεσίας, απαιτείται ενηµέρωση
του Υπουργείου Οικονοµικών σε εύλογο χρόνο πριν από την έκδοση της σχετικής Απόφασης.
15. Οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
κανονιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες, ευχέρειες ή αποκλίσεις
υπέρ των κρατών-µελών ασκούνται κατά το λόγο της αρµοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου.
16. Οι κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις
µπορούν να έχουν αναδροµικό χαρακτήρα, τηρουµένης της παραγράφου 1 του άρθρου 191 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 5
Συντονισµός των αρµόδιων αρχών
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(άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για το µεταξύ τους συντονισµό
µε βάση Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
2. Για την αποτελεσµατική άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση όσον αφορά ιδίως την κεφαλαιακή επάρκεια οµίλων
στους οποίους περιλαµβάνονται πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβλέπουν στο ανωτέρω
Πρωτόκολλο Συνεργασίας ενδεικτικά:
α) τις διαδικασίες µε τις οποίες θα διασφαλίζεται η προηγούµενη ενηµέρωση και η εν γένει ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των ανωτέρω αρχών, µε σκοπό την, κατά το δυνατόν, αποφυγή
επικαλύψεων και τη µείωση του διοικητικού κόστους, επί θεµάτων που αφορούν:
αα) µεταβολές στη µετοχική, οργανωτική ή διοικητική διάρθρωση των εποπτευόµενων επιχειρήσεων,
ββ) σηµαντικές κυρώσεις ή έκτακτα µέτρα που κάθε αρχή λαµβάνει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία,
β) τη συµµετοχή της κάθε αρχής σε επιτόπιους ελέγχους που
διενεργεί άλλη αρχή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
γ) τα της ανάθεσης αρµοδιοτήτων από τη µία αρχή στην άλλη,
στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.
Άρθρο 6
Συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Κατά την άσκηση των, δυνάµει του παρόντος νόµου, αρµοδιοτήτων της, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντίστοιχα, λαµβάνει υπόψη τη σύγκλιση όσον αφορά τα
χρησιµοποιούµενα εποπτικά εργαλεία και τις εποπτικές πρακτικές κατά την εφαρµογή των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών απαιτήσεων που θεσπίζονται µε βάση τον παρόντα νόµο
και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Για το σκοπό αυτόν:
α) η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας (εφεξής ΕΣΧΕ), συνεργάζονται προσηκόντως, ιδίως προκειµένου να διασφαλίζεται η ανταλλαγή κατάλληλων και
αξιόπιστων πληροφοριών µεταξύ αυτών και άλλων µερών του
ΕΣΧΕ, σύµφωνα µε την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που
καθορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
συµµετέχουν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (εφεξής ΕΑΤ) που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (EE L 331) και, κατά
περίπτωση, στα σώµατα εποπτών,
γ) η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µεριµνούν ώστε να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραµµές και
συστάσεις που εκδίδονται από την ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο
16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και να ανταποκρίνονται
στις προειδοποιήσεις και συστάσεις που εκδίδει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (εφεξής ΕΣΣΚ) σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010,
δ) η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζονται στενά µε το ΕΣΣΚ.
Άρθρο 7
Ενωσιακή διάσταση της εποπτείας
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνουν δεόντως
υπόψη τον ενδεχόµενο αντίκτυπο των αποφάσεών τους στη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος των άλλων εµπλεκοµένων κρατών-µελών, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης
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ανάγκης, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Άρθρο 8
Άδεια λειτουργίας
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα ιδρύονται και λειτουργούν κατόπιν
άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πιστωτικά
ιδρύµατα επιτρέπεται να ιδρύονται και να λειτουργούν µόνο µε
τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας ή µε τη µορφή του αµιγούς
πιστωτικού συνεταιρισµού του ν. 1667/1986 (Α’ 196) ή µε τη
µορφή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2157/2001 (EE L 294) ή µε τη µορφή της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (SCE) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1435/2003 (EE L 207).
2. Τηρουµένων των άρθρων 10 έως 15, η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να καθορίζει το περιεχόµενο της αίτησης
άδειας λειτουργίας, τα συνυποβαλλόµενα προς τούτο αναγκαία
δικαιολογητικά και στοιχεία, τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη
διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Τα συγκεκριµένα στοιχεία κοινοποιούνται στην ΕΑΤ.
3. Ο πιστωτικός συνεταιρισµός που λαµβάνει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα, συναλλάσσεται µε τα µέλη του, µε
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αυτή θέτει κατά περίπτωση, ο συνεταιρισµός µπορεί να συναλλάσσεται και µε µη
µέλη του µέχρι ποσού που σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει
ποσοστό 50% επί των χορηγήσεών του ή των καταθέσεών του.
Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αυτή τυχόν θέτει, στον
ανωτέρω περιορισµό δεν υπόκεινται οι συναλλαγές:
α) οποιασδήποτε φύσεως όταν συµµετέχει και µέλος του συνεταιρισµού, καθώς και
β) αυτές που αφορούν δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες
διαµεσολαβητικού χαρακτήρα.
4. Για τη λήψη άδειας λειτουργίας οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και, πριν από τη χορήγηση της άδειας της
Τράπεζας της Ελλάδος, προβαίνουν στην κάλυψη του αρχικού
κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Σε
περίπτωση υποβολής αίτησης για ίδρυση πολυµετοχικού πιστωτικού ιδρύµατος, την αίτηση υποβάλλει δεόντως εξουσιοδοτηµένη ιδρυτική επιτροπή, η οποία τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις
περί προσέλκυσης κεφαλαίων από επενδυτές.
Άρθρο 9
Απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός
των πιστωτικών ιδρυµάτων της δραστηριότητας
αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων
κεφαλαίων από το κοινό
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Απαγορεύεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα η κατ’ επάγγελµα αποδοχή καταθέσεων χρηµάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό.
2. α) Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της νοµοθεσίας, απαγορεύεται επίσης η κατ’ επάγγελµα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προς
το σκοπό αυτόν ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι όροι
για τη χορήγηση άδειας για την κατ’ επάγγελµα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων καθορίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
β) Η απαγόρευση της προηγούµενης περίπτωσης δεν καταλαµβάνει τη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων µε οποιονδήποτε τρόπο (περιλαµβανοµένης της εκδόσεως πιστωτικών
καρτών), εφόσον πρόκειται είτε περί δανείων ή λοιπών πιστώσεων µεταξύ επιχειρήσεων συνδεδεµένων, κατά την έννοια της
παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
είτε περί δανείων ή λοιπών πιστώσεων που χορηγούνται από επιχειρήσεις προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την αγορά αγαθών
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ή υπηρεσιών που διατίθενται από την ίδια την παρέχουσα την πίστωση ή το δάνειο επιχείρηση.
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
δεν ισχύει:
α) για την έκδοση τίτλων από το Ελληνικό Δηµόσιο ή από νοµικά πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και
β) για τη λήψη µετρητών ή επιστρεπτέων κεφαλαίων από επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
κατά την άσκηση της κύριας επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας που τους έχει παρασχεθεί, µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
4. Για το ύψος του επιτοκίου και τον εν γένει εκτοκισµό, καθώς
και τις λοιπές επιβαρύνσεις των δανείων ή λοιπών πιστώσεων
που χορηγούνται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία από τις επιχειρήσεις παροχής πιστώσεων ή από άλλα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην άδεια λειτουργίας που
τους έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από επιχειρήσεις, που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα, για τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εφαρµόζονται τα ισχύοντα
για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 10
Πρόγραµµα δραστηριοτήτων
και οργανωτική διάρθρωση
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η αίτηση αδείας λειτουργίας πρέπει να συνοδεύεται από
πρόγραµµα δραστηριοτήτων το οποίο περιγράφει τα είδη των
σκοπούµενων επιχειρηµατικών δράσεων και την οργανωτική
διάρθρωση του πιστωτικού ιδρύµατος.
2. Στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων αναφέρονται ιδίως η
έκταση των εργασιών, το χρονοδιάγραµµα επίτευξης των στόχων
του πιστωτικού ιδρύµατος, η διάρθρωση του οµίλου στον οποίο
τυχόν ανήκει, καθώς και το πλαίσιο του Συστήµατος Εσωτερικού
Ελέγχου, περιλαµβανοµένων των λειτουργιών της Εσωτερικής
Επιθεώρησης, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 66. Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα προτίθεται να παρέχει και
επενδυτικές υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται και οι εκάστοτε
προβλεπόµενες υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύµατα.
3. Στην αίτηση γνωστοποιείται, επίσης, η ταυτότητα, καθώς
επίσης και στοιχεία αναφορικά µε το κύρος, την εκπαίδευση, τις
τυχόν ποινικές καταδίκες, την περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία και την κατάρτιση των επικεφαλής των κρίσιµων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις ισχύουσες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος περί των
Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Άρθρο 11
Δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυµάτων
που υπόκεινται σε αµοιβαία αναγνώριση
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυµάτων για την
εφαρµογή των άρθρων 33, 34, 36 και 38 έως 43 που υπόκεινται
σε αµοιβαία αναγνώριση, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, έχουν
ως εξής:
α) αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων,
β) χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων: η καταναλωτική πίστη, συµβάσεις
πίστωσης εν σχέσει µε ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεως
απαιτήσεων (factoring) µε ή χωρίς δικαίωµα αναγωγής και η χρηµατοδότηση εµπορικών συναλλαγών συµπεριλαµβανοµένου του
forfeiting),
γ) χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing),
δ) υπηρεσίες πληρωµών, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010,

ε) έκδοση και διαχείριση άλλων µέσων πληρωµών (π.χ. ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών) στο βαθµό που η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από την προηγούµενη περίπτωση,
στ) εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων,
ζ) συναλλαγές για λογαριασµό του ιδίου του ιδρύµατος ή της
πελατείας του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) µέσα της χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.),
ββ) συνάλλαγµα,
γγ) προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα,
δδ) συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος,
εε) κινητές αξίες,
η) συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων,
θ) παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή
θέµατα παροχής συµβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τοµέα
της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων,
ι) διαµεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές,
ια) διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου,
ιβ) φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών,
ιγ) συλλογή και επεξεργασία εµπορικών πληροφοριών, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών,
ιδ) εκµίσθωση θυρίδων,
ιε) έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος,
ιστ) οι επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 και οι παρεπόµενες υπηρεσίες
της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου οι οποίες αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/
2007.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, εκτός από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δραστηριότητες,
να επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον καλύπτονται οι σχετικοί κίνδυνοι, την άσκηση και λοιπών χρηµατοπιστωτικών ή δευτερευουσών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί για το σκοπό αυτόν να καθορίζει, γενικώς ή κατά περίπτωση, και άλλα κριτήρια, καθώς και
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 12
Αρχικό κεφάλαιο
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον µε τα ακόλουθα ποσά:
α) µε το ποσό των δεκαοκτώ εκατοµµυρίων (18.000.000) ευρώ
στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύµατος,
β) µε το ποσό των εννέα εκατοµµυρίων (9.000.000) ευρώ στην
περίπτωση υποκαταστήµατος πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει
σε τρίτη χώρα,
γ) µε το ποσό των έξι εκατοµµυρίων (6.000.000) ευρώ στην περίπτωση πιστωτικού συνεταιρισµού που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα.
Τα ποσά της παρούσας παραγράφου µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ποσά όχι
µικρότερα των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ.
2. Το αρχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει µόνο ένα ή περισσότερα
από τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε’
της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
3. α) Σε περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο δεν καλύπτεται
ολοσχερώς µε µετρητά, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει, µε απόφασή της, κατά περίπτωση, τα λοιπά στοιχεία µε τα οποία µπορεί
αυτό να καλύπτεται και καθορίζει την απαιτούµενη αναλογία των
µετρητών προς τα εν λόγω στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη τα
ισχύοντα κριτήρια για την επάρκεια της ρευστότητας και τη φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων.
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β) Ειδικότερα, στην περίπτωση µετατροπής λειτουργούντος
νοµικού προσώπου σε πιστωτικό ίδρυµα, ποσοστό τουλάχιστον
80% του ενεργητικού του υπό µετατροπή νοµικού προσώπου θα
πρέπει να είναι συνολικά τοποθετηµένο σε µετρητά, καταθέσεις,
τίτλους διαπραγµατεύσιµους σε οργανωµένες αγορές και βραχυπρόθεσµα δάνεια ή λοιπές πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί µε
τραπεζικά κριτήρια.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει µε απόφασή της την
προθεσµία εντός της οποίας τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν:
α) να αναπροσαρµόζουν τα ίδια κεφάλαιά τους προς το εκάστοτε απαιτούµενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο,
β) να επαναφέρουν τα ίδια κεφάλαιά τους, σε περίπτωση µείωσής τους, στο ύψος του εκάστοτε απαιτούµενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου.
Η ανωτέρω προθεσµία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
τέσσερις (24) µήνες στην περίπτωση α’ και τους δώδεκα (12)
µήνες στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου.
5. Προκειµένου περί αύξησης των ιδίων κεφαλαίων λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυµάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί
να επιβάλει µε απόφασή της ειδικούς όρους για τη συγκέντρωση
του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 13
Πραγµατική διοίκηση και έδρα
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος µόνο υπό την προϋπόθεση ότι δύο τουλάχιστον
πρόσωπα πλήρους απασχόλησης όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του αιτούντος πιστωτικού ιδρύµατος και τα οποία θα
συµµετέχουν, ως εκτελεστικά µέλη, στο Διοικητικό Συµβούλιο
αυτού.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας λειτουργίας εάν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 83.
3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που ιδρύονται και λειτουργούν στην
Ελλάδα οφείλουν να έχουν την καταστατική έδρα και την πραγµατική κεντρική διοίκησή τους στην Ελλάδα.
Άρθρο 14
Μέτοχοι και εταίροι
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ένα πιστωτικό ίδρυµα εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα
δεν έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει την ταυτότητα των είκοσι
(20) σηµαντικότερων µετόχων ή εταίρων του, καθώς και των µετόχων ή εταίρων του, άµεσων ή έµµεσων, φυσικών ή νοµικών
προσώπων, οι οποίοι κατέχουν ειδική συµµετοχή, καθώς και το
ποσοστό συµµετοχής τους. Επίσης, γνωστοποιείται η ταυτότητα
των φυσικών προσώπων που, αν και δεν περιλαµβάνονται στα
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, ασκούν, µέσω γραπτών
ή άλλων συµφωνιών ή µέσω κοινής δράσης, τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος.
2. Για να καθοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συµµετοχής, λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου και οι όροι
για την άθροιση αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 12
και στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007
και στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/
2007. Κατά τον υπολογισµό του προηγούµενου εδαφίου δεν λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή οι µετοχές µε δικαίωµα
ψήφου τις οποίες κατέχουν ιδρύµατα ως αποτέλεσµα αναδοχής
ή τοποθέτησης χρηµατοοικονοµικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι Τµήµα Α σηµείο 6 της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ, υπό τον όρο ότι, τα εν λόγω δικαιώµατα, αφενός,
δεν ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο µε
σκοπό την παρέµβαση στη διαχείριση του εκδότη και, αφετέρου,
εφόσον υπάρχει πρόθεση µεταβίβασης εντός ενός έτους από
την απόκτηση.
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3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ένα πιστωτικό ίδρυµα εφόσον, µέσα από το πρίσµα
της αναγκαιότητας να εξασφαλισθεί η υγιής και συνετή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος, δεν έχει πεισθεί για την καταλληλότητα των µετόχων ή εταίρων του, ιδίως όταν δεν πληρούνται
τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
24. Εφαρµόζονται προς τούτο οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου
24 και το άρθρο 25.
4. Όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων η Τράπεζα της
Ελλάδος χορηγεί την άδεια λειτουργίας µόνον εάν οι δεσµοί
αυτοί δεν παρεµποδίζουν την ορθή εκπλήρωση της εποπτικής
αποστολής της. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα εάν νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία
το υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυµα έχει στενούς δεσµούς, ή εάν
δυσχέρειες σχετικές µε την εφαρµογή των εν λόγω νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, παρεµποδίζουν την ορθή
εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής της. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα να της παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να µπορεί να παρακολουθεί σε
συνεχή βάση τη συµµόρφωση µε τους όρους που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο ή ότι δεν ανέκυψαν καταστάσεις που
θα αποτελούσαν αιτία για τη µη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.
Άρθρο 15
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση
και τη λειτουργία πιστωτικού ιδρύµατος
1. Πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, αλλά και κατά
τη διάρκεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος, η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί επίσης, για την επίτευξη των σκοπών της
εποπτείας και για λόγους διαφάνειας:
α) Να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα, το κύρος, την εκπαίδευση, τις τυχόν ποινικές καταδίκες, τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία και εν γένει περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία, την
κατάρτιση και την προέλευση των οικονοµικών µέσων των:
αα) φυσικών ή νοµικών προσώπων που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, συµµετοχή ή δικαιώµατα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του
1% στο µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος,
ββ) είκοσι µεγαλύτερων µετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος
και των φυσικών προσώπων που τους ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, σε περίπτωση που οι εν λόγω µέτοχοι είναι νοµικά πρόσωπα,
γγ) φυσικών προσώπων που ασκούν, µέσω γραπτών ή άλλων
συµφωνιών ή µέσω κοινής δράσης, τον έλεγχο του πιστωτικού
ιδρύµατος,
δδ) προσώπων:
i) που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13,
ii) των λοιπών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και
iii) των επικεφαλής των κρίσιµων λειτουργιών του πιστωτικού
ιδρύµατος.
β) Να επιβάλει µε απόφασή της στα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου την υποχρέωση να
έχουν ονοµαστικές τις µετοχές µε δικαίωµα ψήφου.
γ) Να απαιτεί, όπως συγκεκριµένα ποσοστά του συνόλου των
πιο πάνω ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ανήκουν σε
ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που τυγχάνουν της προηγούµενης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί επίσης να καθορίζει για την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων:
α) τα αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τις λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου,
β) τους ειδικότερους περιορισµούς και όρους ως προς τις
δραστηριότητες ή τα καθήκοντα που τυχόν ανατίθενται σε σχέση
µε τη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύµατος στα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούµενης παραγράφου για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση
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καταστάσεων σηµαντικής σύγκρουσης συµφερόντων ή επιρροών, που αποβαίνουν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύµατος,
γ) τους ειδικότερους περιορισµούς και όρους για τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος,
δ) τα κριτήρια βάσει των οποίων θεωρείται ότι φυσικά και νοµικά πρόσωπα διατηρούν ειδική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε το
πιστωτικό ίδρυµα,
ε) κατά παρέκκλιση από τις γενικώς ισχύουσες περί ανωνύµων
εταιρειών διατάξεις, τις διαδικασίες, τα ανώτατα όρια και τους
λοιπούς όρους των πάσης φύσεως δανείων, λοιπών πιστώσεων,
εγγυήσεων, καθώς και συµµετοχών των πιστωτικών ιδρυµάτων,
στα πρόσωπα της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου,
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν
διενεργούνται µε προνοµιακούς όρους σε σχέση µε τους γενικούς όρους που το πιστωτικό ίδρυµα εφαρµόζει ή µε τρόπο που
µπορεί να αποβεί σε βάρος της χρηστής και συνετής διαχείρισης
του πιστωτικού ιδρύµατος και
στ) την υποχρέωση υποβολής αίτησης εισαγωγής των µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος σε οργανωµένη αγορά, για τη διασφάλιση µεγαλύτερης διασποράς και των αυξηµένων υποχρεώσεων που πηγάζουν από το θεσµικό πλαίσιο, εντός προθεσµίας
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή το ελάχιστο διάστηµα που απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη θεµελίωση δικαιώµατος υποβολής αίτησης εισαγωγής µετοχών των
επιχειρήσεων σε οργανωµένη αγορά.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και
του άρθρου 14 και των άρθρων 23 έως 27, σε περίπτωση που
οι µέτοχοι είναι νοµικά πρόσωπα, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης αφορούν τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν, άµεσα ή έµµεσα, τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα. Για το σκοπό υπολογισµού
της σχετικής συµµετοχής λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του
άρθρου 28.
Άρθρο 16
Άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 13, 14 και 15 η
Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας πιστωτικού
ιδρύµατος, εάν:
α) κρίνει ότι τα πρόσωπα, που αναφέρονται στα άρθρα αυτά,
δεν είναι αξιόπιστα ή εν γένει κατάλληλα να εξασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και
την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σηµαντικής σύγκρουσης συµφερόντων ή επιρροών, που αποβαίνουν σε βάρος
της συνετής και χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύµατος,
β) κρίνει ειδικότερα ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
και το Διοικητικό Συµβούλιο, ως σύνολο, δεν διαθέτουν την απαιτούµενη για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους
κατάρτιση και εµπειρία, όπως η εµπειρία αυτή προκύπτει από
προϋπηρεσία τους σε θέσεις ανάλογης ευθύνης, κατά προτίµηση σε πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα,
γ) διατηρεί αµφιβολίες για τη νοµιµότητα προέλευσης, την
αληθή κυριότητα ή για την επάρκεια των οικονοµικών πόρων των
µετόχων του άρθρου 14, και, σε περίπτωση νοµικών προσώπων,
των φυσικών προσώπων που τα ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα,
δ) κρίνει ότι η διάρθρωση του οµίλου των επιχειρήσεων που
συνδέονται µε το πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της παρ. 5
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν είναι ικανοποιητικά διαφανής, ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη
άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων,
ε) δεν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
2. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα, ενηµερώνει
τον αιτούντα για την απόφασή της και τους λόγους απόρριψης
του αιτήµατός του εντός εξαµήνου από την παραλαβή της αίτησης ή, εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, εντός εξαµήνου από τη
λήψη όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση χορήγησης ή άρνησης
χορήγησης άδειας εντός δώδεκα (12) µηνών από την παραλαβή
της αίτησης.
Άρθρο 17
Προηγούµενη διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές
άλλων κρατών-µελών
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προτού χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα, διαβουλεύεται µε τις αρµόδιες αρχές
άλλου κράτους-µέλους στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστωτικό ίδρυµα:
α) αποτελεί θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας στο άλλο κράτος-µέλος,
β) αποτελεί θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού
ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο άλλο κράτοςµέλος,
γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο
άλλο κράτος-µέλος.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προτού χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα, συµβουλεύεται την αρµόδια αρχή η
οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων επενδύσεων στο εµπλεκόµενο κράτοςµέλος όπου το πιστωτικό ίδρυµα:
α) είναι θυγατρική ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης
επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Ένωση,
β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην
Ένωση,
γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν ασφαλιστική επιχείρηση ή επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια
λειτουργίας στην Ένωση.
3. Οι αρµόδιες αρχές των παραγράφων 1 και 2 διαβουλεύονται
µεταξύ τους, ιδίως όταν αξιολογούν την καταλληλότητα των
υποψήφιων µετόχων, καθώς και τη φήµη και την εµπειρία των
µελών του υπό σύσταση Διοικητικού Συµβουλίου, τα οποία τυχόν
συµµετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας του ίδιου οµίλου.
Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν εκατέρωθεν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την καταλληλότητα των µετόχων,
την εντιµότητα και την εµπειρία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που είναι σχετική µε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
του πιστωτικού ιδρύµατος και τη σε βάθος χρόνου εκτίµηση της
συµµόρφωσης µε τους όρους λειτουργίας.
Άρθρο 18
Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-µέλος
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας ή αρχικό κεφάλαιο για υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας µε βάση την Οδηγία 2013/36/ΕΕ σε άλλα κράτη-µέλη.
Η εγκατάσταση και η εποπτεία των υποκαταστηµάτων αυτών διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, του
άρθρου 34, του άρθρου 35, και, της παραγράφου 2 του άρθρου
39, της παραγράφου 2 του άρθρου 42, των άρθρων 44 έως 49,
του άρθρου 50 και των άρθρων 66 και 67.
Άρθρο 19
Ανάκληση άδειας λειτουργίας
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος µόνο όταν το εν λόγω πιστωτικό
ίδρυµα:
α) παραιτείται ρητώς από αυτή, έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών ή δεν
κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας σε διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών από τη λήψη της αδείας λειτουργίας του,
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β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε
οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους του χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στα άρθρα 92 έως 403 και 411 έως 428
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή επιβάλλονται δυνάµει της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 96 ή του άρθρου
98 ή δεν παρέχει πλέον την εγγύηση ότι µπορεί να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και, κυρίως, δεν
εξασφαλίζει πλέον την ασφάλεια των κεφαλαίων που του έχουν
εµπιστευθεί οι καταθέτες του,
ε) υπάγεται σε µία από τις άλλες περιπτώσεις ανάκλησης που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
στ) διαπράττει µία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 59,
ζ) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του,
η) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
θ) παραβαίνει διατάξεις νόµων σχετικών µε την εποπτεία ή την
άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων ή αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, σε βαθµό που είναι δυνατόν
να τίθενται σε διακινδύνευση η φερεγγυότητα του πιστωτικού
ιδρύµατος ή εν γένει η επίτευξη των στόχων της ασκούµενης από
την Τράπεζα της Ελλάδος εποπτείας, ή
ι) δηµιουργούνται καταστάσεις που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 ή η διάρθρωση του
οµίλου του πιστωτικού ιδρύµατος έχει µεταβληθεί κατά τρόπο
που να παρεµποδίζεται η αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών
της αρµοδιοτήτων.
Άρθρο 20
Επωνυµία των πιστωτικών ιδρυµάτων
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς της άσκησης των δραστηριοτήτων τους,
τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να χρησιµοποιούν σε ολόκληρη
την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια επωνυµία που
χρησιµοποιούν στο κράτος-µέλος της έδρας τους, ανεξαρτήτως των διατάξεων του κράτους-µέλους υποδοχής όσον αφορά
τη χρήση των λέξεων «τράπεζα», «ταµιευτήριο» ή άλλων παροµοίων τραπεζικών επωνυµιών. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθεί σύγχυση, η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί,
για λόγους σαφήνειας, να συνοδεύεται η επωνυµία από επεξηγηµατικά στοιχεία.
2. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του όρου «τράπεζα», «ταµιευτήριο» ή οποιασδήποτε ξενόγλωσσης απόδοσής του στην επωνυµία ή το διακριτικό τίτλο επιχείρησης επιτρέπεται µόνο σε
πιστωτικά ιδρύµατα, εκτός εάν το είδος της δραστηριότητας της
επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από το καταστατικό της και
όπως πρέπει παράλληλα να υποδηλώνεται στην επωνυµία και
στο διακριτικό τίτλο της επιχείρησης, αποκλείει τον κίνδυνο σύγχυσης του κοινού.
3. Οι αµιγείς πιστωτικοί συνεταιρισµοί, που λαµβάνουν άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως πιστωτικά ιδρύµατα, µπορούν να χρησιµοποιούν στην επωνυµία τους τον όρο
«Συνεταιριστική Τράπεζα».
Άρθρο 21
Κοινοποίηση στην ΕΑΤ των χορηγήσεων
και των ανακλήσεων άδειας λειτουργίας
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην ΕΑΤ κάθε άδεια
λειτουργίας που χορηγεί, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος όταν ενεργεί ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αρχή παρέχει στις ενδιαφερόµενες αρµόδιες
αρχές και στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τον όµιλο
πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 1 του άρθρου 66 και την παράγραφο 2
του άρθρου 102 του παρόντος νόµου, ιδίως σχετικά µε τη νοµική
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και οργανωτική διάρθρωση του οµίλου και τη διακυβέρνησή του.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην ΕΑΤ κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας µαζί µε τους λόγους της σχετικής
ανάκλησης.
Άρθρο 22
Παρέκκλιση για πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία συνδέονται
κατά τρόπο µόνιµο µε κεντρικό οργανισµό
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να παρεκκλίνει από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 12 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου όσον αφορά
πιστωτικό ίδρυµα που αναφέρεται στο άρθρο 10 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν.
2. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει την παρέκκλιση
της παραγράφου 1, τα άρθρα 18, 33, 34, 38, η παράγραφος 2
του άρθρου 39, τα άρθρα 41 και 42, τα άρθρα 44 έως 49, τα
άρθρα 66 έως 88 και τα άρθρα 121 έως 132 εφαρµόζονται στο
σύνολο του δικτύου που αποτελείται από τον κεντρικό οργανισµό
και τα ιδρύµατα που συνδέονται µε αυτόν.
Άρθρο 23
Γνωστοποίηση και αξιολόγηση προτεινόµενων
αποκτήσεων συµµετοχής
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο («υποψήφιος αγοραστής»)
το οποίο, µεµονωµένα ή «από κοινού δράση» µε άλλα πρόσωπα,
έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα είτε να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα
ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα, ούτως ώστε η
αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που
κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή
του 50%, ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να καταστεί θυγατρική του
επιχείρηση («προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής»), απευθύνει
έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε
το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο επιδιώκει είτε να αποκτήσει είτε
να αυξήσει την ειδική συµµετοχή πριν από την απόκτηση, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής και τις σχετικές πληροφορίες, όπως εξειδικεύονται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 24.
2. Κάθε υποψήφιος αγοραστής, ο οποίος έχει αποφασίσει να
αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα, υφιστάµενη συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα
ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το όριο
του 5%, ενηµερώνει προηγουµένως την Τράπεζα της Ελλάδος
και της γνωστοποιεί το ποσοστό της νέας συµµετοχής. Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί, κατά περίπτωση, εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών, εάν η συµµετοχή αυτή οδηγεί σε σηµαντική
επιρροή και σε θετική περίπτωση ενηµερώνει τον υποψήφιο αγοραστή και προβαίνει στην απαιτούµενη αξιολόγηση της παραγράφου 1 του άρθρου 24.
3. Εφόσον τις συµµετοχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου προτίθενται να πραγµατοποιήσουν νοµικά πρόσωπα, αυτά γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την
ταυτότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, των σηµαντικότερων διευθυντικών στελεχών, των µετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 5%, καθώς και όπου ενδείκνυται, την ταυτότητα των
φυσικών προσώπων, υπό την έννοια του πραγµατικού δικαιούχου
της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), που, άµεσα
ή έµµεσα, τα ελέγχουν, καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή. Αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης στην Τράπεζα της
Ελλάδος υπέχουν και τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.
4. Εάν τις συµµετοχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου προτίθενται να αποκτήσουν έµµεσα ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να αξιολογεί µε βάση
τα κριτήρια του άρθρου 24, πέραν του υποψήφιου αγοραστή που
προτίθεται να αποκτήσει άµεσα τη συµµετοχή και του πραγµατι-
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κού δικαιούχου, και τα τυχόν παρεµβαλλόµενα, µεταξύ των δύο
προηγούµενων περιπτώσεων, πρόσωπα.
5. Ως «από κοινού δράση» για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου καθώς και των άρθρων 24 έως 28 νοείται η περίπτωση
κατά την οποία δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές προτίθενται να ενεργούν συντονισµένα κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους µετά την απόκτηση µετοχών ή δικαιωµάτων
ψήφου µε συµφωνία που µπορεί να γίνεται εγγράφως ή προφορικά ή συνάγεται από πραγµατικά περιστατικά, ανεξαρτήτως εάν
τα πρόσωπα που δρουν από κοινού συνδέονται µεταξύ τους. Η
κοινοποίηση των δικαιωµάτων ψήφου της ως άνω περίπτωσης
στην Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται είτε από τον κάθε υποψήφιο
αγοραστή είτε από έναν από αυτούς, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν.
6. α) Εφόσον οι κληρονόµοι προσώπου που ήταν κάτοχος
συµµετοχής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
αποκτούν ατοµικά συµµετοχή των ανωτέρω εδαφίων, ενηµερώνουν σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου του κληρονοµούµενου ή από την ηµεροµηνία νόµιµης επαγωγής της κληρονοµίας σε αυτούς. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονοµίας,
η προαναφερόµενη προθεσµία παρατείνεται αντιστοίχως µέχρι
την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την επαγωγή της κληρονοµίας στους περαιτέρω κληρονόµους, οι οποίοι έχουν την
υποχρέωση ενηµέρωσης. Την ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης έχει
και ο τυχόν εκτελεστής της διαθήκης ή ο κηδεµόνας της σχολάζουσας κληρονοµίας ή ο εκκαθαριστής της κληρονοµίας που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, εφόσον κρίνει ότι κληρονόµοι εκ των αναφεροµένων στην προηγούµενη περίπτωση δεν
είναι κατάλληλοι για να διασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος, να ακολουθήσει τη διαδικασία
των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 27.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί εγγράφως στον υποψήφιο αγοραστή ότι παρέλαβε την κατά την παράγραφο 1 γνωστοποίηση ή τις κατά την παράγραφο 8 επιπλέον πληροφορίες
αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή αυτών. Η Τράπεζα της Ελλάδος εντός
µέγιστης προθεσµίας εξήντα (60) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της γνωστοποίησης και όλων των εγγράφων που απαιτείται να επισυνάπτονται στη γνωστοποίηση βάσει του καταλόγου που προβλέπει
η παράγραφος 4 του άρθρου 24 («περίοδος αξιολόγησης»), προκειµένου να διενεργήσει την αξιολόγηση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 24 («αξιολόγηση»). Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τον υποψήφιο αγοραστή, κατά την επιβεβαίωση της παραλαβής, για την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου
αξιολόγησης.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί µέχρι και την πεντηκοστή
εργάσιµη ηµέρα της περιόδου αξιολόγησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ζητά εγγράφως περαιτέρω πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το αίτηµα
αυτό υποβάλλεται εγγράφως και εξειδικεύει τα αναγκαία συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία. Κατά το χρονικό διάστηµα
µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος και της ηµεροµηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψήφιου αγοραστή, αναστέλλεται
η περίοδος αξιολόγησης. Η αναστολή δεν υπερβαίνει τις είκοσι
(20) εργάσιµες ηµέρες. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη διακριτική ευχέρεια να υποβάλει περαιτέρω αιτήµατα για τη συµπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών, τούτο όµως δεν
συνεπάγεται περαιτέρω αναστολή της περιόδου αξιολόγησης.
9. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να παρατείνει την αναστολή
που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου έως
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, εάν ο υποψήφιος αγοραστής
είναι εγκατεστηµένος ή υπόκειται σε κανονιστικό πλαίσιο σε
τρίτη χώρα ή είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο στο
εποπτικό καθεστώς που µε βάση την ενωσιακή νοµοθεσία διέπει
τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τις εταιρείες διαχείρισης Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΟΣΕΚΑ).
10. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίσει να αντιταχθεί
στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, ενηµερώνει εγγράφως τον υποψήφιο αγοραστή, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών
από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και χωρίς να υπερβαίνει
την περίοδο αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους. Η απόφαση
περί απόρριψης της συµµετοχής µε τη δέουσα αιτιολόγηση µπορεί να δηµοσιοποιείται κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος ή και κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου αγοραστή. Η θετική
απόφαση δηµοσιοποιείται σε κάθε περίπτωση.
11. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αντιταχθεί εγγράφως
στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, εντός της περιόδου
αξιολόγησης, τότε η προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
12. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ορίζει µέγιστη προθεσµία για την ολοκλήρωση της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής και να παρατείνει την προθεσµία αυτή, οσάκις ενδείκνυται.
Άρθρο 24
Κριτήρια αξιολόγησης
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Κατά την αξιολόγηση της γνωστοποίησης των παραγράφων
1 και 6 του άρθρου 23 και των πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 8 του άρθρου 23, η Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος για το οποίο προτείνεται η απόκτηση
συµµετοχής, και λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή
του υποψήφιου αγοραστή στο πιστωτικό ίδρυµα, αξιολογεί την
καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της
προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική
άποψη, σύµφωνα µε το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
α) τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή,
β) τη φήµη, τη γνώση, τις δεξιότητες και την πείρα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 83, ενός εκάστου εκ των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και οποιουδήποτε ανώτερου
διοικητικού στελέχους που θα διευθύνει τις δραστηριότητες του
πιστωτικού ιδρύµατος κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης
συµµετοχής,
γ) τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή,
ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή
προβλέπεται ότι θα ασκούνται από το πιστωτικό ίδρυµα για το
οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής,
δ) την ικανότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να συµµορφώνεται
και να συνεχίσει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος νόµου και του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, κατά περίπτωση, βάσει του ενωσιακού
δικαίου και κυρίως των νόµων 3455/2006 και 4021/2011, όπως το
κατά πόσον ο όµιλος του οποίου θα καταστεί µέλος διαθέτει
δοµή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας, την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών και τον προσδιορισµό της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους,
ε) κατά πόσον υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε σχέση µε
την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου
2 του ν. 3691/2008, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ή ότι η προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής είναι
δυνατόν να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να αντιταχθεί στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής µόνον εφόσον υπάρχουν βάσιµοι
λόγοι γι’ αυτό, µε βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από
τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις ή αληθείς.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιβάλλει εκ των προτέρων
όρους, όσον αφορά το ύψος της συµµετοχής που πρέπει να απο-
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κτηθεί ούτε εξετάζει την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής
από πλευράς οικονοµικών αναγκών της αγοράς.
4. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος µε απόφασή της δηµοσιοποιεί
κατάλογο µε τις αναγκαίες, για τους σκοπούς της προληπτικής
εποπτείας, πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι
οποίες πρέπει να υποβάλονται σε αυτήν κατά τη γνωστοποίηση
που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 23.
β) Οι πληροφορίες της περίπτωσης α’ είναι προσαρµοσµένες
αναλόγως µε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου αγοραστή (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εποπτευόµενο ή µη κ.λπ.), το βαθµό
συµµετοχής του στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος για το
οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής και το ύψος της σκοπούµενης συµµετοχής.
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου
23, εάν υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ή αύξηση ειδικών συµµετοχών στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, η Τράπεζα της Ελλάδος αντιµετωπίζει όλους τους υποψήφιους αγοραστές αµερόληπτα.
Άρθρο 25
Συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την αξιολόγηση της απόκτησης συµµετοχής, διαβουλεύεται εκτενώς µε τις οικείες αρµόδιες αρχές, εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής είναι:
α) πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση του άρθρου 31 του
παρόντος νόµου ή εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια της περίπτωσης β’ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) («εταιρεία
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»), µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτοςµέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται
η απόκτηση συµµετοχής,
β) µητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, επιχείρησης επενδύσεων ή εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτοςµέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται
η απόκτηση συµµετοχής,
γ) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα,
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, µε άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος-µέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον
οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών, για τους
σκοπούς της αξιολόγησης της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή σε αντίστοιχη διάταξη νοµοθεσίας κρατών-µελών που ενσωµατώνει το άρθρο 22
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως ισχύει:
α) κατόπιν αιτήµατός τους, κάθε σχετική πληροφορία, και
β) µε δική της πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σηµασίας
σχετικές πληροφορίες, διαβιβάζοντας και στις δύο περιπτώσεις
τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις σχετικά µε τον υποψήφιο αγοραστή.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ζητά πληροφορίες από
αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών για τους σκοπούς αξιολόγησης από αυτήν προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής.
Στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για την προτεινόµενη
συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα επισηµαίνονται τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες ενδεχοµένως εξέφρασε η αλλοδαπή αρχή, στο πλαίσιο της ανωτέρω
διαβούλευσης.
Άρθρο 26
Γνωστοποίηση στην περίπτωση διάθεσης συµµετοχής
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό
ίδρυµα, το κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος γραπτώς πριν
από τη διάθεση συµµετοχής, αναφέροντας το ύψος της σχετικής
συµµετοχής που προτίθεται να διατηρήσει. Το εν λόγω πρόσωπο
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κοινοποιεί επίσης στην Τράπεζα της Ελλάδος την απόφασή του
να µειώσει την ειδική συµµετοχή του κατά τρόπον ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που
κατέχει να µειωθεί κάτω από τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50%
ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει να είναι θυγατρική του.
Άρθρο 27
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης και κυρώσεις
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών
αφότου λάβουν γνώση αποκτήσεων ή εκχωρήσεων συµµετοχών
στο κεφάλαιό τους, οι οποίες αυξάνουν ή µειώνουν τα ποσοστά
συµµετοχής πάνω ή κάτω από τα όρια που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 23 και στο άρθρο 26, ενηµερώνουν
σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών
αφότου λάβουν γνώση, γνωστοποιούν, επίσης, στην Τράπεζα
της Ελλάδος οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα ή στα στοιχεία των προσώπων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 15 και λήφθηκαν υπόψη κατά τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων ή τη διαδικασία έγκρισης
µετέπειτα αλλαγών των στοιχείων αυτών.
3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον ετησίως, µέχρι τη 15η Ιουλίου κάθε έτους,
τα ονόµατα των µετόχων ή εταίρων που έχουν συµµετοχή άνω
του 1%, καθώς και τα ποσοστά των συµµετοχών αυτών, όπως
προκύπτουν, ιδίως, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά
την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων ή εταίρων ή από τις
πληροφορίες που λαµβάνονται δυνάµει των υποχρεώσεων που
υπέχουν οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά.
4. Σε περίπτωση που η επιρροή των προσώπων στα οποία
αναφέρεται το άρθρο 23 είναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος της
συνετής και χρηστής διαχείρισης του ιδρύµατος, η Τράπεζα της
Ελλάδος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να τερµατισθεί αυτή
η κατάσταση, όπως προσωρινά µέτρα, κυρώσεις, τηρουµένων
των άρθρων 57 έως 64, κατά των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών ή επιβάλλει την παύση των
αποτελεσµάτων εκ της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που
απορρέουν από την εν λόγω συµµετοχή.
5. Παρόµοια µέτρα εφαρµόζονται κατά των φυσικών ή νοµικών προσώπων που παραβαίνουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν προηγουµένως την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 και υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 57 έως 64.
6. Σε περίπτωση που αποκτηθεί συµµετοχή παρά την αντίθεση
της Τράπεζας της Ελλάδος, ανεξάρτητα από τυχόν άλλες κυρώσεις που µπορούν να επιβληθούν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από την εν λόγω συµµετοχή.
7. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος περί της αλλαγής της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα,
κατόχους συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 ή εφόσον δεν υπάρξει συµµόρφωση
προς την τυχόν απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την
εφαρµογή των προβλεποµένων στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από
τη συµµετοχή του νοµικού προσώπου στο µετοχικό κεφάλαιο του
πιστωτικού ιδρύµατος και η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλει µε απόφασή της τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58.
8. Για τους σκοπούς της εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να ζητά από τα πιστωτικά ιδρύµατα τη γνωστοποίηση
των στοιχείων της ταυτότητας και το ύψος του ποσοστού συµµετοχής των µεγαλύτερων µετόχων τους που αθροιστικά συγκεντρώνουν στην κατοχή τους την πλειοψηφία των δικαιωµάτων
ψήφου του πιστωτικού ιδρύµατος.

11094

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 28
Κριτήρια ειδικής συµµετοχής
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Προκειµένου να προσδιορισθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια
ειδικής συµµετοχής, όπως αναφέρονται στα άρθρα 23, 26 και
27 του παρόντος νόµου, λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα
ψήφου και οι όροι για την άθροιση αυτών που αναφέρονται στα
άρθρα 9, 10, 12 και στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13
του ν. 3556/2007.
2. Κατά την εξέταση των κριτηρίων ειδικής συµµετοχής του
άρθρου 27 του παρόντος νόµου, δεν λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή οι µετοχές µε δικαίωµα ψήφου τις οποίες
κατέχουν ιδρύµατα ως αποτέλεσµα αναδοχής ή τοποθέτησης
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα
µε την περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3606/2007, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω δικαιώµατα δεν
ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται κατ’ άλλο τρόπο µε σκοπό την
παρέµβαση στη διοίκηση του εκδότη και εφόσον υπάρχει πρόθεση µεταβίβασης εντός ενός έτους από την απόκτηση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ρυθµίζει ειδικά θέµατα
και λεπτοµέρειες εφαρµογής των άρθρων 23 έως 28 του παρόντος νόµου, ιδίως αναφορικά µε τα υπόχρεα πρόσωπα, τα υποβαλλόµενα στοιχεία ή πληροφορίες κατ’ αντιστοιχία προς τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 15 ή τα κριτήρια αξιολόγησης.
Άρθρο 29
Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων
(άρθρο 28 και 29 (1) (2) (4) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο το
οποίο αποτελείται µόνο από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ανέρχεται κατ’
ελάχιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ.
2. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που προβαίνουν σε διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, σε αναδοχή χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση
ανάληψης ή σε λειτουργία Πολυµερούς Μηχανισµού Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται
κατ' ελάχιστον σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) ευρώ.
3. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 οι επιχειρήσεις επενδύσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που εκτελούν
εντολές πελατών για χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορούν να κατέχουν τέτοια µέσα για ίδιο λογαριασµό, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η λήψη τέτοιων θέσεων οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός
ότι η επιχείρηση επενδύσεων δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει την
επακριβή κάλυψη των εντολών των επενδυτών,
β) η συνολική αγοραία αξία αυτών των θέσεων δεν υπερβαίνει
το 15% του αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης,
γ) η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα
άρθρα 92 έως 95 και στα άρθρα 387 έως 403 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
δ) οι θέσεις αυτές έχουν συµπτωµατικό και προσωρινό χαρακτήρα και είναι αυστηρά περιορισµένες στο διάστηµα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εν λόγω συναλλαγής.
4. Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα για την επένδυση ιδίων κεφαλαίων δεν
θεωρείται διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό.
Άρθρο 30
Αρχικό κεφάλαιο τοπικών επιχειρήσεων
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Οι τοπικές επιχειρήσεις διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ εφόσον απολαµβάνουν του δικαιώµατος
ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που
προβλέπονται στα άρθρα 31 και 33 του ν. 3606/2007.

Άρθρο 31
Κάλυψη για επιχειρήσεις που δεν επιτρέπεται
να κατέχουν κεφάλαια ή τίτλους πελατών
(άρθρο 31 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τις εταιρείες της περίπτωσης γ’ του σηµείου 2 της παρ.
1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κάλυψη
λαµβάνει µία από τις ακόλουθες µορφές:
α) αρχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
β) ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης καλύπτουσα ολόκληρο
το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναµη εγγύηση
έναντι της ευθύνης από επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό ύψους
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ τουλάχιστον ανά απαίτηση
και συνολικά ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
(1.500.000) ευρώ κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις,
γ) συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης µε τρόπο που να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο µε το προβλεπόµενο στις περιπτώσεις α’ ή β’.
2. Αν επιχείρηση της προηγούµενης παραγράφου είναι επίσης
εγγεγραµµένη στο οικείο µητρώο βάσει του π.δ. 190/2006 (Α'
196) ως ασφαλιστής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του
εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, διαθέτει ως επιπλέον κάλυψη
και ένα από τα παρακάτω:
α) αρχικό κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ,
β) ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης καλύπτουσα ολόκληρο
το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναµη εγγύηση
έναντι της ευθύνης από επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ τουλάχιστον ανά απαίτηση και
συνολικά επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ κατ’ έτος
για όλες τις απαιτήσεις,
γ) συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης µε τρόπο που να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο µε το προβλεπόµενο στις περιπτώσεις α’ ή β’.
Άρθρο 32
Διατηρησιµότητα ιδίων κεφαλαίων
(άρθρο 32 (4) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων και των επιχειρήσεων του άρθρου 30 δεν πρέπει να µειωθούν κάτω από τα
επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 29 ή στο άρθρο 30 αντίστοιχα.
2. Τα ίδια κεφάλαια των ανωνύµων εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 31 που διαθέτουν ως κάλυψη
αρχικό κεφάλαιο δεν υπολείπονται σε συνεχή βάση του κατά περίπτωση απαιτούµενου ύψους αρχικού κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 33
Ίδρυση υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη µέλη από πιστωτικά ιδρύµατα
που εδρεύουν στην Ελλάδα
(άρθρα 33, 35 (1) (2) (3) (4) και 36 (3) της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ)
1. Πιστωτικό ίδρυµα, που εδρεύει στην Ελλάδα, µπορεί να
ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 11 σε άλλα κράτη-µέλη, µέσω υποκαταστήµατος,
εφόσον αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του και
τηρείται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6.
2. Το πιστωτικό ίδρυµα που επιθυµεί να ιδρύσει υποκατάστηµα
σε άλλο κράτος-µέλος προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς
την Τράπεζα της Ελλάδος. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει:
α) το κράτος-µέλος στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί το υποκατάστηµα,
β) το πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο αναγράφονται
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ιδίως το είδος των εργασιών τις οποίες προτίθεται να ασκήσει το
υποκατάστηµα και η οργανωτική του δοµή, που καλύπτει και τα
συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
γ) τη διεύθυνση του υποκαταστήµατος στο κράτος-µέλος υποδοχής, στην οποία µπορεί να ζητούνται έγγραφα και στοιχεία και
δ) τα ονόµατα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διεύθυνση του υποκαταστήµατος.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
κοινοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου τα κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής και ενηµερώνει σχετικά το ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί επίσης, στις αρµόδιες
αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής το ύψος και τη σύνθεση
των ιδίων κεφαλαίων και το άθροισµα των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος δυνάµει του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
5. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λόγους να αµφιβάλλει ως
προς την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος που σκοπεύει να
ιδρύσει υποκατάστηµα σε άλλο κράτος-µέλος είτε περιορίζει τις
προτεινόµενες δραστηριότητες του εν λόγω υποκαταστήµατος
είτε αρνείται να κοινοποιήσει στις αρµόδιες αρχές του κράτους
υποδοχής τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 4 και γνωστοποιεί τους λόγους στο ενδιαφερόµενο ίδρυµα µέσα σε τρεις (3)
µήνες από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών των παραγράφων 2 και 4. Η άρνηση κοινοποίησης ή η παράλειψη απάντησης εντός της προθεσµίας αυτής ισοδυναµεί µε άρνηση. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 64.
6. Αν µεταβληθεί το περιεχόµενο των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2, το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να κοινοποιήσει
εγγράφως τη µεταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον
ένα (1) µήνα πριν γίνει η µεταβολή αυτή, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να µπορεί να ενεργήσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 5.
7. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η εν γένει διαδικασία για την ίδρυση
νέων υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύµατα
που εποπτεύονται από αυτή.
Άρθρο 34
Ίδρυση υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη
(άρθρα 33, 36 (1) (2) ( 3) και 38 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Πιστωτικό ίδρυµα, που εδρεύει σε άλλο κράτος-µέλος, µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα,
εφόσον οι δραστηριότητες του υποκαταστήµατος αυτού καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος
στο κράτος-µέλος προέλευσης και υπό την προϋπόθεση της κοινοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους-µέλους προέλευσης όλων των πληροφοριών που
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 33, καθώς
και αναλυτικών πληροφοριών ως προς το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργεί στο κράτος-µέλος προέλευσης. Για
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περισσότερες της µιας µονάδες εκµετάλλευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, θεωρούνται ως ένα µόνον υποκατάστηµα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών
από την παραλαβή της κοινοποίησης της προηγούµενης παραγράφου, οργανώνει την εποπτεία του υποκαταστήµατος, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 39 και
στα άρθρα 44 έως 49 και, αν το κρίνει αναγκαίο, κοινοποιεί τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι δραστηριότητες του υποκαταστήµατος αυτού πρέπει να ασκούνται στην Ελλάδα για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 39.
3. Το υποκατάστηµα µπορεί να εγκατασταθεί και να αρχίσει
να ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα µόλις λάβει σχετική κοινοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ή, σε περίπτωση
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µη απάντησης εκ µέρους της, µόλις λήξει η δίµηνη προθεσµία
της προηγούµενης παραγράφου.
4. Αν µεταβληθεί το περιεχόµενο των πληροφοριών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 33 ή που αφορούν τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το πιστωτικό ίδρυµα κοινοποιεί εγγράφως αυτήν τη µεταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την επέλευσή της, ώστε η
Τράπεζα της Ελλάδος να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 35
Ενηµέρωση για απορριπτικές αποφάσεις
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την ΕΑΤ για τον αριθµό και το είδος των περιπτώσεων για τις
οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις σύµφωνα µε το άρθρο
33.
Άρθρο 36
Παροχή υπηρεσιών, µε ή χωρίς εγκατάσταση,
σε τρίτες χώρες από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην
Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα
από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες
(άρθρο 47 (1) και (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει για τη χορήγηση
άδειας σε πιστωτικά ιδρύµατα, που εδρεύουν στην Ελλάδα,
προκειµένου να ιδρύσουν υποκατάστηµα σε τρίτες χώρες.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη χώρα, η άδεια
χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος µε βάση την αρχή της
αµοιβαιότητας και µε την επιφύλαξη των συµφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 47 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πριν από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου υποκαταστήµατος υφίσταται προικώο κεφάλαιο, σύµφωνα µε την περίπτωση
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, που θα επέχει θέση ιδίων
κεφαλαίων για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του υποκαταστήµατος
καθορίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου αυτή να διαµορφώσει σαφή εικόνα για τη δραστηριότητά του
στο πλαίσιο άσκησης της εποπτικής της αρµοδιότητας.
3. Για την ίδρυση στην Ελλάδα περισσότερων υποκαταστηµάτων πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη χώρα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 33.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια
λειτουργίας των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που
εδρεύουν σε τρίτες χώρες όταν δεν εκπληρώνονται πλέον οι
όροι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε
τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια αυτή, ή συντρέχει οποιοσδήποτε από τους όρους του άρθρου 19 και ιδιαίτερα όταν έχει ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος από τις αρµόδιες
αρχές της τρίτης χώρας.
5. Πιστωτικό ίδρυµα, που εδρεύει στην Ελλάδα και επιθυµεί
να παρέχει σε τρίτη χώρα, χωρίς εγκατάσταση, µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια
από την Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί την πρόθεσή του αυτή
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται
σε καµία περίπτωση να είναι ευνοϊκότερο από το αντίστοιχο των
πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλο
κράτος-µέλος και ασκούν δραστηριότητα µε ή χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα.
7. Η κατά το άρθρο αυτό άσκηση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
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άρθρου 39.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος:
α) Εποπτεύει τη ρευστότητα των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.
β) Μπορεί να καθορίζει για το σκοπό της παρούσας παραγράφου κανόνες γενικής εφαρµογής, µε την προϋπόθεση ότι τα
µέτρα αυτά δεν µπορεί να οδηγούν σε ευνοϊκότερο καθεστώς σε
σχέση µε εκείνο των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν στα
κράτη-µέλη.
γ) Μπορεί να αίρει, κατά περίπτωση, την υποχρέωση τήρησης
ορισµένων ή όλων των προαναφερθέντων κανόνων, µε την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεσµεύεται έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος ότι θα καλύπτει διαρκώς µε ισοδύναµο τρόπο
τις ανάγκες ρευστότητας των υποκαταστηµάτων του στην Ελλάδα.
9. Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει την απαιτούµενη πληροφόρηση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 37
Ενηµέρωση για άδειες υποκαταστηµάτων
τρίτων χωρών
(άρθρο 47 (2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών για κάθε χορηγούµενη άδεια λειτουργίας υποκαταστήµατος πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη χώρα.
Άρθρο 38
Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-µέλος - Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση
σε άλλο κράτος-µέλος από πιστωτικά ιδρύµατα
που εδρεύουν στην Ελλάδα
(άρθρα 33 και 39 (1) και (2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Πιστωτικό ίδρυµα, που εδρεύει στην Ελλάδα και επιθυµεί να
παράσχει υπηρεσίες για πρώτη φορά σε άλλο κράτος-µέλος
χωρίς να εγκατασταθεί σε αυτό, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της
Ελλάδος εκείνες από τις δραστηριότητες, που περιλαµβάνονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, τις οποίες προτίθεται να
ασκήσει.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές
του κράτους-µέλους υποδοχής τη γνωστοποίηση της προηγούµενης παραγράφου µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την
παραλαβή της.
3. Για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικό
ίδρυµα άλλου κράτους-µέλους για πρώτη φορά πρέπει προηγουµένως να έχει κοινοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης του πιστωτικού ιδρύµατος η αντίστοιχη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
4. Η κατά το παρόν άρθρο άσκηση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.
Άρθρο 39
Λόγοι δηµοσίου συµφέροντος - Διαφήµιση
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που
εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη ή σε τρίτες χώρες και ασκούν
δραστηριότητες του καταλόγου της παραγράφου 1 του άρθρου
11 είτε µέσω υποκαταστηµάτων είτε µέσω παροχής υπηρεσιών
χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, επιτρέπεται να ασκούν τις
δραστηριότητες αυτές µε τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη
χώρα προέλευσής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν διατάξεις, οι
οποίες, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί πιστωτικών ιδρυµάτων,
κεφαλαιαγοράς, καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τρο-

µοκρατίας και προστασίας του καταναλωτή, αποβλέπουν στην
προστασία των επενδυτών και καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών ή άλλες διατάξεις δηµοσίου συµφέροντος.
2. Τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της παραγράφου 1 επιτρέπεται να διαφηµίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τον τύπο και
το περιεχόµενο της εν λόγω διαφήµισης µε σκοπό την ορθή και
επαρκή πληροφόρηση του κοινού.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της
για τον έλεγχο της διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων συναλλαγών των εποπτευόµενων από αυτήν προσώπων, µπορεί να
απαιτεί την προσαρµογή του περιεχοµένου των διαφηµίσεών
τους.
Άρθρο 40
Ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας πιστωτικών
ιδρυµάτων στην Ελλάδα
Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει µε αποφάσεις της τις δραστηριότητες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείων Αντιπροσωπείας πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, καθώς και κάθε ζήτηµα που
αφορά την ανάκληση της άδειάς τους, µε ανάλογη εφαρµογή
των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστηµάτων.
Άρθρο 41
Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-µέλος
και είναι θυγατρικές επιχειρήσεις
πιστωτικών ιδρυµάτων
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Χρηµατοδοτικό ίδρυµα, που εδρεύει σε άλλο κράτος-µέλος
και είναι θυγατρική ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυµάτων,
επιτρέπεται να ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 11 είτε µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος στην Ελλάδα είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 34 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις των άρθρων 33, 38, 39 και 44 έως 49, εφόσον το
καταστατικό του επιτρέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων
αυτών και επιπλέον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύµατα στο κράτος-µέλος στο
οποίο εδρεύει το χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
β) οι ανωτέρω δραστηριότητες ασκούνται πράγµατι από το
χρηµατοδοτικό ίδρυµα στο εν λόγω κράτος-µέλος,
γ) η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις κατέχουν
τουλάχιστον το 90% των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν
από την κατοχή µετοχών ή µεριδίων του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος,
δ) η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι η διαχείριση του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ασκείται
µε σύνεση και, µετά από προηγούµενη συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών του κράτους-µέλους προέλευσης, δηλώνουν στην
Τράπεζα της Ελλάδος ότι ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει το χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
ε) το χρηµατοδοτικό ίδρυµα υπάγεται, ιδίως ως προς τις εν
λόγω δραστηριότητες, στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση στην
οποία υπόκειται η µητρική του επιχείρηση ή καθεµία από τις µητρικές του επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 104 έως 120 και
τα άρθρα 11 έως 24 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ιδίως
σε σχέση µε τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο
άρθρο 92 του εν λόγω Κανονισµού, για τον έλεγχο των µεγάλων
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που προβλέπεται στα άρθρα 387
έως 403 του εν λόγω Κανονισµού και για τον περιορισµό των
συµµετοχών που προβλέπεται στα άρθρα 89 και 90 του εν λόγω
Κανονισµού.
2. α) Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1
επιβεβαιώνεται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους
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προέλευσης, οι οποίες χορηγούν στο χρηµατοδοτικό ίδρυµα
σχετικό πιστοποιητικό που επισυνάπτεται στις γνωστοποιήσεις
που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Οι εν λόγω
αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν επίσης, την Τράπεζα της Ελλάδος,
µε βάση τη διαδικασία του άρθρου 34 και του άρθρου 38, για την
παύση της ισχύος οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης και για το ύψος και τη σύνθεση των
ιδίων κεφαλαίων του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος και το συνολικό
ποσό έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζονται κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
του πιστωτικού ιδρύµατος που αποτελεί τη µητρική του επιχείρηση.
β) Αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η δυνατότητα και οι όροι υπό τους οποίους το χρηµατοδοτικό ίδρυµα θα συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του
καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία.
3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και στις θυγατρικές επιχειρήσεις
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, εφόσον αυτές οι θυγατρικές είναι
επίσης χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 42
Παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-µέλη
από χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εδρεύουν
στην Ελλάδα
(άρθρο 34 (1) (2) και 35 (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα
και εποπτεύονται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, από την
Τράπεζα της Ελλάδος ιδίως όσον αφορά την τήρηση ελάχιστου
ύψους ιδίων κεφαλαίων, την απόκτηση «ειδικών συµµετοχών»
στο κεφάλαιό τους, την υιοθέτηση άρτιου και αποτελεσµατικού
πλαισίου διακυβέρνησης, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
για τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε βάση τον παρόντα νόµο, επιτρέπεται να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε άλλο κράτος-µέλος
είτε µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών, εφόσον:
α) Συντρέχουν, µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41. Ειδικότερα, για την ανάλογη εφαρµογή της διάταξης
της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 απαιτείται
προηγούµενη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την
ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύµατα, που αποτελούν τη µητρική
ή τις µητρικές επιχειρήσεις του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, της
ευθύνης για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων που
αυτό αναλαµβάνει.
β) Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα γνωστοποιούν στην Τράπεζα
της Ελλάδος τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 33, προκειµένου περί εγκατάστασης µέσω
υποκαταστήµατος ή το είδος της δραστηριότητας που προτίθενται να ασκήσουν για πρώτη φορά, στο συγκεκριµένο κράτοςµέλος, προκειµένου περί παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος επαληθεύει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και χορηγεί
στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα πιστοποιητικό, στο οποίο επισυνάπτονται: α) οι πληροφορίες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 και β) η κοινοποίηση του ύψους και της σύνθεσης των
ιδίων κεφαλαίων του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος και το συνολικό
πόσο έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζονται κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
του πιστωτικού ιδρύµατος που αποτελεί τη µητρική του επιχείρηση. Όσον αφορά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος στο χρηµατοδοτικό ίδρυµα, τη διαδικασία
εγκατάστασης και τη µεταβολή των πληροφοριών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 33 και της παραγράφου
2 του άρθρου 38.
3. Αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ενη-
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µερώνει τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους ή των κρατώνµελών, στα οποία το χρηµατοδοτικό ίδρυµα ασκεί τις δραστηριότητές του και η δραστηριότητα που ασκεί υπόκειται στο εξής στη
νοµοθεσία του κράτους-µέλους υποδοχής.
4. Για την εποπτεία των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 53, της παραγράφου 1
του άρθρου 50 και 54.
Άρθρο 43
Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή
από χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που δεν εµπίπτουν
στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42
του παρόντος νόµου
1. Χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτη χώρα ή
σε άλλο κράτος-µέλος, αλλά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 41, επιτρέπεται να παρέχουν στην Ελλάδα τις
υπηρεσίες των περιπτώσεων β’ έως στ’ και θ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 11, µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος µετά
από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί:
α) να καθορίζει, κατά περίπτωση, τα απαιτούµενα στοιχεία,
τους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου, στο οποίο περιλαµβάνεται το ελάχιστο ύψος του ποσού
που επέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για την εγκατάσταση του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα,
β) να καθορίζει ειδικότερους εποπτικούς κανόνες ή προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, για την άσκηση της δραστηριότητάς
του στην Ελλάδα, µε τήρηση του ισχύοντος εποπτικού πλαισίου
στη χώρα έδρας,
γ) να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας και να λαµβάνει µέτρα ή
να επιβάλει µε απόφασή της κυρώσεις, αντιστοίχως, προς τα
ισχύοντα για τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα.
3. Κάθε χρηµατοδοτικό ίδρυµα που εδρεύει στην Ελλάδα και
εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί σε
αυτήν εκείνες από τις δραστηριότητες των περιπτώσεων β’ έως
στ’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, που προτίθεται να
παρέχει µε ή χωρίς εγκατάσταση σε τρίτη χώρα, καθώς και τις
πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 33 στην περίπτωση
εγκατάστασης υποκαταστήµατος. Για τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά δεν
εµπίπτουν στο άρθρο 42 η εν λόγω υποχρέωση γνωστοποίησης
ισχύει και για την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος-µέλος. Στις
παραπάνω περιπτώσεις η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωµα να αντιτάσσεται στην παροχή των υπηρεσιών στην αλλοδαπή µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήψη όλων των σχετικών
πληροφοριών της παρούσας παραγράφου.
4. Κάθε άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος που παρέχεται, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, χορηγείται µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας και υπό την επιφύλαξη των συµφωνιών που συνάπτει
η Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 47
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
5. Το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες δεν είναι
σε καµία περίπτωση ευνοϊκότερο από το αντίστοιχο των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε κράτος-µέλος και
ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
6. Για την άσκηση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ισχύει αναλόγως το άρθρο 39.
Άρθρο 44
Αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
για την άσκηση εποπτείας ως αρµόδιας αρχής
της χώρας υποδοχής
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να απαιτεί για στατιστικούς
λόγους την υποβολή περιοδικών αναφορών για τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούν στην Ελλάδα τα υποκαταστήµατα
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των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη
ή τρίτες χώρες.
2. Οι αναφορές αυτές ζητούνται µόνον για ενηµερωτικούς ή
στατιστικούς σκοπούς, προς εφαρµογή της παραγράφου 1 του
άρθρου 52, ή για σκοπούς εποπτείας σύµφωνα µε τα άρθρα 39
και 44 έως 49. Υπόκεινται στην τήρηση απαιτήσεων επαγγελµατικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί συγκεκριµένα να απαιτεί
πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύµατα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 προκειµένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά
πόσον ένα υποκατάστηµα είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 52.
Άρθρο 45
Μέτρα - Κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα
που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον διαπιστώσει µε βάση πληροφορίες που λαµβάνει από τις αρµόδιες αρχές του κράτουςµέλους προέλευσης, δυνάµει του άρθρου 51, ότι για ένα
πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος που διαθέτει
υποκατάστηµα στην Ελλάδα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός
της, συντρέχει µία εκ των ακόλουθων περιστάσεων σε σχέση µε
τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης:
α) το πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου ή τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το πιστωτικό ίδρυµα να µην συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης λαµβάνουν αµελλητί όλα τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα θα λάβει
µέτρα για την αντιµετώπιση της µη συµµόρφωσής του ή την αποτροπή του κινδύνου µη συµµόρφωσης. Οι αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους προέλευσης γνωστοποιούν τα εν λόγω µέτρα
χωρίς καθυστέρηση στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους
υποδοχής.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στις περιπτώσεις που η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί υπό την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτουςµέλους προέλευσης πιστωτικού ιδρύµατος µε υποκατάστηµα
σε άλλο κράτος-µέλος ή πιστωτικού ιδρύµατος που παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος-µέλος.
4. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής θεωρεί ότι οι αρµόδιες αρχές του κράτουςµέλους προέλευσης δεν εκπληρώνουν ή δεν θα εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους δυνάµει της παραγράφου 2, µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Εάν ενεργήσει η ΕΑΤ σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, λαµβάνει
οποιαδήποτε απόφαση δυνάµει την παράγραφο 3 του άρθρου
19 του εν λόγω Κανονισµού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
Η ΕΑΤ µπορεί επίσης να συνδράµει τις αρµόδιες αρχές στην επίτευξη συµφωνίας µε δική της πρωτοβουλία, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του εν λόγω
Κανονισµού.
Άρθρο 46
Προληπτικά µέτρα της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Πριν ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 45, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, ενόσω εκκρεµεί η λήψη µέτρων από τις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους προέλευσης ή µέτρων εξυγίανσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ, να λαµβάνει τα αναγκαία
προληπτικά µέτρα για προστασία από ενδεχόµενη χρηµατοοικο-

νοµική αστάθεια που πιθανώς θα απειλούσε σοβαρά τα συλλογικά συµφέροντα των καταθετών, των επενδυτών και των πελατών στο κράτος-µέλος υποδοχής.
2. Τα προληπτικά µέτρα της παραγράφου 1 είναι αναλογικά
προς το σκοπό προστασίας από ενδεχόµενη χρηµατοοικονοµική
αστάθεια που πιθανώς θα απειλούσε σοβαρά τα συλλογικά συµφέροντα των καταθετών, των επενδυτών και των πελατών στο
κράτος-µέλος υποδοχής. Σε αυτά τα προληπτικά µέτρα µπορεί
να περιλαµβάνεται η αναστολή πληρωµών. Τα εν λόγω µέτρα δεν
πρέπει να οδηγούν σε προνοµιακή µεταχείριση των πιστωτών του
πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα έναντι των πιστωτών του σε
άλλα κράτη-µέλη.
3. Τα προληπτικά µέτρα που ελήφθησαν µε βάση την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν µόλις οι διοικητικές ή δικαστικές
αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης λάβουν µέτρα εξυγίανσης δυνάµει του άρθρου 3 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος αίρει τα προληπτικά µέτρα µόλις
κρίνει ότι τα εν λόγω µέτρα έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου
βάσει του άρθρου 45, εκτός εάν παύσουν να ισχύουν σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο.
5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΑΤ και οι αρµόδιες αρχές των
άλλων κρατών-µελών ενηµερώνονται αµελλητί για τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
6. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή κράτους-µέλους προέλευσης έχει αντιρρήσεις ως προς τα µέτρα που ελήφθησαν από τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής,
µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010. Αν ενεργήσει η ΕΑΤ σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο,
λαµβάνει οποιαδήποτε απόφαση δυνάµει της παραγράφου 3 του
άρθρου 19 του εν λόγω Κανονισµού εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών. Η ΕΑΤ µπορεί επίσης να συνδράµει τις αρµόδιες αρχές
στην επίτευξη συµφωνίας µε δική της πρωτοβουλία σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του εν
λόγω Κανονισµού.
Άρθρο 47
Εξουσίες των κρατών-µελών υποδοχής
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Εάν το πιστωτικό ίδρυµα, παρά τη λήψη των µέτρων του άρθρου 45 από τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης ή λόγω ακαταλληλότητας των µέτρων αυτών ή διότι δεν
ελήφθησαν καθόλου τέτοια µέτρα εξακολουθεί να παραβιάζει τις
διατάξεις του παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού ενηµερώσει προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κράτους προέλευσης, λαµβάνει προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα ή επιβάλλει µε
απόφασή της κυρώσεις, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο, απαγορεύει στο πιστωτικό
ίδρυµα να διενεργεί νέες πράξεις στην Ελλάδα.
Άρθρο 48
Μέτρα για την ανάκληση άδειας λειτουργίας
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος µε
έδρα την Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους προέλευσης ενηµερώνει αµελλητί τις αρµόδιες
αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής. Εφόσον τη γνωστοποίηση
του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος
ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής, λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να εµποδίσει το πιστωτικό ίδρυµα του
οποίου η άδεια ανακλήθηκε από τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης να διενεργεί νέες πράξεις στην Ελλάδα και να διασφαλίσει τα συµφέροντα των καταθετών, των
επενδυτών ή άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες.
Άρθρο 49
Αιτιολόγηση και κοινοποίηση
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 2 ΜΑΪΟΥ 2014

Κάθε µέτρο που λαµβάνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 45 ή των άρθρων
46 και 47 και αφορά σε επιβολή κυρώσεων ή περιορισµών στην
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή στην εγκατάσταση πρέπει να
είναι δεόντως αιτιολογηµένο και να κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα.
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1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η
αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους υπό την ιδιότητά της ως
αρµοδίας κατά περίπτωση αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης του
άρθρου 31 του παρόντος νόµου ασκεί την προληπτική εποπτεία
επ’ αυτού, περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων του στην αλλοδαπή, βάσει των άρθρων 33, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38
και 42 του παρόντος νόµου ή των άρθρων 33 και 34 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ ή των άρθρων 31 και 33 του ν. 3606/2007 ή των άρθρων 31 και 32 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Η άσκηση της αρµοδιότητας του προηγούµενου εδαφίου δεν επηρεάζει την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου ή της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ
ή του ν. 3606/2007 ή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ αρµοδιότητες του
κράτους-µέλους υποδοχής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν τις αρµοδιότητες άσκησης εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση.
3. Τα µέτρα που λαµβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ως αρµόδιας αρχής κράτους - µέλους υποδοχής δεν
πρέπει να συνιστούν διακριτική ή περιοριστική µεταχείριση εξαιτίας του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-µέλος.

µέσω των υποκαταστηµάτων του, στο βαθµό που οι πληροφορίες και οι διαπιστώσεις αυτές είναι σχετικές µε την προστασία
των καταθετών ή των επενδυτών στο κράτος-µέλος υποδοχής.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης ενηµερώνει
αµέσως τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών-µελών υποδοχής
σε περίπτωση που εκδηλώνεται ή πιθανολογείται ευλόγως να
προκύψει σοβαρή πίεση ρευστότητας. Στην ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε το σχέδιο ανάκαµψης και
την εφαρµογή του, καθώς και σχετικά µε τα προληπτικά εποπτικά
µέτρα που ενδεχοµένως λαµβάνονται σε αυτό το πλαίσιο.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης κοινοποιεί και
εξηγεί στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής,
εφόσον ζητηθεί, την προσέγγιση βάσει της οποίας ελήφθησαν
υπόψη οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες και διαπιστώσεις. Αν η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια
αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης διαφωνεί µε τα µέτρα
που πρόκειται να ληφθούν από τις αρµόδιες αρχές κράτους-µέλους υποδοχής, µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ και
να ζητήσει τη συνδροµή της σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής δικαιούται να ζητήσει από την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης
τις πληροφορίες των ανωτέρω παραγράφων. Αν µετά τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών και των διαπιστώσεων συνεχίζει
να θεωρεί ότι οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης δεν έχουν λάβει κατάλληλα µέτρα, µπορεί, αφού πρώτα ενηµερώσει αυτές και την ΕΑΤ, να λάβει κατάλληλα µέτρα προκειµένου να προληφθούν περαιτέρω παραβάσεις, να προστατευθούν τα συµφέροντα των καταθετών, των επενδυτών και των λοιπών συναλλασσοµένων, και να προστατευθεί η σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παραπέµπει στην ΕΑΤ περιπτώσεις στις οποίες αίτηµα
αυτής για συνεργασία και ιδίως αίτηµα για ανταλλαγή πληροφοριών απορρίφθηκε ή δεν διεκπεραιώθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.

Άρθρο 51
Συνεργασία αναφορικά µε την εποπτεία
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Άρθρο 52
Σηµαντικά υποκαταστήµατα
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατώνµελών όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 50, οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία τους και διατηρούν υποκαταστήµατα στην Ελλάδα, καθώς
και µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών στα οποία πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα µε έδρα στην Ελλάδα διατηρούν
υποκαταστήµατα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει µε τις εν λόγω αρµόδιες αρχές όλες τις
πληροφορίες αναφορικά µε τη διοίκηση, τη διαχείριση και την
ιδιοκτησία αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες µπορεί να διευκολύνουν την ασκούµενη εποπτεία, την εξέταση ως προς την εκπλήρωση των όρων υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια
λειτουργίας αυτών, καθώς και όλες τις πληροφορίες που µπορούν να διευκολύνουν την εποπτεία τους ιδίως όσον αφορά τη
ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την εγγύηση των καταθέσεων, τη
συγκέντρωση κινδύνων, άλλους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν το συστηµικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν αυτές, τη
διοικητική και λογιστική οργάνωση και το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης κοινοποιεί
αµελλητί στις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών υποδοχής
κάθε πληροφορία ή διαπίστωση που αφορά την εποπτεία της
ρευστότητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 411 έως 428 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 104 έως 120 του παρόντος νόµου, των δραστηριοτήτων που ασκούνται από το ίδρυµα

1. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µπορεί να
υποβάλει αίτηµα προς την αρχή ενοποιηµένη εποπτείας στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 105 ή
προς τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης ώστε
να θεωρηθεί σηµαντικό το εγκατεστηµένο στην Ελλάδα υποκατάστηµα ιδρύµατος. Από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι επιχειρήσεις επενδύσεων του άρθρου 95 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
β) Στο παραπάνω αίτηµα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους
το υποκατάστηµα πρέπει να θεωρηθεί σηµαντικό, αναφορικά
ιδίως µε τις εξής παραµέτρους:
αα) αν το µερίδιο αγοράς του υποκαταστήµατος ως προς τις
καταθέσεις στην Ελλάδα υπερβαίνει ποσοστό 2%,
ββ) τις πιθανές επιπτώσεις από την αναστολή ή την παύση των
εργασιών του ιδρύµατος στη συστηµική ρευστότητα και στα συστήµατα πληρωµών, διακανονισµού και εκκαθάρισης στην Ελλάδα,
γγ) το µέγεθος και τη σηµασία του υποκαταστήµατος στο ελληνικό τραπεζικό ή χρηµατοοικονοµικό σύστηµα µε βάση τον
αριθµό των πελατών του.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό
την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους υποδοχής
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης, καθώς και µε
την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 105, προκει-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 50
Αρµοδιότητες της αρµόδιας αρχής στην Ελλάδα
ως κράτος-µέλος προέλευσης
και ως κράτος - µέλος υποδοχής
(άρθρο 49 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
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µένου να αποφασίσουν από κοινού ως προς το χαρακτηρισµό
ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού.
δ) Αν εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος
της περίπτωσης α’ δεν επιτευχθεί κοινή απόφαση, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ενεργεί ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής, λαµβάνει µονοµερώς τη σχετική απόφαση εντός νέου χρονικού διαστήµατος δύο
(2) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης δίµηνης προθεσµίας.
Κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης λαµβάνονται υπόψη η
άποψη και οι τυχόν επιφυλάξεις της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας ή των αρµόδιων αρχών του κράτους-µέλους προέλευσης.
ε) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’
της παρούσας παραγράφου διατυπώνονται εγγράφως µε πλήρη
αιτιολόγηση και διαβιβάζονται στις εµπλεκόµενες αρµόδιες
αρχές. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζονται και εφαρµόζονται
από τις αρµόδιες αρχές των εµπλεκόµενων κρατών-µελών.
στ) Ο χαρακτηρισµός ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού
δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες των αρµόδιων
αρχών όπως καθορίζονται από τον παρόντα νόµο και την Οδηγία
2013/36/ΕΕ.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλόγως στις περιπτώσεις που η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργεί υπό την ιδιότητα της
αρχής ενοποιηµένης εποπτείας ή της αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης ιδρύµατος µε υποκατάστηµα σε άλλο
κράτος-µέλος.
3. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης διαβιβάζει
στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής, όπου είναι
εγκατεστηµένο σηµαντικό υποκατάστηµα ιδρύµατος, τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 110 και εκτελεί τα καθήκοντα που
αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
105 σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους
υποδοχής.
β) Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης αντιληφθεί
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπό την έννοια της παραγράφου
1 του άρθρου 107, ειδοποιεί αµελλητί το ΕΣΣΚ και τις αρχές που
αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα’ και δδ’ της περίπτωσης α’
και στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
6 του άρθρου 54, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων αρχών
των εµπλεκοµένων κρατών-µελών.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης διαβιβάζει στις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής, όπου είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα ιδρυµάτων τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των κινδύνων των
ιδρυµάτων στα οποία ανήκουν τα εν λόγω υποκαταστήµατα κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 89 και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 106. Επίσης διαβιβάζει στις αρµόδιες
αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε βάση τα άρθρα 96 και 98 στο βαθµό που οι εν λόγω
εκτιµήσεις και αποφάσεις αφορούν τα συγκεκριµένα υποκαταστήµατα.
δ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης διαβουλεύεται
µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής, όπου
είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα, αναφορικά µε
τις κατά τις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 78 απαιτούµενες ενέργειες, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο εν σχέσει µε τους
κινδύνους ρευστότητας στο νόµισµα του κράτους-µέλους υποδοχής.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό
την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους υποδοχής έχει τα αντίστοιχα δικαιώµατα και καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 3.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, στην
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περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης δεν διαβουλεύθηκαν µε αυτή ή εάν µετά τη διαβούλευση
εκείνη έχει σχηµατίσει τη θέση ότι οι απαιτούµενες ενέργειες
βάσει της παραγράφου 14 του άρθρου 78 δεν είναι οι προσήκουσες.
6. α) Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν εφαρµόζεται το
άρθρο 109, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργώντας ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία ιδρύµατος
µε σηµαντικά υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη-µέλη συστήνει
σώµα εποπτών υπό την προεδρία της, προκειµένου να διευκολύνει τη συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 51. Οι διατυπώσεις για τη σύσταση και λειτουργία του σώµατος εποπτών καταρτίζονται εγγράφως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από διαβούλευση µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες
αρχές. Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνεται απόφαση σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές οι οποίες συµµετέχουν στις συνεδριάσεις ή τις
δραστηριότητες του σώµατος εποπτών.
β) Η ανωτέρω απόφαση λαµβάνει υπόψη τη σηµασία την οποία
έχει για τις λοιπές εµπλεκόµενες αρχές η επιδιωκόµενη εποπτική
δράση και ιδίως τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στη σταθερότητα
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτηµέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 7, καθώς και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης ενηµερώνει εκ
των προτέρων µε πληρότητα όλα τα µέλη του σώµατος εποπτών
σχετικά µε την οργάνωση των συνεδριάσεων και τα προς εξέταση ζητήµατα. Ενηµερώνει, επίσης, εγκαίρως και πλήρως όλα
τα µέλη του σώµατος εποπτών αναφορικά µε τις δράσεις ή τα
µέτρα που αποφασίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω συνεδριάσεων.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µετέχει στις εργασίες των σωµάτων προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 53
Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστηµάτων
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Μετά από προηγούµενη σχετική ενηµέρωση της Τράπεζας
της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας
αρχής κράτους-µέλους υποδοχής επιτρέπεται στις αρµόδιες
αρχές άλλων κρατών-µελών που έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν ίδρυµα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες στην
Ελλάδα µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος, στο πλαίσιο των
διατάξεων του παρόντος νόµου, να προβαίνουν είτε οι ίδιες είτε
µέσω εξουσιοδοτηµένων από αυτές προσώπων σε επιτόπιο
έλεγχο για επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 51 και σε επιθεωρήσεις των
εν λόγω υποκαταστηµάτων. Η κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών επιτρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 54 του παρόντος νόµου και των άρθρων 63 και 67 του ν. 3606/2007.
2. Τα δικαιώµατα της ανωτέρω παραγράφου µπορεί να
ασκούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης.
3. Για τον επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστηµάτων, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, µπορεί,
επίσης, να ακολουθηθεί µια από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 111.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το δικαίωµα
της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υπό την ιδιότητα της εποπτικής αρχής του κράτους-µέλους υποδοχής να διενεργεί, προς το σκοπό εποπτείας και σταθερότητας
του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος ενός ιδρύµατος στην Ελλάδα και να απαιτεί πληροφόρηση
σχετικά µε τις δραστηριότητές του. Πριν από τη διενέργεια των
εν λόγω ελέγχων και επιθεωρήσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται µε τις αρµόδιες
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αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης. Μετά από τη διενέργεια
των ελέγχων και των επιθεωρήσεων η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους προέλευσης τις πληροφορίες και τα ευρήµατα
που είναι σηµαντικά για την αξιολόγηση κινδύνου του ιδρύµατος
ή για τη σταθερότητα του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
5. Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης
λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες και τα ευρήµατα που διαβιβάζονται σε αυτή από τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών υποδοχής υποκαταστηµάτων ιδρυµάτων, κατά τον προσδιορισµό
του προγράµµατος εποπτικής εξέτασης του άρθρου 91 του παρόντος νόµου, όπως επίσης τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του κράτους-µέλους υποδοχής.
6. Οι επιτόπιοι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των υποκαταστηµάτων διεξάγονται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους-µέλους
στο οποίο διεξάγεται ο έλεγχος ή η επιθεώρηση.
7. Κατά τη διενέργεια ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή τις αρµόδιες αρχές των άλλων
κρατών-µελών, δυνάµει του παρόντος νόµου και της εν γένει
ισχύουσας νοµοθεσίας για την άσκηση της εποπτείας των ιδρυµάτων, τα υποκείµενα στους ελέγχους αυτούς πρόσωπα δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν το απόρρητο των τραπεζικών
καταθέσεων ή άλλο απόρρητο έναντι των αρµόδιων αρχών ή των
εξουσιοδοτηµένων από αυτές για τη διενέργεια του ελέγχου
προσώπων.
Άρθρο 54
Υπηρεσιακό - Επαγγελµατικό απόρρητο
(άρθρα 53 έως 62 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα
για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος και οι εντεταλµένοι
από την Τράπεζα της Ελλάδος ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες
υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονοµία, καθώς και των διατάξεων του ν. 3691/2008, όπως ισχύει,
καµία από τις εµπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται
σε γνώση τους κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων
τους σε σχέση µε τις κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες της
Τράπεζας της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να γνωστοποιείται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή δηµόσια αρχή, παρά µόνο µε συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή, ώστε να µην προκύπτει η
ταυτότητα του συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύµατος,
δεν αποκλείεται για τα παραπάνω πρόσωπα η ανακοίνωση, στο
πλαίσιο των διαδικασιών ιδιωτικού δικαίου, εµπιστευτικών πληροφοριών που δεν αφορούν σε τρίτους που αναµείχθηκαν στις
διαδικασίες διάσωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του πιστωτικού
ιδρύµατος. Ανακοίνωση εµπιστευτικών πληροφοριών επιτρέπεται
και σε εκπλήρωση ανειληµµένων υποχρεώσεων βάσει του Προγράµµατος Οικονοµικής Στήριξης της ελληνικής οικονοµίας.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπεται να δηµοσιοποιεί τα
αποτελέσµατα προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 92 του παρόντος νόµου ή το
άρθρο 32 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου ή να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα
προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων στην ΕΑΤ µε σκοπό τη
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ΕΑΤ.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανταλλάσσει µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών ή να διαβιβάζει προς το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ ή την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (εφεξής ΕΑΚΑΑ),
που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου (EE L 331), πληροφορίες που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές της κατά τον παρόντα
νόµο, κατά τον Κανονισµό αριθ. 575/2013, κατά τη νοµοθεσία µεταφοράς Οδηγιών της Ένωσης µε αντικείµενο τα πιστωτικά ιδρύµατα, κατά το άρθρο 15 του Κανονισµού αριθ. 1092/2010 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, κατά τα άρθρα
31, 35 και 36 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και κατά τα
άρθρα 31 και 36 του Κανονισµού αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Αυτές οι πληροφορίες
υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο της παραγράφου 1 που
σύµφωνα µε τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις εφαρµόζεται και
για τις αρµόδιες αρχές και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω χωρίς
τη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία χορηγείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιµοποιεί τις κατά τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου πληροφορίες
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της για τους ακόλουθους
σκοπούς:
α) την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας των ασφαλιστικών
και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία,
β) τον έλεγχο συνδροµής των όρων ανάληψης και άσκησης
δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος,
γ) τη διευκόλυνση της εποπτείας, σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο της ρευστότητας,
της φερεγγυότητας, της συγκέντρωσης πιστωτικών κινδύνων και
της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης και των µηχανισµών
εσωτερικού ελέγχου, όπως επίσης και για την επιβολή κυρώσεων
ή και στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαφορών που σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, καθώς και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σχετικά µε την άσκηση νοµισµατικής
πολιτικής εντός του Ευρωσυστήµατος και την επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και
δ) στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί εναντίον αποφάσεων αυτής ή δυνάµει ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης στον τοµέα των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να συνάπτει συµφωνίες συνεργασίας, που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε
τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και µε άλλες εποπτικές
αρχές ή οργανισµούς τρίτων χωρών αντίστοιχους προς αυτούς
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 6,
µόνον εάν οι κοινοποιούµενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον
αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον
ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργανισµών.
6.α) Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αφενός
της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου:
αα) του Υπουργού Οικονοµικών κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.
437/19 Σεπτεµβρίου 1985 (Α’ 157) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από την ισχύουσα
νοµοθεσία αρµοδιοτήτων της,
ββ) των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής, κατά τη,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, άσκηση των καθηκόντων τους,
γγ) των οργάνων τα οποία νόµιµα µετέχουν σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης ιδρυµάτων,
δδ) των αναγνωρισµένων ελεγκτών, στους οποίους έχουν νόµιµα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων
ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και χρηµατοδοτικών
ιδρυµάτων, για την εκπλήρωση της αποστολής τους,
εε) του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, εφόσον πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση
της αποστολής του, καθώς και
στστ) τoυ Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον
πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση της
αποστολής του.
β) Επιπλέον, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου
αα) των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των
προσώπων και οργάνων των υποπεριπτώσεων γγ’ και δδ’ της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου και
ββ) προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιάβλητου του
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων εποπτείας των ανωνύµων εταιρειών, µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής
αποστολής των εν λόγω αρχών. Εάν ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων
του, χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εντεταλµένων προς τούτο, λόγω
ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, η βάσει του παρόντος εδαφίου ανταλλαγή πληροφοριών
µπορεί, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος,
να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά. Η ανταλλαγή πληροφοριών
λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους ίδιους όρους και αφού ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα
και το ακριβές περιεχόµενο της εντολής των προσώπων στα
οποία διαβιβάζονται οι πληροφορίες.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να γνωστοποιεί σε αρχές,
όργανα ή πρόσωπα άλλων κρατών - µελών, αντίστοιχα προς
αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας
παραγράφου, συµπεριλαµβανοµένων αρχών ή οργάνων επιφορτισµένων µε την ευθύνη για τη διατήρηση της σταθερότητας του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στα κράτη-µέλη µέσω της χρήσης µακροπροληπτικών κανόνων, των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αρχών
που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των συµβατικών ή θεσµικών συστηµάτων προστασίας της παραγράφου 7 του άρθρου
113 του Κανονισµού αριθ. 575/2013, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής τους.
δ) Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αφενός της
Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου
αα) των κεντρικών τραπεζών του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισµών µε παρόµοια αποστολή,
όταν ενεργούν µε την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής, εφόσον
αυτές οι πληροφορίες είναι σχετικές µε την εκπλήρωση των εκ
του νόµου αποστολών τους, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης
νοµισµατικής πολιτικής και της σχετικής µε αυτήν παροχής ρευστότητας, της επίβλεψης συστηµάτων πληρωµών, εκκαθάρισης
και διακανονισµού και της διαφύλαξης της σταθερότητας του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος,
ββ) τυχόν άλλων αρχών επιφορτισµένων µε την επίβλεψη των
συστηµάτων πληρωµών και
γγ) του ΕΣΣΚ, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου (EE L 331) ή της
ΕΑΚΑΑ, όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση µε την άσκηση
των καθηκόντων τους δυνάµει των Κανονισµών (ΕΕ) αριθ.
1092/2010, αριθ. 1094/2010 και αριθ. 1095/2010 αντιστοίχως.
ε) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε οίκο διακανονισµού
και εκκαθάρισης ή άλλον παρόµοιο οργανισµό αναγνωρισµένο
από το εθνικό δίκαιο για να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή
διακανονισµού σε αγορά του κράτους-µέλους, εάν θεωρεί ότι η
κοινοποίηση αυτή είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της οµαλής
λειτουργίας των εν λόγω οργανισµών σε περίπτωση αδυναµίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, έστω και δυνητικής, των συµµετεχόντων στις αγορές αυτές.
στ) Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, οι
λαµβανόµενες από τις αρχές, τους οργανισµούς και τα πρόσωπα
πληροφορίες υπόκεινται στους κανόνες επαγγελµατικού απορρήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η Τράπεζα της
Ελλάδος κοινοποιεί στην ΕΑΤ την ταυτότητα των αρχών ή οργάνων τα οποία µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες δυνάµει της
παρούσας παραγράφου.
7. Η διαβίβαση από την Τράπεζα της Ελλάδος πληροφοριών
που προέρχονται από τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών
επιτρέπεται µόνο µετά από ρητή συγκατάθεση των αρχών
αυτών και µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι αρχές
αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Πληροφορίες που αποκτώνται από τις αρχές άλλων κρατών-µελών κατόπιν πραγµατο-
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ποίησης επιτόπιων ελέγχων ή επιθεωρήσεων δεν αποτελούν αντικείµενο των γνωστοποιήσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της
αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους όπου διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος ή η επιθεώρηση.
8. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί επαγγελµατικού απορρήτου του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 371 του Ποινικού
Κώδικα.
9. Στο επαγγελµατικό απόρρητο που θεσπίζεται µε το παρόν
άρθρο υπόκεινται και:
α) οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ των αρµόδιων
αρχών µε βάση το άρθρο 49 του παρόντος νόµου και
β) τα µέτρα που λαµβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος µε βάση την
παράγραφο 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου.
10. Η συλλογή, επεξεργασία, διασύνδεση και δηµιουργία αρχείων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητων δεδοµένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες απαλλάσσονται της συναφούς υποχρέωσης κοινοποίησης και αδειοδότησης, εφόσον πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και των εργασιών της
Τράπεζας της Ελλάδος, όπως προβλέπονται από το Καταστατικό
της.
Άρθρο 55
Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το
νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. α) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες
ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που διενεργούν είτε
τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων είτε κάθε άλλη νόµιµη αποστολή, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να
γνωστοποιούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά µε το ίδρυµα
που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε σε γνώση
τους κατά την άσκηση του έργου τους, εφόσον αυτή η απόφαση
ή το γεγονός είναι δυνατόν:
αα) να αποτελεί ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας
λειτουργίας ή διέπουν ειδικά την άσκηση δραστηριότητας των
ιδρυµάτων,
ββ) να θίγει τη συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύµατος ή να
οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων του ιδρύµατος ή σε διατύπωση επιφυλάξεων επ’ αυτών.
β) Η ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος
ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ισχύει για τα ως άνω πρόσωπα
όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβαν
γνώση στο πλαίσιο διενέργειας του αναφερόµενου στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου έργου τους σε οικονοµική
µονάδα που διατηρεί στενούς δεσµούς µε το ίδρυµα κατά την
έννοια του σηµείου 38 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού αριθ. 575/2013, απορρέοντες από δεσµό ελέγχου.
2. Για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας
που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος µε τον παρόντα
νόµο και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όπως προσαρµόζονται κατά την εφαρµογή της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους
υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων:
α) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι εταιρείες και κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που διενεργούν τον τακτικό
έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
πιστωτικού ιδρύµατος, µετά από σχετική πρόσκληση της Τράπεζας της Ελλάδος που απευθύνεται και στο εν λόγω πιστωτικό
ίδρυµα, λαµβάνουν µέρος σε σύσκεψη µε εκπροσώπους της
Τράπεζας της Ελλάδος που πραγµατοποιείται ετησίως. Αντικείµενο της σύσκεψης αποτελούν οι κυριότερες διαπιστώσεις ή ευρήµατα του ελέγχου τα οποία:
αα) αξιολογήθηκαν ως ουσιώδη από τους ορκωτούς ελεγκτές-
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λογιστές και ετέθησαν υπόψη των αρµόδιων διοικητικών οργάνων ή αρµόδιων στελεχών του πιστωτικού ιδρύµατος,
ββ) αφορούν την αποτελεσµατικότητα και επάρκεια του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του πιστωτικού ιδρύµατος σε
σχέση µε τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,
γγ) αφορούν στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο ενοποιούµενων στις οικονοµικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύµατος επιχειρήσεων που επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις
οικονοµικές καταστάσεις του.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της Τράπεζας
της Ελλάδος, η σύσκεψη που αναφέρεται στην προηγούµενη περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, πραγµατοποιείται εκτάκτως και σε διµερή βάση, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της
Τράπεζας της Ελλάδος και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών,
µετά από σχετική ενηµέρωση του πιστωτικού ιδρύµατος που
αφορά ο έλεγχος.
3. Η καλόπιστη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γεγονότων ή αποφάσεων που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου
από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού δεν
αποτελεί παράβαση τυχόν υποχρεώσεών τους ως προς τον περιορισµό γνωστοποίησης πληροφοριών που καθιερώνονται µε
σύµβαση ή νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και ουδεµία ευθύνη επιφέρει για τα πρόσωπα αυτά. Αυτή η κοινολόγηση διενεργείται ταυτόχρονα στο Διοικητικό Συµβούλιο του
ιδρύµατος, εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για το αντίθετο.
Άρθρο 56
Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί
τις εποπτικές αρµοδιότητες και επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόντα νόµο και στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία:
α) άµεσα ή
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή
γ) υπό την ευθύνη της, µε ανάθεση καθηκόντων στις αρχές της
περίπτωσης β’ή
δ) µε τη συνδροµή των αρµόδιων δικαστικών αρχών.
Άρθρο 57
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα
(άρθρο 65 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών της Τράπεζας
της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και των διατάξεων της ποινικής
νοµοθεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει µε απόφασή της διοικητικές κυρώσεις και
λοιπά διοικητικά µέτρα σε εποπτευόµενα από αυτήν πρόσωπα
για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων και λαµβάνει όλα τα κατά την κρίση της απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται η εφαρµογή τους.
2. Επί παραβάσεων ιδρυµάτων, επιχειρήσεων του άρθρου 31,
χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών, των διατάξεων του παρόντος
νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει κυρώσεις, πέρα από το νοµικό πρόσωπο και στα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση, πράξη ή παράλειψη, εφόσον αυτή έγινε
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της συγκεντρώνει στοιχεία, διενεργεί ελέγχους και προβαίνει στις αναγκαίες έρευνες. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στον παρόντα νόµο
και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή απαιτεί, µεταξύ άλλων:
α) τη χορήγηση όλων των στοιχείων και των πληροφοριών που
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είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων της, στις οποίες
περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που παρέχονται ανά τακτά διαστήµατα και µε ειδικώς προσδιορισµένους µορφότυπους για
εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς από τα ακόλουθα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα:
αα) ιδρύµατα και επιχειρήσεις του άρθρου 31 που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
ββ) χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
γγ) µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
δδ) εταιρείες συµµετοχής µεικτών δραστηριοτήτων που έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
εε) πρόσωπα που ανήκουν στις οντότητες που αναφέρονται
στις υποπεριπτώσεις αα’ έως δδ’ ,
στστ) τρίτους στους οποίους οι οντότητες που αναφέρονται
στις υποπεριπτώσεις αα’ έως δδ’ ανέθεσαν επιχειρησιακά καθήκοντα ή δραστηριότητες,
β) τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ερευνών για οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπεριπτώσεις αα’ έως στ’
της περίπτωσης α’ µε έδρα ή ευρισκόµενο στην Ελλάδα, εάν
αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συµπεριλαµβανοµένων:
αα) της υποβολής εγγράφων,
ββ) της εξέτασης των βιβλίων και αρχείων των προσώπων που
αναφέρονται στην περίπτωση α’ υποπεριπτώσεις αα’ έως στστ’
και της λήψης αντιγράφων ή αποσπασµάτων από τα εν λόγω βιβλία και αρχεία,
γγ) της λήψης προφορικών ή γραπτών εξηγήσεων από κάθε
πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση α’ υποπεριπτώσεις
αα’ έως στστ’ της παρούσας παραγράφου ή τους εκπροσώπους
του ή τα µέλη του προσωπικού του και
δδ) της εξέτασης κάθε άλλου προσώπου που συναινεί να ερωτηθεί µε σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε το αντικείµενο της έρευνας,
γ) µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που προβλέπονται
στο ενωσιακό δίκαιο, τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ελέγχων
στις επιχειρηµατικές εγκαταστάσεις των νοµικών προσώπων που
αναφέρονται στην περίπτωση α’ υποπεριπτώσεις αα’ έως στστ’
της παρούσας παραγράφου και οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση,
όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι
η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές θα έχουν ενηµερωθεί προηγουµένως. Στις περιπτώσεις που για τον έλεγχο απαιτείται από την
ισχύουσα νοµοθεσία έγκριση δικαστικής αρχής, υποβάλλεται
σχετική αίτηση.
Άρθρο 58
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα
για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας
λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση
ειδικών συµµετοχών επί πιστωτικών ιδρυµάτων
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει µε απόφασή της τις διοικητικές κυρώσεις και µέτρα της παραγράφου 2 στις εξής περιπτώσεις:
α) αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων
από το κοινό χωρίς ο αποδέκτης να είναι πιστωτικό ίδρυµα, κατά
παράβαση του άρθρου 9 του παρόντος νόµου,
β) έναρξη ή άσκηση δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη
κατά περίπτωση άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) απόκτηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα ή περαιτέρω αύξηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα, ούτως ώστε η αναλογία των
δικαιωµάτων ψήφου ή των κατεχόµενων µεριδίων κεφαλαίου να
φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να καταστεί θυγατρική επιχείρηση του αποκτών-
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τος ή αυξάνοντος τη συµµετοχή, χωρίς έγγραφη γνωστοποίηση
προς την Τράπεζα της Ελλάδος ότι αυτός επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συµµετοχή ή να την αυξήσει, κατά το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης, ή παρά την αντίθετη γνώµη της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου
23 του παρόντος νόµου,
δ) παύση κατοχής, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα ή µείωση της ειδικής συµµετοχής ούτως ώστε η
αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των κατεχόµενων µεριδίων
κεφαλαίου να είναι µικρότερη από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος νόµου ή ώστε το πιστωτικό
ίδρυµα να παύσει να είναι θυγατρική επιχείρηση, χωρίς έγγραφη
γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
ε) µη τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης στην Τράπεζα
της Ελλάδος περί της αλλαγής της ταυτότητας των φυσικών
προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα, κατόχους συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου ή εφόσον δεν υπάρξει συµµόρφωση προς την τυχόν απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος για
την εφαρµογή των προβλεποµένων στις περιπτώσεις β’ και γ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
οι διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά µέτρα που µπορούν να επιβληθούν περιλαµβάνουν, διαζευκτικά ή σωρευτικά,
µεταξύ άλλων, τα εξής:
α) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, το ίδρυµα, η χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών,
καθώς και η φύση της παράβασης,
β) εντολή προς το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλειψής της στο
µέλλον,
γ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά
πρόστιµα ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου του ακαθάριστου εισοδήµατος
που συνίσταται σε τόκους εισπρακτέους και εξοµοιούµενα
έσοδα, έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής ή
σταθερής απόδοσης και προµήθειες ή αµοιβές εισπρακτέες,
σύµφωνα µε το άρθρο 316 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
της επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση,
δ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά
πρόστιµα µέχρι και πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ,
ε) διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του
ποσού του οφέλους που αποκοµίστηκε από την παράβαση, εφόσον το όφελος είναι µετρήσιµο,
στ) αναστολή του δικαιώµατος ψήφου των µετόχων που ευθύνονται για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που η προβλεπόµενη στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου επιχείρηση είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης, το σχετικό ακαθάριστο εισόδηµα είναι το ακαθάριστο
εισόδηµα που προκύπτει από τις ενοποιηµένες καταστάσεις της
ανώτατης µητρικής επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση.
3. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 στις υποδείξεις της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη λήψη διορθωτικών µέτρων σύµφωνα µε αυτή τη διάταξη, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
α) να επιβάλει µε απόφασή της την αποµάκρυνση των ανωτέρω προσώπων, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, από το Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος και από οποιαδήποτε
διευθυντική θέση στο πιστωτικό ίδρυµα,
β) να αναστέλλει, µέχρι να αρθούν οι συνθήκες που επέβαλαν
τη λήψη των συγκεκριµένων µέτρων, την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου, που απορρέουν από τις µετοχές που κατέχουν τα
πρόσωπα αυτά ή τα νοµικά πρόσωπα που αυτά ελέγχουν,
γ) να απαγορεύει οποιαδήποτε νέα συναλλαγή του πιστωτικού
ιδρύµατος µε τα πρόσωπα αυτά ή µε οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά.
Σε περίπτωση παράβασης της απόφασης της Τράπεζας της
Ελλάδος περί αναστολής των δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε
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την περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, η άσκηση των
σχετικών δικαιωµάτων ψήφου δεν έχει αποτελέσµατα και η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει µε απόφασή της στους
παραβάτες σωρευτικά ή διαζευκτικά:
αα) πρόστιµο ύψους µέχρι ποσοστού 10% της αξίας των µετοχών τους που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα και
ββ) την κύρωση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, προκειµένου περί φυσικών προσώπων.
Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης
γ’ της παρούσας παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν
των κυρώσεων που µπορεί να επιβάλλει µε απόφασή της στο πιστωτικό ίδρυµα, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, µπορεί να επιβάλλει µε απόφασή της και στα κατά παράβαση των αποφάσεων
της, συναλλασσόµενα µε το πιστωτικό ίδρυµα πρόσωπα, πρόστιµο, ύψους µέχρι της αξίας της συναλλαγής ή εφόσον αυτή
δεν είναι ευχερώς υπολογίσιµη, ποσού µέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει την κύρωση
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου, εφόσον δεν διαθέτουν πλέον την απαραίτητη
αξιοπιστία και δεν διασφαλίζουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση
του πιστωτικού ιδρύµατος.
Άρθρο 59
Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων
από την Τράπεζα της Ελλάδος
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις
που πιστωτικό ίδρυµα:
α) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο τρόπο,
β) αφού πληροφορήθηκε για αγορές ή εκχωρήσεις συµµετοχών στο κεφάλαιό του, οι οποίες αυξάνουν τα ποσοστά συµµετοχής ή τα µειώνουν κάτω από ένα από τα όρια της παραγράφου
1 του άρθρου 23 ή του άρθρου 26 του παρόντος νόµου, δεν ενηµέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε αυτές τις αγορές
ή εκχωρήσεις, όπως ο νόµος ορίζει,
γ) το οποίο δεν κοινοποιεί, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, στην
Τράπεζα της Ελλάδος τα ονόµατα των µετόχων ή εταίρων που
έχουν ειδικές συµµετοχές καθώς και τα ποσοστά των συµµετοχών αυτών, όπως ο νόµος ορίζει,
δ) δεν εφαρµόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης όπως απαιτείται από το άρθρο 66 του παρόντος νόµου,
ε) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς την υποχρέωση
ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στην Τράπεζα της Ελλάδος,
κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του εν λόγω
Κανονισµού,
στ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση µε τα στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ζ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε ένα µεγάλο
χρηµατοδοτικό άνοιγµα, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του
άρθρου 394 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
η) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε τη ρευστότητά του, κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
θ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε το δείκτη
µόχλευσης, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 430
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ι) δεν διατηρεί κατ' εξακολούθηση και σε βάθος χρόνου ρευστά διαθέσιµα, κατά παράβαση του άρθρου 412 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ια) παρουσιάζει χρηµατοδοτικό άνοιγµα πέραν των ορίων που
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θέτει το άρθρο 395 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ιβ) που είναι εκτεθειµένο στον πιστωτικό κίνδυνο µιας θέσης
τιτλοποίησης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 405
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ιγ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες κατά παράβαση των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 431 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 451 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ιδ) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά παράβαση του
άρθρου 131 του παρόντος νόµου ή σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες τα άρθρα 28, 51 ή 63 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια,
ιε) διόρισε ή δεν αντικατέστησε αµελλητί τα πρόσωπα που δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 83 του παρόντος
νόµου.
2. Τηρουµένων των διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και των κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος
νόµου κανονιστικών πράξεων, η Τράπεζα της Ελλάδος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του
παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων
κανονιστικών πράξεων, επιβάλλει µε απόφασή της, διαζευκτικά
ή σωρευτικά, διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα, τα οποία
περιλαµβάνουν τα εξής:
α) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, το ίδρυµα, η χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών,
καθώς και η φύση της παράβασης,
β) εντολή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλειψής της στο
µέλλον,
γ) στην περίπτωση ιδρύµατος, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατά την ισχύουσα νοµοθεσία,
δ) προσωρινή απαγόρευση κατά των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος νόµου να ασκούν καθήκοντα
σε ιδρύµατα,
ε) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικά πρόστιµα
ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών,
συµπεριλαµβανοµένων των ακαθάριστων εσόδων που συνίσταται
σε τόκους εισπρακτέους και εξοµοιούµενα έσοδα, έσοδα από
µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής ή σταθερής απόδοσης
και εισπρακτέες προµήθειες ή αµοιβές σύµφωνα µε το άρθρο
316 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της επιχείρησης κατά
την προηγούµενη χρήση,
στ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικά πρόστιµα
µέχρι και πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ,
ζ) χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού των
κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω
της παράβασης, όπου µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν.
Σε περίπτωση που επιχείρηση της περίπτωσης ε’ της παρούσας παραγράφου είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης, τα σχετικά ακαθάριστα έσοδα θα είναι τα ακαθάριστα έσοδα που
προκύπτουν από τις ενοποιηµένες καταστάσεις της ανώτατης
µητρικής επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση.
3. Ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι ελεγκτές, οι αρµόδιοι διευθυντές και οι υπάλληλοι,
κάθε πιστωτικού ιδρύµατος τιµωρούνται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή µε αµφότερες τις ποινές αυτές, εκτός αν από
άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή, εφόσον:
α) παραλείπουν ή παραποιούν εκ προθέσεως την εγγραφή σηµαντικής συναλλαγής στα βιβλία του,
β) υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ψευδείς ή ανακριβείς εκθέσεις ή παρέχουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται ή παρακωλύουν µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο, που ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
4. α) Όποιος προβαίνει, κατά παράβαση του άρθρου 9 του παρόντος νόµου, σε κατ’ επάγγελµα αποδοχή καταθέσεων χρηµά-
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των ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων ή σε κατ` επάγγελµα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων ή σε παροχή υπηρεσιών
πληρωµών, προς το κοινό ή στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόµου, τιµωρείται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή
µε αµφότερες τις ποινές αυτές, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Υπεύθυνοι για την παράβαση και υποκείµενοι στις ποινές αυτές θεωρούνται και οι νόµιµοι εκπρόσωποι
ή οι ασκούντες τη διοίκηση του νοµικού προσώπου.
β) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου και στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του παρόντος νόµου, είναι δυνατή
η σφράγιση των γραφείων και εγκαταστάσεων του παραβάτη
από όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος µε τη συνδροµή της
αστυνοµικής αρχής κατά τους όρους του νόµου, ανεξαρτήτως
της επιβολής των παραπάνω ή τυχόν άλλων, προβλεπόµενων
από την ισχύουσα νοµοθεσία, κυρώσεων.
Άρθρο 60
Δηµοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δηµοσιοποιεί τις κυρώσεις που επιβάλλει για παραβάσεις του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των λοιπών κανονιστικών πράξεων που
αυτή εκδίδει στον επίσηµο δικτυακό της τόπο τουλάχιστον στις
περιπτώσεις που έχει παρέλθει η προθεσµία προσβολής τους
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας χωρίς να έχει ασκηθεί
αίτηση ακυρώσεως ή έχει εκδοθεί επ’ αυτής δικαστική απόφαση.
Στην κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίηση περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την
ταυτότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση, µετά την ενηµέρωση του εν λόγω προσώπου
σχετικά µε τις εν λόγω κυρώσεις.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος δηµοσιοποιεί τις κυρώσεις ανωνύµως, κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και αφού
κριθεί ότι η δηµοσιοποίηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυσανάλογη προς τη βαρύτητα της παράβασης,
β) όταν η δηµοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα
των χρηµατοοικονοµικών αγορών ή διεξαγόµενη ποινική έρευνα,
γ) όταν η δηµοσιοποίηση θα προξενούσε, στο βαθµό που µπορεί να προσδιορισθεί αυτό, δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα ιδρύµατα ή φυσικά πρόσωπα.
Εναλλακτικά, όταν οι περιστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α’ είναι πιθανόν να εκλείψουν εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος, η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
δηµοσιοποίηση µπορεί να αναβληθεί για το εν λόγω χρονικό διάστηµα.
3. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου παραµένουν στον επίσηµο
δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος για τουλάχιστον
πέντε (5) έτη. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στον επίσηµο δικτυακό τόπο της µόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστηµα, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων περί
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 61
Ανταλλαγή πληροφοριών για τις κυρώσεις και τήρηση κεντρικής βάσης δεδοµένων από την ΕΑΤ
(άρθρο 69 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του επαγγελµατικού
απορρήτου που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 54 του
παρόντος νόµου και στο άρθρο 63 του ν. 3606/2007, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την ΕΑΤ
για όλες τις επιβαλλόµενες σύµφωνα µε τα άρθρα 57 έως 59 και
154 του παρόντος νόµου διοικητικές κυρώσεις, περιλαµβανοµένων των διαρκών απαγορεύσεων, καθώς και για κάθε σχετική
προσφυγή και την έκβαση αυτής.
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2. Κατά την αξιολόγηση της καλής φήµης για τους σκοπούς
της παραγράφου 1 του άρθρου 13, της παραγράφου 3 του άρθρου 17, της παραγράφου 1 του άρθρου 83 και του άρθρου 114
του παρόντος νόµου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συµβουλεύεται την ανωτέρω βάση δεδοµένων. Σε
περίπτωση που υπάρχει µεταβολή στην εξέλιξη των κυρώσεων
ή των ένδικων µέσων που ασκήθηκαν κατά των αποφάσεων των
αρµόδιων αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει αίτηµα στην ΕΑΤ για διαγραφή ή επικαιροποίηση των σχετικών καταχωρίσεων στη βάση δεδοµένων.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία, την
ύπαρξη σχετικής καταδίκης, όπως προκύπτει από το ποινικό µητρώο του εµπλεκόµενου φυσικού προσώπου. Για το σκοπό αυτόν
ανταλλάσσονται πληροφορίες σύµφωνα µε την Απόφαση
2009/316/ΔΕΥ και την Απόφαση πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ, όπως
αυτές εφαρµόζονται.
Άρθρο 62
Αποτελεσµατική εφαρµογή κυρώσεων και άσκηση
των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών κυρώσεων
ή άλλων διοικητικών µέτρων και την επιµέτρηση των διοικητικών
χρηµατικών προστίµων που επιβάλλονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνονται κατά περίπτωση υπόψη, ιδίως:
α) το είδος, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθµός ευθύνης του νοµικού ή φυσικού προσώπου που
είναι υπεύθυνο για την παράβαση,
γ) η οικονοµική επιφάνεια του φυσικού ή νοµικού προσώπου,
όπως προκύπτει ιδίως από τον συνολικό κύκλο εργασιών νοµικού
προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα φυσικού προσώπου,
δ) η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών
που αποφεύχθηκαν από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για την παράβαση, στο βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
ε) οι ζηµίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο
βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
στ) τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της παράβασης επί των συναλλασσοµένων µε το πιστωτικό ίδρυµα,
ζ) ο βαθµός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση
φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
η) τυχόν καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων ή προηγούµενες
παραβάσεις του φυσικού ή νοµικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,
θ) οι τυχόν πιθανές συστηµικές συνέπειες της παράβασης,
ι) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία του
ιδρύµατος, καθώς και
ια) η ανάγκη πρόληψης παρόµοιων παραβάσεων.
2. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από την Τράπεζα
της Ελλάδος καταβάλλονται εντός προθεσµίας οριζόµενης µε
γενικής ισχύος απόφασή της, αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου,
βεβαιώνονται από τις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.
3. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκδίδονται
µε βάση τα άρθρα 137, 138, 140, 141, 142 και 145 του παρόντος
νόµου, δηµοσιεύονται αυθηµερόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα µέλη συλλογικών οργάνων
και το εν γένει προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους εντός των κατά τον παρόντα νόµο
αρµοδιοτήτων τους, καθώς επίσης και εντός των λοιπών αρµοδιοτήτων τις οποίες ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατ’ ανάθεση
δηµόσιας εξουσίας, εκτός εάν τα υπαίτια πρόσωπα βαρύνονται
µε δόλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 63
Καταγγελίες παραβάσεων
(άρθρο 71 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θεσπίζει αποτελεσµατικούς και αξιόπιστους µηχανισµούς
για την ενθάρρυνση υποβολής καταγγελιών προς αυτήν σχετικά
µε επαπειλούµενες ή υπάρχουσες παραβάσεις των διατάξεων
του παρόντος νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Οι ανωτέρω µηχανισµοί περιλαµβάνουν ιδίως:
β) κατάλληλη προστασία τουλάχιστον από αντίποινα, διακρίσεις ή άλλες µορφές αθέµιτης µεταχείρισης για εργαζοµένους
ιδρυµάτων, οι οποίοι κοινοποιούν παραβάσεις που διαπράττονται
εντός του ιδρύµατος,
γ) προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του
καταγγέλλοντος όσο και του προσώπου το οποίο φέρεται ότι διέπραξε παράβαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2472/1997,
δ) σαφείς κανόνες διασφάλισης της εµπιστευτικότητας σχετικά µε το πρόσωπο του καταγγέλλοντος σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από
την κείµενη νοµοθεσία στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή µεταγενέστερης ποινικής διαδικασίας.
3. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι, στους οποίους παρέχεται η
προστασία των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, µέσω ειδικής, ανεξάρτητης και αυτόνοµης
γραµµής αναφοράς η οποία µπορεί επίσης να παρέχεται µε ρυθµίσεις που προβλέπονται από τους κοινωνικούς εταίρους.
Άρθρο 64
Δικαίωµα προσφυγής
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ'
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του παρόντος
νόµου και των κανονιστικών πράξεων αυτής υπόκεινται σε αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, µε κοινοποιούµενη στον αιτούντα απόφασή
της, χορηγεί ή αρνείται αιτιολογηµένα την έγκρισή της, εντός
εξαµήνου από την κατάθεση αίτησης για έγκριση, εφόσον αυτή
περιέχει όλα τα απαιτούµενα από τον παρόντα νόµο, τις κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος ή τα κατά την κρίση
της αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες. Η κατά τα ανωτέρω παράλειψη της Τράπεζας της Ελλάδος να αποφασίσει εντός της
εξάµηνης προθεσµίας ισοδυναµεί µε άρνηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Άρθρο 65
Εσωτερικό κεφάλαιο
(άρθρο 73 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσµατικές και ολοκληρωµένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και
τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της
κατανοµής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την
κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους
έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν (εσωτερικό κεφάλαιο). Οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση από τα ιδρύµατα ώστε
να εξασφαλιστεί ότι παραµένουν πλήρεις και αναλογικές προς
τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
του ιδρύµατος.
Άρθρο 66
Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια
ανάκαµψης και εξυγίανσης
(άρθρο 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
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1. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν άρτιο και αποτελεσµατικό σύστηµα
εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαµβάνει σαφή οργανωτική
διάρθρωση µε ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραµµές αναφοράς και κατανοµής των αρµοδιοτήτων, αποτελεσµατικές διαδικασίες εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνουν ή ενδέχεται να
αναλάβουν, επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες
είναι συνεπείς και προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων.
2. Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι επαρκείς και ανάλογοι προς τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των
κινδύνων που ενέχουν το επιχειρηµατικό µοντέλο και οι δραστηριότητες του ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια
που ορίζονται στα άρθρα 68 έως 87.
3. Τα ιδρύµατα εκπονούν σχέδια ανάκαµψης µε σκοπό την
αποκατάσταση της βιωσιµότητάς τους, έπειτα από σηµαντική
επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης αυτών. Η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκπονεί κατά περίπτωση
σχέδια εξυγίανσης. Η υποχρέωση για την εκπόνηση και την επικαιροποίηση του σχεδίου ανάκαµψης και του σχεδίου εξυγίανσης µπορεί, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να είναι
µειωµένη εφόσον κριθεί, µεταξύ άλλων, ότι η ανάκληση της
αδείας λειτουργίας και η θέση σε εκκαθάριση, ή, προκειµένου
για επιχειρήσεις επενδύσεων, η πτώχευση, του συγκεκριµένου
ιδρύµατος δεν θα έχει, λόγω του µεγέθους, του επιχειρηµατικού
του µοντέλου ή της διασύνδεσής του µε άλλα ιδρύµατα ή µε το
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα εν γένει, ουσιώδεις επιπτώσεις στις
χρηµατοοικονοµικές αγορές, σε άλλα ιδρύµατα ή στις συνθήκες
χρηµατοδότησης. Επί επιχειρήσεων επενδύσεων η εν λόγω απόφαση λαµβάνεται κατόπιν διαβούλευσης µε την αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας.
4. Προς το σκοπό εκπόνησης και προετοιµασίας βιώσιµων
σχεδίων εξυγίανσης, τα ιδρύµατα συνεργάζονται στενά µε την
Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και εκθέτοντας τις επιλογές για την οµαλή εξυγίανσή τους σε περίπτωση
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και θέση σε ειδική εκκαθάριση, ή, κατά περίπτωση, πτώχευση, σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας.
5. Κατά την ανάπτυξη και το συντονισµό αποτελεσµατικών και
συνεκτικών σχεδίων ανάκαµψης και εξυγίανσης, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζονται µε την ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Στο πλαίσιο αυτό, ενηµερώνουν πλήρως
και εκ των προτέρων την ΕΑΤ ως προς τη διεξαγωγή συνεδριάσεων ή δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την ανάπτυξη και το συντονισµό σχεδίων ανάκαµψης και εξυγίανσης, οσάκις αυτές
πραγµατοποιούνται, καθώς και για τα κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις δραστηριότητες προς εξέταση. Προς τούτο παρέχουν στην ΕΑΤ δικαίωµα συµµετοχής στις εν λόγω συνεδριάσεις.
6. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένου του περιεχοµένου του σχεδίου ανάκαµψης, ρυθµίζονται µε
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαµψης
και την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να διορίσει στο πιστωτικό ίδρυµα επίτροπο κατά το
άρθρο 137 ή να λάβει µέτρα εξυγίανσης κατά τα άρθρα 140, 141
και 142.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ζητήσει σχέδιο ανάκαµψης από τα πιστωτικά ιδρύµατα και να καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης και σε ενοποιηµένη βάση.
Άρθρο 67
Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών
(άρθρο 75 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
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1. Τα ιδρύµατα παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες για τις αποδοχές του
προσωπικού σύµφωνα µε τα στοιχεία ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 450 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιεί τις πληροφορίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων
και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών και τις διαβιβάζει
στην ΕΑΤ.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης, συγκεντρώνει
και διαβιβάζει στην ΕΑΤ τις, ανά ίδρυµα, πληροφορίες για τον
αριθµό των φυσικών προσώπων µε αποδοχές ύψους τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, ανά οικονοµικό έτος,
µε κατηγοριοποίηση σε διαστήµατα του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ και µνεία του τοµέα απασχόλησής τους και των
επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων, καθώς και µε ανάλυση των
βασικών στοιχείων των αποδοχών, των πρόσθετων µεταβλητών
αποδοχών, των µακροπρόθεσµων επιβραβεύσεων και των συνταξιοδοτικών εισφορών.
Άρθρο 68
Αντιµετώπιση κινδύνων
(άρθρο 76 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο των ιδρυµάτων εγκρίνει και επανεξετάζει περιοδικά τις στρατηγικές και τις πολιτικές για την ανάληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη µείωση των
κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή θα µπορούσε να εκτεθεί, περιλαµβανοµένων εκείνων που απορρέουν από το µακροοικονοµικό περιβάλλον στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του,
λαµβανοµένης υπόψη της φάσης του οικονοµικού κύκλου.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο των ιδρυµάτων αφιερώνει επαρκή
χρόνο στην αξιολόγηση των θεµάτων που αφορούν κινδύνους.
Το Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει ενεργά και διασφαλίζει ότι
διατίθενται επαρκείς πόροι για τη διαχείριση όλων των σηµαντικών κινδύνων που εξετάζονται στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και στην αποτίµηση των
στοιχείων ενεργητικού, τη χρήση εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και εσωτερικών υποδειγµάτων σε σχέση
µε τους εν λόγω κινδύνους. Το ίδρυµα διαµορφώνει γραµµές
αναφοράς προς το Διοικητικό Συµβούλιο, που να καλύπτουν
όλους τους σηµαντικούς κινδύνους και τις πολιτικές διαχείρισης
κινδύνων, καθώς και τις αλλαγές τους.
3. Τα ιδρύµατα τα οποία είναι σηµαντικά από απόψεως µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους συστήνουν επιτροπή διαχείρισης κινδύνων, αποτελούµενη από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη της επιτροπής διαχείρισης κινδύνων έχουν κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση,
για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του ιδρύµατος.
4. Η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων υποβάλλει εισήγηση στο
Διοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε τη συνολική παρούσα και µελλοντική στρατηγική ανάληψης κινδύνων του ιδρύµατος, υποβοηθώντας το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει την εν γένει
αρµοδιότητα ως προς τους κινδύνους, στην επίβλεψη της υλοποίησης, από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, της εν λόγω στρατηγικής, από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.
5. Η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων ελέγχει την τιµολόγηση
των προσφερόµενων υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο και τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του
ιδρύµατος. Όταν η τιµολόγηση δεν απηχεί µε ακρίβεια τους κινδύνους σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό µοντέλο και τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων, η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων
υποβάλλει διορθωτικό σχέδιο στο Διοικητικό Συµβούλιο.
6. Ίδρυµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον
δεν θεωρείται σηµαντικό σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µπορεί να συνιστά επιτροπή επιφορτισµένη µε τις αρµοδιότητες τόσο της επιτροπής διαχείρισης
κινδύνων όσο και της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.
3693/2008 (Α’ 174), κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα µέλη της ανωτέρω επι-
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τροπής πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την
εξειδίκευση που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων
τους τόσο ως µελών σε επιτροπή διαχείρισης κινδύνων όσο και
ως µελών σε επιτροπή ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω
επιτροπές στελεχώνονται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
7. Τα µέλη των ως άνω επιτροπών έχουν επαρκή πρόσβαση
σε πληροφορίες ως προς την κατάσταση κινδύνων του ιδρύµατος και στο τµήµα διαχείρισης κινδύνων και, εφόσον κρίνεται
σκόπιµο, σε ειδικούς εξωτερικούς συµβούλους.
Οι ως άνω επιτροπές καθορίζουν το είδος, την ποσότητα, τη
µορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που πρέπει να λαµβάνουν σχετικά µε θέµατα κινδύνων. Προκειµένου να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ορθών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών
και µε την επιφύλαξη των καθηκόντων της επιτροπής αποδοχών,
εξετάζουν κατά πόσον τα κίνητρα που προβλέπει το σύστηµα
αποδοχών λαµβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τα προβλεπόµενα κέρδη.
8. Τα ιδρύµατα διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης κινδύνων,
σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας της παραγράφου 5
του άρθρου 7 της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ. 2/452/1.11.2007 (Β’2137), προκειµένου για επιχειρήσεις επενδύσεων, και της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006
(Α’ 59), προκειµένου για πιστωτικά ιδρύµατα, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις επιχειρησιακές λειτουργίες του και έχει επαρκείς εξουσίες, κύρος, πόρους και πρόσβαση στο Διοικητικό
Συµβούλιο.
9. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων:
α) διασφαλίζει τον εντοπισµό, τη µέτρηση και τη δέουσα αναφορά όλων των σηµαντικών κινδύνων,
β) συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής κινδύνων του ιδρύµατος και σε όλες τις σηµαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων και µπορεί να παρουσιάσει πλήρη εικόνα
ολόκληρου του φάσµατος των κινδύνων που αντιµετωπίζει το
ίδρυµα,
γ) αναφέρεται, µέσω της επιτροπής διαχείρισης κινδύνων, στο
Διοικητικό Συµβούλιο, ανεξάρτητα από τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη, και θέτει υπόψη του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και
προειδοποιεί, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, για την εξέλιξη των αναλαµβανόµενων κινδύνων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το ίδρυµα.
10. Ο επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων είναι
ανεξάρτητο ανώτερο διοικητικό στέλεχος µε διακριτή αρµοδιότητα. Όπου η φύση, το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος δεν δικαιολογούν την ύπαρξη
προσώπου ειδικώς επιφορτισµένου µε αυτό το καθήκον, οι εν
λόγω αρµοδιότητες µπορούν να ανατεθούν σε άλλο ανώτερο διοικητικό στέλεχος του ιδρύµατος παράλληλα µε τις λοιπές αρµοδιότητές του, µε την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργείται σύγκρουση συµφερόντων. Ο επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης
κινδύνων δεν απαλλάσσεται των καθηκόντων του χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ή των
µη εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και έχει
απευθείας πρόσβαση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ή στα
µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου όποτε αυτό
απαιτείται.
11. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου δεν θίγει
την εφαρµογή της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ. 2/452/1.11.2007 στις επιχειρήσεις επενδύσεων.
Άρθρο 69
Εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισµό
των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
(άρθρο 77 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενθαρρύνει τα ιδρύµατα που είναι σηµαντικά από πλευράς µεγέθους και εσωτερικής οργάνωσης, καθώς και φύσεως, εύρους
και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύσσουν
την ικανότητα εσωτερικής αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου
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και να αυξάνουν τη χρήση της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθµίσεων για τον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, όταν τα ανοίγµατά τους
είναι σηµαντικά σε απόλυτες τιµές και όταν έχουν ταυτόχρονα
ένα µεγάλο αριθµό σηµαντικών αντισυµβαλλοµένων. Οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εκπλήρωση των κριτηρίων
που ορίζονται στα άρθρα 102 έως 106 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων, τα παρακολουθεί προκειµένου να διαπιστώνει ότι δεν βασίζονται αποκλειστικά ή µηχανιστικά σε εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις για την
εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας µιας οντότητας ή ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενθαρρύνει τα ιδρύµατα, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, την
εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους να αναπτύσσουν διαδικασίες για
την εσωτερική αξιολόγηση ειδικού κινδύνου και να αυξάνουν τη
χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων για τον υπολογισµό των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων για τον ειδικό κίνδυνο των χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, καθώς και τη χρήση
εσωτερικών υποδειγµάτων για τον υπολογισµό των απαιτήσεων
ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και
µεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε περίπτωση που η
έκθεσή τους σε ειδικό κίνδυνο είναι ουσιώδης σε απόλυτες τιµές
και στην περίπτωση που έχουν µεγάλο αριθµό καθαρών θέσεων
σε χρεωστικούς τίτλους διαφορετικών εκδοτών.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζουν την εκπλήρωση των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 362 έως 377
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Άρθρο 70
Εποπτική συγκριτική αξιολόγηση των εσωτερικών
προσεγγίσεων για τον υπολογισµό
των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
(άρθρο 78 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα που χρησιµοποιούν εσωτερικές προσεγγίσεις
για τον υπολογισµό των σταθµισµένων ανοιγµάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων εξαιρουµένου του λειτουργικού κινδύνου γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών των
εσωτερικών προσεγγίσεών τους για τα ανοίγµατα ή τις θέσεις
τους που περιλαµβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς. Τα
ιδρύµατα υποβάλλουν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών τους
µαζί µε επεξήγηση των µεθοδολογιών που χρησιµοποιήθηκαν για
τη διενέργειά τους σε κατάλληλη συχνότητα που ορίζεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον δε ετησίως.
2. Τα ιδρύµατα υποβάλλουν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύµφωνα µε τα σχετικά εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα στην Τράπεζα της Ελλάδος
ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην ΕΑΤ. Στην περίπτωση
που η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλέγει να αναπτύσσει ειδικά χαρτοφυλάκια, διαβουλεύεται µε την
ΕΑΤ και διασφαλίζει ότι τα ιδρύµατα γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα των υπολογισµών διακριτά από τα αποτελέσµατα των
υπολογισµών για τα χαρτοφυλάκια της ΕΑΤ.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ελέγχει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα ιδρύµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το
εύρος των σταθµισµένων ανοιγµάτων ή των απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων, ανάλογα µε την περίπτωση, πέραν του λειτουργικού
κινδύνου, για τα ανοίγµατα ή τις συναλλαγές του χαρτοφυλακίου
αναφοράς, που απορρέουν από τις εσωτερικές προσεγγίσεις
των εν λόγω ιδρυµάτων. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την ποιότητα των ανωτέρω προσεγγίσεων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή
στις προσεγγίσεις:
α) που παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις απαι-
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τήσεις ιδίων κεφαλαίων για το ίδιο άνοιγµα,
β) µε ιδιαίτερα υψηλή ή χαµηλή διαφοροποίηση, καθώς και σηµαντική και συστηµατική υποεκτίµηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
4. Όταν συγκεκριµένα ιδρύµατα παρουσιάζουν σηµαντική
απόκλιση σε σχέση µε την πλειοψηφία των οµοειδών ιδρυµάτων
ή υπάρχει µικρή οµοιότητα στην προσέγγιση η οποία οδηγεί σε
µεγάλη διακύµανση των αποτελεσµάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερευνά τα σχετικά αίτια και,
εφόσον διαπιστώνεται ότι η προσέγγιση ενός ιδρύµατος οδηγεί
σε υποεκτίµηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, η οποία δεν
µπορεί να αποδοθεί σε διαφορές των υποκείµενων κινδύνων των
ανοιγµάτων ή θέσεων, λαµβάνει διορθωτικά µέτρα.
5. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την καταλληλότητα των διορθωτικών
µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου τηρούν την αρχή σύµφωνα µε την οποία τα µέτρα αυτά
πρέπει να συνάδουν µε τους στόχους µιας εσωτερικής προσέγγισης και συνεπώς:
α) δεν συνεπάγονται τυποποίηση ή προτιµώµενες µεθόδους,
β) δεν δηµιουργούν εσφαλµένα κίνητρα ή
γ) δεν προκαλούν αγελαία συµπεριφορά.
Άρθρο 71
Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου
(άρθρο 79 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα:
α) βασίζουν τη χορήγηση πιστώσεων σε ορθά και σαφώς καθορισµένα κριτήρια και καθορίζουν µε σαφήνεια τη διαδικασία
έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηµατοδότησης
των πιστώσεων,
β) χρησιµοποιούν εσωτερικές µεθοδολογίες που τους επιτρέπουν να αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των ανοιγµάτων σε
µεµονωµένους οφειλέτες, σε τίτλους ή σε θέσεις τιτλοποίησης
και τον πιστωτικό κίνδυνο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, οι εσωτερικές µέθοδοι δεν στηρίζονται αποκλειστικά ή µηχανικά σε εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων βασίζονται σε αξιολόγηση
από Εξωτερικό Οργανισµό Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων
(ΕΟΠΑ) ή στο γεγονός ότι ένα άνοιγµα δεν έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση, τα ιδρύµατα δεν απαλλάσσονται από την πρόσθετη εξέταση άλλων σχετικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της κατανοµής του εσωτερικού κεφαλαίου,
γ) διαθέτουν αποτελεσµατικά συστήµατα για τη διαρκή διαχείριση και παρακολούθηση των διαφόρων χαρτοφυλακίων και
ανοιγµάτων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο των ιδρυµάτων, περιλαµβανοµένων του εντοπισµού και της διαχείρισης προβληµατικών πιστώσεων, της διενέργειας επαρκών προσαρµογών και
προβλέψεων αξίας,
δ) διαφοροποιούν επαρκώς τα χαρτοφυλάκια πιστώσεων, λαµβανοµένων υπόψη των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ή
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί το ίδρυµα και της συνολικής πιστοδοτικής στρατηγικής του ιδρύµατος.
2. Σε περίπτωση αίτησης χορήγησης δανείου ή λοιπών πιστώσεων από πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι αιτούντες παρέχουν πλήρη και ακριβή πληροφόρηση για την αξιολόγηση από
το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα της φερεγγυότητας και
της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τους, κατά
τη διαβάθµιση των σχετικών κινδύνων µε βάση το άρθρο αυτό
τυχόν µερική ή ολική άρνηση του αιτούντος να χορηγήσει τέτοιες
πληροφορίες. Στις πληροφορίες αυτές δεν περιλαµβάνονται
αυτές που σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.
Άρθρο 72
Υπολειπόµενος κίνδυνος
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα διασφαλίζουν και ελέγχουν µε γραπτώς τεκµη-
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ριωµένες πολιτικές και διαδικασίες τον κίνδυνο να αποδειχθούν
οι αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου,
που χρησιµοποιούν, λιγότερο αποτελεσµατικές από ό,τι αναµενόταν.
Άρθρο 73
Κίνδυνος συγκέντρωσης
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα αντιµετωπίζουν και ελέγχουν µε γραπτώς τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες τον κίνδυνο συγκέντρωσης
που απορρέει από:
α) ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλόµενων, περιλαµβανοµένων των κεντρικών αντισυµβαλλόµενων, οµάδων συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων ή αντισυµβαλλόµενων που
εντάσσονται στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή γεωγραφική περιοχή
ή
β) την ίδια δραστηριότητα ή
γ) το ίδιο βασικό εµπόρευµα ή
δ) την εφαρµογή τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου,
και ιδίως του κινδύνου συγκέντρωσης που συνδέεται µε µεγάλα
έµµεσα πιστωτικά ανοίγµατα, όπως έναντι ενός µόνο εκδότη εξασφαλίσεων.
Άρθρο 74
Κίνδυνος τιτλοποίησης
(άρθρο 82 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα αξιολογούν και αντιµετωπίζουν µε κατάλληλες
πολιτικές και διαδικασίες τους κινδύνους που απορρέουν από
συναλλαγές τιτλοποίησης, στις οποίες το ίδρυµα είναι ο επενδυτής, ο µεταβιβάζων, κατά την έννοια του σηµείου 13 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή
ο χρηµατοδότης, περιλαµβανοµένου του κινδύνου φήµης. Τέτοιοι κίνδυνοι µπορεί να απορρέουν από πολύπλοκες δοµές ή
προϊόντα. Τα ιδρύµατα διασφαλίζουν ότι η οικονοµική σηµασία
της συναλλαγής λαµβάνεται πλήρως υπόψη στις αποφάσεις
αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων.
2. Σε περίπτωση που το µεταβιβάζον, κατά την έννοια του σηµείου 13 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, ίδρυµα έχει προβεί σε τιτλοποίηση ανακυκλούµενων συναλλαγών µε ρήτρα πρόωρης εξόφλησης προβλέπεται
σχεδιασµός σχετικά µε τη ρευστότητα για την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων τόσο των προγραµµατισµένων όσο και των πρόωρων εξοφλήσεων.
Άρθρο 75
Κίνδυνος αγοράς
(άρθρο 83 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν πολιτικές και διαδικασίες για τον
εντοπισµό, τη µέτρηση και τη διαχείριση όλων των σηµαντικών
παραγόντων και επιπτώσεων των κινδύνων της αγοράς.
2. Όταν η αρνητική (short) θέση καθίσταται ληξιπρόθεσµη πριν
από τη θετική (long) θέση, τα ιδρύµατα λαµβάνουν επίσης µέτρα
κατά του κινδύνου περιορισµένης ρευστότητας.
3. Το εσωτερικό κεφάλαιο είναι επαρκές για σηµαντικούς κινδύνους της αγοράς που δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.
4. Τα ιδρύµατα που, κατά τον υπολογισµό των απαιτήσεων
ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης, σύµφωνα µε τα άρθρα
326 έως 350 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχουν συµψηφίσει τις θέσεις που έχουν σε µία ή περισσότερες από τις µετοχές που συναποτελούν έναν δείκτη µετοχών µε αντίθετη θέση ή
θέσεις σε συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη µετοχών ή σε άλλο προϊόν συνδεδεµένο µε δείκτη µετοχών, έχουν
επαρκές εσωτερικό κεφάλαιο ώστε να καλύπτουν τον κίνδυνο
βάσης για τη ζηµία που προκύπτει από το ενδεχόµενο να µην
ακολουθεί πλήρως η τιµή του συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης ή του άλλου προϊόντος τις τιµές των µετοχών που το συναποτελούν. Τα ιδρύµατα έχουν επίσης επαρκές εσωτερικό
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κεφάλαιο όταν κατέχουν αντίθετες θέσεις σε συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη µετοχών των οποίων η ληκτότητα,
η σύνθεση ή και τα δύο δεν είναι πανοµοιότυπα.
5. Τα ιδρύµατα, σε περίπτωση που κάνουν χρήση του άρθρου
345 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, διατηρούν επαρκές
εσωτερικό κεφάλαιο για την κάλυψη του κινδύνου ζηµίας που
υφίσταται µεταξύ του χρόνου της αρχικής δέσµευσης και της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
Άρθρο 76
Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες
εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν συστήµατα για τον εντοπισµό, την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου από δυνητικές µεταβολές επιτοκίων στο µέτρο που επηρεάζουν τις δραστηριότητες
του ιδρύµατος οι οποίες δεν σχετίζονται µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
Άρθρο 77
Λειτουργικός κίνδυνος
(άρθρο 85 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν πολιτικές και διαδικασίες για την
αξιολόγηση και τη διαχείριση της έκθεσης σε λειτουργικό κίνδυνο, περιλαµβανοµένου του κινδύνου υποδείγµατος, και για
την κάλυψη του κινδύνου που απορρέει από γεγονότα µε χαµηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Τα ιδρύµατα ορίζουν
µε σαφήνεια τι συνιστά λειτουργικό κίνδυνο για τους σκοπούς
αυτών των πολιτικών και διαδικασιών.
2. Τα ιδρύµατα καταρτίζουν σχέδια αντιµετώπισης επειγουσών καταστάσεων και συνέχισης της λειτουργίας, τα οποία διασφαλίζουν την ικανότητά τους να συνεχίζουν τη λειτουργία τους
και να περιορίζουν τις ζηµίες σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής
της δραστηριότητάς τους.
Άρθρο 78
Κίνδυνος ρευστότητας
(άρθρο 86 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα διαθέτουν άρτιες στρατηγικές, πολιτικές, διαδικασίες και άρτια συστήµατα για τον εντοπισµό, τη µέτρηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας
εντός κατάλληλων χρονικών διαστηµάτων, µεταξύ άλλων εντός
της ηµέρας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν επαρκή
επίπεδα αποθεµάτων ρευστότητας. Αυτές οι στρατηγικές, πολιτικές, διαδικασίες και τα συστήµατα είναι σχεδιασµένα µε βάση
τους επιχειρηµατικούς τοµείς, τα νοµίσµατα, τους κλάδους και
τις νοµικές οντότητες και περιλαµβάνουν επαρκείς µηχανισµούς
κατανοµής του κόστους ρευστότητας, ωφελειών και κινδύνων.
2. Οι στρατηγικές, πολιτικές, διαδικασίες και τα συστήµατα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
είναι ανάλογα µε την πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου, το
πεδίο λειτουργίας των ιδρυµάτων και το επίπεδο ανοχής κινδύνου που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο και απηχούν
τη σηµασία του ιδρύµατος σε κάθε κράτος-µέλος στο οποίο δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά. Τα ιδρύµατα γνωστοποιούν στην
Τράπεζα της Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το επίπεδο ανοχής κινδύνου σε όλες τις σχετικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
3. Τα ιδρύµατα, λαµβανοµένων υπόψη της φύσης, του εύρους
και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, διαθέτουν
προφίλ κινδύνου ρευστότητας που συνάδει και δεν υπερβαίνει
τα απαιτούµενα για ένα εύρυθµο και άρτιο σύστηµα.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά το προφίλ κινδύνου ρευστότητας, όπως τον σχεδιασµό των προϊόντων και τον όγκο των
συναλλαγών τους, τη διαχείριση κινδύνου, τις χρηµατοδοτικές
πολιτικές και τη συγκέντρωση των χρηµατοδοτήσεων.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανα-

λαµβάνει αποτελεσµατική δράση όταν οι εξελίξεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να οδηγήσουν σε αστάθεια µεµονωµένου ιδρύµατος ή συστηµική αστάθεια.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την ΕΑΤ για οποιεσδήποτε δράσεις αναλαµβάνουν σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
7. Τα ιδρύµατα αναπτύσσουν µεθοδολογίες για τον προσδιορισµό, τη µέτρηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των
θέσεων χρηµατοδότησης. Αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν τρέχουσες και προβλεπόµενες χρηµατορροές που προκύπτουν από
στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού, στοιχεία εκτός ισολογισµού, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων υποχρεώσεων και
πιθανών επιπτώσεων του κινδύνου φήµης.
8. Τα ιδρύµατα διακρίνουν µεταξύ δεσµευµένων και µη δεσµευµένων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία είναι πάντοτε
διαθέσιµα, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα ιδρύµατα λαµβάνουν, επίσης, υπόψη την οντότητα στην οποία ανήκουν τα στοιχεία του ενεργητικού, τη χώρα όπου τα στοιχεία είναι
είτε νοµίµως εγγεγραµµένα σε µητρώο είτε σε λογαριασµό και
την επιλεξιµότητά τους, και παρακολουθούν τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούν να µεταφέρονται εγκαίρως τα στοιχεία του ενεργητικού.
9. Τα ιδρύµατα λαµβάνουν, επίσης, υπόψη τους υφιστάµενους
νοµικούς, κανονιστικούς και λειτουργικούς περιορισµούς σε ενδεχόµενες µεταφορές ρευστότητας και µη βεβαρηµένων στοιχείων του ενεργητικού µεταξύ οντοτήτων, εντός και εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
10. Τα ιδρύµατα εξετάζουν διάφορες τεχνικές µείωσης κινδύνου ρευστότητας, συµπεριλαµβανοµένων ενός συστήµατος
ορίων και αποθεµάτων ρευστότητας, προκειµένου να είναι σε
θέση να αντέξουν σειρά διαφορετικών περιπτώσεων κρίσης,
καθώς και µια επαρκώς διαφοροποιηµένη χρηµατοδοτική διάρθρωση και πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης. Αυτές οι τεχνικές επανεξετάζονται τακτικά.
11. Τα ιδρύµατα εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια σχετικά µε
τις θέσεις ρευστότητας και τις τεχνικές µείωσης κινδύνου και
επανεξετάζουν τουλάχιστον ετησίως τις παραδοχές στις οποίες
στηρίζονται οι αποφάσεις σχετικά µε τη θέση χρηµατοδότησης.
Για τους σκοπούς αυτούς, τα εναλλακτικά σενάρια αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα τα στοιχεία εκτός ισολογισµού και άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των
οντοτήτων ειδικού σκοπού τιτλοποίησης (SSPE) ή άλλων οντοτήτων ειδικού σκοπού, όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
575/2013, σε σχέση µε τις οποίες το ίδρυµα ενεργεί ως ανάδοχος
ή παρέχει σηµαντική υποστήριξη ρευστότητας.
12. Τα ιδρύµατα λαµβάνουν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις
εναλλακτικών σεναρίων τα οποία: α) εξειδικεύονται ανά ίδρυµα,
β) καλύπτουν όλο το εύρος της αγοράς, και γ) συνδυάζουν τα
ανωτέρω εξετάζοντας παράλληλα διαφορετικές χρονικές περιόδους και διάφορα επίπεδα ακραίων καταστάσεων των παραµέτρων κινδύνων.
13. Τα ιδρύµατα προσαρµόζουν τις στρατηγικές, τις εσωτερικές πολιτικές και τα όρια κινδύνου ρευστότητας και αναπτύσσουν αποτελεσµατικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, λαµβάνοντας
υπόψη το αποτέλεσµα των εναλλακτικών σεναρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.
14. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν σχέδια αποκατάστασης ρευστότητας, τα οποία καθορίζουν επαρκείς στρατηγικές και κατάλληλα µέτρα εφαρµογής προκειµένου να αντιµετωπίσουν πιθανά
ελλείµµατα ρευστότητας, συµπεριλαµβανοµένων ελλειµµάτων
που αφορούν υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη-µέλη. Τα σχέδια
αυτά ελέγχονται από τα ιδρύµατα τουλάχιστον ετησίως, ενηµερώνονται βάσει του αποτελέσµατος των εναλλακτικών σεναρίων
που ορίζονται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται µε τη µορφή έκθεσης στα ανώτερα διοικητικά στελέχη
και λαµβάνουν την έγκρισή τους, ώστε οι εσωτερικές πολιτικές
και διαδικασίες να µπορούν να προσαρµοστούν ανάλογα. Τα
ιδρύµατα προβαίνουν στις απαραίτητες λειτουργικές ενέργειες
εκ των προτέρων για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια αποκατάστασης ρευστότητας µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα.
15. Για τα πιστωτικά ιδρύµατα, αυτές οι λειτουργικές ενέρ-
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γειες περιλαµβάνουν την τήρηση ενεχύρων που είναι άµεσα διαθέσιµα για τη χρηµατοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτό περιλαµβάνει την τήρηση ενεχύρων, όπου απαιτείται, στο
νόµισµα άλλου κράτους-µέλους ή στο νόµισµα τρίτης χώρας
στην οποία είναι εκτεθειµένα τα πιστωτικά ιδρύµατα και, όπου
απαιτείται για λειτουργικούς λόγους, εντός της Επικράτειας ενός
κράτους-µέλους υποδοχής ή τρίτης χώρας στο νόµισµα της
οποίας είναι εκτεθειµένα.
Άρθρο 79
Κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης
(άρθρο 87 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν πολιτικές και διαδικασίες για τον
προσδιορισµό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης. Οι δείκτες κινδύνου υπερβολικής
µόχλευσης περιλαµβάνουν το δείκτη µόχλευσης που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 429 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
και τις αναντιστοιχίες µεταξύ του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.
2. Τα ιδρύµατα αντιµετωπίζουν προληπτικά τον κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης λαµβάνοντας υπόψη τις δυνητικές αυξήσεις
του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης λόγω µειώσεων των ιδίων
κεφαλαίων του ιδρύµατος συνεπεία αναµενόµενων ή πραγµατοποιηθεισών ζηµιών, ανάλογα µε τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες. Για αυτόν το σκοπό, πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε σειρά διαφορετικών γεγονότων ακραίων καταστάσεων κρίσης όσον αφορά τον κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης.
Άρθρο 80
Ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης
(άρθρο 88 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για
την υλοποίηση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν
την αποτελεσµατική και συνετή διοίκηση ενός ιδρύµατος, περιλαµβανοµένου του διαχωρισµού αρµοδιοτήτων στον οργανισµό
και την πρόληψη αντικρουόµενων συµφερόντων.
2. Στις ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης εφαρµόζονται οι
εξής αρχές:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο φέρει τη γενική ευθύνη διοίκησης
και λειτουργίας του ιδρύµατος, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιµετώπισης κινδύνου και της εσωτερικής διακυβέρνησης του ιδρύµατος,
β) το Διοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει την αρτιότητα των συστηµάτων λογιστικής και χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών
ελέγχων και της συµµόρφωσης µε το νόµο και τα συναφή πρότυπα,
γ) το Διοικητικό Συµβούλιο επιβλέπει τη διαδικασία των, κατά
νόµον, δηµοσιοποιήσεων και τις ανακοινώσεις,
δ) το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσµατική επίβλεψη των ανωτέρων διοικητικών στελεχών, κατά την
έννοια της περίπτωσης 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
ε) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ενός ιδρύµατος
δεν ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος συµβούλου στο
ίδιο ίδρυµα, εκτός αν έχει λάβει έγκριση από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων εταιρικής διακυβέρνησης του ιδρύµατος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες
για την αντιµετώπιση τυχόν ελλείψεων.
4. Τα ιδρύµατα τα οποία είναι σηµαντικά από πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους συγκροτούν επιτροπή
ανάδειξης υποψηφίων αποτελούµενη από µη εκτελεστικά µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου τους.
5. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων:
α) εντοπίζει και προτείνει, για έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο ή από τη γενική συνέλευση, υποψηφίους για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, αξιολογεί το συνδυασµό
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ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείµενο, δεξιοτήτων, και εµπειρίας
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Επίσης, προβαίνει στην
περιγραφή των επιµέρους δεξιοτήτων και προσόντων που κατά
την κρίση της απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και εκτιµά τον χρόνο που πρέπει να αφιερώνεται στην αντίστοιχη θέση.
Επιπροσθέτως, η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων θέτει στόχο
για την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου φύλου
στο Διοικητικό Συµβούλιο και εκπονεί πολιτική ως προς τον
τρόπο µε τον οποίο θα αυξηθεί ο αριθµός των προσώπων του
ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου φύλου στο Διοικητικό Συµβούλιο
προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. Ο στόχος, η πολιτική και η εφαρµογή τους δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το στοιχείο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 435 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013,
β) περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως αξιολογεί τη δοµή, το
µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του Διοικητικού Συµβουλίου και απευθύνει συστάσεις προς αυτό σχετικά µε τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιµες,
γ) περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως αξιολογεί τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και την εµπειρία ανά αντικείµενο µεµονωµένων
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διοικητικού Συµβουλίου ως συνόλου και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Διοικητικό Συµβούλιο,
δ) επανεξετάζει περιοδικά την πολιτική που εφαρµόζει το Διοικητικό Συµβούλιο για την επιλογή και το διορισµό ανώτερων
διοικητικών στελεχών, κατά την έννοια της περίπτωσης 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 3, και απευθύνει συστάσεις προς αυτό.
6. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων της, λαµβάνει υπόψη, σε διαρκή βάση και στο
βαθµό που είναι δυνατό, την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι κατά
τη λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου δεν βαρύνει ουσιωδώς η βούληση ενός ατόµου ή µιας µικρής οµάδας
κατά τρόπο που θίγει τα συµφέροντα του ιδρύµατος ως συνόλου.
7. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων µπορεί να χρησιµοποιεί
οποιουσδήποτε πόρους κρίνει κατάλληλους, περιλαµβανοµένων
των εξωτερικών συµβούλων, της παρέχεται δε η δέουσα χρηµατοδότηση για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
8. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρµογής επί ιδρυµάτων οργανωµένων κατά το δυαδικό σύστηµα διοίκησης.
Άρθρο 81
Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
(άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, κάθε ίδρυµα δηµοσιοποιεί την
30ή Ιουνίου έκαστου ηµερολογιακού έτους, εξειδικεύοντας ανά
κράτος-µέλος και τρίτη χώρα στις οποίες διαθέτει έδρα, τις ακόλουθες πληροφορίες σε ενοποιηµένη βάση για το οικονοµικό
έτος:
α) επωνυµία ή επωνυµίες, φύση δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση,
β) κύκλο εργασιών,
γ) αριθµό εργαζοµένων σε ισοδύναµο καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
δ) αποτελέσµατα προ φόρων,
ε) φόρους επί των αποτελεσµάτων,
στ) εισπραττόµενες δηµόσιες επιδοτήσεις.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
τα ιδρύµατα δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες των περιπτώσεων
α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου
2014.
3. Έως την 1η Ιουλίου 2014, όλα τα παγκοσµίως συστηµικά
σηµαντικά ιδρύµατα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εντός της
Ένωσης, όπως προσδιορίζονται διεθνώς, υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εµπιστευτικά τις πληροφορίες των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
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Οδηγίας 2006/43/ΕΚ (EE L 157) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε το ν. 3693/2008 και δηµοσιεύονται, εφόσον είναι δυνατόν, ως παράρτηµα των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων ή, όπου συντρέχει περίπτωση, των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων του ενδιαφερόµενου ιδρύµατος.
Άρθρο 82
Δηµοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων
του ενεργητικού
(άρθρο 90 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους µεταξύ των βασικών δεικτών δηµοσιοποιούν τη συνολική απόδοση
των στοιχείων του ενεργητικού τους, η οποία υπολογίζεται ως το
καθαρό αποτέλεσµά τους διαιρούµενο προς το ύψος του ενεργητικού τους.
Άρθρο 83
Διοικητικό Συµβούλιο
(άρθρο 91 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να έχουν καλή
φήµη, να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία
ανά αντικείµενο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου ως συνόλου αποτυπώνει ένα
αρκούντως ευρύ φάσµα γνώσεων και εµπειριών ανά αντικείµενο
των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Ειδικότερα, τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 8 του παρόντος άρθρου.
2. Όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αφιερώνουν
επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Ο αριθµός των θέσεων σε διοικητικά συµβούλια που µπορεί
να κατέχει ταυτόχρονα ένα µέλος Διοικητικού Συµβουλίου ιδρύµατος συναρτάται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τη φύση, το
µέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. Εξαιρουµένων των εκπροσώπων του Ελληνικού Δηµοσίου, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ιδρύµατος το οποίο
είναι σηµαντικό από πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης
και της φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του δεν επιτρέπεται να κατέχουν, από την 1η Ιουλίου 2014,
περισσότερες της µιας εκ του ακόλουθου συνδυασµού θέσεων
σε Διοικητικά Συµβούλια ταυτόχρονα:
α) µία θέση εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου και
δύο θέσεις µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου,
β) τέσσερις θέσεις µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα ακόλουθα υπολογίζονται ως κατοχή µίας θέσης Διοικητικού Συµβουλίου:
α) θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού
Συµβουλίου που κατέχονται εντός του ιδίου οµίλου,
β) θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού
Συµβουλίου στο πλαίσιο:
αα) ιδρυµάτων που είναι µέλη του ίδιου θεσµικού συστήµατος
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 113 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον πληρούνται οι εκεί διαλαµβανόµενες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 7 του εν
λόγω άρθρου, ή
ββ) επιχειρήσεων (περιλαµβανοµένων µη χρηµατοοικονοµικών
οντοτήτων) στις οποίες το ίδρυµα κατέχει ειδική συµµετοχή.
5. Οι θέσεις µέλους σε όργανα διοίκησης οντοτήτων που δεν
επιδιώκουν πρωτίστως εµπορικούς στόχους δεν λαµβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιτρέπει σε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να διατηρούν µια πρόσθετη θέση µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού
Συµβουλίου. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν σχετικά την ΕΑΤ,
σε τακτική βάση.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο κατέχει ως σύνολο επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία ανά αντικείµενο ώστε να µπορεί να

κατανοήσει τις δραστηριότητες του ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων των κυριότερων κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί.
8. Κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ενεργεί µε ειλικρίνεια, ακεραιότητα και τη δέουσα ανεξαρτησία ώστε να είναι σε
θέση να κατανοεί και να επιχειρηµατολογεί αναλόγως σχετικά µε
τις αποφάσεις των ανώτερων διοικητικών στελεχών όποτε αυτό
χρειάζεται και να επιβλέπει αποτελεσµατικά και να παρακολουθεί
τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων από τη διοίκηση.
9. Τα ιδρύµατα αφιερώνουν επαρκές προσωπικό και οικονοµικούς πόρους προκειµένου να διευκολύνουν την ανάληψη και
άσκηση των καθηκόντων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
10. Τα ιδρύµατα και οι αντίστοιχες επιτροπές ανάδειξης υποψηφίων εξασφαλίζουν ευρύ φάσµα προσόντων και δεξιοτήτων
κατά την εκλογή µελών στο Διοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζοντας
προς το σκοπό αυτό πολιτική που προωθεί το κατάλληλο επίπεδο
διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συµβούλιο.
11. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
συλλέγουν τις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε
το στοιχείο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 435 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τις χρησιµοποιούν για τη συγκριτική
αξιολόγηση των πολιτικών διαφοροποίησης στα Διοικητικά Συµβούλια και τις διαβιβάζουν στην ΕΑΤ.
Άρθρο 84
Πολιτικές αποδοχών
(άρθρο 92 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 85,
86 και 87 εφαρµόζονται σε επίπεδο οµίλου, µητρικής εταιρείας
και θυγατρικών, περιλαµβανοµένων όσων εδρεύουν σε υπεράκτια οικονοµικά κέντρα.
2. Τα ιδρύµατα κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή του συνόλου των πολιτικών αποδοχών, συµµορφώνονται προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθµό που ενδείκνυται προς
το µέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το αντικείµενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:
α) η πολιτική αποδοχών συνάδει µε και προάγει την ορθή και
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την
ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους του ιδρύµατος,
β) η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα
συµφέροντα του ιδρύµατος και περιλαµβάνει µέτρα για την αποφυγή αντικρουόµενων συµφερόντων,
γ) τα µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ιδρύµατος, υιοθετούν και περιοδικά αναθεωρούν τις γενικές
αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη της υλοποίησής της,
δ) η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό
έλεγχο, όπως ασκείται από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης
ή τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για τις ΑΕΠΕΥ ως προς τη
συµµόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών
που έχουν εγκριθεί από τα µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού
συµβουλίου,
ε) τα µέλη του προσωπικού που έχουν επιφορτισθεί µε καθήκοντα ελέγχου είναι ανεξάρτητα από τις επιχειρηµατικές µονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις κατάλληλες εξουσίες και
αµείβονται µε βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε
τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως των επιδόσεων των επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχουν,
στ) οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών στις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συµµόρφωσης εποπτεύονται
άµεσα από την επιτροπή αποδοχών του άρθρου 87 ή, εφόσον
δεν έχει συσταθεί η ανωτέρω επιτροπή, από τα µη εκτελεστικά
µέλη του διοικητικού συµβουλίου,
ζ) στην πολιτική αποδοχών γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των
κριτηρίων όσον αφορά τον καθορισµό:
αα) των σταθερών βασικών αποδοχών, που θα πρέπει να αντανακλούν κυρίως τη συναφή επαγγελµατική εµπειρία και την ευ-
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θύνη της θέσης, όπως ορίζεται στην περιγραφή καθηκόντων του
εργαζόµενου ως µέρος των όρων της σύµβασης, και
ββ) των µεταβλητών αποδοχών, που θα πρέπει να αντανακλούν επιδόσεις µακροπρόθεσµες και προσαρµοσµένες στον
κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαίνουν τις απαιτούµενες
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του εργαζόµενου ως µέρος
των όρων της σύµβασης.
3. Στο σύνολο των αποδοχών περιλαµβάνονται οι µισθοί και
οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, για τις κατηγορίες
εργαζοµένων που περιλαµβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη,
πρόσωπα τα οποία αναλαµβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που
ασκούν καθήκοντα ελέγχου, καθώς και κάθε εργαζόµενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο
αποδοχών µε τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα
που αναλαµβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελµατικές
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου τους.
4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 86
εκτός της περίπτωσης στ’ και 87 κατωτέρω, καθορίζονται κριτήρια και θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε την πολιτική αποδοχών
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων επενδύσεων. Η απόφαση
αυτή λαµβάνει υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν θέµατι επιχειρήσεων, το µέγεθός τους, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου της παραγράφου 4 οι
επιχειρήσεις επενδύσεων καταχωρίζονται ως µικρές ή µεσαίες
σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.
Άρθρο 85
Ιδρύµατα που επωφελούνται από κατ’ εξαίρεση
κρατική ενίσχυση
(άρθρο 93 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Στην περίπτωση ιδρυµάτων που επωφελούνται από κατ’ εξαίρεση κρατική ενίσχυση, ισχύουν επιπρόσθετα σε αυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 84 οι εξής αρχές:
α) οι µεταβλητές αποδοχές περιορίζονται αυστηρά ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων, όταν δεν συµβιβάζονται µε τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης και την έγκαιρη έξοδο από
την κρατική ενίσχυση,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τα ιδρύµατα να αναδιαρθρώνουν τις αποδοχές κατά
τρόπο που να ευθυγραµµίζονται µε τη χρηστή διαχείριση των κινδύνων και τη µακροπρόθεσµη πορεία, περιλαµβανοµένης, όπου
συντρέχει περίπτωση, της θέσπισης ορίων στις αποδοχές των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος,
γ) δεν καταβάλλονται µεταβλητές αποδοχές στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος, εκτός αν αυτό δικαιολογείται δεόντως.
Άρθρο 86
Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών
(άρθρο 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Στην περίπτωση µεταβλητών στοιχείων αποδοχών, οι εξής
αρχές ισχύουν επιπρόσθετα και βάσει των ιδίων προϋποθέσεων
µε εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 84, τηρουµένων των
ειδικότερων διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας:
α) στην περίπτωση που οι αποδοχές συνδέονται µε τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόµου, της εµπλεκόµενης
υπηρεσιακής µονάδας και των συνολικών αποτελεσµάτων του
ιδρύµατος, και, κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων,
λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και µη κριτήρια,
β) η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πιο µακροπρόθεσµες επιδόσεις και ότι η καταβολή των
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τµηµάτων της αµοιβής που συνδέονται µε τις επιδόσεις κατανέµεται σε χρονική περίοδο εντός της οποίας είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ο υποκείµενος κύκλος της οικονοµικής δραστηριότητας του ιδρύµατος και οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι,
γ) το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών δεν περιορίζει τη δυνατότητα των ιδρυµάτων να ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση
τους,
δ) οι εγγυηµένες µεταβλητές αµοιβές δεν συνάδουν µε την
υγιή διαχείριση κινδύνων ή την αρχή της αµοιβής βάσει επιδόσεων και δεν περιλαµβάνονται στα µελλοντικά σχέδια αποδοχών
και ως εκ τούτου αποτελούν εξαίρεση και παρέχονται µόνο όταν
προσλαµβάνεται νέο προσωπικό, υπό τον όρο ότι το ίδρυµα διαθέτει υγιή και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, και µόνο για το πρώτο
έτος απασχόλησης,
ε) οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συνολικών
αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα. Το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειµένου να επιτρέπει την εφαρµογή µιας πλήρως
ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των µεταβλητών αποδοχών,
περιλαµβανοµένης της δυνατότητας να µην καταβληθούν µεταβλητές αποδοχές,
στ) τα ιδρύµατα ορίζουν τη δέουσα αναλογία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών,
εφαρµόζοντας τις ακόλουθες αρχές:
αα) η µεταβλητή συνιστώσα δεν υπερβαίνει το 100% της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για κάθε άτοµο,
ββ) η Γενική Συνέλευση του ιδρύµατος µπορεί να εγκρίνει υψηλότερη µέγιστη αναλογία µεταξύ σταθερής και µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό
ύψος της µεταβλητής συνιστώσας δεν υπερβαίνει το 200% της
σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για κάθε πρόσωπο. Τυχόν έγκριση υψηλότερης αναλογίας σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο του παρόντος σηµείου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
i) η Γενική Συνέλευση του ιδρύµατος αποφασίζει βάσει λεπτοµερούς εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος
στην οποία αναφέρονται οι λόγοι και η έκταση εφαρµογής της
επιδιωκόµενης έγκρισης, περιλαµβανοµένων του αριθµού των
απασχολούµενων το οποίο αφορά, των καθηκόντων τους και του
αναµενόµενου αντίκτυπου ως προς την απαίτηση διατήρησης
υγιούς κεφαλαιακής βάσης,
ii) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε πλειοψηφία 66% τουλάχιστον εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το 50% τουλάχιστον
των µετοχών ή ισοδύναµων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας ή, σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίζουν µε πλειοψηφία 75% των παρόντων ή εκπροσωπούµενων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας,
iii) το ίδρυµα γνωστοποιεί σε όλους τους µετόχους ή τους συνεταίρους, παρέχοντας προηγουµένως εύλογη περίοδο προειδοποίησης, ότι θα επιδιωχθεί έγκριση δυνάµει του πρώτου εδαφίου του παρόντος σηµείου,
iv) το ίδρυµα ενηµερώνει αµελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη γνωστοποίηση
προς τους µετόχους, περιλαµβανοµένης της προτεινόµενης
υψηλότερης µέγιστης αναλογίας και του σχετικού σκεπτικού,
είναι δε σε θέση να αποδείξει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η προτεινόµενη υψηλότερη αναλογία δεν αντιβαίνει στις υποχρεώσεις του ιδρύµατος δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος νόµου και δυνάµει του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχοντας ιδίως υπόψη τις υποχρεώσεις περί
ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος,
v) το ίδρυµα ενηµερώνει αµελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης, περιλαµβανοµένης τυχόν έγκρισης υψηλότερης αναλογίας βάσει του πρώτου εδαφίου του παρόντος σηµείου, η δε Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιούν τις λαµβανόµενες πληροφορίες για τη
συγκριτική αξιολόγηση των σχετικών πρακτικών των ιδρυµάτων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στην ΕΑΤ οι οποίες δηµοσιεύονται συνολικά στη βάση κράτους-µέλους προέλευσης σε
κοινό µορφότυπο διαβίβασης στοιχείων,
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vi) τα µέλη του προσωπικού τα οποία αφορούν άµεσα τα αναφερόµενα στο παρόν σηµείο υψηλότερα µέγιστα επίπεδα µεταβλητών αποδοχών δεν επιτρέπεται, κατά περίπτωση, να ασκούν,
άµεσα ή έµµεσα, τυχόν δικαιώµατα ψήφου που µπορεί να έχουν
ως µέτοχοι του ιδρύµατος,
ζ) οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία
σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε
βάθος χρόνου και δεν ανταµείβουν την αποτυχία ή τη διάπραξη
παραπτωµάτων,
η) τα πακέτα αποδοχών που αφορούν αποζηµίωση ή εξαγορά
από συµβάσεις σε προηγούµενη απασχόληση πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε το µακροπρόθεσµο συµφέρον του ιδρύµατος,
περιλαµβανοµένων των ρυθµίσεων περί διακράτησης, αναβολής,
αναστολής, επιδόσεων και ανάκτησης,
θ) η µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές ή των
οµαδοποιηµένων συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές περιλαµβάνει προσαρµογή προς κάθε είδους υφιστάµενων και µελλοντικών κινδύνων και λαµβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και
τη ρευστότητα που απαιτείται,
ι) η κατανοµή των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές
εντός του ιδρύµατος λαµβάνει επίσης υπόψη το πλήρες φάσµα
των υφιστάµενων και µελλοντικών κινδύνων,
ια) αα) σηµαντικό µέρος, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον
50% των µεταβλητών αποδοχών, αποτελείται από αναλογία των
παρακάτω:
i) µετοχές ή ισοδύναµα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, ανάλογα µε
τη νοµική µορφή του ιδρύµατος ή µέσα που συνδέονται µε µετοχές ή ισοδύναµα µη ευχερώς ρευστοποιήσιµα µέσα, σε περίπτωση µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ιδρυµάτων,
ii) κατά περίπτωση, άλλα µέσα, κατά την έννοια του άρθρου
52 ή 63 του Kανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή άλλα µέσα πλήρως µετατρέψιµα σε µέσα του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 ή που έχουν επανεκτιµηθεί, τα οποία σε κάθε περίπτωση αντανακλούν δεόντως την πιστοληπτική ικανότητα του
ιδρύµατος σε συνθήκες δρώσας οικονοµικής κατάστασης και
είναι κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς των µεταβλητών αποδοχών.
ββ) Τα µέσα που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση αα’
υπόκεινται σε ενδεδειγµένη πολιτική διακράτησης, η οποία έχει
καταρτιστεί µε σκοπό την ευθυγράµµιση των κινήτρων µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θέτει περιορισµούς
στο είδος και στο σχεδιασµό αυτών των µέσων ή να απαγορεύει
ορισµένα µέσα σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Η παρούσα περίπτωση αα’ εφαρµόζεται τόσο στην αναβαλλόµενη µεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών σύµφωνα µε την περίπτωση
ιβ’ όσο και στη µη αναβαλλόµενη µεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών,
ιβ) αα) η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε κάθε περίπτωση
τουλάχιστον σε ποσοστό ύψους 40% της µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αναβάλλεται για χρονική περίοδο η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) έως πέντε (5) έτη και
ευθυγραµµίζεται ορθά µε τη φύση των δραστηριοτήτων και, τους
κινδύνους του ιδρύµατος, καθώς και τα καθήκοντα του µέλους
του προσωπικού τον οποίο αφορούν.
ββ) οι πληρωτέες αποδοχές που υπάγονται στις ρυθµίσεις περί
αναβολής δεν καθίστανται καταβλητέες ταχύτερα απ’ ότι προβλέπεται σε αναλογική βάση (pro-rata). Σε περίπτωση µεταβλητής συνιστώσας αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού,
αναβάλλεται η καταβολή της τουλάχιστον κατά ποσοστό ύψους
60%. Η χρονική διάρκεια της περιόδου αναβολής καθορίζεται
σύµφωνα µε τον επιχειρηµατικό κύκλο, τη φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τους κινδύνους που ενέχει και τις δραστηριότητες των µελών του προσωπικού τα οποία αφορά,
ιγ) αα) οι µεταβλητές αποδοχές, περιλαµβανοµένου του αναβαλλόµενου µέρους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται µόνον
εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ιδρύµατος και δικαιολογούνται βάσει των
επιδόσεων του ιδρύµατος, της εµπλεκόµενης επιχειρησιακής µονάδας και του µέλους του προσωπικού το οποίο αφορούν.
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ββ) Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού εργατικού δικαίου, περιλαµβανοµένων και των διατάξεων περί ατοµικών
ή συλλογικών συµβάσεων εργασίας, το σύνολο των µεταβλητών
αποδοχών, κατά κανόνα, µειώνεται σηµαντικά όταν το ίδρυµα παρουσιάζει φθίνουσες ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις.
Στην περίπτωση αυτή, λαµβάνονται υπόψη τόσο οι τρέχουσες
αποδοχές όσο και οι µειώσεις στις αποδοχές που είχαν κατοχυρωθεί στο παρελθόν, µεταξύ άλλων, µέσω ρυθµίσεων malus, επιστροφής αποδοχών (clawback) ή µέσω άλλων ρυθµίσεων.
γγ) Ποσοστό έως και 100% του συνόλου των µεταβλητών αποδοχών υπόκειται σε ρυθµίσεις malus ή ρυθµίσεις περί επιστροφής αποδοχών. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν συγκεκριµένα κριτήρια
για την εφαρµογή των ρυθµίσεων malus ή επιστροφής αποδοχών. Τα εν λόγω κριτήρια καλύπτουν ειδικότερα καταστάσεις
όπου το µέλος του προσωπικού, το οποίο αφορούν:
i) συµµετείχε ή ήταν υπεύθυνο για συµπεριφορά η οποία προξένησε σηµαντικές ζηµίες στο ίδρυµα,
ii) δεν πληρούσε τα προσήκοντα πρότυπα καταλληλότητας,
ιδ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύµφωνη µε την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος. Εάν ο απασχολούµενος
αποχωρήσει από το ίδρυµα πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διακρατούνται από το
ίδρυµα για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, µε τη µορφή των µέσων
που αναφέρονται στην περίπτωση ια’ του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση απασχολούµενου, ο οποίος συνταξιοδοτείται, οι
προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται µε τη
µορφή των µέσων που αναφέρονται στην περίπτωση ια’ του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης,
ιε) τα µέλη του προσωπικού δεν χρησιµοποιούν προσωπικές
στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη
µε αποδοχές ή ευθύνη (ασφάλιση αστικής ευθύνης) µε τις οποίες
καταστρατηγούνται οι ενσωµατωµένοι στις ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµοί ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο,
ιστ) οι µεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται µέσω µηχανισµών ή µεθόδων που εµποδίζουν τη συµµόρφωση του ιδρύµατος µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013.
Άρθρο 87
Επιτροπή αποδοχών
(άρθρο 95 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα τα οποία είναι σηµαντικά από πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και της φύσεως, του εύρους και
της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους συγκροτούν επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται κατά
τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει εξειδικευµένη και ανεξάρτητη γνώµη για τις πολιτικές αποδοχών και την εφαρµογή
τους, καθώς και για τα κίνητρα που δηµιουργούνται κατά τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας.
2. Η επιτροπή αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προετοιµασία
των αποφάσεων σχετικά µε τις αποδοχές, περιλαµβανοµένων
όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαµβανόµενους κινδύνους
και τη διαχείρισή τους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαµβάνονται από
το Διοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής
αποδοχών είναι µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
του ιδρύµατος. Κατά την προετοιµασία των ως άνω αποφάσεων,
η επιτροπή αποδοχών λαµβάνει υπόψη τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των µετόχων, των επενδυτών και άλλων εµπλεκοµένων
µερών σε σχέση µε το ίδρυµα, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον.
Άρθρο 88
Τήρηση ιστοτόπου σχετικά µε την εταιρική
διακυβέρνηση και τις αποδοχές
(άρθρο 96 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα που τηρούν ιστότοπο εξηγούν σε ειδικό χώρο
αυτού µε ποιο τρόπο συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις των
διατάξεων άρθρων 80 έως 87.
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Άρθρο 89
Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης
(άρθρο 97 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια που παρατίθενται στο
άρθρο 90, εξετάζει τις ρυθµίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα για τη
συµµόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εφαρµογή του παρόντος νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013. Προς το σκοπό αυτόν αξιολογεί:
α) κινδύνους τους οποίους τα ιδρύµατα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν,
β) κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα εξ αιτίας του ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη τον
προσδιορισµό και τη µέτρηση του συστηµικού κινδύνου δυνάµει
του άρθρου 23 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 ή των συστάσεων του ΕΣΣΚ όπου απαιτείται, και
γ) κινδύνους που εντοπίζονται κατά τις ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, το
εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων ενός ιδρύµατος.
2. Το πεδίο εφαρµογής της εξέτασης και αξιολόγησης της
προηγούµενης παραγράφου θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
του παρόντος νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
3. Βάσει της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει κατά
πόσο οι ρυθµίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα, καθώς και τα ίδια κεφάλαιά
τους και η ρευστότητά τους εξασφαλίζουν τη συνετή διαχείριση
και την κάλυψη των κινδύνων τους.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει µε απόφασή της τη συχνότητα και το εύρος της εξέτασης και αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
συνεκτιµώντας το µέγεθος, τη συστηµική σπουδαιότητα, τη
φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
του συγκεκριµένου ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή
της αναλογικότητας. Η εξέταση και αξιολόγηση επικαιροποιείται
τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τα ιδρύµατα που καλύπτονται
από το πρόγραµµα εποπτικής εξέτασης της παραγράφου 2 του
άρθρου 91.
5. Σε περίπτωση που ίδρυµα ενέχει συστηµικό κίνδυνο σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει
αµελλητί την ΕΑΤ σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εποπτικής
διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης.
Άρθρο 90
Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση
και αξιολόγηση
(άρθρο 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης που πραγµατοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάµει του άρθρου 89, επιπλέον του πιστωτικού,
του λειτουργικού και του κινδύνου αγοράς καλύπτει τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
α) τα αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων
καταστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 177 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 που πραγµατοποιούνται από τα ιδρύµατα που
εφαρµόζουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθµίσεων,
β) το βαθµό έκθεσης των ιδρυµάτων, καθώς και τη διαχείριση
του κινδύνου συγκέντρωσης, περιλαµβανοµένης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις των άρθρων 387 έως 403 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και του άρθρου 73 του παρόντος
νόµου,
γ) την αρτιότητα, την καταλληλότητα και τον τρόπο εφαρµογής των πολιτικών και διαδικασιών των ιδρυµάτων για τη διαχείριση του υπολειπόµενου κινδύνου που συνδέεται µε τη χρήση
αναγνωρισµένων τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου,
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δ) το βαθµό επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος σε
σχέση µε στοιχεία ενεργητικού που έχει τιτλοποιήσει, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής σηµασίας της συναλλαγής και του
βαθµού κατά τον οποίο έχει επιτευχθεί η µεταφορά του κινδύνου,
ε) την έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας που αναλαµβάνουν τα
ιδρύµατα και τη µέτρηση και διαχείριση αυτού, περιλαµβανοµένων των αναλύσεων εναλλακτικών σεναρίων, της διαχείρισης τεχνικών µείωσης του κινδύνου (ειδικά το επίπεδο, τη σύνθεση και
την ποιότητα των αποθεµάτων ρευστότητας) και αποτελεσµατικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης,
στ) τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης και τον τρόπο µε τον
οποίο οι επιπτώσεις αυτές ενσωµατώνονται στο σύστηµα µέτρησης κινδύνων,
ζ) τα αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων
καταστάσεων που πραγµατοποιούν τα ιδρύµατα που χρησιµοποιούν εσωτερικό υπόδειγµα για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κίνδυνο αγοράς βάσει των άρθρων 362 έως
377 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
η) τη γεωγραφική θέση των ανοιγµάτων των ιδρυµάτων,
θ) το επιχειρηµατικό µοντέλο του ιδρύµατος,
ι) την αξιολόγηση του συστηµικού κινδύνου, σύµφωνα µε τα
κριτήρια του άρθρου 89 του παρόντος νόµου.
2. Για τους σκοπούς της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς διεξάγει σε τακτά διαστήµατα συνολική εκτίµηση της γενικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας από τα
ιδρύµατα και προάγει την ανάπτυξη αξιόπιστων εσωτερικών µεθοδολογιών. Κατά τη διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεκτιµά
το ρόλο που διαδραµατίζουν τα ιδρύµατα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει επίσης υπόψη τον ενδεχόµενο αντίκτυπο των
αποφάσεών της στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όλων των άλλων κρατών-µελών.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει το βαθµό κατά τον οποίο ένα ίδρυµα έχει παράσχει έµµεση
υποστήριξη σε µια τιτλοποίηση. Αν διαπιστωθεί ότι το ίδρυµα έχει
παράσχει πάνω από µία φορά έµµεση υποστήριξη σε τιτλοποίηση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να αντιµετωπίζει την αυξηµένη
προσδοκία ότι το ίδρυµα θα παράσχει και µελλοντικά υποστήριξη
στις τιτλοποιήσεις του και ως εκ τούτου δεν θα µπορέσει να επιτύχει ουσιαστική µεταφορά κινδύνου.
4. Για τους σκοπούς της εποπτικής αξιολόγησης που πρέπει
να γίνει βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 89, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν οι αναπροσαρµογές της αξίας που έχουν πραγµατοποιηθεί για θέσεις ή
χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, σύµφωνα µε το
άρθρο 105 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, επιτρέπουν
στο ίδρυµα να πωλήσει ή να αντισταθµίσει τις θέσεις του σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς σηµαντικές ζηµίες υπό κανονικές
συνθήκες αγοράς.
5. Η εποπτική αξιολόγηση που πραγµατοποιεί η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει τον κίνδυνο
επιτοκίου τον οποίο αναλαµβάνουν τα ιδρύµατα και ο οποίος
απορρέει από τις µη σχετιζόµενες µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους. Μέτρα θα απαιτηθούν τουλάχιστον
στην περίπτωση ιδρυµάτων που η µείωση είναι µεγαλύτερη του
20% των ιδίων κεφαλαίων τους ως αποτέλεσµα αιφνίδιας και µη
αναµενόµενης µεταβολής των επιτοκίων κατά 200 µονάδες
βάσης ή µεταβολής των επιτοκίων κατά τα οριζόµενα σε κατευθυντήριες γραµµές της ΕΑΤ.
6. Η εποπτική αξιολόγηση που διενεργείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει την
έκθεση των ιδρυµάτων στον κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης
όπως αυτός προσεγγίζεται από δείκτες υπερβολικής µόχλευσης, περιλαµβανοµένου του δείκτη µόχλευσης σύµφωνα µε το
άρθρο 429 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Για τον προσδιορισµό του αποδεκτού επιπέδου του δείκτη µόχλευσης των
ιδρυµάτων και των στρατηγικών, διαδικασιών και µηχανισµών
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που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα για τη διαχείριση του κινδύνου
υπερβολικής µόχλευσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο
αυτών.
7. Η εποπτική αξιολόγηση που πραγµατοποιεί η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης των ιδρυµάτων, την εταιρική τους
φιλοσοφία και αξίες, καθώς και την ικανότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Κατά την
εποπτική αξιολόγηση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τουλάχιστον πρόσβαση στα θέµατα προς συζήτηση και στα συνοδευτικά έγγραφα των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών αυτού, καθώς και στα
αποτελέσµατα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της
επίδοσης του Διοικητικού Συµβουλίου.

των δραστηριοτήτων που ασκούν τα υποκαταστήµατα ιδρυµάτων στο έδαφός τους σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
53.
Άρθρο 92
Εποπτικές ασκήσεις προσοµοίωσης
ακραίων καταστάσεων
(άρθρο 100 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί τις ενδεδειγµένες, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, εποπτικές
ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στα ιδρύµατα
που εποπτεύει, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εποπτικής
αξιολόγησης του άρθρου 89.

Άρθρο 91
Πρόγραµµα εποπτικής εξέτασης
(άρθρο 99 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Άρθρο 93
Αξιολόγηση της άδειας χρήσης εσωτερικών
προσεγγίσεων σε διαρκή βάση
(άρθρο 101 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εφαρµόζει πρόγραµµα εποπτικής εξέτασης τουλάχιστον µία
φορά το χρόνο για τα ιδρύµατα που εποπτεύει. Το εν λόγω πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης
σύµφωνα µε το άρθρο 89. Το πρόγραµµα εποπτικής εξέτασης
περιλαµβάνει τα εξής:
α) ένδειξη του τρόπου µε τον οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σκοπεύει να ασκήσει τα εποπτικά
καθήκοντά της και να κατανείµει τους πόρους της,
β) προσδιορισµό των ιδρυµάτων που πρόκειται να τεθούν σε
καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας και τα µέτρα που λαµβάνονται
για τους σκοπούς άσκησης αυτής όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
γ) σχέδιο επιτόπιων ελέγχων των ιδρυµάτων, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων και θυγατρικών αυτών που βρίσκονται σε άλλα κράτη-µέλη, σύµφωνα µε τα άρθρα 53, 112 και 115,
δ) στο πλαίσιο των προβλεπόµενων στο άρθρο 47, τον επιτόπιο έλεγχο των θυγατρικών επιχειρήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων που υπόκεινται στην εποπτεία της σε ενοποιηµένη βάση,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας αυτής.
2. Τα προγράµµατα εποπτικής εξέτασης περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα ιδρύµατα:
α) ιδρύµατα για τα οποία τα αποτελέσµατα των ασκήσεων
προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων των περιπτώσεων α’ και
ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 90 και του άρθρου 92 ή τα
αποτελέσµατα της εποπτικής αξιολόγησης βάσει του άρθρου 89
παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σηµαντικών κινδύνων ως
προς την απαιτούµενη σε διαρκή βάση χρηµατοοικονοµική τους
ευρωστία ή για την µη συµµόρφωση προς τον παρόντα νόµο τον
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) ιδρύµατα που ενέχουν συστηµικό κίνδυνο για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
γ) οποιαδήποτε άλλα ιδρύµατα για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το κρίνει αναγκαίο.
3. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, σύµφωνα µε το άρθρο 89, λαµβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα µέτρα:
α) αύξηση του αριθµού ή της συχνότητας των επιτόπιων ελέγχων του ιδρύµατος,
β) µόνιµη παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ίδρυµα,
γ) υποβολή πρόσθετων ή συχνότερων εποπτικών αναφορών
από το ίδρυµα,
δ) πρόσθετες ή συχνότερες αξιολογήσεις του λειτουργικού,
στρατηγικού ή επιχειρηµατικού σχεδίου του ιδρύµατος,
ε) θεµατικές εξετάσεις για την παρακολούθηση συγκεκριµένων κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν.
4. Η υιοθέτηση προγράµµατος εποπτικής εξέτασης από την
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης δεν εµποδίζει
τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής να διενεργούν, κατά περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναθεωρεί τακτικά και τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη τη συµµόρφωση των ιδρυµάτων προς τις απαιτήσεις αναφορικά µε τις
εσωτερικές προσεγγίσεις που απαιτούν τη χορήγηση άδειας από
την αρµόδια αρχή προτού χρησιµοποιηθούν οι εν λόγω προσεγγίσεις για τον υπολογισµό των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων
σύµφωνα µε τα άρθρα 92 έως 386 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε αλλαγές στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του ιδρύµατος και στην εφαρµογή αυτών
των προσεγγίσεων σε νέα προϊόντα. Όταν εντοπίζονται σηµαντικές ελλείψεις στην αποτύπωση των κινδύνων του ιδρύµατος µε
την εσωτερική προσέγγιση που χρησιµοποιείται, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι αυτές
διορθώνονται ή λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση
των επιπτώσεών τους, περιλαµβανοµένης της επιβολής υψηλότερων πολλαπλασιαστικών συντελεστών ή της επιβολής κεφαλαιακών προσαυξήσεων ή της λήψης άλλων κατάλληλων και
αποτελεσµατικών µέτρων.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ειδικότερα εξετάζει και αξιολογεί κατά πόσο το ίδρυµα χρησιµοποιεί άρτια αναπτυγµένες και επικαιροποιηµένες τεχνικές και
πρακτικές για τις εν λόγω προσεγγίσεις.
3. Αν σε εσωτερικό υπόδειγµα για τον κίνδυνο αγοράς, παρουσιάζεται πλήθος υπερβάσεων όπως αυτές που αναφέρονται
στο άρθρο 366 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 που υποδηλώνουν ότι το υπόδειγµα δεν είναι ή δεν είναι πλέον επαρκώς
ακριβές, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ανακαλεί την άδεια χρήσης του εσωτερικού µοντέλου ή επιβάλλει µε απόφασή της κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί ότι το µοντέλο θα βελτιωθεί άµεσα.
4. Εφόσον ένα ίδρυµα έχει λάβει άδεια να εφαρµόζει προσέγγιση που απαιτεί την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος ή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν από τη χρήση της εν λόγω προσέγγισης για τον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
σύµφωνα µε τα άρθρα 92 έως 386 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 αλλά δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της προσέγγισης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά από το ίδρυµα είτε να της αποδείξει
ότι η µη συµµόρφωσή του δεν είναι ουσιώδης κατά περίπτωση
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είτε να καταθέσει σχέδιο για την έγκαιρη αποκατάσταση της συµµόρφωσης
προς τις απαιτήσεις και να ορίσει προθεσµία εφαρµογής της. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί να
γίνουν βελτιώσεις στο σχέδιο αν αυτό δεν αναµένεται να φέρει
πλήρη συµµόρφωση ή αν η προθεσµία είναι ακατάλληλη. Αν το
ίδρυµα δεν πιθανολογείται ότι θα συµµορφωθεί εντός καθορισµένης προθεσµίας και, κατά περίπτωση, δεν έχει αποδείξει
επαρκώς ότι οι επιπτώσεις από τη µη συµµόρφωση είναι επουσιώδεις, η άδεια χρήσης της προσέγγισης ανακαλείται ή περιορίζεται στα τµήµατα στα οποία υπάρχει συµµόρφωση ή αυτή
είναι εφικτή εντός εύλογης προθεσµίας.
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5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη την ανάλυση και τα συγκριτικά κριτήρια της ΕΑΤ
για την αξιολόγηση των αδειών χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων.
Άρθρο 94
Προληπτικά εποπτικά µέτρα
(άρθρο 102 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
απαιτεί από κάθε ίδρυµα να λαµβάνει εγκαίρως τα απαραίτητα
µέτρα για να αντιµετωπίσει προβλήµατα στις εξής καταστάσεις:
α) όταν το ίδρυµα δεν τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος
νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
έχει επαρκείς ενδείξεις ότι το ίδρυµα δεν θα συµµορφωθεί προς
τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 εντός των επόµενων δώδεκα (12) µηνών.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις εξουσίες της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται εκείνες που αναφέρονται στο
άρθρο 96.
Άρθρο 95
Εφαρµογή προληπτικών εποπτικών µέτρων
σε ιδρύµατα µε παρόµοια προφίλ κινδύνου
(άρθρο 103 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει δυνάµει του άρθρου 89 ότι τα ιδρύµατα µε παρόµοια προφίλ κινδύνου, όπως παρόµοια επιχειρηµατικά µοντέλα
ή γεωγραφική θέση των ανοιγµάτων, εκτίθενται ή ενδέχεται να
εκτεθούν σε παρόµοιους κινδύνους ή µπορεί να ενέχουν παρόµοιους κινδύνους για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µπορεί να
εφαρµόζει κατά πανοµοιότυπο ή παρόµοιο τρόπο τη διαδικασία
εποπτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 89 στα εν
λόγω ιδρύµατα. Για το σκοπό αυτόν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλλει µε απόφασή της
στα εν λόγω ιδρύµατα απαιτήσεις δυνάµει του παρόντος νόµου
και δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 κατά πανοµοιότυπο ή παρόµοιο τρόπο, περιλαµβανοµένων ειδικότερα των
εποπτικών εξουσιών δυνάµει των άρθρων 96, 98 και 99. Οι κατηγορίες ιδρυµάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπορεί
να καθορίζονται ειδικότερα σύµφωνα µε τα κριτήρια της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 90.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την ΕΑΤ όταν θέτει σε εφαρµογή την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 96
Εποπτικές εξουσίες
(άρθρο 104 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 89 της παραγράφου 4 του
άρθρου 90, της παραγράφου 4 του άρθρου 93, των άρθρων 94
και 95 του παρόντος νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) την τήρηση ιδίων κεφαλαίων καθ’ υπέρβαση των ελαχίστων
όπως ορίζονται στα άρθρα 121 έως 132 του παρόντος νόµου και
στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και αφορούν στοιχεία κινδύνων και κινδύνους που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 του
εν λόγω Κανονισµού,
β) τη βελτίωση των ρυθµίσεων, διαδικασιών, µηχανισµών και
στρατηγικών που εφαρµόζονται µε βάση τα άρθρα 65 και 66,
γ) την υποβολή σχεδίου για τη συµµόρφωση µε τις εποπτικές
απαιτήσεις εκ του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, και µε ορισµό προθεσµίας για την εφαρµογή του,
καθώς επίσης την υποβολή βελτιώσεων του εν λόγω σχεδίου
όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής και την προθεσµία εφαρµογής
του,
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δ) την εφαρµογή ειδικής, από απόψεως κεφαλαιακής επάρκειας, πολιτικής προβλέψεων ή διαχείρισης των στοιχείων του
ενεργητικού,
ε) τον περιορισµό ή την τήρηση ορίων ως προς το είδος και
την έκταση των δραστηριοτήτων τους ή το δίκτυό τους ή την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού τους ή την παύση δραστηριοτήτων που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο για την ευρωστία ενός
ιδρύµατος,
στ) τη µείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήµατα των ιδρυµάτων,
ζ) τον περιορισµό των µεταβλητών αποδοχών ως ποσοστού
του συνόλου των καθαρών αποτελεσµάτων σε περιπτώσεις όπου
το ύψος των ως άνω αποδοχών δεν συµβάλει στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης,
η) την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων µέσω αποθεµατοποίησης
κερδών,
θ) τον περιορισµό ή την απαγόρευση της διανοµής κερδών
από ένα ίδρυµα στους µετόχους ή καταβολής τόκων στους κατόχους πρόσθετων µέσων της κατηγορίας 1, εφόσον η απαγόρευση δεν συνιστά γεγονός αφερεγγυότητας του ιδρύµατος,
ι) την υποβολή πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα,
ια) την πρόβλεψη ειδικών απαιτήσεων ρευστότητας, περιλαµβανοµένων των περιορισµών στις αναντιστοιχίες ληκτότητας µεταξύ ενεργητικού και παθητικού,
ιβ) την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών,
ιγ) τη λήψη προηγούµενης έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διενέργεια συναλλαγών που κατά την κρίση της
είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος. Η δυνατότητα αυτή ασκείται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες,
ιδ) την αύξηση κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε
το άρθρο 136.
2. Οι πρόσθετες απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ένα ίδρυµα δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 65 και
66 του παρόντος νόµου ή του άρθρου 393 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013,
β) οι κίνδυνοι ή στοιχεία κινδύνων δεν καλύπτονται από τις
απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 121
έως 132 του παρόντος νόµου ή στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
575/2013,
γ) όταν η εφαρµογή άλλων διοικητικών µέτρων µόνο δεν πιθανολογείται ότι θα βελτιώσει επαρκώς τις ρυθµίσεις, τις διαδικασίες, τους µηχανισµούς και τις στρατηγικές του ιδρύµατος εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος,
δ) η επανεξέταση, που διενεργείται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 90 ή την παράγραφο 4 του άρθρου 93, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πληµµελής συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις των οικείων διατάξεων ενδέχεται να οδηγήσει σε υποεκτίµηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων,
ε) οι κίνδυνοι ενδέχεται να υποεκτιµηθούν παρά τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου και του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή
στ) το ίδρυµα υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 377 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ότι τα αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων
του άρθρου υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του για το χαρτοφυλάκιο διαπραγµάτευσης συσχετίσεων
(correlation trading portfolio).
3. Κατά τον καθορισµό του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο της εξέτασης και αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 89 έως 93, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί
κατά πόσον, για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους ένα
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ίδρυµα έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει, απαιτείται η τήρηση ιδίων κεφαλαίων υψηλότερων του ελάχιστου ύψους το
οποίο ορίζεται µε τις εκάστοτε γενικής ισχύος αποφάσεις περί
κεφαλαιακής επάρκειας. Για την αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται
υπόψη τα ακόλουθα:
α) τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης του ιδρύµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 65,
β) οι εσωτερικές ρυθµίσεις, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί
του ιδρύµατος όπως ορίζονται στο άρθρο 66,
γ) το αποτέλεσµα της εποπτικής αξιολόγησης που διενεργείται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 89 ή 93,
δ) η αξιολόγηση του συστηµικού κινδύνου.
Άρθρο 97
Ορισµός αρµόδιας αρχής για την εφαρµογή
των άρθρων 412 και 413 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Τηρουµένων των προβλέψεων των άρθρων 412 και 413 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θεσπίζει γενικούς κανόνες για
τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας και τις απαιτήσεις σταθερής χρηµατοδότησης.
Άρθρο 98
Ειδικές απαιτήσεις ρευστότητας
(άρθρο 105 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τον καθορισµό του κατάλληλου επιπέδου των απαιτήσεων ρευστότητας στο πλαίσιο της εξέτασης και αξιολόγησης
που διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 89 έως 93, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιµά κατά πόσον
είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιβολή ειδικής απαίτησης ρευστότητας, για την κάλυψη των κινδύνων ρευστότητας στους οποίους
εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί ένα ίδρυµα, λαµβάνοντας υπόψη
τα ακόλουθα:
α) το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό µοντέλο του ιδρύµατος,
β) τις ρυθµίσεις, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς του
ιδρύµατος που αναφέρονται στα άρθρα 66 έως 88 και ειδικότερα
στο άρθρο 78,
γ) το αποτέλεσµα της αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα
µε το άρθρο 89,
δ) το συστηµικό κίνδυνο ρευστότητας που απειλεί τις χρηµατοοικονοµικές αγορές.
2. Ειδικότερα, µε την επιφύλαξη του άρθρου 59, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει την ανάγκη
εφαρµογής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων,
που περιλαµβάνουν οικονοµικές επιβαρύνσεις το ύψος των
οποίων σε γενικές γραµµές σχετίζεται µε τη διαφορά µεταξύ της
πραγµατικής θέσης ρευστότητας του ιδρύµατος και των απαιτήσεων ρευστότητας και σταθερής χρηµατοδότησης που θεσπίζονται σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.
Άρθρο 99
Ειδικές απαιτήσεις δηµοσιοποίησης
(άρθρο 106 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα δηµοσιοποιούν τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 431 έως 455 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
2. Με απόφασή της η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί:
α) να απαιτεί µεγαλύτερη συχνότητα για µία ή περισσότερες
από τις ως άνω πληροφορίες,
β) να θέτει προθεσµίες δηµοσιοποίησης,
γ) να ορίζει µέσα και τόπους δηµοσιοποίησης, διαφορετικά
από εκείνα που ισχύουν για τις ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ιδρυµάτων.
3. Οι µητρικές επιχειρήσεις ιδρυµάτων που υπόκεινται στην
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δηµοσιοποιούν σε ετήσια βάση, είτε ως πλήρες κείµενο

είτε µε αναφορές σε αντίστοιχα στοιχεία, περιγραφή της νοµικής
δοµής καθώς και της εταιρικής διακυβέρνησης και της οργανωτικής δοµής του οµίλου σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 1 του άρθρου 66 και την παράγραφο 2
του άρθρου 102.
Άρθρο 100
Συνέπεια µεταξύ των εποπτικών εξετάσεων,
αξιολογήσεων και των εποπτικών µέτρων
(άρθρο 107 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει την ΕΑΤ για:
α) τη λειτουργία της εποπτικής διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης του άρθρου 89,
β) τη µεθοδολογία που ακολουθεί για τη λήψη αποφάσεων
σύµφωνα µε τα άρθρα 90, 92, 93, 94, 96 και 98 του παρόντος
νόµου σχετικά µε τη διαδικασία της περίπτωσης α’.
2. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρίνεται σε αιτήµατα της ΕΑΤ περί παροχής πρόσθετων πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 35 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 τηρουµένης της αρχής της
αναλογικότητας.
Άρθρο 101
Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας
Εσωτερικού Κεφαλαίου
(άρθρο 108 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Κάθε ίδρυµα που δεν είναι ούτε θυγατρική στην Ελλάδα
ούτε µητρική επιχείρηση, και κάθε ίδρυµα που δεν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο
άρθρο 65 του παρόντος νόµου σε ατοµική βάση. Η Τράπεζα της
Ελλάδος µπορεί να εξαιρεί από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
άρθρο 73 του παρόντος νόµου πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Αν γίνει χρήση
της εξαίρεσης του άρθρου 15 του ως άνω Κανονισµού οι απαιτήσεις του άρθρου 65 του παρόντος νόµου ισχύουν σε ατοµική
βάση.
2. Τα µητρικά ιδρύµατα τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του παρόντος νόµου, στο µέτρο και µε τον
τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 18 έως 24 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 σε ενοποιηµένη βάση.
3. Τα ιδρύµατα που είναι υπό τον έλεγχο µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών σε κράτος-µέλος τηρούν τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 του παρόντος
νόµου στη βάση της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της
εν λόγω χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, στο µέτρο και µε τον
τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 18 έως 24 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013.
Όπου περισσότερα από ένα ιδρύµατα είναι υπό τον έλεγχο µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µητρικής µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών σε κράτος-µέλος, το
πρώτο εδάφιο ισχύει µόνο για το ίδρυµα για το οποίο η εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 104.
4. Τα θυγατρικά ιδρύµατα εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του άρθρου 65 σε υποενοποιηµένη βάση εφόσον τα εν λόγω ιδρύµατα
ή η µητρική επιχείρηση αυτών, όταν αυτή είναι χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, έχουν ως θυγατρική τους σε τρίτη χώρα ή κατέχουν
συµµετοχή σε ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του
ν. 3455/2006.
Άρθρο 102
Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ιδρυµάτων
(άρθρο 109 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 2 ΜΑΪΟΥ 2014

1. Τα ιδρύµατα συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 88 του παρόντος νόµου σε ατοµική
βάση, εκτός αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Οι µητρικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές που υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου τηρούν τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 88 σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη βάση, διασφαλίζουν ότι οι ρυθµίσεις, οι διαδικασίες και
οι µηχανισµοί που απαιτούνται από τα άρθρα 66 έως 88 είναι συνεπείς και ορθά ενσωµατωµένες και ότι οποιαδήποτε δεδοµένα
και στοιχεία που σχετίζονται µε το σκοπό της εποπτείας µπορούν
να παρασχεθούν. Ιδίως, θεσπίζουν στις θυγατρικές τους που δεν
υπόκεινται στον παρόντα νόµο τις οικείες ρυθµίσεις, διαδικασίες
και µηχανισµούς που είναι συνεπείς και κατάλληλα ενσωµατωµένοι. Οι εν λόγω θυγατρικές είναι σε θέση να παρέχουν όλα τα
δεδοµένα και τις πληροφορίες που αφορούν την εποπτεία.
3. Οι απορρέουσες από τα άρθρα 66 έως 88 υποχρεώσεις που
αφορούν θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται οι
ίδιες στον παρόντα νόµο, δεν ισχύουν αν το µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ ή τα ιδρύµατα υπό τον έλεγχο µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ
ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών
εγκατεστηµένης στην ΕΕ αποδεικνύουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η εφαρµογή των ανωτέρω άρθρων αντίκειται στη νοµοθεσία της τρίτης χώρας στην
οποία είναι εγκατεστηµένη η θυγατρική.
Άρθρο 103
Εποπτική Διαδικασία Εξέτασης και Αξιολόγησης
και εποπτικά µέτρα
(άρθρο 110 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εφαρµόζει την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης
των άρθρων 89 έως 93, καθώς και τα εποπτικά µέτρα των άρθρων 94 έως 100 του παρόντος νόµου σύµφωνα µε το επίπεδο
εφαρµογής των απαιτήσεων που ορίζονται στα άρθρα 6 έως 24
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
2. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέψει την εξαίρεση από
τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
οι απαιτήσεις του άρθρου 89 του παρόντος νόµου ισχύουν για
την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων σε ατοµική βάση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 104
Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας
(άρθρο 111 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην
ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αν αυτή χορήγησε
στο εν λόγω ίδρυµα την άδεια λειτουργίας. Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτοςµέλος ή µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση των θυγατρικών στην Ελλάδα ασκείται από
την αρµόδια αρχή που χορήγησε στην εν λόγω µητρική επιχείρηση την άδεια λειτουργίας.
2. Όταν η µητρική επιχείρηση ενός ιδρύµατος που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα είναι µητρική χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε ένα κράτος-µέλος ή µητρική
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. α) Στην περίπτωση κατά την οποία ιδρύµατα που έχουν
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λάβει άδεια λειτουργίας σε περισσότερα του ενός κράτη-µέλη,
περιλαµβανοµένης της Ελλάδας, έχουν ως µητρική επιχείρηση
την ίδια µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, την ίδια
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος, την ίδια µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή την ίδια µητρική
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση του θυγατρικού ιδρύµατος στην Ελλάδα ασκείται από την αρµόδια αρχή του ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος-µέλος στο
οποίο συστάθηκε η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών. Αν η εν λόγω µητρική επιχείρηση έχει συσταθεί στην Ελλάδα η αρµοδιότητα της
εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
β) Όταν πρόκειται για µητρικές επιχειρήσεις ιδρυµάτων τα
οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε δύο ή περισσότερα
κράτη-µέλη περιλαµβανοµένης της Ελλάδας και εφόσον οι εν
λόγω µητρικές επιχειρήσεις περιλαµβάνουν περισσότερες της
µιας χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών µε κεντρικά γραφεία σε διαφορετικά κράτη-µέλη και εφόσον υπάρχει πιστωτικό ίδρυµα σε
καθένα από τα εν λόγω κράτη-µέλη, η εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση ασκείται από την αρµόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος
µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού. Εάν το µεγαλύτερο ισολογισµό διαθέτει το πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα, η εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Όταν πρόκειται για περισσότερα ιδρύµατα που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβανοµένης
της Ελλάδας και έχουν ως µητρική επιχείρηση την ίδια χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών και όταν κανένα από τα εν λόγω ιδρύµατα δεν
έχει άδεια λειτουργίας στο κράτος-µέλος στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια αρχή που χορήγησε
την άδεια λειτουργίας στο ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, το οποίο, για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, θεωρείται ως το ίδρυµα το ελεγχόµενο από µητρική χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή µητρική µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην
ΕΕ. Όταν το ίδρυµα αυτό έχει έδρα στην Ελλάδα η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεσπίζει τις απαιτούµενες ρυθµίσεις για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και ελέγχει τη συµµόρφωση των
υποκείµενων σε αυτήν επιχειρήσεων προς τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον παρόντα νόµο.
6. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, κοινή συναινέσει µε τις υπόλοιπες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές, να παρεκκλίνει από τα
κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 αν η εφαρµογή τους αντενδείκνυται, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδρύµατα και
τη σχετική σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους στις διάφορες χώρες, και να αναθέσει σε άλλη αρµόδια αρχή ή να αναλάβει
η ίδια την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση. Στις περιπτώσεις αυτές, προτού λάβει τέτοια απόφαση, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στο µητρικό
ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ, στη µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών που είναι εγκατεστηµένη στην ΕΕ,
στη µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών που
είναι εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή στο ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να εκφέρει
γνώµη σχετικά µε την απόφαση αυτή.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΑΤ τις συµφωνίες που υπάγονται στις διατάξεις
της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 105
Συντονισµός εποπτικών δραστηριοτήτων από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας
(άρθρο 112 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Επιπρόσθετα στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον
παρόντα νόµο και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κατά
περίπτωση αρχή ενοποιηµένης εποπτείας:
α) συντονίζει τη συγκέντρωση και τη γνωστοποίηση στις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών των σχετικών ή ουσιωδών πληροφοριών σε περίοδο οµαλής λειτουργίας
(going concern), καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις,
β) προγραµµατίζει και συντονίζει τις εποπτικές δραστηριότητες σε περίοδο οµαλής λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα
άρθρα 104 έως 120, σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές,
γ) προγραµµατίζει και συντονίζει τις εποπτικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές και,
εφόσον απαιτείται, µε τις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, κατά το
στάδιο προετοιµασίας για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κατά τη διάρκειά τους, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που σηµειώνονται αρνητικές εξελίξεις σε ιδρύµατα ή
σε χρηµατοοικονοµικές αγορές χρησιµοποιώντας, κατά το δυνατόν, προκαθορισµένους διαύλους επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της διαχείρισης κρίσεων.
2. Αν η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αδυνατεί να εκτελέσει
τα καθήκοντα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή
αν οι αρµόδιες αρχές δεν συνεργάζονται µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας στο βαθµό που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή στην πρώτη περίπτωση
ή ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή
της δυνάµει του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010.
3. Ο προγραµµατισµός και συντονισµός των εποπτικών δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει ειδικά µέτρα που
αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
110 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 110,
τη διεξαγωγή κοινών αξιολογήσεων, την εφαρµογή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης και την ενηµέρωση του κοινού.
Άρθρο 106
Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυµα
(άρθρο 113 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας είτε ως αρµόδια αρχή που
είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία θυγατρικών ενός µητρικού
ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µιας
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να καταλήξει σε κοινή απόφαση µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές
όσον αφορά τα εξής:
α) την εφαρµογή των άρθρων 65 και 89 για να καθοριστεί η
επάρκεια του ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση
που βρίσκονται στην κατοχή του οµίλου ιδρυµάτων σχετικά µε
την οικονοµική κατάστασή του και το προφίλ κινδύνου και συνεπώς το απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρµογή
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 96 σε κάθε
επιχείρηση του οµίλου και σε ενοποιηµένη βάση,
β) µέτρα για την αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων και ουσιωδών ευρηµάτων που αφορούν την εποπτεία ρευστότητας,
συµπεριλαµβανοµένων όσων αφορούν την επάρκεια του οργανισµού και την αντιµετώπιση κινδύνων όπως απαιτείται σύµφωνα
µε το άρθρο 78 και όσων αφορούν την ανάγκη ειδικών απαιτήσεων ρευστότητας για το συγκεκριµένο ίδρυµα σύµφωνα µε το
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άρθρο 98.
2. α) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 λαµβάνονται:
αα) για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1,
εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή έκθεσης εκ µέρους
της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας προς τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές, η οποία περιλαµβάνει την αξιολόγηση κινδύνου
του οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα 65 και 89 και την περίπτωση
α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 96,
ββ) για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση β’, εντός
ενός µηνός από την υποβολή έκθεσης εκ µέρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, η οποία περιλαµβάνει την αξιολόγηση του
προφίλ κινδύνου ρευστότητας του οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα
78 και 98.
β) Οι κοινές αποφάσεις λαµβάνουν επίσης δεόντως υπόψη την
εκτίµηση κινδύνου των θυγατρικών που διενεργείται από τις σχετικές αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα άρθρα 65 και 89.
γ) Οι κοινές αποφάσεις ενσωµατώνονται σε ένα έγγραφο µε
πλήρη αιτιολόγηση και χορηγούνται στο µητρικό ίδρυµα που
είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος ή
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
Σε περίπτωση διαφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συµβουλεύεται την ΕΑΤ, αν αυτό ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη εµπλεκόµενη αρµόδια αρχή. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας µπορεί επίσης
να συµβουλευτεί την ΕΑΤ αυτεπάγγελτα.
3. α) Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρµόδιες αρχές
εντός των περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων
65, 78 και 89, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου
96 και του άρθρου 98 λαµβάνεται σε ενοποιηµένη βάση από την
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας έπειτα από τη δέουσα συνεκτίµηση της αξιολόγησης κινδύνου που έχουν πραγµατοποιήσει για
τις θυγατρικές οι σχετικές αρµόδιες αρχές. Αν στο τέλος των
προθεσµιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οποιαδήποτε
από τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει το θέµα
στην ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αναβάλλει την απόφασή της και περιµένει την απόφαση της ΕΑΤ σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ανωτέρω Κανονισµού, και στη
συνέχεια λαµβάνει απόφαση που συνάδει µε την απόφαση της
ΕΑΤ. Οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρούνται ως περίοδοι συµβιβασµού, υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η ΕΑΤ
αποφασίζει εντός ενός µηνός. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην
ΕΑΤ µετά τη λήξη της τετράµηνης περιόδου ή της περιόδου ενός
µηνός, κατά περίπτωση, ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
β) Η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 65, 78 και 89,
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 96 και του
άρθρου 98 λαµβάνεται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές που
είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των θυγατρικών ενός µητρικού
πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µιας µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ
ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών
εγκατεστηµένης στην ΕΕ σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση
έπειτα από δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που
έχει εκφράσει η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Αν στο τέλος οιασδήποτε από τις προθεσµίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε από τις αρµόδιες
αρχές έχει παραπέµψει στο θέµα στην ΕΑΤ, σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναβάλλει την απόφασή
της και περιµένει την απόφαση της ΕΑΤ σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ανωτέρω Κανονισµού, και στη συνέχεια λαµβάνει απόφαση που συνάδει µε την απόφαση της ΕΑΤ.
Οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρούνται
ως περίοδοι συµβιβασµού, υπό την έννοια που αποδίδεται στον
όρο στον Κανονισµό. Η ΕΑΤ αποφασίζει εντός ενός µηνός. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της τετράµηνης
περιόδου ή της περιόδου ενός µηνός, κατά περίπτωση, ή έπειτα
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από τη λήψη κοινής απόφασης.
γ) Οι αποφάσεις ενσωµατώνονται σε ένα έγγραφο µε πλήρη
αιτιολόγηση και λαµβάνουν υπόψη την εκτίµηση κινδύνου, τις
απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρµόδιων αρχών, όπως
αυτές εκφράστηκαν κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας σε όλες τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές
και στο µητρικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ.
δ) Αν έχει ληφθεί η γνώµη της ΕΑΤ, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη τις συστάσεις της
και αιτιολογεί τυχόν σηµαντική απόκλιση από αυτές.
4. α) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές
όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
β) Οι κοινές αποφάσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και
οποιαδήποτε απόφαση λαµβάνεται όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
προσαρµόζονται στα πρόσφατα δεδοµένα σε ετήσια βάση ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µητρικής χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ υποβάλλει γραπτή και πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση
προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, προκειµένου αυτή να προσαρµόσει στα πρόσφατα δεδοµένα την απόφαση για την εφαρµογή
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 96 και του
άρθρου 98. Στην τελευταία περίπτωση, η προσαρµογή στα πρόσφατα δεδοµένα µπορεί να αντιµετωπίζεται σε διµερή βάση µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ως αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και της αιτούσας αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 107
Απαιτούµενες πληροφορίες
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(άρθρο 114 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των καταστάσεων που περιγράφονται στο
άρθρο 18 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή κατάσταση µε
αρνητικές εξελίξεις σε χρηµατοοικονοµικές αγορές, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς και τη
σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος σε οποιοδήποτε από τα κράτη-µέλη όπου οντότητες του οµίλου έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας ή όπου έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα κατά το άρθρο 52 του παρόντος νόµου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα και µε το άρθρο
54 του παρόντος νόµου και µε τα άρθρα 63 και 67 του ν.
3606/2007, ειδοποιεί το συντοµότερο δυνατόν την ΕΑΤ, το ΕΣΣΚ
και τις αρχές που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα’, ββ’ και
δδ’ της περίπτωσης α’ και στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 54, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων αρχών των εµπλεκόµενων κρατών-µελών,
διαβιβάζοντας όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την
εκτέλεση των εργασιών τους. Στην περίπτωση που η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντιληφθεί επίσης
κατάσταση που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο, ειδοποιεί το
συντοµότερο δυνατόν τις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο
άρθρο 105. Στο µέτρο του δυνατού, η Τράπεζα της Ελλάδος και
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιούν υπάρχοντες διαύλους επικοινωνίας.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, όταν χρειάζεται πληροφορίες
που έχουν ήδη παρασχεθεί σε άλλη αρµόδια αρχή, επικοινωνεί
µε αυτήν, στο µέτρο του δυνατού, προκειµένου να αποφευχθεί
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η διπλή υποβολή πληροφοριών στις διάφορες αρχές που εµπλέκονται στην εποπτεία.
Άρθρο 108
Συµφωνίες συντονισµού και συνεργασίας
(άρθρο 115 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να καταστεί αποτελεσµατική η εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς συνάπτει έγγραφες συµφωνίες µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών-µελών για θέµατα συντονισµού και συνεργασίας. Βάσει των συµφωνιών αυτών µπορούν να ανατεθούν
πρόσθετα καθήκοντα στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και να
προσδιοριστούν διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και την εν
γένει συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων αρµόδιων αρχών.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί υπό την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας σε θυγατρική ιδρύµατος, να εκχωρεί, µε διµερή συµφωνία, και σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, την εποπτική της αρµοδιότητα στις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους-µέλους που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν το µητρικό ίδρυµα µε σκοπό οι
τελευταίες αρχές να αναλάβουν την εποπτεία της θυγατρικής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί τις συµφωνίες που υπάγονται στην παρούσα παράγραφο στην ΕΑΤ.
Άρθρο 109
Σώµατα εποπτών
(άρθρο 116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συστήνει σώµατα εποπτών για τη
διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στα
άρθρα 105 και 106 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 και,
µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων απορρήτου της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου και του ενωσιακού δικαίου, εξασφαλίζει,
κατά περίπτωση, κατάλληλο συντονισµό και συνεργασία µε τις
σχετικές εποπτικές αρχές τρίτων χωρών.
2. Τα σώµατα εποπτών παρέχουν ένα πλαίσιο συνεργασίας
µεταξύ της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, της ΕΑΤ και των
άλλων ενδιαφερόµενων αρµόδιων αρχών, για την εκτέλεση των
κάτωθι εργασιών:
α) ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους και µε την ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,
β) συµφωνία σχετικά µε την εκούσια ανάθεση εργασιών και
την εκούσια ανάθεση αρµοδιοτήτων, σε περιπτώσεις που αυτή
ενδείκνυται,
γ) καθορισµό προγραµµάτων εποπτικής αξιολόγησης του άρθρου 91 που βασίζονται σε εκτίµηση των κινδύνων του οµίλου
σύµφωνα µε το άρθρο 89,
δ) βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας µε αποφυγή των περιττών επικαλύψεων των εποπτικών απαιτήσεων, περιλαµβανοµένων των αιτηµάτων πληροφοριών που αναφέρονται
στο άρθρο 107 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 110,
ε) συνεπής εφαρµογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας
βάσει του παρόντος νόµου και βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 σε όλες τις οντότητες ενός οµίλου ιδρυµάτων, µε την
επιφύλαξη των διαθέσιµων στο ενωσιακό δίκαιο εναλλακτικών
επιλογών και διακριτικών ευχερειών,
στ) εφαρµογή της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 105, λαµβάνοντας υπόψη το έργο άλλων φορέων που
έχουν ενδεχοµένως δηµιουργηθεί στον τοµέα αυτόν.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά µε την ΕΑΤ και τις λοιπές αρµόδιες αρχές που
συµµετέχουν σε σώµα εποπτών. Οι απαιτήσεις απορρήτου βάσει
του άρθρου 54 του παρόντος νόµου και των άρθρων 63 και 67
του ν. 3606/2007 δεν εµποδίζουν την ανταλλαγή εµπιστευτικών
πληροφοριών µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, της ΕΑΤ και των αρµόδιων αρχών στο πλαίσιο
λειτουργίας των σωµάτων εποπτών. Η σύσταση και λειτουργία
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σωµάτων εποπτών δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις ευθύνες
των αρµόδιων αρχών δυνάµει του παρόντος νόµου, της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
4. Η σύσταση και η λειτουργία των σωµάτων εποπτών βασίζεται σε συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 108, οι οποίες
καθορίζονται εγγράφως έπειτα από διαβούλευση της αρχής
ενοποιηµένης εποπτείας µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.
5. Στα σώµατα εποπτών επιτρέπεται να συµµετέχουν οι αρµόδιες αρχές για την εποπτεία θυγατρικών ενός µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µιας µητρικής
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ, οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους-µέλους υποδοχής
όπου έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα όπως αναφέρονται στο άρθρο 52, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΣΚ κατά περίπτωση, καθώς και εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, εφόσον
συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων εµπιστευτικότητας που, κατά τη γνώµη όλων των αρµόδιων αρχών, είναι
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις κατά το Κεφάλαιο 1 Τµήµα ΙΙ της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άρθρα
54 και 58 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας:
α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του σώµατος εποπτών και
αποφασίζει ποιες αρµόδιες αρχές συµµετέχουν σε µια συνεδρίαση ή σε µία δραστηριότητα του σώµατος,
β) ενηµερώνει εκ των προτέρων και πλήρως όλα τα µέλη του
σώµατος σχετικά µε την οργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, τα
κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις κυριότερες δραστηριότητες
προς εξέταση,
γ) ενηµερώνει εγκαίρως και πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος
σχετικά µε τις ενέργειες που αναλαµβάνονται ή µε τα µέτρα που
λαµβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις.
7. Στην απόφαση που λαµβάνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτή ενεργεί ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συνεκτιµάται η σηµασία που η
εποπτική δραστηριότητα που θα προγραµµατιστεί ή θα συντονιστεί επέχει για τις λοιπές αρµόδιες αρχές, ιδίως δε οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη-µέλη, όπως προβλέπει το
άρθρο 7, και οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η παράγραφος 3 του
άρθρου 52.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας δυνάµει των άρθρων 54 του παρόντος
νόµου και των άρθρων 63 και 67 του ν. 3606/2007, όπου συντρέχει περίπτωση, ενηµερώνει την ΕΑΤ σχετικά µε τις δραστηριότητες του σώµατος εποπτών, µεταξύ άλλων σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, και διαβιβάζει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς της εποπτικής σύγκλισης.
9. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ αρµόδιων αρχών σχετικά
µε τη λειτουργία των σωµάτων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παραπέµψει το
θέµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
Άρθρο 110
Υποχρεώσεις συνεργασίας
(άρθρο 117 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές που συµµετέχουν σε σώµατα εποπτών και παρέχει όλες τις πληροφορίες που
είναι ουσιώδεις ή σχετικές µε την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων που αναλαµβάνουν οι άλλες αρχές βάσει της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Στο πλαίσιο
αυτό διαβιβάζει κατόπιν αιτήσεως όλες τις σχετικές πληροφορίες
και µε ιδία πρωτοβουλία όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες.
2. Ουσιώδεις θεωρούνται οι πληροφορίες οι οποίες µπορούν
να επηρεάσουν ουσιαστικά την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµι-

κής ευρωστίας ενός ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος σε
άλλο κράτος-µέλος.
3. Οι ουσιώδεις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου 2 περιλαµβάνουν, ειδικότερα, τα εξής:
α) τον προσδιορισµό της νοµικής µορφής, του σχήµατος εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβανοµένης της οργανωτικής διάρθρωσης, που καλύπτει όλες τις εποπτευόµενες και µη εποπτευόµενες οντότητες, τις µη ρυθµιζόµενες θυγατρικές και τα σηµαντικά υποκαταστήµατα που ανήκουν στον όµιλο, τις µητρικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την
παράγραφο 1 του άρθρου 66 και την παράγραφο 2 του άρθρου
102 και τις αρµόδιες αρχές των εποπτευόµενων οντοτήτων του
οµίλου,
β) διαδικασίες για τη συλλογή πληροφοριών από τα ιδρύµατα
ενός οµίλου και τον έλεγχο αυτών των πληροφοριών,
γ) αρνητικές εξελίξεις σε ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
ενός οµίλου που µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τα ιδρύµατα,
δ) σηµαντικές κυρώσεις και έκτακτα µέτρα που επιβλήθηκαν
από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, περιλαµβανοµένης της επιβολής
ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 96 του παρόντος νόµου και της επιβολής οποιουδήποτε περιορισµού όσον
αφορά τη χρήση της Εξελιγµένης Προσέγγισης Μέτρησης για
τον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 312 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/
2013.
4. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχές ενοποιηµένης εποπτείας µητρικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων στην ΕΕ και ιδρυµάτων ελεγχόµενων
από µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ ή µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες
συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών που
ασκούν εποπτεία επί θυγατρικών των εν λόγω µητρικών επιχειρήσεων. Κατά τον προσδιορισµό της έκτασης των σχετικών πληροφοριών, λαµβάνεται υπόψη η σπουδαιότητα των εν λόγω
θυγατρικών για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των κρατώνµελών αυτών.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες
για να επιτελέσει το έργο που έχει βάσει της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ, βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και βάσει
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σύµφωνα µε το άρθρο 35
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παραπέµπει στην ΕΑΤ τις περιπτώσεις που:
α) µια αρµόδια αρχή δεν της έχει διαβιβάσει ουσιώδεις πληροφορίες, ή
β) ένα αίτηµα συνεργασίας, ιδιαίτερα για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών απορρίφθηκε ή δεν απαντήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν
είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία ιδρυµάτων ελεγχόµενων
από µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ επικοινωνούν όποτε
είναι δυνατόν µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας όταν χρειάζονται πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των προσεγγίσεων και µεθοδολογιών που περιλαµβάνονται στον παρόντα
νόµο και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τις οποίες ενδέχεται να έχει ήδη στη διάθεσή της η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν
λάβει απόφαση, διαβουλεύεται µε τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές
όσον αφορά τα ακόλουθα θέµατα, όταν η εν λόγω απόφαση έχει
συνέπειες για τα εποπτικά καθήκοντα άλλων αρµόδιων αρχών:
α) µεταβολές στη µετοχική, οργανωτική ή διοικητική διάρθρωση των πιστωτικών ιδρυµάτων ενός οµίλου που απαιτούν την
έγκριση ή την άδεια των αρµόδιων αρχών, και
β) σηµαντικές κυρώσεις ή έκτακτα µέτρα που έλαβαν οι αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, περιλαµβανοµένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει
του άρθρου 104 αυτής της Οδηγίας και της επιβολής οποιουδή-
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ποτε περιορισµού όσον αφορά τη χρήση των Εξελιγµένων Προσεγγίσεων Μέτρησης για τον υπολογισµό των απαιτήσεων σε
ίδια κεφάλαια βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 312 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Για τους σκοπούς της παρούσας
περίπτωσης β’, ζητείται πάντοτε η γνώµη της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας.
9. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αποφασίσει να µην διαβουλευθεί µε άλλες
αρµόδιες αρχές σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις
που µια τέτοια διαβούλευση θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
την αποτελεσµατικότητα της απόφασής της. Στις περιπτώσεις
αυτές, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει, αµελλητί, τις άλλες αρµόδιες
αρχές αφού λάβει την απόφασή της.
Άρθρο 111
Έλεγχος πληροφοριών σχετικά µε οντότητες
σε άλλα κράτη-µέλη
(άρθρο 118 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όταν, στο πλαίσιο του παρόντος νόµου και του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι αρµόδιες αρχές άλλου κράτους-µέλους
επιθυµούν να επαληθεύσουν πληροφορίες σχετικά µε ίδρυµα,
χρηµατοδοτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών,
επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών, µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, εταιρεία συµµετοχής
µικτών δραστηριοτήτων ή θυγατρική που αναφέρεται στο άρθρο
118 ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του παρόντος νόµου
που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτηµα των εν λόγω αρχών είτε διενεργώντας η ίδια το σχετικό
έλεγχο είτε επιτρέποντας στις αρµόδιες αρχές που υπέβαλαν την
αίτηση να τον διενεργήσουν οι ίδιες ή εξουσιοδοτηµένος από
αυτές εµπειρογνώµονας ή ελεγκτής. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές που
έχουν υποβάλει το αίτηµα να συµµετάσχουν στον έλεγχο.
2. Η ανωτέρω διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί και από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την
κατ’ αντιστοιχία επαλήθευση εκ µέρους της πληροφοριών που
αφορούν τις πιο πάνω επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε
άλλα κράτη-µέλη.
Άρθρο 112
Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση
(άρθρο 119 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Στην ενοποίηση που πραγµατοποιείται για εποπτικούς σκοπούς επί των ιδρυµάτων περιλαµβάνονται οι χρηµατοδοτικές
εταιρείες συµµετοχών και οι µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, εφόσον συνιστούν θυγατρικές τους ή εφόσον υφίσταται
συµµετοχή των ιδρυµάτων σε αυτές, κατά τα προβλεπόµενα
στον παρόντα νόµο.
2. Όταν θυγατρική που αποτελεί ίδρυµα που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα δεν περιλαµβάνεται στην εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση κατ’ εφαρµογή µιας των περιπτώσεων του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 τότε η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητά από
τη µητρική της επιχείρηση πληροφορίες που θα διευκολύνουν
την άσκηση της εποπτείας της εν λόγω θυγατρικής.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν
έχει αναλάβει την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση στην Ελλάδα
επιτρέπεται να ζητά από τις θυγατρικές ενός ιδρύµατος, µιας
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών που δεν υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο άρθρο 115. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες διαβίβασης και ελέγχου
των πληροφοριών.
Άρθρο 113
Εποπτεία µικτών χρηµατοοικονοµικών
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εταιρειών συµµετοχών
(άρθρο 120 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση που µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε διατάξεις ισοδύναµες µε τις Οδηγίες
2013/36/ΕΕ και 2002/87/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία
βάσει κινδύνου η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση µπορεί,
ύστερα από διαβούλευση µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για την
εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων, να εφαρµόζει στη µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αποκλειστικά τη σχετική διάταξη του ν. 3455/2006.
2. Σε περίπτωση που µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε διατάξεις ισοδύναµες µε τις Οδηγίες
2013/36/ΕΕ και 2009/138/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία βάσει κινδύνου η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση,
κατόπιν συµφωνίας µε τον επόπτη οµίλου στον ασφαλιστικό
τοµέα εφόσον πρόκειται για άλλη αρχή, µπορεί να εφαρµόζει στη
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών µόνο τις διατάξεις του παρόντος νόµου σχετικά µε τον πλέον σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό τοµέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3 του ν. 3455/2006.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενηµερώνει την ΕΑΤ και την
ΕΑΑΕΣ σχετικά µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει των
παραγράφων 1 και 2.
Άρθρο 114
Επάρκεια διευθυντικών στελεχών
(άρθρο 121 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µιας χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών πρέπει να έχουν καλή φήµη, να διαθέτουν επαρκείς
γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 83, προς το σκοπό της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, λαµβανοµένου υπόψη του ειδικού ρόλου µιας
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών.
Άρθρο 115
Αιτήµατα για πληροφορίες και επιτόπιους ελέγχους
(άρθρο 122 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όταν η µητρική ενός ή περισσότερων ιδρυµάτων είναι µικτή
εταιρεία συµµετοχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως κατά περίπτωση αρµόδια αρχή του άρθρου 4
για τη χορήγηση αδείας και την εποπτεία των ιδρυµάτων αυτών
απαιτεί από τη µικτή εταιρεία συµµετοχών και τις θυγατρικές της,
είτε απευθείας είτε µέσω των θυγατρικών που αποτελούν ιδρύµατα, την παροχή κάθε πληροφορίας που µπορεί να σχετίζεται
µε την άσκηση εποπτείας επί των εν λόγω θυγατρικών.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να προβεί η ίδια ή να αναθέσει σε εξωτερικούς ελεγκτές τον
επιτόπιο έλεγχό για την επαλήθευση των πληροφοριών που απέστειλαν οι µικτές εταιρείες συµµετοχών και οι θυγατρικές τους.
Αν η µικτή εταιρεία συµµετοχών ή µία εκ των θυγατρικών της
είναι ασφαλιστική επιχείρηση, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί
η διαδικασία του άρθρου 118. Αν µια µικτή εταιρεία συµµετοχών
ή µία εκ των θυγατρικών της βρίσκεται σε κράτος-µέλος άλλο
από αυτό της θυγατρικής που αποτελεί ίδρυµα, ο επιτόπιος έλεγχος των πληροφοριών γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 111.
Άρθρο 116
Εποπτεία
(άρθρο 123 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 387 έως 403 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αν µια µητρική επιχείρηση ενός
ή περισσοτέρων ιδρυµάτων είναι µικτή εταιρεία συµµετοχών, η
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Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια
αρχή για την εποπτεία των εν λόγω ιδρυµάτων ασκεί γενική εποπτεία στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ του ιδρύµατος και της µικτής εταιρείας συµµετοχών και των θυγατρικών
της.
2. Τα ιδρύµατα διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου,
συµπεριλαµβανόµενων των ορθών διαδικασιών δηµοσίευσης
στοιχείων και λογιστικής, ώστε να µπορούν να εντοπίζουν, να
υπολογίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κατάλληλα τις
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε τη µητρική τους µικτή
εταιρεία συµµετοχών και τις θυγατρικές της. Τα ιδρύµατα κοινοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε σηµαντική συναλλαγή πραγµατοποιείται µε τις
εν λόγω οντότητες, µε την εξαίρεση της συναλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 394 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι
διαδικασίες αυτές και οι προαναφερόµενες σηµαντικές συναλλαγές αποτελούν αντικείµενο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 117
Ανταλλαγή πληροφοριών
(άρθρο 124 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, οι µικτές εταιρείες συµµετοχών και οι θυγατρικές τους ή οι αναφερόµενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 112
θυγατρικές επιχειρήσεις, µπορούν να ανταλλάσσουν µεταξύ
τους πληροφορίες χρήσιµες για τη διευκόλυνση της άσκησης
της εποπτείας σύµφωνα µε τα άρθρα 103 έως 120, µη εφαρµοζόµενων στις περιπτώσεις αυτές τυχόν ισχυόντων περιορισµών
ως προς την κοινοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών.
2. Όταν η µητρική επιχείρηση και οποιοδήποτε από τα ιδρύµατα που είναι θυγατρικές της είναι εγκατεστηµένα σε διαφορετικά κράτη-µέλη, περιλαµβανοµένης της Ελλάδας, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει µε τις
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών όλες τις σχετικές πληροφορίες που µπορούν να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση.
3. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η µητρική επιχείρηση δεν ασκεί η ίδια την εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε το άρθρο 104, εφόσον κληθεί
από τις αρµόδιες για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη
βάση αρχές, ζητά από τη µητρική επιχείρηση πληροφορίες που
αφορούν την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και τις
διαβιβάζει στις αρχές αυτές. Αντιστοίχως, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή για την ενοποιηµένη
εποπτεία µπορεί να ζητήσει σχετική πληροφόρηση για µητρική
επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος-µέλος.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ανταλλάσσουν µεταξύ τους και µε τις άλλες αρµόδιες αρχές τα
στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο
ότι στην περίπτωση χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών, µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών, χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων παροχής επικουρικών υπηρεσιών, η συλλογή ή η κατοχή πληροφοριών δεν συνεπάγεται
την υποχρέωση εποπτείας σε ατοµική βάση αυτών των ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων.
5. Επίσης επιτρέπεται η ανταλλαγή µεταξύ της Τράπεζας της
Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των άλλων αρµόδιων αρχών, των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο
105, υπό τον όρο ότι η συλλογή ή η κατοχή πληροφοριακών
στοιχείων δεν συνεπάγεται την άσκηση εποπτείας στη µικτή εταιρεία συµµετοχών και τις θυγατρικές της που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα ή στις θυγατρικές που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 112.
Άρθρο 118
Συνεργασία
(άρθρο 125 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Όταν ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή εταιρεία συµµετοχών ελέγχει µία ή περισσότερες θυγατρικές που είναι
ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις του άρθρου 31 του παρόντος νόµου ή άλλου είδους επιχειρήσεις που έχουν λάβει
άδεια για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, η Τράπεζα της
Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζονται στενά.
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους ανταλλάσσουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που µπορούν να διευκολύνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της
δραστηριότητας και της οικονοµικής κατάστασης του συνόλου
των επιχειρήσεων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία τους.
2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και ιδιαίτερα η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών που προβλέπεται στον παρόντα
νόµο, υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρήτου που
είναι τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος νόµου για τα πιστωτικά ιδρύµατα ή του άρθρου 63 του ν. 3606/2007 για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας καταρτίζει καταλόγους των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών που αναφέρονται στο άρθρο 11 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι κατάλογοι αυτοί κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών, την ΕΑΤ
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 119
Κυρώσεις
(άρθρο 126 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Σύµφωνα µε τα άρθρα 56 έως 64 και 154, διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά µέτρα µπορούν να επιβληθούν σε χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, µικτές χρηµατοοικονοµικές
εταιρείες συµµετοχών και µικτές εταιρείες συµµετοχών ή στα
υπεύθυνα διευθυντικά στελέχη τους που έχουν παραβεί τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές διατάξεις.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών,
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις ή τα µέτρα που
επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Άρθρο 120
Εκτίµηση της ισοδυναµίας της εποπτείας σε
ενοποιηµένη βάση τρίτων χωρών
(άρθρο 127 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
στην Ελλάδα, η µητρική επιχείρηση του οποίου είναι ίδρυµα ή
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη
χώρα και δεν υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 του παρόντος νόµου, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί
κατά πόσον το ίδρυµα υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση από αρµόδιες αρχές τρίτης χώρας και αν η εποπτεία αυτή
είναι ισοδύναµη και υπόκειται στις αρχές της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ και τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 11 έως
24 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Η ως άνω αξιολόγηση πραγµατοποιείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν αιτήµατος
της µητρικής επιχείρησης ή µιας από τις ρυθµιζόµενες οντότητες
µε άδεια λειτουργίας στην Ένωση ή µε δική της πρωτοβουλία. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται µε τις άλλες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά
την αξιολόγηση της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνει
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υπόψη της τυχόν κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών. Για
το σκοπό αυτόν, συµβουλεύεται την ΕΑΤ προτού λάβει απόφαση.
4. Ελλείψει ισοδύναµης εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εφαρµόζει κατ’ αναλογία
στο ίδρυµα τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή άλλες κατάλληλες εποπτικές τεχνικές που, ύστερα από διαβούλευση µε τις άλλες εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές, κρίνει ότι επιτυγχάνουν τους στόχους της εποπτείας ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση. Οι εν λόγω εποπτικές
τεχνικές συµφωνούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρµόδια αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, έπειτα από διαβούλευση µε τις άλλες εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί ιδίως να ζητά τη δηµιουργία χρηµατοδοτικής εταιρείας
συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών που να έχει την έδρα της σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να εφαρµόζει τις διατάξεις για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση επί της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης
της εν λόγω χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή στην ενοποιηµένη θέση των ιδρυµάτων της εν λόγω µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών.
6. Οι εποπτικές τεχνικές είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση,
όπως καθορίζονται στα άρθρα 104 έως 120, και κοινοποιούνται
στις άλλες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές, την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 121
Ορισµοί
(άρθρο 128 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 121 έως 132 ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
1) ως «απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου» νοούνται
τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει να τηρεί σύµφωνα µε
το άρθρο 122,
2) ως «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας
κάθε ιδρύµατος» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα
οφείλει να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 123,
3) ως «απόθεµα ασφαλείας των παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικών ιδρυµάτων (εφεξής G-SII)» νοούνται τα ίδια κεφάλαια
που πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 124,
4) ως «απόθεµα ασφαλείας των λοιπών συστηµικά σηµαντικών
ιδρυµάτων (εφεξής O-SII)» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που πρέπει
να τηρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 124,
5) ως «απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου» νοούνται
τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 125,
6) ως «συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας» νοείται το
συνολικό κεφάλαιο κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 το οποίο
απαιτείται για την τήρηση αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης
κεφαλαίου, στο οποίο προστίθενται τα εξής, κατά περίπτωση:
α) ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε
ιδρύµατος,
β) απόθεµα ασφαλείας G-SII,
γ) απόθεµα ασφαλείας O-SII,
δ) απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
7) ως «ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας» νοείται
ο συντελεστής που πρέπει να εφαρµόσουν τα ιδρύµατα για να
υπολογίσουν το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε ιδρύµατος, όπως ορίζεται βάσει των άρθρων 127 και
128 ή από αρµόδια αρχή τρίτης χώρας, κατά περίπτωση,
8) ως «ίδρυµα µε εγχώρια άδεια» νοείται ίδρυµα που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και ως προς το οποίο η εντεταλµένη αρχή είναι αρµόδια για τον ορισµό του ποσοστού αν-
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τικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,
9) ως «οδηγός αποθέµατος ασφαλείας» νοείται το σηµείο αναφοράς αποθέµατος ασφαλείας που υπολογίζεται µε βάση τυχόν
συστάσεις του ΕΣΣΚ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
135 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
2. Τα άρθρα 121 έως 132 δεν εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις
επενδύσεων που δεν διαθέτουν άδεια για την παροχή των υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στις περιπτώσεις γ’ και στ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.
Άρθρο 122
Απαιτήσεις τήρησης αποθέµατος ασφαλείας
διατήρησης κεφαλαίου
(άρθρο 129 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα τηρούν, εκτός από το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 ίσο µε ποσοστό 2,5% επί του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο, το
οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
92 του εν λόγω Κανονισµού, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση,
κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 έως 24 του εν λόγω Κανονισµού.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξαιρεί µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων από τις απαιτήσεις της εν
λόγω παραγράφου, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του εν λόγω κράτους-µέλους. Η απόφαση σχετικά µε την εφαρµογή της
εξαίρεσης αυτής είναι πλήρως αιτιολογηµένη, εξηγεί για ποιους
λόγους η εξαίρεση δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του κράτους-µέλους και περιέχει τον
ακριβή ορισµό των µικρών και µεσαίων επενδυτικών εταιρειών οι
οποίες εξαιρούνται. Για την εξαίρεση αυτή ενηµερώνονται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, η ΕΑΤ και οι αρµόδιες
αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις επενδύσεων καταχωρίζονται ως µικρές ή
µεσαίες σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.
4. Τα ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το κεφάλαιο
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν
οποιεσδήποτε απαιτήσεις επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο
96.
5. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται σε αυτό οι περιορισµοί της διανοµής κερδών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 131.
Άρθρο 123
Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος
(άρθρο 130 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα τηρούν «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε ιδρύµατος» ίσο µε το γινόµενο του συνολικού ποσού των ανοιγµάτων τους σε κίνδυνο το οποίο
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 επί το σταθµισµένο µέσο όρο
των ποσοστών αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, σύµφωνα
µε το άρθρο 130 του παρόντος νόµου, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 έως 24 του
ανωτέρω Κανονισµού.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξαιρεί µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων από τις απαιτήσεις της εν
λόγω παραγράφου, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του εν λόγω κρά-
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τους-µέλους.
Η απόφαση σχετικά µε την εφαρµογή της εξαίρεσης αυτής
είναι πλήρως αιτιολογηµένη, εξηγεί για ποιους λόγους η εξαίρεση δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του κράτους-µέλους και περιέχει τον ακριβή ορισµό
των µικρών και µεσαίων επενδυτικών εταιρειών οι οποίες εξαιρούνται.
Για την εξαίρεση ενηµερώνονται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, η ΕΑΤ και οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις επενδύσεων καταχωρίζονται ως µικρές
και µεσαίες σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ.
4. Τα ιδρύµατα οφείλουν να πληρούν την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χρησιµοποιώντας κεφάλαιο
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο θα είναι επιπρόσθετο του κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρείται εν όψει: α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου
92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) της απαίτησης τήρησης αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου του άρθρου
122 του παρόντος νόµου και γ) οποιασδήποτε απαίτησης βάσει
του άρθρου 96 του παρόντος νόµου.
5. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται σε αυτό οι περιορισµοί της διανοµής κερδών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 131.
Άρθρο 124
Παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και λοιπά συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα
(άρθρο 131 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προσδιορίζει σε ενοποιηµένη βάση, τα παγκοσµίως συστηµικά
σηµαντικά ιδρύµατα (G-SII) και, σε ατοµική, υποενοποιηµένη ή
ενοποιηµένη βάση, ανάλογα µε την περίπτωση, τα λοιπά συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα (O-SII), τα οποία αποτελούν ιδρύµατα
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Τα G-SII είναι
µητρικά ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην ΕΕ, µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ, µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ ή ιδρύµατα. Τα G-SII δεν είναι ιδρύµατα που
αποτελούν θυγατρικές µητρικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων
στην ΕΕ, µητρικών χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην ΕΕ ή µητρικών µικτών χρηµατοοικονοµικών
εταιρειών συµµετοχών εγκατεστηµένων στην ΕΕ. Τα Ο-SII µπορούν είτε να είναι µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην
ΕΕ, µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή ίδρυµα.
2. Η µέθοδος προσδιορισµού των G-SII βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
α) το µέγεθος του οµίλου,
β) το βαθµό διασύνδεσης του οµίλου µε το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα,
γ) τη δυνατότητα υποκατάστασης των υπηρεσιών ή των σχετικών µε τις υπηρεσίες υποδοµών που παρέχει ο όµιλος,
δ) την πολυπλοκότητα του οµίλου,
ε) την έκταση διασυνοριακής δραστηριότητας του οµίλου.
Όλα τα ως άνω κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα και το καθένα από αυτά προσεγγίζεται µε ποσοτικούς δείκτες. Από την
ανωτέρω µεθοδολογία προκύπτει συνολική βαθµολογία για κάθε
αξιολογούµενη οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που επιτρέπει να προσδιορισθούν τα G-SII και να καταταγούν σε συγκεκριµένη υποκατηγορία σύµφωνα µε την
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
3. Τα O-SII προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου. Η συστηµική σηµασία τους εκτιµάται µε βάση
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) το µέγεθος,
β) τη σηµασία για την οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
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της Ελλάδος,
γ) τη σηµασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων,
δ) το βαθµό διασύνδεσης του ιδρύµατος ή του οµίλου µε το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
4. Κάθε G-SII διατηρεί, σε ενοποιηµένη βάση, απόθεµα ασφαλείας G-SII το οποίο αντιστοιχεί στην υποκατηγορία στην οποία
έχει καταταγεί το G-SII. Το εν λόγω απόθεµα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, επιπροσθέτως:
α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) της απαίτησης τήρησης αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου του άρθρου 122,
γ) οποιασδήποτε απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 96, και
δ) οποιασδήποτε απαίτησης τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος του άρθρου
123.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να υποχρεώνει κάθε O-SII, σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη ή ατοµική βάση, ανάλογα µε την περίπτωση, να διατηρεί
απόθεµα ασφαλείας O-SII ύψους έως 2% επί του συνολικού
ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων για τον προσδιορισµό του O-SII. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται αναλόγως.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
όταν απαιτεί την τήρηση αποθέµατος ασφαλείας O-SII, τηρεί
τους ακόλουθους κανόνες:
α) το απόθεµα ασφαλείας O-SII δεν πρέπει να προκαλεί δυσαναλόγως δυσµενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή σε τµήµατα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος άλλων κρατών-µελών ή της
Ένωσης συνολικά, θέτοντας εµπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
β) το απόθεµα ασφαλείας O-SII πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν
καθορίσει ή επανακαθορίσει απόθεµα ασφαλείας O-SII, ειδοποιεί
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ και τις αρµόδιες και
εντεταλµένες αρχές των εµπλεκόµενων κρατών-µελών ένα (1)
µήνα πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης που αναφέρεται
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, περιγράφοντας αναλυτικά:
α) τους λόγους για τους οποίους το απόθεµα ασφαλείας OSII θεωρείται πιθανώς αποτελεσµατικό και αναλογικό για την µείωση του κινδύνου,
β) την εκτίµηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντικτύπου
του αποθέµατος ασφαλείας O-SII στην εσωτερική αγορά βάσει
των διαθέσιµων πληροφοριών,
γ) το επιθυµητό ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας O-SII.
8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 και της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου, όταν ένα O-SII είναι θυγατρική G-SII ή OSII που αποτελεί µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ και
υπόκειται σε απόθεµα ασφαλείας O-SII σε ενοποιηµένη βάση, το
απόθεµα ασφαλείας που εφαρµόζεται σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση στο εν λόγω O-SII δεν υπερβαίνει το υψηλότερο από
τα κατωτέρω:
α) το 1 % του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και
β) το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας G-SII ή O-SII που εφαρµόζεται στον όµιλο σε ενοποιηµένη βάση.
9. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε υποκατηγορίες G-SII. Το κατώτατο όριο και τα όρια µεταξύ κάθε υποκατηγορίας καθορίζονται από τις βαθµολογίες που προκύπτουν βάσει της µεθοδολογίας προσδιορισµού. Οι οριακές βαθµολογίες µεταξύ γειτονικών υποκατηγοριών καθορίζονται σαφώς και ακολουθείται η
αρχή ότι υπάρχει σταθερή γραµµική αύξηση της συστηµικής σηµασίας µεταξύ κάθε υποκατηγορίας, που έχει ως αποτέλεσµα τη
γραµµική αύξηση της απαίτησης πρόσθετου κεφαλαίου κοινών
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µετοχών της Κατηγορίας 1, µε εξαίρεση την ανώτατη υποκατηγορία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως «συστηµική σηµασία» νοείται ο αναµενόµενος αντίκτυπος της
ενδεχόµενης δυσχέρειας του G-SII στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά. Για την κατώτατη υποκατηγορία ισχύει απόθεµα
ασφαλείας G-SII ίσο µε το 1% του συνολικού ποσού ανοίγµατος
σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το απόθεµα
ασφαλείας για κάθε υποκατηγορία αυξάνεται ανά βαθµίδα κατά
0,5% του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έως και την τέταρτη υποκατηγορία. Η
ανώτατη υποκατηγορία του αποθέµατος ασφαλείας G-SII υπόκειται σε απόθεµα ασφαλείας ίσο µε το 3,5% του συνολικού
ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 9 του παρόντος
άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί:
α) να ανακατατάσσει G-SII από κατώτερη υποκατηγορία σε
ανώτερη υποκατηγορία,
β) να κατατάσσει οντότητα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου που έχει συνολική βαθµολογία χαµηλότερη από την
οριακή βαθµολογία της κατώτατης υποκατηγορίας σε αυτή την
υποκατηγορία ή σε ανώτερη, προσδιορίζοντάς την κατ’ αυτόν
τον τρόπο ως G-SII.
11. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
λάβει απόφαση σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου
10 ενηµερώνει σχετικά την ΕΑΤ αναφέροντας τους λόγους.
12. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
γνωστοποιεί τις επωνυµίες των G-SII και των O-SII και την αντίστοιχη υποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε G-SII σε
έκαστο εµπλεκόµενο ίδρυµα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
ΕΣΣΚ και στην ΕΑΤ. Επίσης, δηµοσιοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία.
Επίσης, επανεξετάζεται ετησίως ο προσδιορισµός των G-SII και
O-SII και η κατάταξη των G-SII στις αντίστοιχες υποκατηγορίες.
Το αποτέλεσµα γνωστοποιείται στο εµπλεκόµενο ίδρυµα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ και την ΕΑΤ. Δηµοσιοποιείται εκ
νέου ο ενηµερωµένος κατάλογος των προσδιοριζόµενων συστηµικά σηµαντικών ιδρυµάτων, καθώς και η υποκατηγορία στην
οποία κατατάσσεται κάθε προσδιοριζόµενο G-SII.
13. Τα συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα δεν χρησιµοποιούν το
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους
σκοπούς των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου για να
εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις πηγάζουν από το άρθρο
92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 94, 96, 122
και 123 του παρόντος νόµου.
14. Όταν ένας όµιλος, σε ενοποιηµένη βάση, υποχρεούται σε
σχηµατισµό:
α) αποθέµατος ασφαλείας G-SII και αποθέµατος ασφαλείας
O-SII, ή
β) αποθέµατος ασφαλείας G-SII, αποθέµατος ασφαλείας O-SII
και αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε το
άρθρο 125, σχηµατίζεται σε κάθε περίπτωση το υψηλότερο εξ
αυτών.
Όταν ένας όµιλος, σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση, υπόκειται σε σχηµατισµό αποθέµατος ασφαλείας O-SII και αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο
125, σχηµατίζεται το υψηλότερο από τα δύο αποθέµατα.
15. Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, όταν
το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου εφαρµόζεται σε
όλα τα ανοίγµατα στην Ελλάδα για την αντιµετώπιση του εγχώριου µακροπροληπτικού κινδύνου, αλλά δεν εφαρµόζεται στα
ανοίγµατα εκτός της Ελλάδος, το συγκεκριµένο απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου είναι επιπρόσθετο στο απόθεµα
ασφαλείας O-SII ή G-SII σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
16. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 14 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυµα ανήκει σε όµιλο ή υποόµιλο στον οποίο περιλαµβάνεται G-SII ή O-SII, το εν λόγω ίδρυµα υπόκειται σε
ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση, σε συνολική απαίτηση
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αποθέµατος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσµατος
του αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας και του υψηλότερου
µεταξύ του αποθέµατος ασφαλείας O-SII και του αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που εφαρµόζεται στο ίδρυµα
αυτό σε ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση.
17. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυµα συµµετέχει σε όµιλο ή υποόµιλο στον
οποίο περιλαµβάνεται G-SII ή O-SII, το εν λόγω ίδρυµα υπόκειται
σε ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση, σε συνδυασµένη απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσµατος του αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του
αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας και του
αθροίσµατος του αποθέµατος ασφαλείας O-SII και του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που εφαρµόζεται στο
ίδρυµα αυτό σε ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση.
Άρθρο 125
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου
(άρθρο 133 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Είναι δυνατή η καθιέρωση αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου του κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας
1 για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα ή για ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτού, ώστε να αποτρέπονται και να µετριάζονται οι µακροπρόθεσµοι µη κυκλικώς συστηµικοί ή µακροπροληπτικοί
κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
η εντεταλµένη αρχή είναι αρµόδια για τον καθορισµό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου και τον προσδιορισµό
ιδρυµάτων στα οποία εφαρµόζεται.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
µπορεί να απαιτηθεί από τα ιδρύµατα να τηρούν, εκτός από το
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρείται για τις
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, ύψους τουλάχιστον 1%
µε βάση τα ανοίγµατα στα οποία εφαρµόζεται το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του
παρόντος άρθρου, σε ατοµική, υποενοποιηµένη ή ενοποιηµένη
βάση, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 έως 24 του εν λόγω
Κανονισµού. Η εντεταλµένη αρχή µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα να διατηρούν το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση.
4. Τα ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το κεφάλαιο
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν
οποιεσδήποτε απαιτήσεις απορρέουν από το άρθρο 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 94, 96, 122 και 123
του παρόντος νόµου. Όταν ένας όµιλος που έχει προσδιορισθεί
ως συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα υποκείµενο σε απόθεµα ασφαλείας G-SII ή σε απόθεµα ασφαλείας Ο-SII σε ενοποιηµένη βάση
σύµφωνα µε το άρθρο 124, υπόκειται επίσης σε απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο, εφαρµόζεται το υψηλότερο από τα αποθέµατα
ασφαλείας. Όταν ένα ίδρυµα, σε ατοµική ή υποενοποιηµένη
βάση, υπόκειται σε απόθεµα ασφαλείας Ο-SII σύµφωνα µε το
άρθρο 124 και σε απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, εφαρµόζεται το υψηλότερο από τα
δύο αποθέµατα.
5. Τηρουµένης της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, όταν το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
εφαρµόζεται σε όλα τα ανοίγµατα στην Ελλάδα για την αντιµετώπιση του εγχώριου µακροπροληπτικού κινδύνου, αλλά δεν
εφαρµόζεται στα ανοίγµατα εκτός της Ελλάδας, το συγκεκριµένο απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου είναι επιπρόσθετο στο απόθεµα ασφαλείας O-SII ή G-SII που εφαρµόζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 124.
6. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου
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και ένα ίδρυµα συµµετέχει σε όµιλο ή υποόµιλο στον οποίο περιλαµβάνεται G-SII ή O-SII, το εν λόγω ίδρυµα υπόκειται, σε ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσµατος του
αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας και του υψηλότερου
µεταξύ του αποθέµατος ασφαλείας O-SII και του αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που εφαρµόζεται στο ίδρυµα
αυτό σε ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση.
7. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου
και ένα ίδρυµα συµµετέχει σε όµιλο ή υποόµιλο στον οποίο περιλαµβάνεται G-SII ή O-SII, το εν λόγω ίδρυµα υπόκειται, σε ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση, σε συνολική απαίτηση
αποθέµατος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσµατος
του αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας και του αθροίσµατος του αποθέµατος ασφαλείας O-SII και του αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που εφαρµόζεται στο ίδρυµα
αυτό σε ατοµική και σε υποενοποιηµένη βάση.
8. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου µπορεί να
εφαρµόζεται σε ανοίγµατα στην Ελλάδα, σε ανοίγµατα σε τρίτες
χώρες και σε ανοίγµατα σε άλλα κράτη-µέλη που υπόκεινται στην
παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου και τηρουµένης της διαδικασίας της παραγράφου 15 του άρθρου 133 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ.
9. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου εφαρµόζεται
σε όλα τα ιδρύµατα ή σε ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτών
των ιδρυµάτων, για την εποπτεία των οποίων είναι αρµόδια η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο και ορίζεται και αναπροσαρµόζεται σε πολλαπλάσια του 0,5%. Είναι δυνατόν να εισαχθούν διαφορετικές
απαιτήσεις για διαφορετικά υποσύνολα του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα.
10. Η εντεταλµένη αρχή, όταν απαιτεί την τήρηση αποθέµατος
ασφαλείας κινδύνου συστηµικού κινδύνου, λαµβάνει υπόψη τα
παρακάτω:
α) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν πρέπει να
προκαλεί δυσανάλογες δυσµενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή σε
τµήµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος άλλων κρατώνµελών ή της Ένωσης συνολικά, εµποδίζοντας τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς,
β) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά διετία.
11. Η εντεταλµένη αρχή, πριν καθορίσει ή επανακαθορίσει ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου έως
και 3%, ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ
και τις αρµόδιες και εντεταλµένες αρχές των ενδιαφερόµενων
κρατών-µελών ένα (1) µήνα πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου.
Εάν το απόθεµα ασφαλείας εφαρµόζεται σε ανοίγµατα σε τρίτες
χώρες, η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί και τις εποπτικές αρχές των
εν λόγω τρίτων χωρών. Στην ειδοποίηση αυτή περιγράφονται
αναλυτικά:
α) ο συστηµικός ή µακροπροληπτικός κίνδυνος στην Ελλάδα,
β) οι λόγοι για τους οποίους η διάσταση του συστηµικού ή του
µακροπροληπτικού κινδύνου απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε εθνικό επίπεδο, µε αιτιολόγηση του
ποσοστού του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
γ) οι λόγοι για τους οποίους το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου θεωρείται ως ενδεδειγµένο και αναλογικό για την
µείωση του κινδύνου,
δ) εκτίµηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντίκτυπου του
αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου στην εσωτερική
αγορά βάσει των πληροφοριών που διαθέτει,
ε) οι λόγοι για τους οποίους κανένα από τα ισχύοντα µέτρα
που θεσπίζονται µε τον παρόντα νόµο ή τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
575/2013, εξαιρουµένων των άρθρων 458 και 459 του εν λόγω
Κανονισµού, µόνο ή σε συνδυασµό µε άλλα, δεν θα επαρκέσει
για την αντιµετώπιση του εντοπισθέντος µακροπροληπτικού ή
συστηµικού κινδύνου, λαµβανοµένης υπόψη της αποτελεσµατικότητας των εν λόγω µέτρων εν σχέσει µε τον επιδιωκόµενο
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στόχο,
στ) το ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που σκοπεύει να επιβάλει µε απόφασή της.
12. Πριν από τον καθορισµό ή επανακαθορισµό ποσοστού του
αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου άνω του 3%, η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, την
ΕΑΤ και τις αρµόδιες και εντεταλµένες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών. Εάν το απόθεµα ασφαλείας εφαρµόζεται σε
ανοίγµατα σε τρίτες χώρες, η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί και τις
εποπτικές αρχές των εν λόγω τρίτων χωρών. Στην ειδοποίηση
αυτή περιγράφονται αναλυτικά:
α) ο συστηµικός ή µακροπροληπτικός κίνδυνος στην Ελλάδα,
β) οι λόγοι για τους οποίους η διάσταση του συστηµικού ή του
µακροπροληπτικού κινδύνου απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε εθνικό επίπεδο, µε αιτιολόγηση του
ποσοστού του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
γ) οι λόγοι για τους οποίους το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου θεωρείται ως ενδεδειγµένο και αναλογικό για τη
µείωση του κινδύνου,
δ) εκτίµηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντίκτυπου του
αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου στην εσωτερική
αγορά βάσει των πληροφοριών που διαθέτει,
ε) οι λόγοι για τους οποίους κανένα από τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα νόµο ή τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
575/2013, εξαιρουµένων των άρθρων 458 και 459 του εν λόγω
Κανονισµού, µόνο ή σε συνδυασµό µε άλλα, δεν θα επαρκέσει
για την αντιµετώπιση του εντοπισθέντος µακροπροληπτικού ή
συστηµικού κινδύνου, λαµβανοµένης υπόψη της αποτελεσµατικότητας των εν λόγω µέτρων εν σχέσει µε τον επιδιωκόµενο
στόχο,
στ) το ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που σκοπεύει να επιβάλει µε απόφασή της.
13. Η εντεταλµένη αρχή µπορεί από την 1η Ιανουαρίου 2015
να καθορίζει ή να επανακαθορίζει ποσοστό του αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που ισχύει για ανοίγµατα στην
Ελλάδα και σε τρίτες χώρες µέχρι ποσοστού 5% συνολικά και να
ακολουθεί τις διαδικασίες της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Κατά τον καθορισµό ή επανακαθορισµό του ποσοστού του
αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου άνω του 5%, τηρούνται οι διαδικασίες της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.
14. Όταν το ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου ορίζεται µεταξύ 3% και 5% σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου, η εντεταλµένη αρχή κοινοποιεί
τούτο προηγουµένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναµένει τη
γνώµη της. Όταν η γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρνητική, η εντεταλµένη αρχή συµµορφώνεται µε τη γνώµη αυτή ή
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν το πράττει. Όταν η
απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
αφορά ένα υποσύνολο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που περιλαµβάνει θυγατρική µητρικής εταιρείας εγκατεστηµένης σε άλλο
κράτος-µέλος, η εντεταλµένη αρχή κοινοποιεί την απόφαση αυτή
στις αρχές του εν λόγω κράτους-µέλους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΣΣΚ. Όταν οι αρχές αυτές διαφωνούν και στην περίπτωση αρνητικής σύστασης τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όσο και του ΕΣΣΚ, η εντεταλµένη αρχή µπορεί να παραπέµπει το
ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της σύµφωνα µε
το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η απόφαση
καθορισµού του αποθέµατος για τα εν λόγω ανοίγµατα αναστέλλεται έως ότου αποφασίσει σχετικά η ΕΑΤ.
15. Η εντεταλµένη αρχή ανακοινώνει τον καθορισµό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου µε δηµοσίευση στον ιστότοπό της. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής
πληροφορίες:
α) το ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
β) τα ιδρύµατα στα οποία εφαρµόζεται το απόθεµα ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου,
γ) αιτιολόγηση της καθιέρωσης του αποθέµατος ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου,
δ) την ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα πρέπει να τη-
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ρούν το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου και
ε) τις χώρες στις οποίες υφίστανται τα ανοίγµατα που προσµετρώνται στο απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου των ιδρυµάτων.
Εάν η δηµοσίευση που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαµβάνονται
στην ανακοίνωση.
16. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται σε αυτό οι περιορισµοί της διανοµής κερδών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 131. Εφόσον η εφαρµογή των εν
λόγω περιορισµών της διανοµής κερδών οδηγεί σε ανεπαρκή
βελτίωση του κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 του
ιδρύµατος βάσει του οικείου συστηµικού κινδύνου, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να λαµβάνει
πρόσθετα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 56.
17. Μετά την ειδοποίηση της παραγράφου 11 του παρόντος
άρθρου, το απόθεµα ασφαλείας εφαρµόζεται σε όλα τα ανοίγµατα. Εφόσον η εντεταλµένη αρχή αποφασίσει να καθορίσει το
απόθεµα έως 3% βάσει των ανοιγµάτων σε άλλα κράτη-µέλη, το
απόθεµα καθορίζεται στο ίδιο ποσοστό σε όλα τα σχετικά ανοίγµατα εντός της Ένωσης.
Άρθρο 126
Αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου
(άρθρο 134 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η εντεταλµένη αρχή µπορεί να αναγνωρίζει το ποσοστό
του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που καθορίζεται από άλλα κράτη-µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 125 και να εφαρµόζει το εν λόγω ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας στα ιδρύµατα
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα για τα ανοίγµατά τους στο κράτος-µέλος που καθορίζει το εν λόγω ποσοστό
αποθέµατος.
2. Εφόσον η εντεταλµένη αρχή αναγνωρίζει το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου για τα ιδρύµατα που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ και το κράτος-µέλος που
καθορίζει το εν λόγω ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου.
3. Όταν η εντεταλµένη αρχή αποφασίζει την αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, λαµβάνει
υπόψη τις πληροφορίες που έχει υποβάλει το κράτος-µέλος
που έχει καθορίσει το εν λόγω ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας
σύµφωνα µε τις παραγράφους 11, 12 ή 13 του άρθρου 125.
4. Όταν η εντεταλµένη αρχή καθορίζει απόθεµα ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 125 µπορεί να ζητεί
από το ΕΣΣΚ να εκδίδει σύσταση κατά την έννοια του άρθρου
16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προς ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη τα οποία ενδέχεται να αναγνωρίσουν το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου.
Άρθρο 127
Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών
αποθεµάτων ασφαλείας
(άρθρο 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως η εντεταλµένη αρχή,
επιφορτισµένη µε τον καθορισµό του ποσοστού αντικυκλικών
αποθεµάτων ασφαλείας στην Ελλάδα. Οι αρµοδιότητες της
Τράπεζας της Ελλάδος ως εντεταλµένης αρχής ασκούνται από
την Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 55Α του Καταστατικού
της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου που λαµβάνει τις
σχετικές αποφάσεις κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο διµερούς διαβούλευσης, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
2. Η εντεταλµένη αρχή υπολογίζει για κάθε τρίµηνο έναν
οδηγό αποθέµατος ως σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό του
ποσοστού αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε
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την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ο οδηγός αποθέµατος
αντανακλά, κατά ουσιαστικό τρόπο, τον κύκλο της πίστωσης και
τους κινδύνους που οφείλονται στην υπέρµετρη ανάπτυξη της
πίστωσης στην Ελλάδα και λαµβάνει υπόψη ιδιοµορφίες της εθνικής οικονοµίας. Βασίζεται στην απόκλιση της σχέσης της πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από τη
µακροπρόθεσµη τάση της, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων:
α) δείκτη πιστωτικής επέκτασης που να αντανακλά τις αλλαγές
στη σχέση της πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
β) οποιαδήποτε σχετική καθοδήγηση του ΕΣΣΚ.
3. Η εντεταλµένη αρχή αξιολογεί και ορίζει το κατάλληλο ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για την Ελλάδα ανά
τρίµηνο, λαµβάνοντας υπόψη:
α) τον οδηγό αποθέµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
β) οποιαδήποτε σχετική καθοδήγηση του ΕΣΣΚ συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συστάσεων αυτού,
γ) άλλες µεταβλητές τις οποίες η εντεταλµένη αρχή θεωρεί
σχετικές για την αντιµετώπιση του κυκλικού συστηµικού κινδύνου.
4. Το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 των ιδρυµάτων
που είναι εκτεθειµένα σε πιστωτικό κίνδυνο στην Ελλάδα, κυµαίνεται µεταξύ 0% και 2,5%, βαθµονοµηµένο σε βήµατα 0,25% ή
πολλαπλάσια του 0,25%. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2
του άρθρου 130 του παρόντος νόµου, η εντεταλµένη αρχή µπορεί να καθορίζει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας σε ύψος άνω του 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγµάτων
σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον τούτο
δικαιολογείται κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
5. Όταν η εντεταλµένη αρχή ορίζει το ποσοστό αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας σε ύψος άνω του µηδενός για πρώτη
φορά ή όπου, µετά την πρώτη φορά, αυξάνει την τιµή του ισχύοντος ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, αποφασίζει
επίσης την ηµεροµηνία κατά την οποία τα ιδρύµατα πρέπει να
εφαρµόζουν το αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για τους σκοπούς υπολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος. Η ηµεροµηνία αυτή δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αυξηµένου ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Αν η εν λόγω
ηµεροµηνία απέχει λιγότερο από δώδεκα (12) µήνες από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της αυξηµένης τιµής αποθέµατος
ασφαλείας, η συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής δικαιολογείται στη βάση εξαιρετικών συνθηκών.
6. Αν η εντεταλµένη αρχή µειώσει το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας ορίζει και ενδεικτική περίοδο
κατά την οποία δεν αναµένεται αύξηση του εν λόγω αποθέµατος. Η ενδεικτική περίοδος αυτή δε δεσµεύει την εντεταλµένη
αρχή.
7. Η εντεταλµένη αρχή ανακοινώνει το τριµηνιαίο ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας δηµοσιεύοντάς το στον ιστότοπό της. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής
πληροφορίες:
α) το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,
β) το σχετικό λόγο πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν και την απόκλισή του από τη µακροπρόθεσµη τάση,
γ) τον οδηγό αποθέµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
δ) αιτιολόγηση αυτού του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας,
ε) στις περιπτώσεις αύξησης του ποσοστού αποθέµατος
ασφαλείας, την ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα πρέπει
να εφαρµόσουν το εν λόγω ποσοστό αποθέµατος για τους σκοπούς υπολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος,
στ) αναφορά στις εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη
συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής της περίπτωσης ε’ εφόσον
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τούτη είναι µικρότερη των δώδεκα (12) µηνών από την ανακοίνωση του σχετικού ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας
ζ) αν το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας µειώνεται, την ενδεικτική περίοδο κατά την οποία δεν αναµένεται αύξηση του ποσοστού αποθέµατος, καθώς και αιτιολόγηση αυτής της περιόδου.
8. Η εντεταλµένη αρχή προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγµένες
ενέργειες ώστε να συντονιστεί ο χρόνος αυτής της ανακοίνωσης
µε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των άλλων εντεταλµένων αρχών
και κοινοποιεί στο ΕΣΣΚ κάθε τριµηνιαία τιµή του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, µαζί µε τις πληροφορίες των
στοιχείων α’ έως ζ’ της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 128
Αναγνώριση των ποσοστών αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5%
(άρθρο 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όπου εντεταλµένη αρχή κράτους-µέλους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή σχετική αρχή τρίτης χώρας έχει καθορίσει ποσοστό αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας σε ύψος άνω του 2,5% του συνολικού
ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/
2013, η εντεταλµένη αρχή µπορεί να αναγνωρίσει αυτό το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας για τους σκοπούς υπολογισµού του
ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε
ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.
2. Η αναγνώριση της προηγούµενης παραγράφου ανακοινώνεται στον ιστότοπο της εντεταλµένης αρχής. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,
β) το κράτος-µέλος ή τις τρίτες χώρες για τις οποίες ισχύει,
γ) στις περιπτώσεις αύξησης του ποσοστού αποθέµατος
ασφαλείας, την ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα πρέπει να εφαρµόσουν αυτό το αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για τους σκοπούς
υπολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος
ασφαλείας,
δ) αναφορά στις εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη
συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής της περίπτωσης γ’ εφόσον
τούτη είναι µικρότερη των δώδεκα (12) µηνών από την ανακοίνωση του σχετικού ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας.
Άρθρο 129
Αντικυκλικό απόθεµα ασφαλείας τρίτης χώρας
(άρθρο 139 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανεξαρτήτως της έκδοσης σύστασης του ΕΣΣΚ σύµφωνα µε το άρθρο
138 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί και δηµοσιευθεί ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας από τη σχετική
αρχή τρίτης χώρας για την εν λόγω τρίτη χώρα στην οποία τουλάχιστον ένα ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα είναι εκτεθειµένο σε πιστωτικό κίνδυνο, η εντεταλµένη αρχή µπορεί να
καθορίσει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας το
οποίο εφαρµόζουν τα ιδρύµατα µε εγχώρια άδεια για τον υπολογισµό του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος
ασφαλείας κάθε ιδρύµατος.
3. Όπου έχει καθορισθεί και δηµοσιευθεί ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας
για µια τρίτη χώρα, η εντεταλµένη αρχή µπορεί να καθορίσει
διαφορετικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας για την εν λόγω
τρίτη χώρα για τους σκοπούς υπολογισµού από τα ιδρύµατα µε
εγχώρια άδεια του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας, αν κρίνει αιτιολογηµένα ότι το ποσοστό που καθόρισε η σχετική αρχή τρίτης χώρας δεν επαρκεί για να
προστατεύει κατάλληλα τα ιδρύµατα αυτά από τους κινδύνους
υπέρµετρης πιστωτικής επέκτασης στην εν λόγω χώρα. Κατά την
άσκηση της ανωτέρω αρµοδιότητας, η εντεταλµένη αρχή δεν καθορίζει ποσοστό αντικυκλικού περιθωρίου ασφαλείας χαµηλό-
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τερο από εκείνο που όρισε η σχετική αρχή τρίτης χώρας, εκτός
αν το τελευταίο υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 των ιδρυµάτων που είναι εκτεθειµένα σε πιστωτικό κίνδυνο στην εν λόγω
τρίτη χώρα.
4. Όταν η εντεταλµένη αρχή καθορίζει ποσοστό αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αυξάνοντας το υπάρχον
ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, αποφασίζει και
την ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατά της µε εγχώρια άδεια
εφαρµόζουν αυτό το ποσοστό για τους σκοπούς υπολογισµού
του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας
κάθε ιδρύµατος. Η ηµεροµηνία αυτή δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του ποσοστού
αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Αν η εν λόγω ηµεροµηνία απέχει λιγότερο από
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της τιµής
αποθέµατος ασφαλείας, η συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής
δικαιολογείται στη βάση εξαιρετικών συνθηκών.
5. Η εντεταλµένη αρχή δηµοσιοποιεί στον ιστότοπό της τα ποσοστά αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας τρίτης χώρας σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, µαζί
µε τα εξής στοιχεία:
α) το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας και την
τρίτη χώρα για την οποία ισχύει,
β) αιτιολόγηση αυτού του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας,
γ) στις περιπτώσεις που το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας
είτε ορίζεται για πρώτη φορά είτε αυξάνεται, την ηµεροµηνία από
την οποία τα ιδρύµατα πρέπει να εφαρµόσουν αυτό το αυξηµένο
ποσοστό αποθέµατος για τους σκοπούς υπολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε
ιδρύµατος,
δ) αναφορά στις εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη
συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής της περίπτωσης γ’ εφόσον
τούτη είναι µικρότερη των δώδεκα (12) µηνών από την ανακοίνωση του σχετικού ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας.
Άρθρο 130
Υπολογισµός ποσοστού ειδικού αντικυκλικού
κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος
(άρθρο 140 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Το ποσοστό ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος
ασφαλείας κάθε ιδρύµατος είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος
των ποσοστών αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που
ισχύουν στα κράτη όπου εντοπίζονται τα σχετικά ανοίγµατα σε
πιστωτικό κίνδυνο του εν λόγω ιδρύµατος ή εφαρµόζονται για
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δυνάµει των παραγράφων
2 ή 3 του άρθρου 129. Για τον υπολογισµό του σταθµισµένου
µέσου όρου τα ιδρύµατα εφαρµόζουν σε κάθε ισχύον ποσοστό
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας τις συνολικές απαιτήσεις
ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, σύµφωνα µε τα άρθρα
107 έως 311 και 325 έως 377 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, που αφορά τα σχετικά ανοίγµατα σε πιστωτικό κίνδυνο
στο αντίστοιχο κράτος, διαιρεµένο µε τις συνολικές απαιτήσεις
ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο που αφορούν όλα τα σχετικά ανοίγµατα του ιδρύµατος σε πιστωτικό κίνδυνο.
2. Αν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, µια εντεταλµένη αρχή ορίσει ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5% του συνολικού
ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας
ως προς τα σχετικά ανοίγµατα σε πιστωτικό κίνδυνο εντός του
κράτους-µέλους της αντίστοιχης εντεταλµένης αρχής («κράτοςµέλος Α») για τους σκοπούς του υπολογισµού που απαιτείται από
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένου,
όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισµού του στοιχείου του
ενοποιηµένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυµα:
α) τα ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο «κρά-
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τος-µέλος Α» θα εφαρµόσουν αυτό το ποσοστό αποθέµατος
ασφαλείας άνω του 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε
κίνδυνο,
β) τα ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος-µέλος εφαρµόζουν ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος
ασφαλείας ύψους 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο όταν η εντεταλµένη αρχή τους δεν έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας άνω του 2,5% σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος νόµου και την παράγραφο 1 του άρθρου 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ,
γ) τα ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος-µέλος εφαρµόζουν το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που όρισε η εντεταλµένη αρχή στο «κράτοςµέλος Α» όταν η εντεταλµένη αρχή τους έχει αναγνωρίσει το
ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο 128 του
παρόντος νόµου και το άρθρο 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
3. Αν το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που
έχει ορίσει η σχετική αρχή τρίτης χώρας για µια τρίτη χώρα είναι
ύψους άνω του 2,5% του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ισχύουν τα κάτωθι
ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας ως προς τα σχετικά ανοίγµατα
σε πιστωτικό κίνδυνο εντός της τρίτης χώρας για τους σκοπούς
του υπολογισµού που απαιτείται από την παράγραφο 1, περιλαµβανοµένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισµού της
περίπτωσης του ενοποιηµένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω
ίδρυµα:
α) ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας ύψους 2,5%
του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο όταν η εντεταλµένη
αρχή δεν έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας
ύψους άνω του 2,5% σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
128,
β) το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας που όρισε
η σχετική αρχή τρίτης χώρας όταν η εντεταλµένη αρχή έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε το
άρθρο 128.
4. Τα σχετικά ανοίγµατα σε πιστωτικό κίνδυνο περιλαµβάνουν
όλες εκείνες τις κατηγορίες ανοιγµάτων, εκτός από όσες αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως στ’ του άρθρου 112 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τα οποία ισχύουν:
α) οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο βάσει
των άρθρων 107 έως 311 του εν λόγω Κανονισµού,
β) όπου το άνοιγµα τηρείται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών,
οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ειδικό κίνδυνο βάσει των άρθρων 326 έως 350 του εν λόγω Κανονισµού ή για αυξηµένους
κινδύνους αθέτησης και µεταβολής της διαβάθµισης βάσει των
άρθρων 362 έως 377 του εν λόγω Κανονισµού,
γ) όπου το άνοιγµα σε κίνδυνο είναι τιτλοποίηση, οι απαιτήσεις
ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα άρθρα 242 έως 270 του εν λόγω
Κανονισµού.
5. Τα ιδρύµατα εξακριβώνουν τη γεωγραφική θέση ενός σχετικού ανοίγµατος σε πιστωτικό κίνδυνο σύµφωνα µε τα σχετικά
ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα.
6. Για τους σκοπούς του υπολογισµού που απαιτείται βάσει
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
α) ένα ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για κάθε
κράτος-µέλος ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται στις πληροφορίες που έχουν ανακοινωθεί σύµφωνα µε την περίπτωση ε’
της παραγράφου 7 του άρθρου 136 ή την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, αν το
αποτέλεσµα αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού
αποθέµατος ασφαλείας,
β) µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’, ένα ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα ισχύει 12 µήνες
µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η σχετική αρχή τρίτης
χώρας ανακοίνωσε αλλαγή του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας, ανεξάρτητα από το αν η αρχή αυτή απαιτεί από τα ιδρύµατα που έχουν ιδρυθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα να θέσουν σε
ισχύ την αλλαγή εντός συντοµότερης προθεσµίας, αν το αποτέλεσµα αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας,
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γ) αν η εντεταλµένη αρχή ορίσει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 3 του άρθρου 129 ή αναγνωρίσει το ποσοστό
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύµφωνα
µε το άρθρο 128, αυτό το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας
ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται στις πληροφορίες που
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου
5 του άρθρου 129 ή την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 128, αν το αποτέλεσµα αυτής της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας,
δ) το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας τίθεται αµέσως σε ισχύ, αν το αποτέλεσµα της απόφασης είναι η µείωση του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης β’, τυχόν αλλαγή του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για τρίτη χώρα θα
θεωρείται ότι ανακοινώθηκε την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της
από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας σύµφωνα µε την εκεί
ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 131
Περιορισµοί διανοµής κερδών
(άρθρο 141 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
άρθρου, η διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) καταβολή µερισµάτων σε µετρητά,
β) διανοµή µετοχών που πληρώθηκαν πλήρως ή µερικώς και
διανέµονται µε ευνοϊκούς όρους ή άλλων κεφαλαιακών µέσων
που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
γ) εξαργύρωση ή αγορά από ένα ίδρυµα ιδίων µετοχών του ή
άλλων κεφαλαιακών µέσων που αναφέρονται στην περίπτωση α’
της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του εν λόγω Κανονισµού,
δ) ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν για κεφαλαιακά µέσα
που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του εν λόγω Κανονισµού,
ε) διανοµή στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’
έως ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του εν λόγω Κανονισµού.
2. Ίδρυµα που πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διανοµή κερδών
όταν µια τέτοια διανοµή οδηγεί το κεφάλαιο κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο ώστε να µην πληρούται
πλέον η συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας.
3. Ίδρυµα που δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας υπολογίζει το µέγιστο διανεµητέο ποσό («ΜΔΠ»)
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί το εν λόγω ΜΔΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Σε αυτή την περίπτωση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι ενέργειες προτού υπολογίσει το ΜΔΠ:
α) διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1,
β) ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής µεταβλητών αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών ή καταβολή µεταβλητών αποδοχών, εφόσον η υποχρέωση καταβολής
δηµιουργήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο το ίδρυµα δεν πληρούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας,
γ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας
1.
4. Για όσο χρόνο ένα ίδρυµα δεν πληροί ή δεν υπερβαίνει τη
συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας του δεν προβαίνει,
µέσω κάθε ενέργειας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, σε διανοµή ποσών υψηλότερων από το ΜΔΠ που έχει
υπολογισθεί σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.
5. Το ίδρυµα υπολογίζει το ΜΔΠ πολλαπλασιάζοντας το ποσό
που προκύπτει βάσει της παραγράφου 6 µε τον συντελεστή που
ορίζεται βάσει της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Από
το ΜΔΠ αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από τις ενέργειες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
6. Το ποσό που θα χρησιµοποιηθεί ως βάση για τον υπολογι-
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σµό της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνει:
α) τα προσωρινά κέρδη που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
και δηµιουργήθηκαν µετά την τελευταία απόφαση σχετικά µε τη
διανοµή των κερδών ή οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, πλέον
β) τα κέρδη στο τέλος της χρήσης που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 και σηµειώθηκαν µετά την τελευταία απόφαση σχετικά
µε τη διανοµή των κερδών ή οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, µείον
γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος στην περίπτωση
που διατηρηθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α’ και β’ της παρούσας παραγράφου.
7. Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής:
α) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει της περίπτωσης γ) της παραγράφου
1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 92
του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του
χαµηλότερου) τεταρτηµορίου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, όπως αυτό υπολογίζεται παρακάτω, ο συντελεστής είναι 0,
β) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 92
του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του δεύτερου τεταρτηµορίου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,2,
γ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει του βάσει της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων
σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του τρίτου τεταρτηµορίου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας,
ο συντελεστής είναι 0,4,
δ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 92
του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή του
υψηλότερου) τεταρτηµορίου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,6.
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµορίου της
συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας υπολογίζονται ως
εξής:
Κατώτατο
όριο
=
τεταρτηµορίου

Συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας

Ανώτατο
όριο
=
τεταρτηµορίου

Συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας

x (Qn – 1)

4
x Qn

4

όπου Qn είναι ο αριθµός του σχετικού τεταρτηµορίου.
8. Οι περιορισµοί του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνο για
πληρωµές που συνεπάγονται µείωση του κεφαλαίου κοινών µε-

τοχών της Κατηγορίας 1 ή µείωση των κερδών και όπου η παύση
πληρωµών ή η µη πληρωµή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή
προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας ή
πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ισχύει για το ίδρυµα.
9. Όταν ένα ίδρυµα δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας και σκοπεύει να προβεί σε διανοµή οποιωνδήποτε
διανεµητέων κερδών του ή σε
ενέργεια που
περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και υποβάλλει τα εξής στοιχεία:
α) το ποσό του κεφαλαίου που τηρεί το ίδρυµα, χωρισµένο ως
εξής:
αα) κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1,
ββ) πρόσθετο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1,
γγ) κεφάλαιο της Κατηγορίας 2,
β) το ποσό των προσωρινών κερδών του και των κερδών του
στο τέλος της χρήσης,
γ) το ΜΔΠ που υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του παρόντος άρθρου,
δ) το ποσό των διανεµητέων κερδών που σκοπεύει να µοιράσει
και την κατανοµή του στα εξής:
αα) πληρωµή µερισµάτων,
ββ) εξαγορές ιδίων µετοχών,
γγ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας
1,
δδ) καταβολή µεταβλητών αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, µε τη δηµιουργία νέας υποχρέωσης καταβολής ή βάσει υποχρέωσης καταβολής που δηµιουργήθηκε σε
χρόνο κατά τον οποίο το ίδρυµα δεν πληρούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας.
10. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν ρυθµίσεις που διασφαλίζουν ότι
το ποσό των διανεµητέων κερδών και το ΜΔΠ υπολογίζονται µε
ακρίβεια και είναι σε θέση να το αποδείξουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον τους ζητηθεί.
Άρθρο 132
Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου
(άρθρο 142 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όταν ένα ίδρυµα αδυνατεί να εκπληρώσει τη συνολική
απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, καταρτίζει σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός πέντε εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία που διαπίστωσε ότι δεν πληροί την ανωτέρω
απαίτηση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να εγκρίνει κατά περίπτωση µεγαλύτερη προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες λαµβάνοντας υπόψη το
εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εκάστοτε ιδρύµατος.
2. Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) εκτιµήσεις των εσόδων και των εξόδων και εκτιµώµενο ισολογισµό,
β) µέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ιδρύµατος,
γ) σχέδιο και χρονοδιάγραµµα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων µε στόχο την πλήρη συµµόρφωση µε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας,
δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει απαραίτητη για να
προβεί στην εκτίµηση βάσει της επόµενης παραγράφου.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το εγκρίνει µόνο αν
θεωρεί ότι η εφαρµογή του είναι πιθανό να επιτύχει τη διατήρηση
ή αύξηση επαρκών κεφαλαίων ώστε το ίδρυµα να πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας εντός χρονικής περιόδου που η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
θεωρεί κατάλληλη.
4. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου σύµφωνα µε την
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προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλει µε απόφασή της ένα ή αµφότερα τα ακόλουθα:
α) απαιτεί από το ίδρυµα να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του σε
συγκεκριµένα επίπεδα εντός ορισµένης προθεσµίας,
β) ασκεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 94 εξουσία επιβάλλοντας αυστηρότερους περιορισµούς στη διανοµή σε σχέση µε εκείνους που απαιτούνται βάσει του άρθρου 131.
Άρθρο 133
Ορισµός αρµόδιας αρχής για την εφαρµογή
του άρθρου 458 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Η εντεταλµένη αρχή του άρθρου 127 είναι επιφορτισµένη µε
την εφαρµογή του άρθρου 458 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
Άρθρο 134
Γενικές απαιτήσεις δηµοσιοποίησης πληροφοριών από τις
αρµόδιες αρχές
(άρθρο 143 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους νόµους, τις, γενικής ισχύος, αποφάσεις και τις εγκυκλίους που εκδίδονται για την εφαρµογή του παρόντος νόµου
και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) τον τρόπο άσκησης εκ µέρους τους των παρεχόµενων από
το ενωσιακό δίκαιο δυνατοτήτων και διακριτικών ευχερειών,
γ) τα γενικά κριτήρια και τις µεθόδους που θεσπίζουν για την
εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του άρθρου 89,
δ) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54 του παρόντος νόµου και των άρθρων 63 και 67 του ν. 3606/2007, τα βασικά
στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική µορφή που αφορούν την
εφαρµογή του πλαισίου προληπτικής εποπτείας στην Ελλάδα,
περιλαµβανοµένου του είδους των εποπτικών µέτρων και του
αριθµού των περιπτώσεων που αυτά ελήφθησαν σύµφωνα µε την
περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του παρόντος
νόµου και των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 57 του παρόντος νόµου.
2. Οι πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται από την Τράπεζα
της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να επιτρέπουν την
αξιόπιστη σύγκριση του τρόπου εφαρµογής του πλαισίου προληπτικής εποπτείας µεταξύ των κρατών-µελών. Οι πληροφορίες,
οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα κάθε αρµόδιας
αρχής, δηµοσιοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση σύµφωνα
µε το µορφότυπο που καταρτίζει η ΕΑΤ και επικαιροποιούνται τακτικά.
Άρθρο 135
Ειδικές απαιτήσεις δηµοσιοποίησης πληροφοριών
από τις αρµόδιες αρχές
(άρθρο 144 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 404 έως 410 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα γενικά κριτήρια και τις µεθοδολογίες που ακολουθούνται
για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τα άρθρα 405 έως 409
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 54 του παρόντος
νόµου, συνοπτική περιγραφή του αποτελέσµατος της εποπτικής
διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης, καθώς και περιγραφή
των µέτρων και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ετήσια βάση
σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τα άρθρα 405 έως 409
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3
του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δηµοσιοποιεί
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα κριτήρια µε βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νοµικό κώ-
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λυµα για την άµεση µεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωµή υποχρεώσεων προς το µητρικό ίδρυµα,
β) τον αριθµό των µητρικών ιδρυµάτων τα οποία αφορά η
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τον
αριθµό αυτών που διαθέτουν θυγατρικές µε έδρα σε τρίτες
χώρες,
γ) συγκεντρωτικά, για τα µητρικά ιδρύµατα που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και τα οποία αφορά η άσκηση
της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013:
αα) το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη
βάση που τηρούνται στις θυγατρικές µε έδρα σε τρίτες χώρες,
ββ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της
υποπερίπτωσης αα’ επί του συνολικού ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση,
γγ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της
υποπερίπτωσης αα’ επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ενοποιηµένη βάση του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
3. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 1
του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δηµοσιοποιεί
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα κριτήρια µε βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση µεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωµή υποχρεώσεων προς το µητρικό ίδρυµα,
β) τον αριθµό των µητρικών ιδρυµάτων τα οποία αφορά η
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 9 παράγραφος 1
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και τον αριθµό
αυτών που διαθέτουν θυγατρικές µε έδρα σε τρίτες χώρες,
γ) συγκεντρωτικά, για τα µητρικά ιδρύµατα που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και τα οποία αφορά η άσκηση
της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
αα) το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων που τηρούνται στις
θυγατρικές µε έδρα σε τρίτες χώρες,
ββ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της
υποπερίπτωσης αα’ επί του συνολικού ύψους των ιδίων κεφαλαίων,
γγ) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια της
υποπερίπτωσης αα’ επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 136
Αύξηση κεφαλαίου
1. Για το σκοπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 52, της
παραγράφου 5 του άρθρου 90 και του άρθρου 94, η Τράπεζα
της Ελλάδος µε απόφασή της µπορεί να ζητήσει από πιστωτικό
ίδρυµα και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού να αυξήσει το κεφάλαιό του εντός προθεσµίας και κατά τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στην ίδια απόφαση. Η απόφαση
προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό της απαιτούµενης αύξησης κεφαλαίου, προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα να διαθέτει ίδια κεφάλαια ανταποκρινόµενα στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι οι µετοχές που εκδίδονται για την αύξηση του κεφαλαίου είναι προνοµιούχες, να
προσδιορίζεται το προνόµιο και να καθορίζονται οι όροι και διαδικασίες που υποχρεούνται να ακολουθήσουν το πιστωτικό
ίδρυµα και οι µέτοχοί του για την πραγµατοποίηση της αύξησης
εντός της τασσόµενης προθεσµίας. Επίσης µπορεί να απαιτείται,
εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία της αύξησης, ταυτόχρονη µε την αύξηση ονοµαστική µείωση του κεφαλαίου.
2. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση
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της αποφάσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το
πιστωτικό ίδρυµα ανακοινώνει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα
µέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει προς συµµόρφωση
µε την απόφαση αυτή, όπως και το σχετικό χρονοδιάγραµµα. Εάν
το Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, όπως απαιτεί η απόφαση της παραγράφου 1, ή δεν αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου αν και είχε
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει
µε απόφασή της σε κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, που
δεν ενήργησε τα δέοντα για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή την αύξηση του κεφαλαίου, πρόστιµο από εκατό χιλιάδες
έως τριακόσιες χιλιάδες (100.000 - 300.000) ευρώ.
3. Εάν η αύξηση του κεφαλαίου στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποφασίζεται από τη γενική
συνέλευση, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του
άρθρου 31 του κ.ν. 2190/ 1920. Ως προς τον τυχόν αποκλεισµό
ή περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης ή την τυχόν µείωση
του κεφαλαίου εφαρµόζονται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2
του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Τυχόν αυστηρότερες καταστατικές διατάξεις δεν ισχύουν. Η προθεσµία για τη σύγκληση
της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές
αρχές, συντέµνεται στο ήµισυ των προθεσµιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920.
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του πιστωτικού ιδρύµατος που λαµβάνεται κατόπιν της αποφάσεως της παραγράφου 1 δεν ανακαλείται.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση του
πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία συνέρχεται εντός µηνός από την
ως άνω απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, προκειµένου αυτή
να εξουσιοδοτήσει, µε εφαρµογή των απαιτήσεων απαρτίας και
πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της
παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συµβούλιο προς αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
13 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και προς αποκλεισµό του δικαιώµατος προτίµησης της παρ. 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920,
για την περίπτωση που θα ζητηθεί αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα
µε το άρθρο 140 του παρόντος νόµου. Η εξουσιοδότηση αυτή
ανανεώνεται πριν από την εκάστοτε λήξη της. Η προβλεπόµενη
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 13 του κ.ν.
2190/1920 έκθεση συντάσσεται και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας της παρ. 2 του άρθρου 26 του
κ.ν.
2190/1920 πριν από τη διάθεση των νέων µετοχών µε χρήση της
εξουσιοδότησης. Εάν Διοικητικό Συµβούλιο πιστωτικού ιδρύµατος δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των µετόχων, όπως
απαιτεί η παρούσα παράγραφος, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει σε κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, που δεν ενήργησε τα δέοντα για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
πρόστιµο από εκατό χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες (100.000
- 300.000) ευρώ.
Άρθρο 137
Διορισµός Επιτρόπου
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να διορίσει στο πιστωτικό
ίδρυµα επίτροπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν συντρέχει µία εκ των περιπτώσεων ζ’ και η’ του άρθρου
19 του παρόντος νόµου,
β) όταν το πιστωτικό ίδρυµα προβαίνει σε σοβαρές ή κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις διατάξεων νόµων ή αποφάσεων της
Τράπεζας της Ελλάδος ή όταν η επιχειρηµατική του πορεία δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες για τη χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από τη διοίκησή του, µε συνέπεια
να τίθενται σε κίνδυνο η φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύµατος, τα συµφέροντα των καταθετών του ή εν γένει η διασφάλιση
της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και η προστασία της εµπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
γ) όταν διαφαίνεται ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεν διαθέτει
επαρκή ίδια κεφάλαια ή ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις του και ιδίως να διασφαλίσει τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του έχουν εµπιστευθεί οι καταθέτες και οι λοιποί πιστωτές του,
δ) όταν το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει σχετικό αίτηµα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος διορίζει στο πιστωτικό ίδρυµα επίτροπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει λάβει τα απαραίτητα
διορθωτικά µέτρα κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 96 ή δεν έχει εφαρµόσει το σχέδιο ανάκαµψης ή το σχέδιο
εξυγίανσης, παρότι αυτό του ζητήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3, 7 και 8 του άρθρου 66,
β) όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφώνεται µε την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τις παραγράφους 1 ή 5
του άρθρου 136,
γ) όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφώνεται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 141 ή µε την απόφαση της
παραγράφου 1 του άρθρου 142.
3. Ο επίτροπος αξιολογεί την εν γένει οικονοµική, διοικητική
και οργανωτική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της οµαλής
λειτουργίας του, µε σκοπό είτε την ανάκαµψη του πιστωτικού
ιδρύµατος είτε την προετοιµασία εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης των άρθρων 140 έως 142 ή θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος υπό ειδική εκκαθάριση κατά το άρθρο 145.
4. Ο επίτροπος επιλέγεται µεταξύ προσώπων αναγνωρισµένου κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τραπεζικά θέµατα,
είναι πλήρους απασχόλησης και υπόκειται στους κανόνες περί
απορρήτου της παραγράφου 1 του άρθρου 54.
5. Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το διορισµό επιτρόπου κοινοποιείται αµελλητί στο πιστωτικό ίδρυµα και ισχύει
από τη λήψη της ως άνω κοινοποίησης. Κοινοποιείται επίσης στο
Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, τις εποπτικές
αρχές άλλων κρατών-µελών και στην ΕΑΤ. Η απόφαση για το διορισµό επιτρόπου δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζηµιώσεων
καταθετών και επενδυτών - πελατών του ν. 3746/2009 (Α’ 27) και
του ν. 2533/1997 (Α’ 228).
6. Από την κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυµα του διορισµού
του επιτρόπου, κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ανίσχυρη εάν δεν συνέπραξε και ο επίτροπος. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής εισήγησης
του επιτρόπου ή και από άλλα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει, κρίνει ότι οι εργασίες του πιστωτικού ιδρύµατος δεν µπορούν να εξακολουθήσουν υπό την παρούσα διοίκηση, αποφασίζει την ανάθεση της διοίκησής του στον Επίτροπο. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να ληφθεί παράλληλα
µε το διορισµό του επιτρόπου.
7. Με την απόφαση διορισµού επιτρόπου µπορεί να καθορίζονται θέµατα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος ή σχετική εκ µέρους της έγκριση. Επιπλέον, µε την
ως άνω απόφαση µπορεί να απαιτείται από τον επίτροπο η λήψη
συγκεκριµένων µέτρων ή η αποφυγή συγκεκριµένων ενεργειών
προς ικανοποίηση του σκοπού της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου. Ο διορισµός επιτρόπου δεν συνεπάγεται την ακύρωση,
καταγγελία ή τροποποίηση συµφωνιών, το ληξιπρόθεσµο οποιουδήποτε χρέους του πιστωτικού ιδρύµατος ή την αναστολή των
ατοµικών διώξεων κατά αυτού.
8. Ο επίτροπος υποχρεούται να υποβάλει στην Τράπεζα της
Ελλάδος τις ακόλουθες εκθέσεις:
α) Το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός
τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης διορισµού
του, έκθεση απογραφής των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος. Η ως άνω έκθεση κατατάσσει
τα στοιχεία του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύµατος σε κατηγορίες κινδύνου και ταξινοµεί τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
β) Το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν
έχει συµφωνηθεί άλλος χρόνος µε την Τράπεζα της Ελλάδος,
εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση της απόφασης διορισµού του, έκθεση για:
αα) την εν γένει οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές του
πιστωτικού ιδρύµατος, που περιλαµβάνει έναν αναθεωρηµένο
ισολογισµό και µια προκαταρκτική εκτίµηση της καταλληλότητας
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των µέτρων εξυγίανσης του άρθρου 139 και των ενδεχόµενων
επιπτώσεων της θέσης των µετόχων και πιστωτών σε περίπτωση
ειδικής εκκαθάρισης,
ββ) το προτεινόµενο σχέδιο δράσης που µπορεί να περιλαµβάνει προτάσεις:
i) για την επιστροφή του πιστωτικού ιδρύµατος σε οµαλή λειτουργία µέσω διορθωτικών µέτρων, καθώς και για την πολιτική
διανοµής µερισµάτων,
ii) για τη λήψη τυχόν άλλων µέτρων προκειµένου να διασφαλισθεί η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και να προστατευθεί η
εµπιστοσύνη του κοινού στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων εξυγίανσης κατά το
άρθρο 139, και
iii) για την προετοιµασία θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος υπό
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε περίπτωση που δεν κρίνεται
εφικτή η ανάκαµψη ή εξυγίανσή του.
Ο επίτροπος υποχρεούται να παρέχει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή να υποβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη έκθεση του ζητηθεί
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο επίτροπος επιβλέπει την εφαρµογή ή εφαρµόζει ο ίδιος το σχέδιο δράσης.
9. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του παρόντος άρθρου, είναι
δυνατή η σφράγιση γραφείων και εγκαταστάσεων του πιστωτικού ιδρύµατος από όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος µε τη
συνδροµή της αστυνοµικής αρχής κατά τους όρους του νόµου.
Η διοίκηση και οι εργαζόµενοι του πιστωτικού ιδρύµατος υποχρεούνται να παρέχουν στον επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή
πληροφορία τους ζητηθεί σχετικά µε το πιστωτικό ίδρυµα και να
διευκολύνουν την άσκηση των κατά το νόµο και την απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος καθηκόντων του επιτρόπου.
10. Ο επίτροπος, είτε αναλαµβάνει είτε συµπράττει απλώς στη
διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος, µπορεί: α) να προσλαµβάνει
εξωτερικούς νοµικούς ή οικονοµικούς συµβούλους, καθώς και
λοιπό βοηθητικό προσωπικό και β) να ασκεί στο όνοµα του πιστωτικού ιδρύµατος κάθε ένδικο βοήθηµα ή µέσο για την προάσπιση των συµφερόντων του, συµπεριλαµβανοµένων αγωγών
αποζηµίωσης κατά προσώπων της διοίκησης ή του προσωπικού,
εφόσον µε πράξεις ή παραλείψεις τους ζηµίωσαν το πιστωτικό
ίδρυµα. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν το πιστωτικό ίδρυµα.
11. Εάν στο πιστωτικό ίδρυµα έχει διορισθεί επίτροπος, η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του άρθρου 136 λαµβάνεται
µε τη σύµπραξη του επιτρόπου, σε περίπτωση εφαρµογής του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου, ή από
τον ίδιο τον επίτροπο, σε περίπτωση εφαρµογής του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου.
12. Ο επίτροπος υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της
Τράπεζας της Ελλάδος και ευθύνεται µόνο για δόλο και βαρεία
αµέλεια. Η αµοιβή και το εν γένει κόστος που συνεπάγεται η
άσκηση των καθηκόντων του επιτρόπου καλύπτεται από το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο έχει διορισθεί επίτροπος, σύµφωνα µε
σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση
αδυναµίας του πιστωτικού ιδρύµατος να καταβάλει το σύνολο ή
µέρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να προβεί
στην καταβολή.
13. Ο επίτροπος διορίζεται για διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) µήνες. Ο ως άνω διορισµός µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Η συνολική περίοδος των
παρατάσεων δεν µπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) µήνες.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να αντικαθίσταται ο επίτροπος ή να τερµατίζεται το έργο του. Ο τερµατισµός
του έργου του επιτρόπου πριν από τη λήξη της κατά τις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου ορισθείσας θητείας
επιτρέπεται εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει ότι:
α) οι λόγοι διορισµού κατά την παράγραφο 1 δεν υφίστανται
πλέον ή
β) το πιστωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να ανακάµψει ή να εξυγιανθεί.
Στην τελευταία περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει την ανάκληση της άδειας του πιστωτικού ιδρύµατος κατά το
άρθρο 19 και το θέτει υπό ειδική εκκαθάριση κατά το άρθρο 145.
Σε περίπτωση τερµατισµού του έργου του επιτρόπου που δεν
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σχετίζεται µε τη θέση του πιστωτικού ιδρύµατος υπό ειδική εκκαθάριση, ο επίτροπος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του
µέχρι το διορισµό ή την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου.
14. Όταν δυνάµει δικαστικής αποφάσεως προκύπτει άµεσα ή
έµµεσα θέµα νοµιµότητας ή εγκυρότητας της εκλογής, συγκρότησης, σύνθεσης ή λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου πιστωτικού ιδρύµατος, η Τράπεζα της Ελλάδος διορίζει επίτροπο,
ο οποίος ασκεί τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για διάστηµα τριών (3)
έως έξι (6) µηνών που µπορεί να παρατείνεται.
15. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται
µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 138
Παράταση χρόνου εκπλήρωσης υποχρεώσεων
1. Μετά το διορισµό επιτρόπου σε πιστωτικό ίδρυµα, όταν
αυτό παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη ρευστότητα µε πιθανολογούµενη ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων, για λόγους προστασίας των καταθετών και άλλων πιστωτών του, µπορεί να δοθεί
µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος παράταση του χρόνου
εκπλήρωσης ορισµένων ή του συνόλου των υποχρεώσεών του
για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, που
µπορεί να παραταθεί άπαξ, µε νεότερη απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος, για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.
2. Η παράταση του χρόνου εκπλήρωσης υποχρεώσεων της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύµατος που πηγάζουν από συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που συνάπτονται σε κεφαλαιαγορές ή / και αγορές χρήµατος, καθώς και
στη διατραπεζική αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων έναντι συµµετεχόντων σε οποιοδήποτε σύστηµα, όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2789/2000 (Α’ 21).
3. Κατά τη διάρκεια των ως άνω παρατάσεων αναστέλλονται
οι προθεσµίες και η άσκηση των διαδικαστικών πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του πιστωτικού ιδρύµατος. Το ίδιο
ισχύει για τις αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων και υπαγωγής του
πιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική εκκαθάριση.
4. Η παράταση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που είναι
ή καθίστανται ληξιπρόθεσµες τερµατίζεται αυτοδικαίως µε τη
λήξη της αναφερόµενης στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος προθεσµίας, µπορεί δε να αρθεί, µε νεότερη απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος, και πριν από την πάροδο του χρόνου
που ορίζεται στην προγενέστερη απόφαση.
5. Η παράταση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που είναι
ή καθίστανται ληξιπρόθεσµες δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία
αποζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών - πελατών του ν.
3746/2009 και του ν. 2533/1997.
Άρθρο 139
Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των µέτρων εξυγίανσης
1. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να επιβληθούν, χάριν της προστασίας της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και της ενίσχυσης της εµπιστοσύνης του κοινού στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σε πιστωτικό ίδρυµα, τα µέτρα εξυγίανσης των άρθρων 140 έως 142. Τα µέτρα αυτά στοχεύουν στη
διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής ευστάθειας, την ελαχιστοποίηση του κόστους της εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύµατος και
την προστασία των καταθετών και επενδυτών, όπως προβλέπουν
οι διατάξεις του ν. 3746/2009.
2. Λόγοι λήψης των µέτρων εξυγίανσης κατά την παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικά, πέραν εκείνων που
αποτελούν λόγο ορισµού επιτρόπου σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 137, και οι ακόλουθοι:
α) η ανάγκη σταθεροποίησης πιστωτικού ιδρύµατος ή αποτροπής κινδύνου οικονοµικής αστάθειας σε πιστωτικό ίδρυµα χάριν
της συστηµικής ευστάθειας,
β) η ανάγκη προστασίας της εµπιστοσύνης του κοινού, ιδίως
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των καταθετών, στη σταθερότητα και την εύρυθµη λειτουργία
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
γ) η πρόληψη δηµιουργίας συστηµικού κινδύνου ή καταστάσεων αποσταθεροποιητικών του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, λαµβανοµένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν
στην τραπεζική και διατραπεζική αγορά.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει τα κατάλληλα κατά την
κρίση της µέτρα για την εξυγίανση πιστωτικού ιδρύµατος, εκτιµώντας τα ακόλουθα:
α) Τη διαφαινόµενη αδυναµία του πιστωτικού ιδρύµατος να
ανακάµψει.
β) Την αδυναµία λήψης εναλλακτικών µέτρων ισοδύναµου
αποτελέσµατος εντός κατάλληλου χρόνου για την αποτροπή κατάρρευσης του πιστωτικού ιδρύµατος.
γ) Τις εκτιµώµενες συνέπειες της αδυναµίας πληρωµών πιστωτικού ιδρύµατος για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, λαµβανοµένων υπόψη ιδίως:
αα) του ύψους των καταθέσεων στο πιστωτικό ίδρυµα και των
απαιτήσεων επενδυτών κατ’ αυτού,
ββ) του είδους και εύρους των υποχρεώσεων του πιστωτικού
ιδρύµατος έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και
γγ) των συµµετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος στο µετοχικό
κεφάλαιο εταιρειών που ανήκουν στις αναφερόµενες στην υποπερίπτωση ββ’ της παρούσας περίπτωσης κατηγορίες, όπως και
των συµµετοχών τέτοιων εταιριών στο µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος,
δ) την ανάγκη να επωµιστούν τις τυχόν απώλειες από την εξυγίανση ενός πιστωτικού ιδρύµατος οι µέτοχοι, οι µη ενέγγυοι πιστωτές και µε την επιφύλαξη της ανάγκης προστασίας της
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας οι καταθέτες που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. 3746/2009.
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η λήψη των µέτρων εξυγίανσης δεν λογίζεται ως διαδικασία αφερεγγυότητας
του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύµατος που θα δικαιούνταν
να επικαλεσθούν πιστωτές του. Τυχόν συµβατικές ρήτρες που
ενεργοποιούνται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή
επέλευσης άλλου γεγονότος που χαρακτηρίζεται ως «πιστωτικό
γεγονός» ή ισοδύναµο της αφερεγγυότητας δεν ενεργοποιούνται από το γεγονός της λήψης µέτρων εξυγίανσης.
5. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 139 έως 144 ρυθµίζονται µε
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν αποφασίζει ότι συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής ενός µέτρου εξυγίανσης σε πιστωτικό ίδρυµα, γνωστοποιεί την απόφασή της στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει
στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως και κάθε
άλλη πληροφορία που χρειάζεται το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας για να προετοιµάσει τη χρήση των κεφαλαίων του
στη λήψη µέτρων εξυγίανσης ή την ανακεφαλαιοποίηση αυτού
του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας συνάπτουν µνηµόνιο συνεργασίας που θα προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσουν και άλλες λεπτοµέρειες της συνεργασίας τους σε
σχέση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία εφαρµόζεται το
παρόν.
Άρθρο 140
Αύξηση κεφαλαίου ως µέτρο εξυγίανσης
1. Ο επίτροπος που έχει διοριστεί σε πιστωτικό ίδρυµα, µετά
από σχετική ρητή εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος αποφασίζει
την αύξηση κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ως άνω απόφαση. Το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 136 εφαρµόζονται
στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου.
2. Δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων δεν ισχύουν

κατά την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 141
Εντολή µεταβίβασης
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί µε απόφασή της να υποχρεώσει πιστωτικό ίδρυµα στη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του προς άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή προς άλλο πρόσωπο.
Τα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία προσδιορίζονται στην
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου και µπορούν να είναι δικαιώµατα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή και συµβατικές σχέσεις.
2. Το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να µεταβιβάσει τα προσδιοριζόµενα στην απόφαση µεταβίβασης περιουσιακά στοιχεία
παραχρήµα και σε κάθε περίπτωση προ της έναρξης της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Εάν το πιστωτικό ίδρυµα δεν µεταβιβάσει τα προσδιοριζόµενα στην απόφαση µεταβίβασης
περιουσιακά στοιχεία εντός των χρονικών ορίων του προηγούµενου εδαφίου, ορίζεται επίτροπος σύµφωνα µε την περίπτωση
γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 137, ο οποίος µεταβιβάζει
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε την απόφαση µεταβίβασης χωρίς τη σύµπραξη του Διοικητικού Συµβουλίου και πριν
από την έναρξη της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
3. Το προς η µεταβίβαση πρόσωπο συναινεί µε πρότερη έγγραφη δήλωσή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος στην προς
αυτό µεταβίβαση και στο αντάλλαγµα που καθορίζεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η δήλωση αυτή
αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την αξίωση του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος κατά του προς η µεταβίβαση προσώπου στο
καθοριζόµενο αντάλλαγµα. Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα, που κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες σε αυτήν κατά το χρόνο αυτόν
πληροφορίες είναι κατάλληλα για την κτήση των υπό µεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων, σε άτυπη και εµπιστευτική διαδικασία
υποβολής προσφορών για την απόκτησή τους. Τα κληθέντα σε
υποβολή προσφορών πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα,
καθώς και οι διοικούντες, υπάλληλοι και συνεργάτες τους, τηρούν απόρρητο ως προς την ως άνω διαδικασία και κάθε πληροφορία που απέκτησαν µε την ευκαιρία αυτής. Η Τράπεζα της
Ελλάδος επιβάλλει κατά οποιουδήποτε προσώπου παραβιάζει το
απόρρητο του προηγούµενου εδαφίου πρόστιµο που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
4. Η διαδικασία υποβολής προσφορών, ο καθορισµός του ανταλλάγµατος, του ποσού της διαφοράς κατά την παράγραφο 13
του παρόντος άρθρου και η µεταβίβαση χωρούν βάσει προσωρινής αποτίµησης των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων, η οποία διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος µε
συντηρητικές εκτιµήσεις των ως άνω στοιχείων επί τη βάσει της
εύλογης αξίας αυτών. Αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθέτει σε έναν ή δύο νόµιµους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων αποτίµησης.
Εντός εξαµήνου από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει
οριστικά το ποσό της διαφοράς κατά την παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση ή τις εκθέσεις
αποτίµησης, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και την ανάγκη
εύρυθµης λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Ο οριστικός καθορισµός του ποσού της διαφοράς από την
Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να τύχει περαιτέρω προσαρµογής
κατά την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση
που οι υποβαλλόµενες προσφορές κρίνονται µη συµφέρουσες,
η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει είτε τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων προς µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα που συστήνεται για το σκοπό αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 142 είτε προς
υφιστάµενο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα είτε τη θέση σε ειδική
εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο
145.
Σε επείγουσα περίπτωση η διαδικασία υποβολής προσφορών,
ο καθορισµός του ανταλλάγµατος και η µεταβίβαση χωρούν
βάσει προσωρινής αποτίµησης από την Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία αµέσως κατόπιν αναθέτει σε έναν ή δύο νόµιµους ελεγ-
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κτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων αποτίµησης. Εντός διµήνου
από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το αντάλλαγµα λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Στην απόφαση µεταβίβασης καθορίζεται επίσης ο χρόνος,
στον οποίο η αξίωση του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος
σε αυτό το αντάλλαγµα, εφόσον αυτό υφίσταται, καθίσταται
απαιτητή, και οι όροι καταβολής. Οι υποχρεώσεις απορρήτου της
παραγράφου 3, καθώς και η περί προστίµου σχετική διάταξη
εφαρµόζονται και στους νόµιµους ελεγκτές. Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά:
α) Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις
έως του ορίου του άρθρου 9 του ν. 3746/2009 και
β) οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις
του Δηµοσίου και φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, µπορεί να µεταβιβάζονται περαιτέρω στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του
µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος, όταν αυτό απαιτείται για
τους σκοπούς της εξυγίανσης. Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια χαµηλής εξασφάλισης (subordinated debts).
Η παρούσα παράγραφος καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις,
στις οποίες ο προσωρινός καθορισµός του ποσού της διαφοράς
είχε ήδη γίνει κατά τη θέση σε ισχύ του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
5. Εάν συντρέχει περίπτωση για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία, η µεταβίβαση σηµειώνεται ατελώς στα οικεία δηµόσια βιβλία και αρχεία µε αίτηση του προς η µεταβίβαση προσώπου. Το
άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρµόζεται. Για το κύρος
της µεταβίβασης και το αντιτάξιµό της έναντι τρίτων, οι οποίοι
είναι υποκείµενα δικαιωµάτων, υποχρεώσεων ή συµβατικών σχέσεων που µεταφέρονται στο προς η µεταβίβαση πιστωτικό
ίδρυµα, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους.
Εκκρεµείς δίκες που σχετίζονται µε τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία συνεχίζονται από το προς η µεταβίβαση πιστωτικό
ίδρυµα, χωρίς διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση
για την επανάληψή τους.
6. Εάν η µεταβίβαση ορισµένων από τα περιουσιακά στοιχεία,
τα οποία αφορά η απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, υπόκειται σε διατυπώσεις προβλεπόµενες από αλλοδαπό δίκαιο, το προς η µεταβίβαση πρόσωπο λαµβάνει αµελλητί
µέριµνα για την τήρηση αυτών των διατυπώσεων. Έως την πλήρωση αυτών των διατυπώσεων το µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα
διαχειρίζεται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασµό του
προς η µεταβίβαση προσώπου και σύµφωνα µε τις οδηγίες του
τελευταίου.
7. Αντισυµβαλλόµενοι του πιστωτικού ιδρύµατος δικαιούνται
να προτείνουν απαίτησή τους κατά του µεταβιβάσαντος πιστωτικού ιδρύµατος προς συµψηφισµό κατά απαίτησης που περιήλθε στο προς η µεταβίβαση πρόσωπο κατ’ εφαρµογήν του
παρόντος άρθρου, εφόσον οι προϋποθέσεις του συµψηφισµού
συνέτρεξαν πριν από το χρόνο µεταβίβασης.
8. Οι αξιώσεις από εµπράγµατη ασφάλεια επί περιουσιακών
στοιχείων που µεταβιβάζονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου ασκούνται κατά του προς η µεταβίβαση προσώπου.
9. Εάν µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µεταβιβάζονται σύµφωνα συµψηφισµού και µετατροπής
χρέους µε την έννοια του ν. 3458/2006 (Α’ 94) ή συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε την έννοια του ν.
3301/2004 (Α’ 263), τότε οι συµφωνίες αυτές µεταβιβάζονται
υποχρεωτικά στο σύνολό τους.
10. Τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 178/2002 (Α’ 162) δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 141 και 142 και
οι συµβάσεις εργασίας δεν µεταφέρονται.
11. Οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται σε πτωχευτική ανάκληση.
12. Η έκδοση απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών
και επενδυτών - πελατών του ν. 3746/2009.
13. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση που η αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων του παθητικού στο προς η µεταβί-
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βαση πιστωτικό ίδρυµα υπερβαίνει την αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του ενεργητικού, καθορίζει το ποσό της διαφοράς, η οποία καλύπτεται ως εξής: α) το Σκέλος Καταθέσεων του
Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει
ποσό ίσο µε την αξία των εγγυηµένων καταθέσεων αφαιρούµενης της αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων του ενεργητικού
και β) το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων
και Επενδύσεων καταβάλλει το επιπλέον ποσό.
Τα δύο τρίτα του ως άνω ποσού της διαφοράς καταβάλλονται
µε τον προσωρινό καθορισµό αυτού σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται µε τον
οριστικό καθορισµό του κατά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου
4 του παρόντος άρθρου.
14. Το υποκείµενο σε µέτρα εξυγίανσης πιστωτικό ίδρυµα
υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του προς η µεταβίβαση ιδρύµατος όλες τις υπηρεσίες του και να το διευκολύνει προκειµένου να εκτελέσει αποτελεσµατικά τις εργασίες που µεταβιβάζονται σε αυτό δυνάµει της απόφασης µεταβίβασης.
15. Εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της αποφάσεως της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να εκδίδει νεότερες αποφάσεις για τη µεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων στο προς η µεταβίβαση πρόσωπο ή για την αναµεταβίβαση ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο προς επίτευξη των
σκοπών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 139.
Με την ίδια απόφαση αναπροσαρµόζεται ανάλογα το ποσό της
διαφοράς µεταξύ της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του
παθητικού και της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του
ενεργητικού του υποκειµένου σε µέτρα εξυγίανσης πιστωτικού
ιδρύµατος, λαµβανοµένης υπόψη στη µεν περίπτωση της µεταβίβασης περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών
κατά το χρόνο έκδοσης της ίδιας απόφασης, στη δε περίπτωση
της αναµεταβίβασης ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
16. Σε περίπτωση µεταβίβασης λογαριασµών καταθέσεων στο
πλαίσιο µέτρων εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος κατά το
παρόν άρθρο, η προθεσµία (οκταήµερη) εµφάνισης επιταγών συρόµενων επί των µεταβιβαζόµενων λογαριασµών, η οποία κατά
τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 5960/1933 (Α’ 401) έληγε κατά
ή µετά την ηµεροµηνία της ανάκλησης άδειας του πιστωτικού
ιδρύµατος, αρχίζει από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης από το
ανάδοχο πιστωτικό ίδρυµα της έναρξης εξυπηρέτησης των µεταβιβαζόµενων λογαριασµών σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες.
17. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) δεν εφαρµόζεται σε
συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των δικαιοπραξιών που
καταρτίζονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται
από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εκδίδεται
κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως
άνω νόµου, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση της
συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011.
Άρθρο 142
Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί, για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, να συσταθεί µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα, προς
το οποίο µεταβιβάζεται το σύνολο ή µέρος των περιουσιακών
στοιχείων του αρχικού πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 141 παράγραφοι 5 έως
12. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται ο τρόπος καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου, ο αριθµός και η αξία των νέων µετοχών, διορίζεται το πρώτο διοικητικό συµβούλιο, καθορίζεται το
περιεχόµενο του καταστατικού και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη βιώσιµη λειτουργία του µεταβατικού πιστωτικού
ιδρύµατος.
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2. Η απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Με την καταχώριση
αυτή, το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα αποκτά νοµική προσωπικότητα. Κοινοποιείται αυθηµερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος,
στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
3. Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα τελεί υπό τον έλεγχο του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3864/2010 (Α’ 119). Σε περίπτωση που παύσει να
υφίσταται το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα εφεξής τελεί υπό τον έλεγχο του Δηµοσίου.
Σκοπός του είναι η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιµων
τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών πληρωµών του αρχικού πιστωτικού ιδρύµατος προκειµένου να διατηρηθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλιστεί η προστασία των
καταθετών και επενδυτών υπό την έννοια του ν. 3746/2009, η διαφύλαξη της αξίας της εισφερόµενης σε αυτό περιουσίας και η
οµαλή λειτουργία του προς µεγιστοποίηση της αξίας του µέχρι
την εντός ευλόγου χρόνου πώληση των µετοχών του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 143 του παρόντος νόµου.
Προς εκπλήρωση αυτών των σκοπών το µεταβατικό πιστωτικό
ίδρυµα µπορεί να αναδιοργανωθεί µε κάθε κατάλληλο µέσο, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά της µετατροπής, εντολής µεταβίβασης, συγχώνευσης, απόσχισης κλάδου και διάσπασης σύµφωνα
µε το δίκαιο του ανταγωνισµού και µε την επιφύλαξη των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
4. Με τη σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος, η άδεια
λειτουργίας του αρχικού πιστωτικού ιδρύµατος ανακαλείται και
αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση, σύµφωνα µε το άρθρο 145.
Στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση των
προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 εκπληρώνονται από το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα σε ρητή
προθεσµία που ορίζεται για το σκοπό αυτόν µε την απόφαση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του από το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
5. Τη διοίκηση του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος ασκεί
το Διοικητικό του Συµβούλιο. Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο
απαρτίζεται από πέντε µέλη. Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί γενική
συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Το δεύτερο εδάφιο της
περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3864/
2010 ισχύει και για µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος.
6. Τα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία ορίζονται µε την
απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αφού προηγηθεί η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 141 προσωρινή
αποτίµηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 4 του άρθρου 141 εφαρµόζεται ανάλογα.
Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται
υποχρεωτικά:
α) Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις
έως του ορίου του άρθρου 9 του ν. 3746/2009.
β) Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από καταθέσεις
του Δηµοσίου και των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης
της Τράπεζας της Ελλάδος, µπορεί να αυξάνεται το όριο των
αναδεχοµένων υποχρεώσεων που αφορούν καταθέσεις, όταν
αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών του µεταβατικού
πιστωτικού ιδρύµατος. Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβάνονται τα δάνεια χαµηλής εξασφάλισης (subordinated debts).
Εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της αποφάσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να εκδίδει νεότερες αποφάσεις για τη µεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα
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ή για την αναµεταβίβαση ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών
στοιχείων, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο προς επίτευξη των σκοπών
της παραγράφου 1 του άρθρου 139.
Με την ίδια απόφαση αναπροσαρµόζεται ανάλογα το ποσό της
διαφοράς µεταξύ της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του
παθητικού και της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του
ενεργητικού του υποκειµένου σε µέτρα εξυγίανσης πιστωτικού
ιδρύµατος, λαµβανοµένης υπόψη στη µεν περίπτωση της µεταβίβασης περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών
κατά το χρόνο έκδοσης της ίδιας απόφασης, στη δε περίπτωση
της αναµεταβίβασης ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης
της παραγράφου 1.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 141.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση που η αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων του παθητικού στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα υπερβαίνει την αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων
του ενεργητικού, καθορίζει το ποσό της διαφοράς, η οποία καλύπτεται ως εξής: α) το Σκέλος κάλυψης Καταθέσεων του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει ποσό
ίσο µε την αξία των εγγυηµένων καταθέσεων, αφαιρούµενης της
αξίας των µεταβιβαζοµένων στοιχείων του ενεργητικού και β) το
Σκέλος Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων καταβάλλει το επιπλέον ποσό.
Τα δύο τρίτα του ως άνω ποσού της διαφοράς καταβάλλονται
µε τον προσωρινό καθορισµό του σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 141, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται µε τον οριστικό καθορισµό του κατά το τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 141.
Στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειµένου να διαθέτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Στη συνέχεια, το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα εκπονεί επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο
περιγράφει τη στρατηγική του για τη βιώσιµη λειτουργία, τη διασφάλιση και ενίσχυση της φερεγγυότητας και την εν γένει εκπλήρωση των σκοπών του, το οποίο εγκρίνεται από το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Το σχέδιο αυτό υπέχει θέση
προγράµµατος δραστηριοτήτων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 10 του παρόντος νόµου.
8. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δεν ενεργοποιεί καθ’ εαυτήν τη διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών - πελατών του ν. 3746/2009 και
δεν λογίζεται ως διαδικασία αφερεγγυότητας του µεταβατικού
πιστωτικού ιδρύµατος που θα δικαιούνταν να επικαλεσθούν πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων µεταφέρονται στο µεταβατικό
πιστωτικό ίδρυµα. Τυχόν συµβατικές ρήτρες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης
άλλου γεγονότος που χαρακτηρίζεται ως «πιστωτικό γεγονός» ή
ισοδύναµο της αφερεγγυότητας δεν ενεργοποιούνται ως προς
το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα και η συνδροµή των σχετικών
όρων κρίνεται στο πρόσωπο του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος και όχι του υπό ειδική εκκαθάριση.
9. Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα που συστήνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να λειτουργήσει για διάστηµα πέραν των δύο (2) ετών. Για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, το
διάστηµα αυτό µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόµη έτη.
Άρθρο 143
Πώληση µετοχών του µεταβατικού
πιστωτικού ιδρύµατος
1. Η πώληση του συνόλου των µετοχών του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος γίνεται µε πλειστηριασµό, που προκηρύσσει το Διοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από εκτίµηση που
διενεργεί ανεξάρτητος οίκος, οριζόµενος από το Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Τα κριτήρια επιλογής του πλειοδότη είναι το προσφερόµενο
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τίµηµα, η αξιολόγηση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η καταλληλότητα και οικονοµική φερεγγυότητα
των υποψήφιων αγοραστών και η διατήρηση θέσεων εργασίας.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να επαναλαµβάνει τον πλειστηριασµό, εάν αυτός αποβεί άκαρπος. Σε κάθε περίπτωση η
διαδικασία πώλησης των µετοχών του µεταβατικού πιστωτικού
ιδρύµατος ολοκληρώνεται εντός διετίας από την έκδοση της
απόφασης µεταβίβασης και σε κάθε περίπτωση εντός της ενδεχόµενης παράτασης λειτουργίας του µεταβατικού πιστωτικού
ιδρύµατος σύµφωνα µε την απόφαση του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 9 του άρθρου 142. Σε περίπτωση αποτυχίας
του πλειστηριασµού ή την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσµίας ή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία µπορεί να ληφθεί
κατά πάντα χρόνο εφόσον έχει καταστεί αδύνατη η πραγµατοποίηση του σκοπού του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος, το
µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα λύεται αυτοδικαίως και εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 145. Το προϊόν της εκκαθάρισης που
αντιστοιχεί σε εισφερθέντα περιουσιακά στοιχεία του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος περιέρχεται σε αυτό, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί κάθε ποσό κρατικής ενίσχυσης που έλαβε
το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του.
4. Η εξειδίκευση των κριτηρίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και οι λοιποί όροι του διαγωνισµού
και της κατακύρωσης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος.
5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε µεταβατικά πιστωτικά
ιδρύµατα που τελούν υπό τον έλεγχο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Άρθρο 144
Αποζηµίωση
Αν κάποιος µέτοχος ή πιστωτής πιστωτικού ιδρύµατος θεωρήσει ότι, ως συνέπεια της εφαρµογής ενός µέτρου εξυγίανσης
από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 139 έως 142, η οικονοµική του
θέση έχει επιδεινωθεί σε σχέση µε αυτή στην οποία θα βρισκόταν
εάν το πιστωτικό ίδρυµα ετίθετο άµεσα σε ειδική εκκαθάριση
πριν από την εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου, ο εν λόγω µέτοχος
ή πιστωτής δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από το Δηµόσιο
ύψους τέτοιου που να τον αποκαθιστά στη θέση που θα είχε αν
γινόταν απευθείας ειδική εκκαθάριση. Για την εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης του ιδρύµατος πριν από την εφαρµογή των
µέτρων εξυγίανσης, προκειµένου να αξιολογηθεί εάν υπήρξε
πράγµατι χειροτέρευση θέσης, λαµβάνονται υπόψη η έκθεση ή
οι εκθέσεις αποτίµησης της παραγράφου 4 του άρθρου 141 και
αφαιρείται κάθε ποσό κρατικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης από κεντρική τράπεζα που τυχόν έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυµα.
Άρθρο 145
Ειδική Εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3458/2006 και του
άρθρου 142 του παρόντος νόµου:
α) Πιστωτικό ίδρυµα δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ούτε είναι
δυνατόν να ανοίξει επ’ αυτού προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
β) Στην περίπτωση που ανακαλείται η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 19, αυτό τίθεται υποχρεωτικώς υπό ειδική εκκαθάριση µε απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος.
γ) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνει ειδικός εκκαθαριστής, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, που ορίζεται µε απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος. Το ίδιο πρόσωπο µπορεί να αναλάβει την ειδική εκκαθάριση περισσοτέρων του ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των σκοπών της ειδικής εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να ενοποιούνται λειτουργικά οι ειδικές εκκαθαρίσεις, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλεια των υπό εκκαθάριση
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νοµικών προσώπων ούτε η έννοµη θέση των πιστωτών. Σε περίπτωση πρόσκαιρου κωλύµατος του ειδικού εκκαθαριστή, εάν
είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός µπορεί να αναπληρώνεται προσωρινά µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ) Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία µπορεί να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο.
Ο έλεγχος και η εποπτεία αποσκοπούν ενδεικτικά: α) στην
αποτελεσµατική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων της εκκαθάρισης στο πλαίσιο της στρατηγικής που
έχει καταρτιστεί από τον ειδικό εκκαθαριστή και έχει εγκριθεί
από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) στην τήρηση του νόµου και
των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και γ) στην παρακολούθηση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης µέσω της υποβολής στοιχείων και αναφορών, όπως ειδικότερα ορίζεται µε
απόφαση κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
ε) Από την κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυµα της απόφασης
περί ειδικής εκκαθάρισης, το πιστωτικό ίδρυµα απαγορεύεται να
δέχεται καταθέσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να περιορίζει και άλλες εργασίες του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού
ιδρύµατος.
στ) Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί, µέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης και χάριν προστασίας
της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και ενίσχυσης της εµπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
να υποχρεωθεί ο ειδικός εκκαθαριστής στη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή σε µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα
κατά το άρθρο 142. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 141 εφαρµόζονται ανάλογα.
ζ) Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται µόνο για δόλο και βαρεία
αµέλεια. Δεν προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος που γεννήθηκαν πριν από το διορισµό του,
ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Ο ίδιος και, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή
άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος
που γεννήθηκαν πριν από το διορισµό του, ανεξάρτητα από το
χρόνο βεβαίωσης τους. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται
και στα µέλη της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων του άρθρου
146.
η) Η αµοιβή του εκκαθαριστή και τα έξοδα διαδικασίας καταβάλλονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυµα. Σε
περίπτωση αδυναµίας του πιστωτικού ιδρύµατος να καταβάλει
το σύνολο ή µέρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί
να αναλάβει τη σχετική υποχρέωση.
θ) Οι διατάξεις για τις εποπτικές αρµοδιότητες της Τράπεζας
της Ελλάδος έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος και τις αντιστοιχούσες σε αυτές υποχρεώσεις του τελευταίου δεν παραβλάπτονται εκ της υπαγωγής του σε ειδική εκκαθάριση, του εποπτικού
ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρµοδιοτήτων, εποπτικών και κυρωτικών, προσαρµοζόµενων καταλλήλως στους
σκοπούς και τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης.
ι) Τα στελέχη και οι απασχολούµενοι στο πιστωτικό ίδρυµα
υποχρεούνται να συµπράττουν µε τον ειδικό εκκαθαριστή, τα όργανα της ειδικής εκκαθάρισης και το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και
υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διασφάλιση της
οµαλής εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύµατος και την ικανοποίηση του δηµόσιου συµφέροντος. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει στους
παραβάτες, πέραν των κυρώσεων που µπορεί να επιβάλει στο πιστωτικό ίδρυµα κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, και πρόστιµο
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ποσού µέχρι τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
ια) Από την έναρξη ισχύος του ν. 4021/2011 κατ’ εξαίρεση δύναται ο ισολογισµός της πρώτης χρήσης του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος εποπτευόµενου
από την Τράπεζα της Ελλάδος να αφορά διάστηµα µεγαλύτερο
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των δώδεκα µηνών, το οποίο να µην υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις µήνες.
2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να εξειδικεύονται οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Στην ειδική
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς και στο µέτρο που δεν αντίκεινται στο παρόν άρθρο όπως
αυτό εξειδικεύεται µε την ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
3. Τα ανήκοντα στους πελάτες του πιστωτικού ιδρύµατος χρηµατοπιστωτικά µέσα, σε υλική ή άυλη µορφή, που κατέχει, άµεσα
ή έµµεσα, το πιστωτικό ίδρυµα, επί των οποίων η απαίτηση των
πελατών επαληθεύεται µε βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και µε κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό µέσο, καθώς και το περιεχόµενο των
τραπεζικών θυρίδων, αποχωρίζονται από την προς διανοµή εταιρική περιουσία και αποδίδονται στους δικαιούχους τους, εκτός
εάν:
(α) έχει συσταθεί επ’ αυτών ενέχυρο, οπότε παραδίδονται στον
ενεχυρούχο δανειστή ή
(β) υφίσταται απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος κατά των
δικαιούχων, οπότε συµψηφίζονται οι αντίθετες οµοειδείς απαιτήσεις.
4. Εάν στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος υπάρχουν απαιτήσεις που έχουν προνόµιο σε ορισµένο πράγµα ή σε
ποσότητα χρηµάτων, εφαρµόζεται το άρθρο 156 του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός αν πρόκειται για δικαιώµατα από συµφωνίες
παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 3301/2004, οπότε ο ασφαλειολήπτης ικανοποιείται από την ασφάλεια κατ’ αποκλεισµό, µέχρι πλήρους ικανοποίησής του, των απαιτήσεων του άρθρου 154 του Πτωχευτικού
Κώδικα, της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009
και της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου.
5. Αν ο αριθµός των πιστωτών του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος, στους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση,
υπερβαίνει τους εκατό (100), η κοινοποίηση εισαγωγικών δικογράφων σε αυτούς αντικαθίσταται, µε ανακοίνωση από τον ειδικό
εκκαθαριστή, µε δαπάνες του, της ηµεροµηνίας, της ώρας και
του τόπου εκδίκασης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος και στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και µε δηµοσίευση των ανωτέρω
πληροφοριών µία φορά την εβδοµάδα επί τρεις συνεχείς εβδοµάδες σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας,
τουλάχιστον µία από τις οποίες εκδίδεται στην έδρα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος. Κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου από τον
ειδικό εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική µορφή και, κατόπιν αίτησής
του µε έξοδα του ιδίου, σε έγχαρτη µορφή.
Άρθρο 146
Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων
1. Η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων που συνεστήθη µε την
παρ. 11 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) είναι πενταµελής. Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί
άπαξ για ίδιο διάστηµα, είναι εγνωσµένου κύρους και έχουν τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία σε θέµατα πιστοδοτήσεων και διαχείρισης χρηµατοδοτικών εµπλοκών, εταιρικής και λιανικής
τραπεζικής. Τα µέλη της Επιτροπής µπορούν να ανακληθούν
πριν από τη λήξη της θητείας τους µε απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει γραµµατειακή
υποστήριξη στην Επιτροπή.
2. Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να ζητά, µε αιτιολογηµένο και εµπεριστατωµένο αίτηµά του, τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής, για τις ακόλουθες συναλλαγές:
α) Συµβιβασµούς, όταν η απαίτηση, στην οποία αφορά ο συµβιβασµός, υπερβαίνει, κατά το δανειστή, τις είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, περιλαµβανοµένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων.
Ως συµβιβασµοί νοούνται συµβάσεις που έχουν στοιχείο µερικής
άφεσης χρέους ως προς το κεφάλαιο του δανείου.
β) Ρυθµίσεις δανείων, όταν η απαίτηση κατά του οφειλέτη

υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, περιλαµβανοµένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Ως ρυθµίσεις νοούνται ιδίως συµβάσεις, µε τις οποίες παρατείνεται ο χρόνος
αποπληρωµής του δανείου ή µειώνεται το επιτόκιό του. Οι ρυθµίσεις µπορούν να αναφέρονται και σε δάνεια που έχουν καταγγελθεί.
γ) Εκποιήσεις ακινήτων, οι οποίες γίνονται πάντοτε µε πλειστηριασµό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα από την Τράπεζα
της Ελλάδος βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η
δε έγκριση παρέχεται πριν από τον πλειστηριασµό και έχει ως
αντικείµενο και την τιµή πρώτης προσφοράς. Σύµφωνη γνώµη
της Επιτροπής δεν απαιτείται, εάν η αντικειµενική αξία του ακινήτου είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ και η τιµή πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον µε τα
επτά δέκατα (7/10) της λογιστικής αξίας του ακινήτου.
δ) Εκποιήσεις απαιτήσεων από δάνεια, συµµετοχών, µετοχών,
εταιρικών µεριδίων και οµολόγων. Σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής δεν απαιτείται, εάν η λογιστική αξία του εκποιούµενου στοιχείου είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ και η τιµή πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον µε τα
επτά δέκατα (7/10) της λογιστικής αξίας ή όταν πρόκειται για εισηγµένους τίτλους σε οργανωµένη αγορά. Όταν απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, η εκποίηση γίνεται µε πλειστηριασµό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα από την Τράπεζα
της Ελλάδος βάσει της παραγράφου 5, η δε έγκριση παρέχεται
πριν από τον πλειστηριασµό και έχει ως αντικείµενο και την τιµή
πρώτης προσφοράς.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει µε πλειοψηφία του
όλου αριθµού των µελών της. Οµόφωνη απόφαση απαιτείται: α)
όταν οι απαιτήσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ και β) όταν η λογιστική αξία του προς εκποίηση
περιουσιακού στοιχείου των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ.
4. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν υποχρέωση τήρησης απορρήτου των εργασιών της, ισχύουσας και της παραγράφου 8 του
άρθρου 54. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση απορρήτου που
προβλέπονται στο άρθρο 54 εφαρµόζονται αναλόγως.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος µε απόφασή της µπορεί να καθορίζει θέµατα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής
Ειδικών Εκκαθαρίσεων, τα προσόντα των µελών της, την καταβολή αποζηµίωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος, περαιτέρω
όρους και διατυπώσεις για τις συναλλαγές που συνάπτονται µε
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής και άλλα ειδικότερα θέµατα και
λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Διατηρείται η ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος κατά
την παράγραφο 2 του άρθρου 145 να καθορίζει όρους και διατυπώσεις για συναλλαγές, για τις οποίες δεν απαιτείται σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 147
Δαπάνες εποπτείας
Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να καθορίζει ότι, κατά την
άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και του Καταστατικού της, οι σχετικές µε τον
έλεγχο δαπάνες βαρύνουν τα εποπτευόµενα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζει επίσης
το κατά περίπτωση ύψος των δαπανών, τα κριτήρια βάσει των
οποίων αυτές µπορεί να διαφοροποιούνται κατά κατηγορία εποπτευόµενων ιδρυµάτων ή ελεγχόµενων δραστηριοτήτων, τον
τρόπο είσπραξης των δαπανών και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 148
Τροποποίηση του καταστατικού
των πιστωτικών ιδρυµάτων
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1. Η διαδικασία για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού των πιστωτικών ιδρυµάτων διέπεται από τις ισχύουσες
γενικές διατάξεις. Απαιτείται έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την τροποποίηση που αφορά το είδος των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και σε κάθε περίπτωση
µείωσης ή αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν καλύπτεται ολοσχερώς µε µετρητά είτε οι πράξεις αυτές συνοδεύονται από τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων είτε όχι.
2. Προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν
µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν. 1667/
1986, όπως ισχύει, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για κάθε τροποποίηση του καταστατικού
τους. Η έγκριση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση
του περιλαµβάνοντος την τροποποίηση καταστατικού στο κατά
νόµο προβλεπόµενο µητρώο.
3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της
Ελλάδος τις τροποποιήσεις που δεν υπόκεινται σε έγκρισή της
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής
απόφασης.
Άρθρο 149
Εξόφληση συνεταιριστικών µερίδων
Για την εξόφληση συνεταιριστικών µερίδων, περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων αποχώρησης ή αποκλεισµού συνεταίρων,
η οποία συνεπάγεται µείωση, εντός της οικονοµικής χρήσης, µεγαλύτερη του 2% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος που έχει µορφή συνεταιρισµού του ν. 1667/1986, όπως
ορίζονται στο άρθρο 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και
στο άρθρο 65 του παρόντος νόµου, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί να απαγορεύει την εξόφληση συνεταιριστικών µερίδων, εάν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί µε τη µορφή του πιστωτικού
συνεταιρισµού.
Άρθρο 150
Εκτοκισµός δανείων ή λοιπών πιστώσεων
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να παύουν τη λογιστικοποίηση των τόκων των δανείων ή λοιπών πιστώσεων που χορηγούν, υπό οποιαδήποτε
µορφή, περιλαµβανοµένων των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις µε βάση το ν. 1665/1986 (Α’ 194), µετά τη συµπλήρωση χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο λογισθέντες τόκοι
επί των δανείων ή λοιπών πιστώσεων αυτών παραµένουν ανείσπρακτοι και το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες προκειµένου περί οφειλών από δάνεια προς φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται πλήρως µε ακίνητα και τους τρεις (3)
µήνες προκειµένου για οφειλές από λοιπές πιστοδοτήσεις. Μετά
την πάροδο του ως άνω διαστήµατος επιτρέπεται µόνο ο εξωλογιστικός προσδιορισµός των τόκων, περιλαµβανοµένων και των
τυχόν τόκων υπερηµερίας και εξ ανατοκισµού όπου επιτρέπεται,
οι οποίοι θα λογιστικοποιούνται όταν και εφόσον εισπράττονται.
Ειδικά προκειµένου περί δανείων ή λοιπών πιστώσεων µε τη
µορφή αλληλόχρεων λογαριασµών, εφόσον οι λογιζόµενοι και
µη εισπραττόµενοι τόκοι προσαυξάνουν τα χρεωστικά υπόλοιπα
των λογαριασµών, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ισόποση
πίστωση των λογαριασµών αυτών εντός του τριµήνου που έπεται
της ηµεροµηνίας λογισµού των τόκων προκειµένου να µην παύσει ο εκτοκισµός των δανείων ή λοιπών πιστώσεων.
2. Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυµα της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου να χορηγεί νέα δάνεια για την πληρωµή οφειλόµενων σε αυτό ληξιπρόθεσµων τόκων µε αποτέλεσµα την
αναστολή εφαρµογής της διάταξης της εν λόγω παραγράφου,
καθώς και να προβαίνει σε ρύθµιση οφειλών ισοδύναµου αποτελέσµατος εκτός εάν πρόκειται για σύµβαση γενικότερης ρύθµισης οφειλών του δανειολήπτη, που θα στηρίζεται σε εµπεριστατωµένη µελέτη από το πιστωτικό ίδρυµα της δυνατότητας
εξυπηρέτησης των ρυθµιζόµενων οφειλών µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Απαγορεύεται επίσης στα πιστωτικά
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ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα η κεφαλαιοποίηση τόκων,
που δεν προβλέπεται σε αρχική δανειακή σύµβαση µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης ή σε σύµβαση γενικότερης ρύθµισης οφειλών, κατά το αµέσως προηγούµενο εδάφιο.
3. Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τα πιστωτικά
ιδρύµατα.
Άρθρο 151
Παροχή ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος
1. Επί των κατατιθέµενων υποχρεωτικά ή προαιρετικά εκ µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος περιουσιακών στοιχείων η Τράπεζα της Ελλάδος έχει νόµιµο
ενέχυρο για την κάλυψη των κάθε είδους απαιτήσεών της στο
πλαίσιο άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής και από συναλλαγές µέσω συστηµάτων πληρωµών και εκκαθάρισης εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών. Εφόσον οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν
καλύπτονται µέσω του ενεχύρου, οι οφειλέτες υποχρεούνται να
το συµπληρώνουν αµέσως.
2. Οι συνιστώµενες από πιστωτικό ίδρυµα ασφάλειες επί κάθε
είδους περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος
ή υπέρ άλλης κεντρικής τράπεζας µέλους του ευρωσυστήµατος
ασφαλίζουν ως οµάδα µε κυµαινόµενη σύνθεση όλες τις απαιτήσεις τους στο πλαίσιο πράξεων νοµισµατικής πολιτικής και παροχής ενδοηµερήσιας ρευστότητας σε βάρος του πιστωτικού
ιδρύµατος. Στην περίπτωση αυτή το πιστωτικό ίδρυµα δεν επιτρέπεται χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της ασφαλειολήπτριας κεντρικής τράπεζας να αποσύρει ή/και να διαθέτει περαιτέρω τα
δοθέντα ως ασφάλεια περιουσιακά στοιχεία.
3. Η αναγγελία προς τον οφειλέτη της σύστασης ασφάλειας
από πιστωτικό ίδρυµα υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλης
κεντρικής τράπεζας µέλους του ευρωσυστήµατος, στο πλαίσιο
πράξεων νοµισµατικής πολιτικής ή παροχής ενδοηµερήσιας ρευστότητας, επί απαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύµατος από χορηγηθέν προς τον οφειλέτη δάνειο ή πίστωση οποιασδήποτε
µορφής, δηµιουργεί προτεραιότητα έναντι κάθε µεταγενέστερης
αναγγελίας σύστασης ασφάλειας επί απαιτήσεων από το ίδιο δάνειο ή πίστωση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο γενοµένης, περιλαµβανοµένης της δηµοσίευσης βάσει των διατάξεων του ν. 2844/2000
(Α’ 220).
Άρθρο 152
Καλυµµένες οµολογίες
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να εκδίδουν καλυµµένες
οµολογίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
συµπληρωµατικά του ν. 3156/2003 (Α’ 157), άρθρα 1 έως και 9,
12 και 14.
2. Τα καθήκοντα εκπροσώπου των οµολογιούχων ασκεί θεµατοφύλακας (trustee) που µπορεί να είναι πιστωτικό ίδρυµα ή συνδεδεµένη εταιρεία πιστωτικού ιδρύµατος, κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 ή του άρθρου 1
της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, που παρέχει νοµίµως υπηρεσίες στον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του οµολογιακού
δανείου ο θεµατοφύλακας ευθύνεται έναντι των οµολογιούχων
για δόλο και βαρεία αµέλεια.
3. Το κάλυµµα των καλυµµένων οµολογιών µπορεί να συνίσταται σε απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις κάθε φύσεως και
συµπληρωµατικά σε απαιτήσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (όπως ενδεικτικά απαιτήσεις από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων), σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα και
σε κινητές αξίες, όπως ορίζεται ειδικότερα µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο λόγος της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν το κάλυµµα
προς την αξία των καλυµµένων οµολογιών κατά την έκδοση, ο
τρόπος αποτίµησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων, καθώς
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και ο έλεγχος για τη διασφάλιση της επάρκειας του καλύµµατος
καθ’ όλη τη διάρκεια της έκδοσης. Ο λόγος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προς την αξία των οµολογιών µπορεί να ορίζεται διαφορετικός ανάλογα µε το είδος των περιουσιακών
στοιχείων που συνιστούν το κάλυµµα, ιδίως ανάλογα µε το είδος
των δανείων ή πιστώσεων οι απαιτήσεις από τα οποία συγκαταλέγονται στο κάλυµµα.
4. Επί του καλύµµατος συνιστάται νόµιµο ενέχυρο υπέρ των
οµολογιούχων και άλλων δανειστών, οι απαιτήσεις των οποίων
συνδέονται µε την έκδοση των οµολογιών (όπως ενδεικτικά
απαιτήσεων από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα συνδεόµενα µε
την έκδοση των οµολογιών, απαιτήσεων του θεµατοφύλακα για
συµφωνηθείσες αµοιβές και δαπάνες του, απαιτήσεων τυχόν εγγυητών, απαιτήσεων τυχόν διαχειριστή των δανείων) και οι οποίοι
αναφέρονται ως εξασφαλιζόµενοι δανειστές στο πρόγραµµα των
οµολογιών. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα περιουσιακά
στοιχεία που συνιστούν το κάλυµµα των οµολογιών διέπονται
από ξένο δίκαιο, θα συστήνεται εµπράγµατη εξασφάλιση επ’
αυτών υπέρ των οµολογιούχων και των λοιπών εξασφαλιζόµενων
δανειστών σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου δικαίου.
Με το πρόγραµµα µπορεί να ορίζεται η εξασφάλιση από το
ίδιο νόµιµο ενέχυρο οµολογιούχων ή και άλλων δανειστών οι
απαιτήσεις των οποίων συνδέονται µε οµολογίες διαφορετικής
έκδοσης ή σειράς, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα όπως ενδεικτικώς η µεταξύ τους σχέση, ο τρόπος και η προτεραιότητα ικανοποίησης και ο τρόπος οργάνωσής τους σε οµάδα και
εκπροσώπησής τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν. 3156/2003, εφόσον δεν επιλεγεί σχετικώς η
εφαρµογή αλλοδαπού δικαίου. Ο διορισµός περισσότερων θεµατοφυλάκων κοινών ή ανά σειρά ή έκδοση δεν αποκλείεται.
5. Οι απαιτήσεις που συγκαταλέγονται στο κάλυµµα των οµολογιών αναφέρονται ονοµαστικά σε έγγραφο που υπογράφεται
από τον εκδότη και τον θεµατοφύλακα και καταχωρείται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη σηµεία του, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του ν. 2844/2000. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να αντικαθίστανται απαιτήσεις που συνιστούν µέρος του καλύµµατος
µε άλλες ή να προστίθενται απαιτήσεις στο κάλυµµα.
6. Οι απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχει το νόµιµο ενέχυρο κατατάσσονται πριν από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 ΚΠολΑ,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του οµολογιακού
δανείου.
Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη, οι οµολογιούχοι και λοιποί δανειστές που εξασφαλίζονται µε το νόµιµο ενέχυρο ικανοποιούνται ως προς το µη εξοφλούµενο από το κάλυµµα µέρος
των απαιτήσεών τους, όπως και οι ανέγγυοι πιστωτές από τη
λοιπή περιουσία του εκδότη.
7. Από την καταχώριση του εγγράφου της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου το κύρος της έκδοσης του οµολογιακού δανείου, της σύστασης του νοµίµου ενεχύρου και της τυχόν διεπόµενης από ξένο δίκαιο εµπράγµατης ασφάλειας, των πληρωµών προς τους οµολογιούχους και τους λοιπούς δανειστές που
εξασφαλίζονται µε το νόµιµο ενέχυρο, καθώς και της σύναψης
κάθε σχετικής µε την έκδοση των καλυµµένων οµολογιών σύµβασης δεν θίγεται από την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας,
όπως ορίζονται στο ν. 3458/2006, σε σχέση µε τον εκδότη.
8. Απαγορεύεται η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων
που συγκαταλέγονται στο κάλυµµα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του οµολογιακού δανείου, οποιαδήποτε
διάθεσή τους από τον εκδότη χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
θεµατοφύλακα είναι άκυρη.
9. Με το πρόγραµµα του οµολογιακού δανείου µπορεί να ορίζεται ότι είτε εξ αρχής είτε αν επέλθουν ορισµένα γεγονότα,
όπως ενδεικτικά έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας σε σχέση
µε τον εκδότη, ο θεµατοφύλακας θα µπορεί να αναθέτει ή να
αναλαµβάνει την είσπραξη και εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν το κάλυµµα των οµολογιών
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 14 έως και 16 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.
Ο θεµατοφύλακας θα µπορεί επίσης, κατά τους όρους του
προγράµµατος και τους όρους της σχέσης που τον συνδέει µε
τους οµολογιούχους, να πωλεί και µεταβιβάζει τα περιουσιακά
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στοιχεία του καλύµµατος είτε κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 10 και 14 του ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων
είτε κατά τις γενικές διατάξεις και να χρησιµοποιεί το καθαρό
προϊόν της πώλησης σε εξόφληση των εξασφαλισµένων µε το
νόµιµο ενέχυρο απαιτήσεων, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα
1239 και 1254 του Αστικού Κώδικα και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και
κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.
3156/2003 δεν απαιτείται ο µεταβιβάζων να έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εκδότη η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ορίσει διαχειριστή, ανεξάρτητα από τις εξουσίες που τυχόν αναθέτει σε επίτροπο ή εκκαθαριστή µε βάση τα
ανωτέρω άρθρα 137 και 145 του παρόντος, αν δεν το πράξει ο
θεµατοφύλακας. Τα ποσά που προκύπτουν από την είσπραξη
των απαιτήσεων που συγκαταλέγονται στο νόµιµο ενέχυρο και
τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε αυτό διατίθενται για την εξόφληση των οµολογιών και
των λοιπών εξασφαλιζόµενων µε το νόµιµο ενέχυρο απαιτήσεων
σύµφωνα µε τους όρους του οµολογιακού δανείου.
Οι διατάξεις των παραγράφων 20 έως 22 του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 εφαρµόζονται αναλόγως για την πώληση, τη µεταβίβαση, την είσπραξη και εν γένει διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων που συνιστούν το κάλυµµα.
10. Με καλυµµένες οµολογίες µπορούν να εξοµοιούνται οι
οµολογίες που εκδίδονται από νοµικό πρόσωπο ειδικού σκοπού,
που εδρεύει είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος-µέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, και που αποκτά απαιτήσεις
από δάνεια και πιστώσεις κάθε φύσεως από πιστωτικό ίδρυµα
που εδρεύει στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
10 και 14 του ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα εγγυάται ευθυνόµενο ανεκκλήτως, άνευ όρων, σε
πρώτη ζήτηση και αυτοτελώς ως αυτοφειλέτης, χωρίς ποσοτικό,
χρονικό ή άλλου είδους περιορισµό, για το σύνολο των απαιτήσεων των οµολογιούχων και άλλων δανειστών, οι απαιτήσεις των
οποίων συνδέονται µε την έκδοση των οµολογιών.
Επιπλέον, προκειµένου να εξοµοιωθούν οι εκδιδόµενες από το
νοµικό πρόσωπο ειδικού σκοπού οµολογίες µε καλυµµένες οµολογίες πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της απόφασης της
Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπεται να εκδοθεί σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σε σχέση µε την αξία
των οµολογιών και την αξία και το είδος των περιουσιακών στοιχείων του νοµικού προσώπου ειδικού σκοπού.
Οι λοιπές παράγραφοι του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
11. Οι καλυµµένες οµολογίες µπορούν να εισάγονται σε οργανωµένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του
ν. 3606/2007 και της παρ. 14 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/
ΕΚ, καθώς και να διατίθενται µε δηµόσια προσφορά, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις.
12. Σε περίπτωση έκδοσης σύµφωνα µε ξένο δίκαιο οµολογιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά το οικείο δίκαιο ως καλυµµένες, από πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει σε κράτος-µέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ο εκδότης µπορεί να συνιστά νόµιµο ενέχυρο επί απαιτήσεων που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο υπέρ των οµολογιούχων και άλλων δανειστών, οι
απαιτήσεις των οποίων συνδέονται µε την έκδοση των οµολογιών
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 14 του ν. 3156/2003.
13. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να εκδίδουν καλυµµένες
οµολογίες σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 και µε ανάλογη εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Οι καλυµµένες οµολογίες της παρούσας παραγράφου εξασφαλίζονται µε εγγύηση που παρέχεται από νοµικό πρόσωπο ειδικού σκοπού µε έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, το οποίο ευθύνεται ανεκκλήτως, άνευ όρων, σε πρώτη ζήτηση και αυτοτελώς ως αυτοφειλέτης, χωρίς ποσοτικό, χρονικό ή άλλου είδους περιορισµό, για το
σύνολο των απαιτήσεων των οµολογιούχων και άλλων δανειστών, οι απαιτήσεις των οποίων συνδέονται µε την έκδοση των
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οµολογιών.
Ο εγγυητής των καλυµµένων οµολογιών έχει ως αποκλειστικό
σκοπό την απόκτηση απαιτήσεων και κινητών αξιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και την
παροχή της εγγύησης προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως
απαιτήσεων σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος των καλυµµένων οµολογιών.
Η απόκτηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων και των κινητών
αξιών, η οποία γίνεται λόγω πωλήσεως, η εν γένει διαχείριση των
πάσης φύσεως απαιτήσεων και των κινητών αξιών και η είσπραξη
των απαιτήσεων του νοµικού προσώπου ειδικού σκοπού διέπεται
από τις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφια α’ και β’ και 6 έως
17 και 20 έως 22 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, οι οποίες
εφαρµόζονται αναλογικά.
Αν το νοµικό πρόσωπο ειδικού σκοπού του προηγούµενου
εδαφίου εδρεύει στην Ελλάδα πρέπει να είναι ανώνυµη εταιρεία
διεπόµενη από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.
Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις, που απορρέουν από την εγγύηση των καλυµµένων οµολογιών, εξασφαλίζονται µε νόµιµο
ενέχυρο, το οποίο συνιστάται επί του συνόλου των απαιτήσεων
που αποκτά ο εγγυητής των καλυµµένων οµολογιών. Οι απαιτήσεις επί των οποίων υπάρχει το νόµιµο ενέχυρο αποτελούν το
κάλυµµα των καλυµµένων οµολογιών. Η σύσταση και η λειτουργία του νοµίµου ενεχύρου διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 18 και 19 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.
Στο κάλυµµα µπορούν να περιλαµβάνονται επίσης και περιουσιακά στοιχεία διεπόµενα από ξένο δίκαιο κατά τους όρους του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος.
14. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος µπορούν να εξοµοιούνται µε καλυµµένες οµολογίες και άλλες κατηγορίες οµολογιών, εφόσον διασφαλίζεται η εποπτεία των εκδοτών τους,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος
µπορεί να ορίζονται επίσης τα καθήκοντα του θεµατοφύλακα, τα
καλύµµατα των οµολογιών του παρόντος άρθρου και οι λοιπές
εξασφαλίσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
άρθρου αυτού.
Άρθρο 153
Μέτρα, κυρώσεις, απόρρητο και λοιπές διατάξεις
για χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εποπτεύονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και των ειδικών διατάξεων της νοµοθεσίας περί λειτουργίας της οικείας κατηγορίας
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, οι διατάξεις του άρθρου 19, των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 27, του άρθρου 54, της παραγράφου 3 του άρθρου 55, των παραγράφων 3, 4, 6 και 8 του
άρθρου 66, της παραγράφου 5 του άρθρου 90, του άρθρου 94,
του άρθρου 96, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 137, των
άρθρων 56 έως 60 και 145 εφαρµόζονται και επί χρηµατοδοτικών
ιδρυµάτων που υπόκεινται σε ατοµική βάση στην εποπτεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Επιπλέον η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί , σε περίπτωση
παράβασης από τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, των διατάξεων της νοµοθεσίας που διέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, να επιβάλει την αναστολή της άδειας λειτουργίας τους ή την ανάκληση αυτής, η
οποία επιφέρει τη θέση τους σε εκκαθάριση.
3. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι όροι αναστολής ή ανάκλησης
της άδειας λειτουργίας χρηµατοδοτικού ιδρύµατος του παρόντος άρθρου.
4. Οι εταιρίες παροχής πιστώσεων επιτρέπεται να ιδρύονται
και να λειτουργούν µόνο µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας ή Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 µε
πραγµατική και καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Οι εταιρίες παροχής πιστώσεων έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή πιστώσεων
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σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, µε βάση τα ισχύοντα αντιστοίχως για τις παρεχόµενες από τα πιστωτικά ιδρύµατα πιστώσεις. Η Τράπεζα της
Ελλάδος µπορεί να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
υπό τις οποίες οι εν λόγω εταιρείες µπορούν να ασκούν συµπληρωµατικές ή παρεµφερείς δραστηριότητες παράλληλα µε την ως
άνω κύρια δραστηριότητα της παροχής πιστώσεων.
5. Για τη σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα εταιρειών παροχής πιστώσεων απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας από την
Τράπεζα της Ελλάδος, που δηµοσιεύεται στο οικείο τεύχος της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Το ίδιο ισχύει και για τη µετατροπή υφιστάµενης ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία παροχής πιστώσεων. Για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας, η Τράπεζα της
Ελλάδος ζητεί και αξιολογεί τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο για την παροχή
άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας και να καθορίζει το ελάχιστο
µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται να καταβληθεί για τη σύσταση
και τη λειτουργία των εταιριών παροχής πιστώσεων, καθώς επίσης το ύψος των ιδίων κεφαλαίων. Το συγκεκριµένο ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ολόκληρο καταβεβληµένο σε
µετρητά.
6. Οι µετοχές των εταιριών παροχής πιστώσεων είναι ονοµαστικές. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις
επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου και ρυθµίζει µε πράξεις της
τα σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και τα συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης αξιολογεί τους εταίρους, τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου και τους επικεφαλής των λειτουργιών
των εν λόγω εταιριών κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα πιστωτικά ιδρύµατα και περαιτέρω µπορεί να ζητεί οποιαδήποτε
σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Για την έννοια και το περιεχόµενο της εποπτείας, περιλαµβανοµένης της δυνατότητας της
Τράπεζας της Ελλάδος να θέτει γενικούς ή ειδικούς ανά επιχείρηση κανόνες, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόµου, που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλεί άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει σε εταιρεία παροχής πιστώσεων, κατ’
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19.
8. Με πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να ρυθµίζεται
κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 154
Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που µία επιχείρηση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς την υποχρέωση
ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92
ή 95 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 κατά περίπτωση στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 99 παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισµού,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση µε τα
στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε ένα µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα, κατά παράβαση του άρθρου 394
παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
δ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη ρευστότητά του, κατά παράβαση του άρθρου 415 παράγραφοι 1 και
2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ε) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
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πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε το δείκτη µόχλευσης, κατά παράβαση του άρθρου 430 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
στ) δεν διατηρεί κατ’ εξακολούθηση και σε βάθος χρόνου ρευστά διαθέσιµα, κατά παράβαση του άρθρου 412 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ζ) παρουσιάζει χρηµατοδοτικό άνοιγµα πέραν των ορίων που
θέτει το άρθρο 395 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
η) που είναι εκτεθειµένη στον πιστωτικό κίνδυνο µιας θέσης
τιτλοποίησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 405 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
θ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες κατά παράβαση του άρθρου 431 παράγραφοι 1, 2
και 3 ή του άρθρου 451 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/
2013,
ι) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος νόµου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
τα άρθρα 28, 51 ή 63 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια,
ια) δεν εφαρµόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης όπως
απαιτείται από το άρθρο 66 του παρόντος νόµου,
ιβ) διόρισε ή δεν αντικατέστησε αµελλητί τα πρόσωπα που δεν
συµµορφώνονται µε το άρθρο 83 του παρόντος νόµου,
επιβάλλει µε απόφασή της διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά
µέτρα.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του ν. 3606/2007 περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ, που µπορεί να εφαρµοστεί και για τις περιπτώσεις α’ έως και ια’ της προηγουµένης
παραγράφου και λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και εκτελεστικά
µέτρα και αποφάσεις του παρόντος νόµου, στις διοικητικές κυρώσεις και µέτρα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαµβάνονται τα εξής:
α) Διοικητικές κυρώσεις:
αα) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, επίπληξη ή χρηµατικά
πρόστιµα ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των ακαθάριστων εσόδων που
συνίσταται σε τόκους εισπρακτέους και εξοµοιούµενα έσοδα,
έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής ή σταθερής
απόδοσης και εισπρακτέες προµήθειες ή αµοιβές σύµφωνα µε
το άρθρο 316 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 της επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση,
ββ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, επίπληξη ή χρηµατικά διοικητικά πρόστιµα µέχρι και πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ,
γγ) χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού των
κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω
της παράβασης, όπου µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν. Σε περίπτωση που επιχείρηση της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
α’ της παρούσας παραγράφου είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης, τα σχετικά ακαθάριστα έσοδα θα είναι τα ακαθάριστα
έσοδα που προκύπτουν από τις ενοποιηµένες καταστάσεις της
ανώτατης µητρικής επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση.
β) Διοικητικά µέτρα:
αα) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται το υπεύθυνο φυσικό η νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, και η φύση της παράβασης,
ββ) σύσταση προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλειψής της στο
µέλλον,
γγ) προσωρινή απαγόρευση κατά των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του παρόντος νόµου να ασκούν καθήκοντα σε ιδρύµατα,
δδ) στις περιπτώσεις α’ έως και ι’ της προηγούµενης παραγράφου, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3606/2007.
Άρθρο 155
Ανταλλαγή πληροφοριών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η περίπτωση στ’ της παρ. 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Για την ανταλλαγή πληροφοριών µε εποπτικές και γενικά
αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της ΕΑΤ, της ΕΑΚΑΑ, καθώς επίσης και τρίτων κρατών, εφόσον
έχει ληφθεί επαρκής µέριµνα για την τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου από τις αρµόδιες αρχές των κρατών αυτών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 156
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 151 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Οι διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46, 50, 51 και 52 τίθενται σε
ισχύ από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 460 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
157 έως 164.
Άρθρο 157
Απαιτήσεις σχετικά µε την υποβολή αναφορών
(άρθρο 152 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µπορεί να απαιτεί, για στατιστικούς σκοπούς, την
υποβολή περιοδικών αναφορών για τις πράξεις που πραγµατοποιούν στην Ελλάδα τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη.
2. Για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 161, η Τράπεζα
της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή κράτους-µέλους υποδοχής µπορεί να απαιτεί από τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων
που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη, τις ίδιες πληροφορίες µε
εκείνες που απαιτεί γι’ αυτό το σκοπό από τα πιστωτικά ιδρύµατα
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.
Άρθρο 158
Μέτρα - Κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα
που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη
(άρθρο 153 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή κράτους-µέλους
υποδοχής εφόσον διαπιστώσει ότι πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα σε
άλλο κράτος-µέλος που διαθέτει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόµου
απαιτεί την εκ µέρους του συµµόρφωση προς αυτές.
2. Εάν το εµπλεκόµενο πιστωτικό ίδρυµα δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή
του κράτους-µέλους υποδοχής ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες
αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης.
3. Εάν, το πιστωτικό ίδρυµα, παρά τη λήψη των µέτρων από
τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης ή λόγω
ακαταλληλότητας των µέτρων αυτών ή διότι δεν ελήφθησαν καθόλου τέτοια µέτρα, εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι οποίες ισχύουν στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής µπορεί, αφού ενηµερώσει προηγουµένως τις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης, να λαµβάνει
τα κατάλληλα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα και, εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο, µπορεί να απαγορεύει στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα να διενεργεί νέες πράξεις στην Ελλάδα. Η απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιβολή κυρώσεων κοινοποιείται και στο υποκατάστηµα του πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία η αρµόδια αρχή κράτουςµέλους υποδοχής ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ότι πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα την Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο
έδαφός του δεν τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η
Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα
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κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωση
του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί
το είδος των εν λόγω µέτρων στις αρµόδιες αρχές του κράτουςµέλους υποδοχής.
Άρθρο 159
Προληπτικά µέτρα
(άρθρο 154 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Προτού ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 158, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να λαµβάνει τα αναγκαία προληπτικά µέτρα για την προστασία των συµφερόντων των καταθετών, των επενδυτών ή
άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών
ενηµερώνονται αµελλητί για τα εν λόγω µέτρα.
Άρθρο 160
Αρµοδιότητες της αρµόδιας αρχής στην Ελλάδα
ως κράτος-µέλος προέλευσης
και ως κράτος - µέλος υποδοχής
(άρθρο 155 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η
αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους υπό την ιδιότητά της ως
αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης του
άρθρου 31 του παρόντος νόµου ασκεί την προληπτική εποπτεία
επ’ αυτού περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων του στην αλλοδαπή, βάσει του άρθρου 33, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 και του άρθρου 42 του παρόντος νόµου ή των άρθρων
33 και 34 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή των άρθρων 31 και 33 του
ν. 3606/2007 ή των άρθρων 31 και 32 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
Η αρµοδιότητα του προηγούµενου εδαφίου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου ή της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ ή του ν. 3606/2007 ή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ που
αφορούν τις αρµοδιότητες του κράτους - µέλους υποδοχής.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν
θίγουν τις αρµοδιότητες άσκησης εποπτείας σε ενοποιηµένη
βάση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της κατά τον παρόντα νόµο λαµβάνει υπόψη τυχόν αντίκτυπο των αποφάσεών της στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όλων των εµπλεκόµενων κρατών-µελών, ιδίως, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Άρθρο 161
Εποπτεία ρευστότητας υποκαταστήµατος
(άρθρο 156 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τη ρευστότητα των
υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων που
εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
αρχές των κρατών αυτών.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να καθορίζει για το σκοπό
της παρούσας παραγράφου κανόνες γενικής εφαρµογής, µε την
προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά δεν προβλέπουν άνιση ή περιοριστική µεταχείριση σε βάρος των πιστωτικών ιδρυµάτων που
εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη και λειτουργούν στην Ελλάδα.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να αίρει, κατά περίπτωση,
την υποχρέωση τήρησης ορισµένων ή όλων των προαναφερθέντων κανόνων, προκειµένου περί υποκαταστηµάτων πιστωτικών
ιδρυµάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεσµεύεται έναντι της Τράπεζας
της Ελλάδος ότι θα καλύπτει διαρκώς µε ισοδύναµο τρόπο τις
ανάγκες ρευστότητας των υποκαταστηµάτων του στην Ελλάδα.
2. Με την επιφύλαξη των µέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, η Τράπεζα
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της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής
διατηρεί πλήρως την αρµοδιότητα των µέτρων που προκύπτουν
από την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της.
Άρθρο 162
Συνεργασία αναφορικά µε την εποπτεία
(άρθρο 157 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών
στις οποίες εδρεύουν οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία
της και διατηρούν υποκαταστήµατα στην Ελλάδα, καθώς και µε
τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών στα οποία ιδρύµατα ή
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα µε έδρα στην Ελλάδα διατηρούν υποκαταστήµατα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταλλάσσει µε τις εν λόγω αρµόδιες αρχές όλες τις
πληροφορίες αναφορικά µε τη διοίκηση, τη διαχείριση και την
ιδιοκτησία αυτών των ιδρυµάτων ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων
οι οποίες µπορούν να διευκολύνουν την ασκούµενη εποπτεία, την
εξέταση ως προς την εκπλήρωση των όρων υπό τους οποίους
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας αυτών, καθώς και όλες τις πληροφορίες που µπορούν να διευκολύνουν την εποπτεία των ιδρυµάτων ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την
εγγύηση των καταθέσεων, τη συγκέντρωση κινδύνων, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Άρθρο 163
Σηµαντικά υποκαταστήµατα
(άρθρο 158 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. α) Η Τράπεζα Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µπορεί να υποβάλει αίτηµα προς την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 105, ή προς
τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης, ώστε να
θεωρηθεί σηµαντικό το εγκατεστηµένο στην Ελλάδα υποκατάστηµα ιδρύµατος. Από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι επιχειρήσεις επενδύσεων του άρθρου 95 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
β) Σε αυτό το αίτηµα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους το
υποκατάστηµα πρέπει να θεωρηθεί σηµαντικό, αναφορικά ιδίως
µε τις εξής παραµέτρους:
αα) αν το µερίδιο αγοράς του υποκαταστήµατος ως προς τις
καταθέσεις στην Ελλάδα υπερβαίνει το 2%,
ββ) τις πιθανές επιπτώσεις από την αναστολή ή την παύση των
εργασιών του ιδρύµατος στη συστηµική ρευστότητα και στα συστήµατα πληρωµών, διακανονισµού και εκκαθάρισης στην Ελλάδα,
γγ) το µέγεθος και τη σηµασία του υποκαταστήµατος στο ελληνικό τραπεζικό ή χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε βάση τον
αριθµό των πελατών του.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό
την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους υποδοχής
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης, καθώς και µε
την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 105, προκειµένου να αποφασίσουν από κοινού ως προς το χαρακτηρισµό
ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού.
δ) Αν εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή που προβλέπεται
στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου δεν επιτευχθεί
κοινή απόφαση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ενεργεί ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους
υποδοχής λαµβάνει µονοµερώς τη σχετική απόφαση εντός νέου
χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης δίµηνης προθεσµίας. Κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης λαµβάνονται υπόψη η άποψη και οι τυχόν επιφυλάξεις της
αρχής ενοποιηµένης εποπτείας ή των αρµόδιων αρχών του κράτους-µέλους προέλευσης.
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ε) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατυπώνονται εγγράφως µε πλήρη αιτιολόγηση και διαβιβάζονται στις εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζονται και εφαρµόζονται από τις αρµόδιες αρχές των εµπλεκόµενων κρατώνµελών.
στ) Ο χαρακτηρισµός ενός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού
δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες των αρµόδιων
αρχών όπως καθορίζονται από τον παρόντα νόµο και την Οδηγία
2013/36/ΕΕ.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται αναλόγως στις περιπτώσεις που η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργεί υπό την ιδιότητα
αρχής ενοποιηµένης εποπτείας ή της αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης ιδρύµατος µε υποκατάστηµα σε άλλο
κράτος-µέλος.
3. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης διαβιβάζει
στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής όπου είναι
εγκατεστηµένο σηµαντικό υποκατάστηµα ιδρύµατος τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 110 και εκτελεί τα καθήκοντα που
αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
105 σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους
υποδοχής.
β) Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης αντιληφθεί
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπό την έννοια της παραγράφου
1 του άρθρου 107, ειδοποιεί αµελλητί το ΕΣΣΚ και τις αρχές που
αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα’ και δδ’ της περίπτωσης α’
και στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
6 του άρθρου 54, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων αρχών
των εµπλεκοµένων κρατών-µελών.
4. α) Στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται το άρθρο 109, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργώντας ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία ιδρύµατος µε σηµαντικά
υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη-µέλη συστήνει σώµα εποπτών
υπό την προεδρία της, προκειµένου να διευκολύνει τη λήψη κοινής απόφασης για το χαρακτηρισµό ενός υποκαταστήµατος ως
σηµαντικού που προβλέπεται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’ ε’ και στ’
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την ανταλλαγή
πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 54. Οι διατυπώσεις
για τη σύσταση και τη λειτουργία του σώµατος εποπτών καταρτίζονται εγγράφως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από διαβούλευση µε τις
εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνεται
απόφαση σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές οι οποίες συµµετέχουν
στις συνεδριάσεις ή δραστηριότητες του σώµατος εποπτών.
β) Η ανωτέρω απόφαση λαµβάνει υπόψη τη σηµασία την οποία
έχει για τις λοιπές εµπλεκόµενες αρχές η επιδιωκόµενη εποπτική
δράση που αποτελεί αντικείµενο προγραµµατισµού ή συντονισµού. Ιδιαιτέρως, λαµβάνονται υπόψη οι ενδεχόµενες επιπτώσεις
στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη-µέλη, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 160, καθώς και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
περιπτώσεις β’, γ’, δ’ ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης ενηµερώνει εκ
των προτέρων µε πληρότητα όλα τα µέλη του σώµατος εποπτών
σχετικά µε την οργάνωση των συνεδριάσεων και τα προς εξέταση ζητήµατα. Ενηµερώνει, επίσης, εγκαίρως και πλήρως όλα
τα µέλη του σώµατος εποπτών αναφορικά µε τις δράσεις ή τα
µέτρα που αποφασίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω συνεδριάσεων.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους υποδοχής µετέχει στις εργασίες των σωµάτων της προηγούµενης παραγράφου 4.
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Άρθρο 164
Επιτόπιοι έλεγχοι
(άρθρο 159 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Μετά από προηγούµενη σχετική ενηµέρωση της Τράπεζας
της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας
αρχής κράτους-µέλους υποδοχής επιτρέπεται στις αρµόδιες
αρχές άλλων κρατών-µελών που έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν ίδρυµα, το οποίο παρέχει υπηρεσίες στην
Ελλάδα µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος, στο πλαίσιο των
διατάξεων του παρόντος νόµου, να προβαίνουν είτε οι ίδιες είτε
µέσω εξουσιοδοτηµένων από αυτές προσώπων σε επιτόπιο
έλεγχο για επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 51. Η κοινοποίηση των εν
λόγω πληροφοριών επιτρέπεται κατά τους όρους του άρθρου
54.
2. Τα δικαιώµατα της ανωτέρω παραγράφου µπορεί να
ασκούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης.
3. Για τον επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστηµάτων, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω, µπορεί, επίσης, να ακολουθηθεί µια από τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο άρθρο 111.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το δικαίωµα
της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υπό την ιδιότητα της εποπτικής αρχής του κράτους-µέλους υποδοχής να διενεργεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου επιτόπιους ελέγχους των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος ενός ιδρύµατος στην Ελλάδα.
Άρθρο 165
Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών
αποθεµάτων ασφαλείας
(άρθρο 160 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται οι απαιτήσεις των άρθρων
122 και 123 για µεταβατική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2018.
2. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η
Δεκεµβρίου 2016:
α) το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται
από κεφάλαιο κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης µε
το 0,625% του συνόλου των σταθµισµένων ανοιγµάτων του ιδρύµατος, υπολογισµένων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε
ιδρύµατος δεν υπερβαίνει το 0,625% του συνόλου των σταθµισµένων ανοιγµάτων του ιδρύµατος, υπολογισµένων σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
3. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η
Δεκεµβρίου 2017:
α) το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται
από κεφάλαιο κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης µε
το 1,25% του συνόλου των σταθµισµένων ανοιγµάτων του ιδρύµατος, υπολογισµένων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε
ιδρύµατος δεν υπερβαίνει το 1,25% αυτού του συνόλου των
σταθµισµένων ανοιγµάτων του ιδρύµατος, υπολογισµένων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
4. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η
Δεκεµβρίου 2018:
α) το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται
από κεφάλαιο κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης µε
το 1,875% του συνόλου των σταθµισµένων ανοιγµάτων του ιδρύµατος, υπολογισµένων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε
ιδρύµατος δεν υπερβαίνει το 1,875% αυτού του συνόλου των
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σταθµισµένων ανοιγµάτων του ιδρύµατος, υπολογισµένων σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013.
5. Η απαίτηση για σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και οι περιορισµοί διανοµής κερδών σύµφωνα µε τα άρθρα 131 και 132
ισχύουν κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου από την 1η
Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεµβρίου 2018 για τα ιδρύµατα
που δεν πληρούν τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας
λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.
6. Επιτρέπεται στην εντεταλµένη αρχή να επιβάλει συντοµότερη µεταβατική περίοδο από αυτήν που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και ως εκ τούτου να
καθιερώσει το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και
το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας από την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην περίπτωση επιβολής συντοµότερης µεταβατικής περιόδου, ενηµερώνονται σχετικά τα ενδιαφερόµενα
µέρη, µεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, η ΕΑΤ
και τα εµπλεκόµενα σώµατα εποπτών.
7. Επιτρέπεται στην εντεταλµένη αρχή να αναγνωρίζει τυχόν
συντοµότερη µεταβατική περίοδο του παρόντος άρθρου που
καθιερώνεται από άλλα κράτη-µέλη. Στην εν λόγω περίπτωση,
ενηµερώνονται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, η ΕΑΤ
και τα εµπλεκόµενα σώµατα εποπτών.
8. Εφόσον επιβληθεί συντοµότερη µεταβατική περίοδος για
το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας, η εν λόγω περίοδος ισχύει µόνο για τους σκοπούς υπολογισµού του ειδικού
αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.
Άρθρο 166
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται ο ν.
3601/2007 (Α’ 178), και οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά σε
αυτόν, και στον παρόντα νόµο, νοείται στο εξής ως αναφορά στις
αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε την αντιστοίχιση, όπως αυτή φαίνεται στο παράρτηµα 1 του παρόντος
νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από Υπουργούς ή αρµόδιες αρχές, βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνάµει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την αντικατάστασή τους µε νέες κανονιστικές αποφάσεις, εκδιδόµενες
κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου.
3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, σε αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε
δέσµευση ανάληψης ή σε λειτουργία Πολυµερούς Μηχανισµού
Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) ανέρχεται τουλάχιστον σε επτακόσιες
τριάντα χιλιάδες (730.000) ευρώ.
3. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ που παρέχουν µία ή περισσότερες από τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
των περιπτώσεων α’, β’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3606/2007 και δεν είναι αδειοδοτηµένες να παρέχουν την παρεπόµενη υπηρεσία της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 3606/2007, και οι οποίες δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια ή τίτλους πελατών τους και, για τον λόγο αυτό, δεν µπορούν σε καµία χρονική στιγµή να εµφανίζουν οφειλές έναντι
αυτών των πελατών, ανέρχεται τουλάχιστον σε πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ.»
4. Η φράση «- τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων» του στοιχείου α’ της παρ. 2
του άρθρου 6 του ν. 3691/2008 (Α’ 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«-τα ιδρύµατα πληρωµών».
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άρθρο 167
Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/
1986 (Α’ 196) διαγράφονται οι λέξεις «ο αριθµός των χιλίων πεντακοσίων και µίας προαιρετικών µερίδων µπορεί να ανέλθει
µέχρι το 2% του συνόλου των συνεταιριστικών µερίδων» και αντικαθίστανται ως εξής «το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την
απόκτηση από κάθε συνεταίρο απεριόριστου αριθµού προαιρετικών µερίδων».
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 προστίθεται νέα περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Επιτρέπεται η έκδοση προαιρετικών µερίδων χωρίς δικαίωµα ψήφου µε προνόµιο, το οποίο θα συνίσταται σε δικαίωµα
απόληψης µερίσµατος πολλαπλασίου εκείνου που αντιστοιχεί σε
κάθε κοινή συνεταιριστική µερίδα. Κατά τη διανοµή των καθαρών
κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης όλες ανεξαιρέτως οι
συνεταιριστικές µερίδες ικανοποιούνται στην ίδια σειρά. Για τη
λήψη απόφασης που αφορά την έκδοση των ανωτέρω προνοµιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών µερίδων και τον καθορισµό
του ως άνω πολλαπλασιαστή του µερίσµατος, η γενική συνέλευση των µελών του συνεταιρισµού βρίσκεται σε απαρτία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 και απαιτείται η
προβλεπόµενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 πλειοψηφία.»
3. Τα εδάφια που προστέθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 26
του ν. 3867/2010 (Α’ 128) στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 1667/1986, καταργούνται.
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/
1986, µετά τις λέξεις «προς τον αριθµό των µερίδων» προστίθενται οι λέξεις «µε δικαίωµα ψήφου».
5. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
1667/1986, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Τα πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα των πιστωτικών συνεταιρισµών, που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα,
δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλη του συνεταιρισµού.»
6. Στο άρθρο 8 του ν. 1667/1986 προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως ακολούθως:
«4. Στους πιστωτικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως
πιστωτικά ιδρύµατα συγκροτείται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αποτελούµενη από τρία µέλη που εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των µελών της Επιτροπής
Ανάδειξης Υποψηφίων είναι µεγαλύτερη κατά ένα έτος από τη
διάρκεια της θητείας των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Το
ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να κατέχει θέση µε εκτελεστικές αρµοδιότητες στον πιστωτικό συνεταιρισµό που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυµα και να µετέχει συγχρόνως στην Επιτροπή Ανάδειξης
Υποψηφίων.
5. Έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι η κατάρτιση καταλόγου των υποψηφίων εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα
του συνεταιρισµού. Τα υποψήφια µέλη πρέπει να πληρούν τα
εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο νόµο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος. Τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση των µελών του συνεταιρισµού κατά την οποία πρόκειται
να εκλεγούν ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, ο κατάλογος υποβάλλεται στην Τράπεζα
της Ελλάδος προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση
της καταλληλότητας των υποψηφίων. Ο κατάλογος περιέχει τουλάχιστον διπλάσιο αριθµό υποψηφίων από τον αριθµό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. Αν κάποιο ή κάποια από τα
υποψήφια πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα από την Τράπεζα της
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Ελλάδος και ο αριθµός των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι
υπολείπεται του διπλασίου του αριθµού των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της αρνητικής
αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, υποβάλλει συµπληρωµατικό κατάλογο. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να
κριθούν κατάλληλοι τουλάχιστον διπλάσιοι υποψήφιοι από τον
αριθµό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν.»
7. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τα Διοικητικά Συµβούλια των πιστωτικών συνεταιρισµών, που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα, συγκαλούν
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών του συνεταιρισµού για
την ανάδειξη των µελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων.
Άρθρο 168
Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά
µε πιστωτικά ιδρύµατα
1. Το άρθρο 68 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) αντικαθίσταται, από
τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Σε περίπτωση µεταβίβασης, και ανεξαρτήτως του χρόνου
συντέλεσης αυτής, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πλην της Ελλάδας, προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα,
στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας µέλους, στην οποία έχουν την έδρα τους
τα πιστωτικά ιδρύµατα, για τη µεταβίβαση αρκεί η κατάρτιση
ιδιωτικού εγγράφου και αυτή σηµειώνεται, σε όσες περιπτώσεις
απαιτείται, ατελώς στα οικεία δηµόσια βιβλία και αρχεία, µε αίτηση του προς ον η µεταβίβαση προσώπου. Στην περίπτωση
αυτή, η σύµβαση µεταβίβασης που καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, αποτελεί το νόµιµο τίτλο κτήσης των µεταβιβαζόµενων
περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης
διατύπωσης. Δεν οφείλεται, επίσης, οποιοδήποτε τέλος ή φόρος,
εάν απαιτηθεί η κατάρτιση χωριστής πράξης για τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία. Στη συγκεκριµένη µεταβίβαση δεν
εφαρµόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. Για το κύρος
της µεταβίβασης και το αντιτάξιµό της έναντι τρίτων, οι οποίοι
είναι υποκείµενα δικαιωµάτων, υποχρεώσεων ή συµβατικών σχέσεων που µεταφέρονται στο προς η µεταβίβαση πιστωτικό
ίδρυµα, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους.
Σε περίπτωση παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της ως άνω µεταβίβασης, δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7α του ν.
3864/2010 (Α’ 119), ούτε οι διατάξεις περί τίτλων παραστατικών
δικαιωµάτων κτήσης µετοχών.»
2. Στην περίπτωση διανοµής µερίσµατος για τη χρήση 2013,
στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.
3723/2008 (Α’ 250), η διανοµή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανοµή µετοχών. Οι µετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από
επαναγορά.
3. Ποσό φόρου (κύριου και προσαυξήσεων), που βεβαιώνεται
µετά από φορολογικό έλεγχο σε βάρος πιστωτικού ιδρύµατος
το οποίο έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και αφορά σε ανέλεγκτες διαχειριστικές χρήσεις µέχρι και τη θέση του σε ειδική εκκαθάριση, δύναται να
συµψηφισθεί µε πιστωτικό υπόλοιπο φόρου εισοδήµατος που
έχει προκύψει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων
4 και 5 του άρθρου 109 του µέχρι 31.12.2013 ισχύσαντος ν.
2238/1994 και αντιστοιχεί στον φόρο που παρακρατήθηκε επί εισοδηµάτων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, (ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά) εισοδηµάτων από τόκους αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και από τόκους οµολόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων
χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 107)
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εκάστοτε ανακεφαλαιοποιούνται σύµφωνα µε το ν. 3864/2010 (Α’ 119) και συνάπτουν
δηµόσιες συµβάσεις, την ανωτέρω υποχρέωση έχουν τα φυσικά
πρόσωπα που φέρουν τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου και

έχουν µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα.»
Άρθρο 169
Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986
1. Το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη:
Α. Αρχίζει µόνον µε την καταβολή ολόκληρου του οφειλοµένου
ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται
η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισµένο ή τον λήπτη
της ασφάλισης,
Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και
Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρµόδια για
την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος,
από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο
ασφαλιστής στον ασφαλισµένο ή τον λήπτη της ασφάλισης
εντός πέντε (5) ηµερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.
Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρµόδια για
την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών αρκεί η προσκόµιση της απόδειξης πληρωµής του απαιτούµενου ποσού ασφάλισης του οχήµατος.»
2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 237/1986 µετά το τέλος της παραγράφου 2, προστίθενται παράγραφοι 2.α, 2.β και 2.γ ως εξής:
«2.α. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αντιτάξει τη λήξη
της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά
την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας που ορίζεται µε το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της,
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενηµέρωση
του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου.
2.β. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύµβασης επιτρέπεται
µόνον µετά την εµπρόθεσµη καταβολή του ασφαλίστρου της
επόµενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη
της ισχύουσας ασφαλιστικής σύµβασης.
2.γ. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει σε πραγµατικό
χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια
ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύµβασης και κάθε ανανέωση
αυτής.»
3. Το στοιχείο α’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας
κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για
έξι (6) µήνες µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής. Επί εµπλοκής
οχήµατος σε ατύχηµα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας
κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3)
χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται
η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο του σχετικού συµβολαίου
ασφάλισης.»
4. Στο στοιχείο α’ της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986
πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη προσφορά» προστίθεται η
λέξη «έγγραφη».
5. Στο στοιχείο β’ της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986
πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη απάντηση» προστίθεται η
λέξη «έγγραφη».
6. Στο στοιχείο α’ της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986
πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη προσφορά» προστίθεται η
λέξη «έγγραφη».
7. Στο στοιχείο β’ της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986
πριν από τις λέξεις «αιτιολογηµένη απάντηση» προστίθεται η
λέξη «έγγραφη».
8. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής:
«8. Ο χρόνος πληρωµής που αναφέρει η προσφορά αποζηµίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες από την
προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µερών. Αν
συµφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζηµιάς, ο χρόνος
αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από τη
συµφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µερών.»
9. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθεται ένατη παρά-
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γραφος ως εξής:
«9. Για την εφαρµογή των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος,
µε την αίτηση αποζηµίωσης εξοµοιώνονται οι δηλώσεις ατυχήµατος που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος
1 του παρόντος, η τυχόν φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήµατος
του Συστήµατος Άµεσης Πληρωµής (Σ.Α.Π.), και κάθε εν γένει
έγγραφη µε επιστολή είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεοµοιοτυπία ενηµέρωση προς τον ασφαλιστή είτε από τον ασφαλισµένο ή τον λήπτη της ασφάλισης είτε από τον τρίτο δικαιούχο
αποζηµίωσης, ότι επήλθε ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος.»
10. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ.
237/1986 αντικαθίσταται η φράση «µετά τη λήξη του διµήνου»,
σε «µετά τη λήξη του τριµήνου».
11. Η παρ. 4 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 διαγράφεται
από το άρθρο 6α και προστίθεται αυτούσια στο τέλος της παρ.
2 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986.
12. Η παρ. 1 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 καταργείται.
13. Η παρ. 2 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 αναριθµείται σε
παράγραφο 1 και η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή µε
τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο ή τον δικαιούχο
αποζηµίωσης, η επικοινωνία αυτή µπορεί να γίνεται είτε µε επιστολή είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεοµοιοτυπία ή µε
αποστολή µηνύµατος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή
µε νόµιµα ηχογραφηµένη συνοµιλία ότι επιθυµούν µέσω αυτών
να συναλλάσσονται µε τον ασφαλιστή.»
14. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 237/1986 καταργείται και
οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθµούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.
15. Το άρθρο 11α του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11α
Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης
1. Τα µέρη που συµβάλλονται στην ασφαλιστική σύµβαση
µπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, µε έγγραφη συµφωνία.
2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος µπορούν
να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύµβαση οποτεδήποτε, µε
επιστολή που αποστέλλεται είτε µε µορφή τηλεοµοιοτυπίας είτε
ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσηµη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας ως προς τα
συµβαλλόµενα µέρη επέρχονται άµεσα από την ηµεροµηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί, µε επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους
όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο
και βαρύνεται µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση
της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης
ή/και τον ασφαλισµένο, γνωστοποιείται ότι, η µη συµµόρφωσή
τους µε τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της
ασφαλιστικής σύµβασης.
4. Η επιστολή της προηγούµενης παραγράφου αποστέλλεται
στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή, θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα αποτελέσµατα
της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του
λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου να παραλάβουν
αυτή ή τη µη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαµονής ή τη µη προσέλευσή τους στο ταχυδροµείο για την παραλαβή της.
5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύµβασης ασφάλισης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει σχετικά
το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικά
στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η
ενηµέρωση δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα από την 30ή ηµέρα από
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την αποστολή της σχετικής επιστολής. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου ζηµιωθέντος τη λύση
της σύµβασης ασφάλισης µόνον µετά την πάροδο δεκαέξι (16)
ηµερών από την ενηµέρωση των προηγούµενων εδαφίων.»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 237/1986, µετά τις λέξεις «αρµόδια αρχή», προστίθενται οι λέξεις «κατά τις διατάξεις
του άρθρου 49 παρ. 2γ του ν. 2696/1999 (Α’ 57).»
7. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 237/1986 καταργείται.
8. Εισάγεται τελική διάταξη µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Τελικές Διατάξεις
Καταργείται η υπ’ αριθµ. Κ4/2674/14.12.1977 (Β’ 1291) Απόφαση του Υπουργού Εµπορίου.»
Άρθρο 170
Τροποποιήσεις του ν. 3867/2010 και του ν.δ. 400/1970
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 προστίθεται νέo εδάφιo µε το εξής περιεχόµενο:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ακολουθεί, µε την έκδοση σχετικών κανονιστικών της πράξεων, τις κατευθυντήριες
γραµµές, συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων στο
πλαίσιο εφαρµογής της παρ. 1α’ του άρθρου 8 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1094/ 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (L 331, 15.12.2010).»
2. Η περίπτωση λγ’ του άρθρου 2Α του ν.δ. 400/1970 τροποποιείται ως εξής:
«λγ. «Εκκαθαριστής» είναι κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό,
διοριζόµενο από τις αρµόδιες αρχές ή κατά περίπτωση από τα
διοικητικά όργανα ασφαλιστικής επιχείρησης, έργο του οποίου
είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 171
Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 (Α’
185) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωφελούς περιουσίας, η οποία βρίσκεται σε τόπο όπου δεν έχει την έδρα του κανείς από τους εγγεγραµένους στο µητρώο, διορίζεται πρόσωπο από τα κληρωθέντα κατ’ αρχήν σε όµορο νοµό και εάν αυτό δεν είναι δυνατό από οποιονδήποτε νοµό. Στην περίπτωση αυτή, η µη αποδοχή του λειτουργήµατος δεν αποτελεί λόγο διαγραφής από το
Μητρώο.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το αρµόδιο όργανο διοίκησης περιουσιών είναι υποχρεωµένο, εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κώδικα, να αναγγείλει την ύπαρξη των περιουσιών στις υπηρεσίες που τηρούν τους φακέλους και το Μητρώο και να προσκοµίσει µέχρι 11.8.2014 όλα τα απαιτούµενα για την κατάρτιση των
φακέλων στοιχεία. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσµίες επιβάλλονται για την κάθε µία σε βάρος των υπευθύνων οι
κυρώσεις της παραγράφου 2 περίπτωση α’ του άρθρου 71 και η
αρµόδια αρχή προχωρά στην αντικατάστασή τους.»
3. Στο άρθρο 38 του ν. 4182/2013 προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα χορήγησης οικονοµικών βοηθηµάτων και βραβείων.»
4. Το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών συνάπτονται µε τις κάτωθι διαδικασίες αναλόγως προϋπολογισµού.
Ειδικότερα, για προϋπολογισµό:
α) που υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ, µε ανοικτό διαγωνισµό και δηµοσίευση στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που κρίνεται σκόπιµο, είκοσι (20) ηµέρες πριν τη διεξαγωγή
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του διαγωνισµού,
β) που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, έως
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, µε πρόχειρο διαγωνισµό κατόπιν πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονοµικούς φορείς συναφείς µε το δηµοπρατούµενο αντικείµενο,
γ) που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εγγράφως µε απευθείας
ανάθεση, ύστερα από λήψη τριών τουλάχιστον έγγραφων προσφορών,
δ) µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εγγράφως
µε απευθείας ανάθεση σε οικονοµικό φορέα της επιλογής του
οργάνου διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, µετά από συνοπτική έρευνα αγοράς.
Για τις συµβάσεις των οποίων ο προϋπολογισµός είναι ίσος ή
κατώτερος από χίλια (1.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το όργανο διοίκησης µπορεί να προσφύγει στον οικονοµικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης
σύµβασης (αγορά µε τιµολόγια).
Το κείµενο και το περιεχόµενο της προκήρυξης, όπου αυτή
απαιτείται, εξειδικεύεται και εγκρίνεται κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο της διοίκησης. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το εκάστοτε όριο εφαρµογής της κοινοτικής
νοµοθεσίας, τότε εφαρµόζονται όλες οι ειδικές προβλέψεις των
διατάξεων αυτής.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και πρόχειρου διαγωνισµού κριτήριο επιλογής αποτελεί αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή εκ
των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της προκήρυξης.
3. Οι συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών ποσού
µεγαλύτερου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή για έγκριση. Η αρµόδια αρχή
οφείλει να εγκρίνει τις συµβάσεις µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µηνός από την υποβολή τους, µετά την παρέλευση της οποίας
τεκµαίρεται η έγκριση.
4. Όταν λόγοι κατεπείγοντος επιβάλλουν την παράλειψη του
διαγωνισµού µπορεί να επιτρέπεται, µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση της αρµόδιας αρχής, η χωρίς διαγωνισµό σύναψη ή
τροποποίηση συµβάσεων που αφορούν εκκαθάριση, διοίκηση
και διαχείριση περιουσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων
του παρόντος κεφαλαίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι ειδικότεροι όροι των διαγωνισµών της παραγράφου 1, οι όροι των
συµβάσεων που υπογράφονται και η εξαίρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισµού σε περιπτώσεις κατεπείγοντος.
6. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την προµήθεια
έργων τέχνης, τη συγγραφή ή προµήθεια επιστηµονικών ή λογοτεχνικών συγγραµµάτων και οι οποίες διενεργούνται στο
πλαίσιο της εκτέλεσης του σκοπού της κοινωφελούς περιουσίας
εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και συνάπτονται
ελεύθερα, µε ευθύνη του οργάνου διοίκησης της περιουσίας και
σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 58, η οποία προστέθηκε µε
την παρ. 10 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013, αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Για τις συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 48.»
6. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.
4182/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι κηδεµόνες σχολαζουσών κληρονοµιών υποχρεούνται
εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα,
να αναγγείλουν την ύπαρξη των κληρονοµιών για τις οποίες είναι
υπεύθυνοι στην αρµόδια αρχή και να προσκοµίσουν έως
11.8.2014 τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι
ανωτέρω προθεσµίες επιβάλλονται για την κάθε µία σε βάρος
των υπευθύνων οι κυρώσεις της παραγράφου 2 περίπτωση α’
του άρθρου 71 και η αρµόδια αρχή προχωρά στην αντικατάστασή τους.»
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν.
4182/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και της αρµόδιας αρχής επί έναν τουλάχιστον µήνα
και η προθεσµία για την αναγγελία αρχίζει από την ηµεροµηνία
που ορίζεται στην πρόσκληση.»
8. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) καταργείται.
Άρθρο 172
Ρυθµίσεις του ν. 2971/2001
1. Μέχρι τις 31.12.2014, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις,
κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για την εφαρµογή της
παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/ 2001, ως όµορες, ακόµα και
αν µεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές
της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεµβάλλεται δηµόσιο κτήµα,
εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν εντός δύο µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου προς την Εταιρία Ακινήτων
του Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) µέσω της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας, την µίσθωση του ανωτέρω τµήµατος δηµοσίου κτήµατος
που ορίζεται από τις προβολές, εντός προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
2. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη των µισθωτηρίων συµβολαίων, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τη διέπει.
3. Οι αιτούντες εντός δέκα (10) ηµερών από τη σύναψη της µίσθωσης µε τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού ή και της παραλίας, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν, επί
ποινή ακυρότητας της µίσθωσης αιγιαλού και έναντι του οριστικού µισθώµατος που θα προσδιοριστεί από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.,
ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του µισθώµατος που ορίζεται στην ως άνω µίσθωση αιγιαλού ή και παραλίας. Η καταβολή πραγµατοποιείται µε κατάθεση του οφειλόµενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίου κοινοποιείται άµεσα στον οικείο Ο.Τ.Α..
Σε περίπτωση µη σύναψης µίσθωσης µε την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. λόγω
µη συνδροµής των προβλεπόµενων προϋποθέσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας των
δηµοσίων κτηµάτων και το προκαταβληθέν ποσό συµψηφίζεται
µε τυχόν επιβληθησόµενα πρόστιµα.
4. Υπόχρεοι να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 είναι
και όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν εγείρει αγωγή κατά
του Ελληνικού Δηµοσίου, µε αίτηµα την αναγνώριση ή επιδίκαση
της κυριότητας του δηµοσίου κτήµατος που παρεµβάλλεται µεταξύ της επιχείρησής τους και του προς µίσθωση αιγιαλού, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση. Η υποβολή της
αίτησης της παραγράφου 1 δεν συνιστά εξώδικη οµολογία αναγνώρισης κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Σε περίπτωση αµετάκλητης αναγνώρισης ή επιδίκασης της κυριότητας
του δηµοσίου κτήµατος υπέρ των φυσικών ή νοµικών προσώπων
του προηγούµενου εδαφίου, το καταβληθέν προς την ΕΤ.Α.Δ.
Α.Ε. µίσθωµα αποδίδεται από την εταιρεία στους δικαιούχους
άτοκα.
5. Το αντάλλαγµα του εδαφίου γ’ της παρ. 4 του άρθρου 13
του ν. 2971/2001 (Α’ 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας, πλην τουριστικών δηµοσίων κτηµάτων
(Τ.Δ.Κ.), σε όµορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, το οποίο
καταβάλλεται στο Δηµόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2014 από
τον πολλαπλασιασµό του ενός τετάρτου (1/4) της µέσης τιµής
απλού δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή δηλώνεται στο Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας για κάθε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα επί τον
αριθµό των κλινών.
Άρθρο 173
Ρυθµίσεις σχετικά µε τα τυχερά παίγνια
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/
2011 (Α’ 180), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Παιγνιοµηχάνηµα, το οποίο έχει εγκατεστηµένο τυχερό παίγνιο ή µέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση σε σύστηµα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή/και φέρει σύστηµα υπολογισµού,
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καταγραφής ή απόδοσης οικονοµικού οφέλους στον παίκτη, θεωρείται, για τις ανάγκες του νόµου αυτού, παιγνιοµηχάνηµα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.»
2. Στο άρθρο 25 του ν. 4002/2011, προστίθενται περιπτώσεις
ιη’, ιθ’ και κ’, ως εξής:
«ιη. Διοργάνωση παιγνίου: Διοργάνωση παιγνίου υφίσταται
όταν διαζευκτικά:
α. Υφίσταται η συγκρότηση ή/και η διάθεση σε τρίτους υποδοµής, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή παιγνίου,
και η οποία ενδεικτικά περιλαµβάνει χώρους ή/και ανάλογο εξοπλισµό ή/και µέσα διεξαγωγής παιγνίου παροχή των σχετικών
υπηρεσιών.
β. Διενεργείται προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής παιγνίου σε τρίτους.
γ. Προσφέρεται παίγνιο προς διεξαγωγή ενδεικτικά είτε µε την
πρόσκληση τρίτων να συµµετέχουν σε αυτό είτε µε την παρουσίαση των παιγνίων στα σηµεία της υποδοµής που είναι δυνατή
η διεξαγωγή τους είτε µε την ανάρτηση των παιγνίων σε οθόνες
ηλεκτρονικών µέσων διεξαγωγής.
Το παίγνιο διοργανώνει εκείνος που κατέχει ή/και διαθέτει σε
τρίτους υποδοµή διεξαγωγής ή/και διενεργεί την προώθηση της
δυνατότητας διεξαγωγής σε τρίτους ή/και προσφέρει παίγνιο
προς διεξαγωγή.
ιθ. Διεξαγωγή παιγνίου: Διεξαγωγή παιγνίου υφίσταται όταν
διαζευκτικά:
α. Κατατίθεται από τον παίκτη χρηµατικό ποσό ή περιουσιακό
στοιχείο, προκειµένου αυτός να συµµετέχει στο παίγνιο.
β. Πραγµατοποιήθηκε έναρξη του παιγνίου, στο οποίο συµµετέχει ο παίκτης.
γ. Ολοκληρώθηκε το παίγνιο, στο οποίο συµµετείχε ο παίκτης.
δ. Αποδίδονται στον παίκτη κέρδη.
Το παίγνιο διεξάγει εκείνος που το διοργανώνει ή/και εκείνος
που λειτουργεί και εκµεταλλεύεται τις υποδοµές διεξαγωγής του
παιγνίου ή/και εκείνος που έχει στην κατοχή του χώρους διεξαγωγής.
κ. Όπου στις κείµενες διατάξεις, πλην του άρθρου 52 του
νόµου αυτού, υφίσταται η έννοια της διεξαγωγής εννοείται και η
έννοια της διοργάνωσης και αντιστρόφως.»
3. Στο άρθρο 27 του ν. 4002/2011 προστίθενται παράγραφοι
3 και 4 ως εξής:
«3. Η προϋπόθεση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 42 ισχύει και για τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων,
τους διευθύνοντες και εντεταλµένους συµβούλους, τους διαχειριστές, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές και γενικά για
κάθε εντεταλµένο πρόσωπο που είτε άµεσα από το νόµο είτε από
ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση συµµετέχει στη διοίκηση ή στη διαχείριση νοµικού προσώπου, το οποίο είναι αδειοδοτηµένος πάροχος ή παραχωρησιούχος υπηρεσιών τυχερών
παιγνίων, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι πάροχος τέτοιων υπηρεσιών είτε ως αδειοδοτηµένος πάροχος είτε ως
νόµιµος παραχωρησιούχος είτε ως νόµιµος αντισυµβαλλόµενος
αδειοδοτηµένου παρόχου ή παραχωρησιούχου είτε ως προσωπικό, που µε οποιονδήποτε τρόπο συµµετέχει στη διεξαγωγή
ή/και τον έλεγχο των παιγνίων.
4. Για τη χορήγηση πιστοποίησης ή άδειας καταλληλότητας
που απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις περί παιγνίων µπορεί,
µέχρι τη θέσπιση εθνικών προδιαγραφών, να εφαρµόζονται
ισχύουσες προδιαγραφές άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε. και του
Ε.Ο.Χ., όπως αυτές προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, τις
άδειες και τις συµβάσεις, που έχουν υπογραφεί µεταξύ των αδειοδοτηµένων παρόχων και του Ελληνικού Δηµοσίου.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/ 2011 αντικαθίσταται από εδάφια ως εξής:
«Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη του ασκούµενου ελέγχου
ορίζονται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
Οι έλεγχοι αφορούν ενδεικτικά τη νοµιµότητα διεξαγωγής του
παιγνίου, την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του, την εφαρµογή των όρων της άδειας, την οικονοµική διαχείριση του παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους παίκτες στο Δηµόσιο και
τους δικαιούχους φορείς του.»
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5. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν.
4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Την τεχνική πραγµατογνωµοσύνη κατόπιν αιτήµατος από
δικαστική αρχή, το Υπουργείο Οικονοµικών, τις Αστυνοµικές
Αρχές ή αυτοβούλως. Ο τρόπος, ο τόπος και η διαδικασία εκτέλεσης της πραγµατογνωµοσύνης καθορίζονται µε απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π.. Η Ε.Ε.Ε.Π., για τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης,
µπορεί να χρησιµοποιεί τεχνικούς παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων ή/και ανεξάρτητα εξειδικευµένα εργαστήρια ή οργανισµούς πιστοποίησης, που είναι καταχωρηµένοι στα µητρώα της.»
6. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 7 του άρθρου 28 του
ν. 4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ποσοστό 0,5% επί του µικτού κέρδους (GGR) όλων των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια. Με
την παρούσα διάταξη τροποποιούνται αντίστοιχα οι κείµενες διατάξεις που, ορίζουν την κατά περίπτωση οικονοµική συµµετοχή
του Ελληνικού Δηµοσίου στo µικτό κέρδος τυχερών παιγνίων, η
οποία µειώνεται κατά ίδιο ποσοστό.
β. Ποσοστό 10% επί των επιβαλλόµενων διοικητικών προστίµων του άρθρου 51 του παρόντος νόµου, καθώς και επί των διοικητικών προστίµων που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Ε.Π., µε
βάση άλλες διατάξεις, που αφορούν τους λοιπούς εν λειτουργία
φορείς αδειοδότησης και ελέγχου, από την ηµεροµηνία κατά την
οποία η Ε.Ε.Ε.Π. θα αναλάβει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
φορέων αυτών, όπως και επί εκείνων που έχουν ήδη επιβληθεί,
αλλά δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. Τα
παραπάνω πρόστιµα εισπράττονται από την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία,
στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, αποδίδει ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού των προστίµων που έχει εισπραχθεί, στο Ελληνικό Δηµόσιο.
γ. Τα διοικητικά τέλη και παράβολα που ορίζονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, καθώς και όσα προβλέπονται να καταβάλλονται, µε βάση άλλες διατάξεις, σε λοιπούς εν λειτουργία
φορείς αδειοδότησης και ελέγχου, τις αρµοδιότητες των οποίων
αναλαµβάνει η Ε.Ε.Ε.Π..»
7.α. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α του
άρθρου 28 του ν. 4002/2011 µετά τις λέξεις «δηµόσιου τοµέα»
τίθενται οι λέξεις «και των διατάξεων που τον διέπουν».
β. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α του
άρθρου 28 του ν. 4002/2011 διαγράφονται οι λέξεις «υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες
της Ε.Ε.Ε.Π., µέσω των οποίων».
γ. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α
του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 πριν τη λέξη «οικονοµική» προστίθεται η λέξη «διοικητική».
ε. Το δέκατο έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α
του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε
έτους απολογισµό, ο οποίος ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή.»
στ. Στο δέκατο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 3Α
του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 οι λέξεις «Η Ε.Ε.Ε.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Η Επιτροπή Ελέγχου» και οι λέξεις «για
λογαριασµό της Επιτροπής» διαγράφονται.
ζ. Μετά το δέκατο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ.
3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Επιτροπή Ελέγχου ενεργεί στο όνοµά της, είναι φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε
είδους δίκες».
8. Το άρθρο 28 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην αρχή της παραγράφου 9 πριν τις λέξεις «Η Ε.Ε.Ε.Π.»
τίθενται οι λέξεις «Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία
νοµικής υπηρεσίας».
β. Προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Από την 1.6.2014 η Ε.Ε.Ε.Π. καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των εκκρεµών, κατά την δηµοσίευση του νόµου αυτού,
δικών κατά του Ελληνικού Δηµοσίου και του Υπουργού Οικονοµικών, όπως και εκείνων που θα προκύψουν στο µέλλον, και οι
οποίες έχουν ως αντικείµενο οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε την
αγορά παιγνίων. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών διαβιβάζουν στην
Ε.Ε.Ε.Π. κάθε σχετικό, µε τις παραπάνω υποθέσεις, φάκελο ή έγ-
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γραφο, προκειµένου να συγκροτηθεί το απαιτούµενο αρχείο διαχείρισης των υποθέσεων αυτών. Κατ’ εξαίρεση, ο χειρισµός κάθε
είδους δικαστικών υποθέσεων σχετικών µε τα καζίνο, που αφορούν ή έχουν ως αιτία τους πράξεις ή παραλήψεις της Διοίκησης,
οι οποίες εκκρεµούσαν µέχρι την ηµεροµηνία µεταφοράς αρµοδιοτήτων της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013, καθώς και
όσων τέτοιων δηµιουργούνται µετά την ηµεροµηνία αυτή, για τις
οποίες ο κρίσιµος χρόνος προσδιορίζεται πριν την παραπάνω
ηµεροµηνία µεταφοράς αρµοδιοτήτων, παραµένει στο Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους, το οποίο τις διεκπεραιώνει µε την υπηρεσιακή υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Π.. Το αυτό ισχύει και για ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων, όπου, ως αρµόδια υπηρεσία,
συνεχίζει να θεωρείται η υπηρεσία, από την οποία µεταφέρθηκαν
οι παραπάνω αρµοδιότητες.»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται ο Οργανισµός της Ε.Ε.Ε.Π..»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από εισήγηση
της Ε.Ε.Ε.Π., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισµός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται
στα ακόλουθα κεφάλαια:
Κεφάλαιο πρώτο: Προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισµού και καταστηµάτων παιγνίων.
Κεφάλαιο δεύτερο: Αδειοδότηση παρόχων και πιστοποιήσεις
προσώπων, παιγνίων, εξοπλισµού και καταστηµάτων.
Κεφάλαιο τρίτο: Προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής
των παιγνίων.
Κεφάλαιο τέταρτο: Εµπορική επικοινωνία.
Κεφάλαιο πέµπτο: Προϋποθέσεις συµµετοχής των παικτών
στα παίγνια.
Κεφάλαιο έκτο: Μέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών.
Κεφάλαιο έβδοµο: Έλεγχοι συµµόρφωσης.
Κεφάλαιο όγδοο: Διοικητικά µέτρα και κυρώσεις.
Με τον Κανονισµό Παιγνίων καθορίζονται, στο πλαίσιο των κειµένων διατάξεων, τα ειδικότερα θέµατα και οι λεπτοµέρειές τους
σχετικά µε τα παίγνια ως εξής:
1) Οι όροι των αδειών των παιγνίων.
2) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα
πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συµµετέχουν σε διαγωνισµούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωµάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών
και πιστοποιήσεων, καθώς και η µορφή, ο τρόπος, η διαδικασία
και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων.
3) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία
µητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, όπως και των τεχνικών όλων των
παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης
των µητρώων αυτών.
4) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των
όρων των αδειών και των υποχρεώσεων του νόµου αυτού από
τους κατόχους των αδειών.
5) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της και η εγγραφή
στα οικεία µητρώα των καταστηµάτων, των παιγνιοµηχανηµάτων,
των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και
ο τρόπος τήρησης των µητρώων αυτών.
6) Το περιεχόµενο και η µορφή της υποχρεωτικής σήµανσης
της πιστοποίησης αναφορικά µε τα παίγνια, τα καταστήµατα, τα
παιγνιοµηχανήµατα και τους ιστοτόπους, καθώς και το περιεχόµενο και η µορφή της υποχρεωτικής σήµανσης της απαγόρευσης εισόδου στα άτοµα της παραγράφου 1 του άρθρου 33 σε
καταστήµατα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
7) Ο τρόπος επικύρωσης µέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συµµετοχής
σε τυχερά παίγνια σύµφωνα µε το άρθρο 32.
8) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατοµικής κάρτας
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παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και πρόσθετοι
περιορισµοί που µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτήν από τον
ίδιο τον παίκτη.
9) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους εκµεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους,
τους παίκτες, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους ιδιοκτήτες
των καταστηµάτων, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου
(ISPs), τους διαφηµιστές και κάθε εµπλεκόµενο στη σχετική διαδικασία.
10) Οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκµεταλλευτών της
άδειας προκειµένου να διασφαλίζεται η µη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια ατόµων της παραγράφου 1 του άρθρου 33.
11) Ο έλεγχος των συµβάσεων προσχώρησης στο παίγνιο που
συνάπτουν οι παίκτες µε τους κατόχους των αδειών ή όσους
εκµεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουργούν τυχερά παίγνια, µε
στόχο την προστασία των παικτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές πρακτικές, όπως δέσµευση ποσού για επόµενο στοίχηµα, καταβολή ποσού κερδών εφόσον υπερβαίνει ορισµένο
ύψος κερδών.
12) Ο τρόπος ενηµέρωσης των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειµένου να διασφαλίζεται η
φραγή µη αδειοδοτηµένων ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου από τους χρήστες.
13) Οι απαιτούµενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισµικού
των παιγνίων για τους κατόχους της άδειας και όσους εκµεταλλεύονται παίγνια είτε µε παιγνιοµηχανήµατα είτε µέσω του διαδικτύου, καθώς και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόµενο
των δεδοµένων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π..
14) Ο προσδιορισµός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των
καταστηµάτων, των ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ των πιστοποιηµένων καταστηµάτων και αναλόγως του τύπου της πιστοποίησης, από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οικοτροφείων, η ελάχιστη επιφάνεια
των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
15) Τα θέµατα του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο εντός του έτους και του ωραρίου, καθώς και ο τρόπος και
οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των µε κάθε σχέση απασχολουµένων ή συνεργαζοµένων µε τις επιχειρήσεις καζίνο.
16) Οι κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπεται να εκδίδονται από τα διοικητικά όργανα οι αρµοδιότητες των οποίων µεταβιβάστηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. µε βάση τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 92 του ν. 4182/ 2013, καθώς και εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως 23 του ν. 3229/2004.
17) Η εµπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφηµίσεως
των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. Η διαφήµιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα των παιγνίων και σε
κάθε περίπτωση να είναι λελογισµένη και να περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι απαιτείται προκειµένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα ελεγχόµενα δίκτυα παιγνίων. Η διαφήµιση δεν
θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της φυσικής ροπής των
καταναλωτών προς τα παίγνια µέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συµµετοχής τους σε αυτά καθιστώντας µεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή προβάλλοντας µια θετική εικόνα σε σχέση
µε το γεγονός ότι τα πραγµατοποιούµενα έσοδα προορίζονται
για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόµα αυξάνοντας
τη δύναµη έλξης των παιγνίων µέσω διαφηµιστικών µηνυµάτων
που προβάλλουν παραπλανητικώς σηµαντικά κέρδη.
18. Οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία
του Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας και Ελέγχου
(Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται:
18.1. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των µορφών παιγνίων και όλων των πιστοποιηµένων παιγνιοµηχανηµάτων και
ιστοτόπων.
18.2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παιγνιοµηχανηµάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που είναι εγκατεστηµένα στα
πιστοποιηµένα καταστήµατα, καθώς και η παρακολούθηση και ο
έλεγχος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω αδειοδο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 2 ΜΑΪΟΥ 2014

τηµένων ιστοτόπων. Ο χρόνος παρακολούθησης µπορεί να είναι
πραγµατικός ή/και µεταγενέστερος, µέσω αποθηκευµένων δεδοµένων. Το είδος των δεδοµένων, ο τρόπος µετάδοσης και αποθήκευσής τους, τα µέσα που χρησιµοποιούνται, ο τόπος και ο
χώρος που φυλάσσονται, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
18.3. Ο άµεσος εντοπισµός τεχνικών και λειτουργικών προβληµάτων παιγνιοµηχανηµάτων και κεντρικών πληροφοριακών
συστηµάτων.
18.4. Η συλλογή από τα παιγνιοµηχανήµατα και τα Κ.Π.Σ., η
αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των αναγκαίων δεδοµένων, για όλες τις µορφές τυχερών παιγνίων και
για όλα τα παιγνιοµηχανήµατα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και
ιστοτόπους.
18.5. Η διασφάλιση της οµαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής
όλων των µορφών παιγνίων.
19. Οι ελάχιστες απαιτούµενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης, λειτουργίας και
αναβάθµισης τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδοµένα που συλλέγονται.
20. Το µέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει κάθε µορφή τυχερού παιγνίου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των κερδών,
οι όροι µεγιστοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα (τζάκποτ) των
κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο ή από κάθε παιγνιοµηχάνηµα ή από όλα τα παιγνιοµηχανήµατα που λειτουργούν στο ίδιο
πιστοποιηµένο κατάστηµα και οι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της απόδοσης του ελάχιστου αποδιδόµενου ποσοστού κέρδους της παραγράφου 1, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αµερόληπτη και ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1.
21. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίησης των
παικτών και καταβολής των κερδών τους στους λογαριασµούς
που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών.
22. Η µορφή, το περιεχόµενο, η διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της ατοµικής κάρτας παίκτη, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία της.
23. Τον τύπο, τη µορφή και το περιεχόµενο των ειδικών σηµάτων για τις χορηγούµενες πιστοποιήσεις.
24. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το ύψος του παραβόλου, όπου αυτό δεν προβλέπεται
από ειδικότερες διατάξεις, για τη χορήγηση κάθε είδους προβλεπόµενης πιστοποίησης ή/και αδειοδότησης προσώπων, παιγνίων, τεχνικών µέσων διεξαγωγής παιγνίων, παιγνιοµηχανηµάτων, συστηµάτων, εξοπλισµού, και καταστηµάτων διεξαγωγής
παιγνίων.
25. Την εξειδίκευση του είδους και του ύψους των επιβαλλόµενων διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι
κείµενες διατάξεις, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία παραβάσεων ή ανά παιγνιοµηχάνηµα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
26. Ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων, τη
διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησής τους, τη διαδικασία είσπραξης των προστίµων, τον τρόπο καταβολής και την ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
27. Τα ειδικότερα θέµατα του άρθρου 53 του νόµου αυτού, περιλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών, των υποχρεώσεων, των
δεσµεύσεων, των περιορισµών και των απαγορεύσεων που αφορούν τους κατόχους άδειας, του ελάχιστα αποδιδόµενου στους
συµµετέχοντες ποσοστού κέρδους, καθώς και των αναγκαίων πιστοποιήσεων και των υποχρεώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται σε τρίτους που, µε οποιονδήποτε τρόπο, εµπλέκονται στη
διεξαγωγή και µετάδοση των παιγνίων του άρθρου αυτού.
28. Τα θέµατα λειτουργίας του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων,
τις ειδικεύσεις στα αντικείµενα του έλεγχου, την περιοδικότητα
συµµετοχής των Ελεγκτών στους ελέγχους, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια.
29. Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη του ασκούµενου ελέγχου ορίζονται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Οι έλεγχοι αφορούν ενδεικτικά τη νοµιµότητα διεξαγωγής
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του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του, την
εφαρµογή των όρων της άδειας, την οικονοµική διαχείριση του
παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους παίκτες στο Δηµόσιο
και τους δικαιούχους φορείς του, όπως αυτές προβλέπονται από
τις κείµενες διατάξεις, τις άδειες και τις συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί µεταξύ των αδειοδοτηµένων παρόχων και του Ελληνικού Δηµοσίου.
30. Ο τρόπος πιστοποίησης των τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών που καθορίζει η Ε.Ε.Ε.Π. για τα κάθε είδους
πληροφοριακά συστήµατα των αδειοδοτηµένων παρόχων παιγνίων. Κατά τη διαδικασία των πιστοποιήσεων αυτών, όπως και
εκείνων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 44 του παρόντος
νόµου, καθώς και κάθε παιγνίου, εξοπλισµού ή µέσου που χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή του, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να ζητά και
να δέχεται, πιστοποιήσεις, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από ανεξάρτητα εξειδικευµένα εργαστήρια ή οργανισµούς πιστοποίησης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Διεξαγωγής
και Ελέγχου Παιγνίων. Με τον παραπάνω Κανονισµό προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί
προκειµένου οι πιστοποιήσεις τους να γίνονται δεκτές.
31. Τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε.
συµβάλλεται µε πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δηµογραφικά,
ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάµεσα στον αριθµό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσµό της περιοχής
αυτής, προκειµένου να αποτρέπεται µεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις
για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεµελιωδών
αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εµπέδωση της δηµόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον
εθισµό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήµατος και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των
καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόµενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και
τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηµατικής δραστηριότητας και της συµµετοχής του
κοινού σε αυτή, ώστε µε τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η
ακεραιότητα των γεγονότων, τα οποία αποτελούν το αντικείµενο
της στοιχηµατικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.
32. Κάθε άλλο θέµα που από τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται να ρυθµίζεται από τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου
Παιγνίων ή µε σχετικές µε τα θέµατα αυτά κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π..
Όπου, στις κείµενες διατάξεις, αναφέρεται ο Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων εννοείται ο Κανονισµός Παιγνίων.»
11. Στο άρθρο 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφοι
5 και 6 ως εξής:
«5. Ο Κανονισµός Διεξαγωγής Παιγνίων και ο Οργανισµός της
Ε.Ε.Ε.Π. ή οι αποφάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54, µπορούν να ενσωµατώνουν µεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος
όλων ή ορισµένων διατάξεών τους.
6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ο κώδικας της επίσηµης
ενιαίας ορολογίας που χρησιµοποιείται για την απεικόνιση των
οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τα τυχερά παίγνια.»
12. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.
4002/2011 διαγράφονται οι λέξεις «σε πραγµατικό χρόνο (on
line)» και µετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης αυτής τίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ο χρόνος παρακολούθησης µπορεί να είναι πραγµατικός
ή/και µεταγενέστερος, µέσω αποθηκευµένων δεδοµένων. Το
είδος των δεδοµένων, ο τρόπος µετάδοσης και αποθήκευσής
τους, τα µέσα που χρησιµοποιούνται, ο τόπος και ο χώρος που
φυλάσσονται, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται
µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»
13. Η παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασµό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυµα ή
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ίδρυµα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του ποσού
που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό
ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Για το
ύψος του ποσού λαµβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της
άδειας.»
14. Στο άρθρο 48 του ν. 4002/2011 προστίθενται παράγραφοι
7, 8, 9, 10 και 11 ως εξής:
«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο αδειοδοτηµένων παρόχων παιγνίων (white list), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων µε επίγειο τρόπο (land based), µέσω του
διαδικτύου (on line) ή µε άλλη εξ αποστάσεως µέθοδο (remote
gambling), καθώς και πιστοποιηµένων παιγνιοµηχανηµάτων, παιγνίων, χώρων και καταστηµάτων διεξαγωγής παιγνίων, κατασκευαστών, εισαγωγέων και τεχνικών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση
αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη ύπαρξης της
αναφερόµενης άδειας ή πιστοποίησης. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, έτσι ώστε να απεικονίζονται µε πληρότητα και σαφήνεια οι αδειοδοτήσεις και οι πιστοποιήσεις, προκειµένου να διευκολύνεται ο έλεγχος.
8. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια µε επίγειο τρόπο (land based), µέσω του
διαδικτύου (on line) ή µε άλλη εξ αποστάσεως µέθοδο (remote
gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση
αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεποµένων
κυρώσεων από κάθε αρµόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιµα, τα πρόσωπα που παρέχουν µη αδειοδοτηµένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων ή/και τους
νοµίµους εκπροσώπους, διαχειριστές, µέλη διοικητικού συµβουλίου, εταίρους και µετόχους τους, καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Όλοι
οι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο να συµµετέχουν σε αδειοδοτηµένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον
Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθµίζονται το
χρονικό διάστηµα διατήρησης της εγγραφής, καθώς και οι προϋποθέσεις άρσης της.
9. Προκειµένου για µη αδειοδοτηµένους παρόχους τυχερών
παιγνίων µέσω του διαδικτύου, στον παραπάνω κατάλογο (black
list) εγγράφονται τα ονόµατα χώρου (domain names) ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocols) των µη
αδειοδοτηµένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών
παιγνίων, ανεξαρτήτως των επιβαλλοµένων διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, στον κατάλογο, πέραν των ιστοτόπων, εγγράφονται και τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 8
του άρθρου αυτού.
10. Μετά την εγγραφή στον κατάλογο, οι πάροχοι υπηρεσιών
διαδικτύου (ISPs), οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, πέραν της
άµεσης άσκησης της υποχρέωσής τους, που προβλέπεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 51 του παρόντος, να διαβιβάσουν
στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο νοµικού και φυσικού προσώπου που
έχει την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας των
ιστοτόπων αυτών, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία εφαρµογής των κυρώσεων που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις. Η
Ε.Ε.Ε.Π., επιπλέον, συντάσσει και αναθεωρεί κατάσταση, στην
οποία περιλαµβάνονται λέξεις - κλειδιά (key words), που παραπέµπουν, άµεσα ή έµµεσα, σε διεξαγωγή τυχερών παιγνίων την
οποία αποστέλλει στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs).
Μόλις χορηγηθεί η χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία περιλαµβάνει σε οποιοδήποτε σηµείο της µία ή περισσότερες από
τις λέξεις - κλειδιά της παραπάνω κατάστασης, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), οφείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη χορήγηση της χρήσης, να ενηµερώσουν την Ε.Ε.Ε.Π.
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διαβιβάζοντας όλα τα στοιχεία του αιτούµενου και του χορηγηθέντος ονόµατος χώρου (domain name). Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο του οποίου το κατώτερο και το ανώτερο όριο ορίζεται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.
11. Για όλα τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Ε.Π. µε
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 και της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόµου.»
15. Το άρθρο 49 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι πληρωµές των ποσών συµµετοχής και απόδοσης κέρδους
που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια µέσω του
διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων πληρωµών που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασµό και ξεχωριστό λογαριασµό παικτών σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.»
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η καταβολή του τιµήµατος για τη συµµετοχή σε τυχερό
παίγνιο µέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτηµένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη µεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων πληρωµών που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, µε τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη,
όπως ειδικότερα καθορίζεται µε τον Κανονισµό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων.»
δ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα ιδρύµατα πληρωµών που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα να πραγµατοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς και
πληρωµές ποσών συµµετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασµούς
που τηρούν σε αυτά µη αδειοδοτηµένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο
µη αδειοδοτηµένων παρόχων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
αναρτηµένο στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύµατα, διαβιβάζουν αµελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ε.Ε.Ε.Π.
κατάσταση µε κάθε συναλλαγή ή πληρωµή που έχει πραγµατοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των λογαριασµών που έχουν συναλλαγεί και των προσώπων που τους
κατέχουν. Στο πιστωτικό ίδρυµα ή στο ίδρυµα πληρωµών που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιβάλλεται, µε
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου ίσο µε το
δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και τουλάχιστον ίσο µε
πεντακόσια (500) ευρώ.»
16. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί, κατά την κρίση της, πριν την επιβολή διοικητικής κύρωσης για τις παραβάσεις να προβαίνει στην παροχή
οδηγιών, κατευθύνσεων και συστάσεων προκειµένου οι παραβάτες να συµµορφωθούν. Η παρόλα αυτά µη συµµόρφωση, αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση κατά την επιβολή της διοικητικής
κύρωσης.»
17. Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 αναδιατυπώνεται
ως εξής:
«1. Απαγορεύεται η διοργάνωση και η διεξαγωγή παιγνίων
χωρίς την προβλεπόµενη άδεια ή/και πιστοποίηση. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούµενη προς τούτο άδεια ή/και πιστοποίηση:
α. Αν τα παίγνια διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών και µε χρηµατική
ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιοµηχάνηµα.
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β. Αν τα παίγνια διεξάγονται µέσω του διαδικτύου τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών και µε χρηµατική
ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
γ. Αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και µε χρηµατική ποινή επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή
το µέσο διεξαγωγής των παιγνίων.
δ. Όποιος διοργανώνει παίγνια, χωρίς τις απαιτούµενες άδειες
ή/και πιστοποιήσεις, χωρίς αυτά να διεξάγονται, τιµωρείται µε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και µε χρηµατική
ποινή από εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Εφόσον τα παίγνια που διοργανώνονται
είναι τυχερά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
µε πρόστιµο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.»
18. Οι παράγραφοι 2 του άρθρου 51 και 12 του άρθρου 52 του
ν. 4002/2011 καταργούνται.
19. Μετά το άρθρο 52 του ν. 4002/2011 προστίθεται άρθρο
52Α ως εξής:
«Άρθρο 52Α
1. Οι έλεγχοι διοργάνωσης και διεξαγωγής κάθε είδους παιγνίων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια ή/και πιστοποίηση του καταστήµατος, των παιγνιοµηχανηµάτων και των παιγνίων, που
προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις, πραγµατοποιούνται από την
Ελληνική Αστυνοµία, ενώ, στην περίπτωση των καταστηµάτων,
παιγνιοµηχανηµάτων και παιγνίων του άρθρου 39 του νόµου
αυτού, καθώς και κάθε άλλων αδειοδοτηµένων καταστηµάτων,
παιγνιοµηχανηµάτων και παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π..
2. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες στο νόµο και τον Κανονισµό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων διοικητικές κυρώσεις και µε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του
άρθρου 54 του νόµου αυτού τα κάθε είδους παιγνιοµηχανήµατα
ή/και εξοπλισµός ή/και µέσα διεξαγωγής παιγνίων, που καταλαµβάνονται, κατά τη διάρκεια των παραπάνω ελέγχων, να µην
διαθέτουν την προβλεπόµενη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας, αφού καταγραφούν και αποτυπωθούν φωτογραφικά, καταστρέφονται επιτόπου από τα όργανα που πραγµατοποιούν
τους ελέγχους αυτούς.
Για την καταστροφή συντάσσεται ειδικό πρακτικό. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται η διαδικασία καταστροφής και ο
τύπος και το περιεχόµενο του συντασσόµενου ειδικού πρακτικού.
3. Πρόσωπα που εισάγουν ή/και εµπορεύονται κάθε είδους
εξοπλισµό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων,
καταγράφονται σε ειδικό µητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Η εισαγωγή ή/και εµπορία του παραπάνω εξοπλισµού από πρόσωπο
που δεν είναι καταγεγραµµένο στο µητρώο αυτό απαγορεύεται.
4. Η µε κάθε τρόπο διάθεση σε τρίτο και η διακίνηση κάθε είδους εξοπλισµού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση και τον έλεγχο
της Ε.Ε.Ε.Π.. Με απόφασή της ορίζεται η ακολουθούµενη διαδικασία και τα τηρούµενα έγγραφα.
5. Πρόσωπο το οποίο εισάγει ή/και εµπορεύεται ή/και διαθέτει
µε οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο ή/και διακινεί το ίδιο ή µέσω
χρήσης υπηρεσιών µεταφοράς τρίτων κάθε είδους εξοπλισµό
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, χωρίς να
είναι καταγεγραµµένο στο ειδικό µητρώο της Ε.Ε.Ε.Π. ή/και
χωρίς να έχει λάβει την εκ των προτέρων έγκριση για τη διάθεση
ή/και διακίνηση του εξοπλισµού αυτού, θεωρείται διοργανωτής
τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια και τιµωρείται
µε τις ποινές που προβλέπει η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 52 του νόµου αυτού.»
20. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 7 του
ν. 4038/ 2012 (Α’ 14), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει νοµική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.»
21.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η Ε.Ε.Ε.Π. φέρει ίδια σφραγίδα, κατά τα προβλεπόµενα στο
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άρθρο 6 του ν. 48/1975 (Α’ 108). Τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.Ε.Π.
µπορούν να θέτουν υπογραφή µε µηχανικό µέσο, εφόσον διασφαλίζεται η µοναδικότητά του. Με απόφαση της Αρχής, ορίζεται ο αριθµός των σφραγίδων της περίπτωσης αυτής, τα
διακριτικά σήµανσης της µοναδικότητας της κάθε µίας και τα της
φύλαξής τους.»
β. Οι περιπτώσεις β’, γ’, η’ και ι’ του άρθρου 17, η παράγραφος
2 του άρθρου 20, καθώς και οι περιπτώσεις α’, η’, ια’ και ιδ’ του
άρθρου 21 του ν. 3229/2004, καταργούνται.
22. Στην περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3919/
2011 (Α’ 32), διαγράφεται η τελευταία λέξη «και», και προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. στις κάθε είδους υπηρεσίες και επαγγέλµατα που συνδέονται µε τα παίγνια».
23.α. Στο άρθρο 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής:
«17. Στην περίπτωση έγκρισης εποχικής λειτουργίας επιχείρησης καζίνο, συνεχίζουν να καταβάλλονται όλα τα προβλεπόµενα
από την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης, τη σχετική σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις οικονοµικά δικαιώµατα
του Ελληνικού Δηµοσίου και των δικαιούχων φορέων του, η δε
µη καταβολή τους επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις. Για κάθε µήνα της περιόδου διακοπής λειτουργίας του καζίνο, αντί της προβλεπόµενης από την άδεια, τη
σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις, συµµετοχής του Ελληνικού
Δηµοσίου και των φορέων του στα µικτά κέρδη παιγνίων, καταβάλλεται τέλος εποχικής λειτουργίας, το οποίο ισούται, για κάθε
µήνα διακοπής της λειτουργίας, µε το ποσό που προκύπτει όταν
το ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου και των φορέων του στα µικτά κέρδη παιγνίων, όπως αυτό ορίζεται από την
άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης, τη σύµβαση και
τις κείµενες διατάξεις, πολλαπλασιαστεί µε το µέσο όρο των µικτών κερδών παιγνίων της επιχείρησης, των τελευταίων δύο, πριν
την διακοπή λειτουργίας, µηνών. Το τέλος εποχικής λειτουργίας
καταβάλλεται µε τον τρόπο και τη διαδικασία που καταβάλλεται
η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα µικτά κέρδη παιγνίων.
Ως προς το χρόνο, το ήµισυ του συνολικού ποσού του τέλους
καταβάλλεται πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης εποχιακής
λειτουργίας και αποτελεί τυπική προϋπόθεση συζήτησης της
υπόθεσης. Το υπόλοιπο ήµισυ του τέλους καταβάλλεται πριν την
έκδοση της απόφασης επαναλειτουργίας του καζίνο και αποτελεί
επίσης τυπική προϋπόθεση έκδοσης της απόφασης αυτής. Εάν,
κατά τη λήξη της περιόδου διακοπής λειτουργίας, η απόφαση
λειτουργίας του καζίνο δεν έχει εκδοθεί, διότι δεν καταβλήθηκε
το υπολειπόµενο τέλος, συνεχίζεται η επιβολή του ανά ηµέρα µη
λειτουργίας. Μετά την πάροδο δύο µηνών από την ηµεροµηνία
λήξης της περιόδου διακοπής, εφόσον το σύνολο του οφειλοµένου τέλους δεν έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς, ανακαλείται αυτοδικαίως και οριστικά η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και
εκµετάλλευσης. Η περίοδος διακοπής λειτουργίας προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. η αδειούχος επιχείρηση καζίνο και είναι χρονικά συνεχής. Η περίοδος διακοπής
διαρκεί για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί
χωρίς να επιτρέπεται, ενδιάµεσα, η αναστολή της. Η Ε.Ε.Ε.Π.
µπορεί κατά την κρίση της να δεχθεί, να απορρίψει ή να τροποποιήσει το ζητούµενο διάστηµα της περιόδου διακοπής.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8
και η παράγραφος 12 του άρθρου 2, καθώς και η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) καταργούνται από 1.7.2014.
24. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου
4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), ισχύει για τα µέλη και το προσωπικό
που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., η δε προβλεπόµενη παράσταση
µπορεί να λάβει χώρα και µε δικηγόρους που υπηρετούν σε
αυτήν ή µε τους οποίους αυτή συνεργάζεται, µε βάση τη διάταξη
της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011. Το αυτό ισχύει και
για τα µέλη της Επιτροπής της παραγράφου 3Α του άρθρου 28
του ν. 4002/2011, όπου η προβλεπόµενη παράσταση λαµβάνει
χώρα µε δικηγόρους, τους οποίους αυτή επιλέγει και συνεργάζεται.
25. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 οι λέξεις «που υπηρετούσε την 31η Δεκεµβρίου 2012» αντικαθίσταν-
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ται µε τις λέξεις «που θα υπηρετεί την 31η Δεκεµβρίου 2014» και
οι λέξεις «δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που λήγει τη 16η Ιανουαρίου 2015».
26. Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) τροποποιείται ως εξής:
Μετά το δεύτερο και πριν το τρίτο εδάφια προστίθεται νέο
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, µπορεί να πραγµατοποιούνται µε παράλληλη
άσκησή τους από το όργανο που µεταβιβάζει.»
27. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν.4141/2013 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας, των υπαλλήλων που υπηρετούν στην
Ε.Ε.Ε.Π. και απασχολούνται στον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο ή ανήκουν στο Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 επιτρέπεται να καταβάλλεται
στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. και απασχολούνται στον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο, καθώς
και αµοιβή νυκτερινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 εφόσον αυτοί,
λόγω επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, απασχολήθηκαν ή θα
απασχοληθούν στον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο.»
28. Στην παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 οι λέξεις «για
διάστηµα έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2014».
29. Η απόσπαση προσωπικού στην Ε.Ε.Ε.Π. πραγµατοποιείται
για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από τη διάταξη του
τρίτου εδαφίου του άρθρου 18 του ν. 3229/2004. Η διάρκεια υφισταµένων αποσπάσεων παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συµπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήµατος. Αποσπάσεις, η
διάρκεια των οποίων λήγει, µπορούν να ανανεώνονται, επίσης
για ίδιο χρονικό διάστηµα.
30. Στις µισθώσεις ακινήτων από την Ε.Ε.Ε.Π. εφαρµόζονται
οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α’212). Όπου στο παραπάνω
προεδρικό διάταγµα αναφέρεται το συλλογικό όργανο που διοικεί το Ν.Π.Δ.Δ., εννοείται η Ε.Ε.Ε.Π., οι δε εκεί αναφερόµενες
επιτροπές και η σύνθεσή τους ορίζονται µε απόφασή της. Υφιστάµενες µισθώσεις µπορούν να συµφωνούνται έως του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του
άρθρου 26 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, εφόσον το
ετήσιο µίσθωµα δεν ξεπερνά το ποσό που προκύπτει από τον
υπολογισµό του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4081/ 2012.
Άρθρο 174
Τροποποιήσεις του ν. 4146/2013
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. παραχωρούνται άνευ ανταλλάγµατος κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στην εταιρεία, εφόσον µοναδικός µέτοχος
παραµένει το Ελληνικό Δηµόσιο, µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της επόµενης παραγράφου.»
2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
4146/2013 τροποποιούνται ως εξής:
«3. Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση δηµόσιων ακινήτων που ευρίσκονται εντός της υπό αξιοποίηση περιοχής, καθώς
και κτιρίων και εγκαταστάσεων µε τα παραρτήµατα και συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών. Με την έκδοση της
κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, τα
παραπάνω ακίνητα και τα επ’ αυτών κτίρια, παραρτήµατα και συστατικά τους, καθώς τα επ’ αυτών εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα, περιέρχονται από το δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα,
νοµή και κατοχή στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί

κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκµετάλλευσης, υποχρεούται δε να τα προστατεύει µε δικές της ενέργειες
και δαπάνες. Από την ίδια ηµεροµηνία η εταιρεία υπεισέρχεται
αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συµβάσεις µίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συµβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των
παραρτηµάτων και συστατικών τους.»
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία νοµιµοποιείται ενεργητικά και
δικαιούται να παρίσταται ως διάδικος σε δίκες ή σε λοιπές διαδικαστικές πράξεις που αφορούν στα ακίνητα που της παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στο παραπάνω προσωπικό περιλαµβάνονται και τρεις (3) θέσεις νοµικών συµβούλων µε πάγια αντιµισθία, οι οποίες καλύπτονται µε σχέση έµµισθης εντολής, καθώς και µία (1) θέση
εσωτερικού ελεγκτή, η οποία καλύπτεται µε σύµβαση παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών.»
5. Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Παράκτιο Αττικό
Μέτωπο Α.Ε.» µπορεί να επιχορηγηθεί για την πραγµατοποίηση
του σκοπού της από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, στο
βαθµό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες, καθώς και από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες
και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.»
6. Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. Εφόσον το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δηµόσιο, κάθε µεταβίβαση
προς την εταιρεία περιουσιακού στοιχείου λόγω πώλησης, κληρονοµίας, κληροδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας και κάθε
µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε
µεταγραφή σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, άµεσο ή έµµεσο φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα
υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή
ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.
Η Εταιρεία απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών,
φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού, δικαίου
προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου και για την προσωρινή
ρύθµιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αµφισβήτηση
της διακατοχής ακινήτων της, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 18 του νοµοθετικού διατάγµατος της 22.4/16.5/1926 και
του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α’ 488).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Λ.Κ.
Άρθρο 175
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002
1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4170/2013, αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η Πλήρης Ολοµέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους
Αντιπροέδρους και τους Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους και
συνεδριάζει νοµίµως όταν παρίστανται περισσότερα από τα µισά
µέλη της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εισηγητής ορίζεται
µέλος της ή Πάρεδρος.
Η Τακτική Ολοµέλεια αποτελείται από τις συνθέσεις Α’ και Β’.
Με απόφαση του Προέδρου, καθορίζονται, κατά την έναρξη κάθε
δικαστικού έτους, τα Τµήµατα που συµµετέχουν σε καθεµία από
τις συνθέσεις της Τακτικής Ολοµέλειας. Οι υποθέσεις εισάγονται
προς συζήτηση στη σύνθεση της Τακτικής Ολοµέλειας στην
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οποία συµµετέχουν τα µέλη του Τµήµατος που ζήτησε την παραποµπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπόθεση εισάγεται στη
σύνθεση εκείνη στην οποία συµµετέχει το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στο οποίο υπεβλήθη το ερώτηµα. Εισηγητής ορίζεται
µέλος της ή Πάρεδρος.
Η Τακτική Ολοµέλεια συνεδριάζει νοµίµως µε παρουσία των
δύο τρίτων (τουλάχιστον) των µελών της.
Στην Ολοµέλεια, πλήρη ή τακτική, προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Ν.Σ.Κ. και αν δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος
από τους Αντιπροέδρους που παρίστανται.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4170/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Τριµελείς Επιτροπές γνωµοδοτούν:
α) Για τη συµβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου, τη µη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθηµάτων από το Δηµόσιο, την παραίτηση από αγωγές
ή άλλα ένδικα βοηθήµατα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθηµάτων που ασκήθηκαν
κατά του Δηµοσίου, εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην
καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου και του Μονοµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Το αυτό ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ’ ύλη
αρµοδιότητα και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον το αντικείµενο
της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου.
β) Για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα µέσα,
που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείµενο ή το ποσό
της διαφοράς.
Ειδικά για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες,
λόγω ποσού της διαφοράς, είναι ανέκκλητες και συγχρόνως δεν
υπόκεινται παραδεκτά σε αίτηση αναιρέσεως, αν δεν συντρέχουν
λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκηση του ενδίκου αυτού µέσου, οι
Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα µέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισηγήσεως και πρακτικού. Με την ίδια διαδικασία οι Τριµελείς Επιτροπές παραπέµπουν στο οικείο Τµήµα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε υπόθεση της αρµοδιότητάς τους, εάν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή µπορεί να έχει
ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Με πρακτικό γνωµοδότησης της Ολοµέλειας µπορεί να παραπέµπεται στις Τριµελείς Επιτροπές κατηγορία υποθέσεων, µολονότι το αντικείµενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρµοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όµοιες κατά το
πραγµατικό και νοµικό µέρος και τα ανακύπτοντα ζητήµατα
έχουν ήδη αντιµετωπισθεί από την Ολοµέλεια και έχει κριθεί ότι
παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τµήµα ή στην Ολοµέλεια.
Η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας αποφαίνεται
σε θέµατα αρµοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών στις
οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά
Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νοµικών Συµβούλων ή Ειδικών
Γραφείων Νοµικών Συµβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθµού των µελών του Ν.Σ.Κ. που
υπηρετούν σε αυτά. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης
των παραπάνω αρµοδιοτήτων.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4170/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων
συντάσσονται πρακτικά, αν υποβληθεί σχετικό αίτηµα από µέλος
τους, τα οποία υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και
τον γραµµατέα. Οι γνωµοδοτήσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης. Τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων σε δικαστικές
και εξώδικες υποθέσεις, των µεν Τριµελών Επιτροπών υπογράφονται από αυτούς που µετέχουν, της δε Ολοµέλειας και των
Τµηµάτων από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπό-
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θεσης.»
4. Το άρθρο 11 του ν. 3086/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 43 του ν. 4170/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Γραµµατεία του Ν.Σ.Κ. υπάγεται ως µονάδα απευθείας
στον Πρόεδρο, διευθύνεται από Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους
ή Πάρεδρο, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από τα Γραφεία: α) Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών του
Ν.Σ.Κ., β) Διοίκησης και γ) Κυρίου Προσωπικού.
Με απόφαση του Προέδρου στη Γραµµατεία ορίζονται ως
Γραµµατέας και αναπληρωτής του δικαστικοί πληρεξούσιοι µε
τετραετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία. Ο Γραµµατέας τηρεί
τα πρακτικά συνεδριάσεων της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων,
των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων του κυρίου προσωπικού και όπου αλλού προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
Προϊστάµενοι των επιµέρους Γραφείων της Γραµµατείας, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι. Ο προϊστάµενος της Γραµµατείας µε πράξη του µπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γραµµατέα
και τους προϊσταµένους των Γραφείων της Γραµµατείας για την
υπογραφή εγγράφων κατ’ εντολή του.»
5. Στο άρθρο 32 του π.δ. 238/2003 (Α’ 214), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 60 του ν. 4170/2013, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ως χρόνος έναρξης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2015. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή η επιθεώρηση των
υπηρεσιακών µονάδων και λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
32 έως και 37 του π.δ. 238/2003.»
6. Το άρθρο 25Α του ν. 3086/2002, το οποίο προστέθηκε µε
το άρθρο 51 του ν. 4170/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που εκδίδεται είτε
µε δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα Υπουργείου,
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή Αρχής, των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ., ορίζονται δικηγορικές
εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλοδαπή είτε για την παροχή νοµικών υπηρεσιών είτε ειδικότερα για τη δικαστική εκπροσώπηση
του Κράτους ή των λοιπών ανωτέρω φορέων ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή.
2. Η δαπάνη για την αµοιβή των υπηρεσιών των ανωτέρω δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν
σε κάθε περίπτωση τον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή του
φορέα που ζητεί την παροχή νοµικών υπηρεσιών ή για λογαριασµό του οποίου έγινε η ανάθεση από το Ν.Σ.Κ., στους οποίους
και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά
πληρωµής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή. Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αφορά σε υποθέσεις του ν. 4050/
2012 η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή της γίνεται κατά
τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις δαπάνες του δηµόσιου χρέους και βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται η εφαρµογή
του προηγουµένου εδαφίου και για άλλες κατηγορίες υποθέσεων που ανακύπτουν από πράξεις δηµόσιου δανεισµού και διαχείρισης του δηµόσιου χρέους. Αµοιβές για τις οποίες κατά τον
χρόνο έναρξης της ισχύος της παρούσας παραγράφου δεν έχει
εκδοθεί εντολή πληρωµής εξοφλούνται κατά τα προηγούµενα
εδάφια της παρούσας.
3. Οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι υποχρεούνται να
ενηµερώνουν το Ν.Σ.Κ. για κάθε ενέργεια τους σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας, καθώς και για το ύψος της οφειλόµενης για το
συγκεκριµένο στάδιο αµοιβής, η οποία καταβάλλεται µετά το
πέρας της σχετικής διαδικασίας.
4. Πριν από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος
ή ενδίκου µέσου, καθώς και για τη συµβιβαστική επίλυση της
διαφοράς απαιτείται σχετική άδεια του Ν.Σ.Κ., η οποία χορηγείται, ύστερα από πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου.
5. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών, ύστερα από
γνώµη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ορίζεται η διαδικασία και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
7. Η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται
ως εξής:
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«5. Η αµοιβή των δικηγόρων του Δηµοσίου καθορίζεται αποκλειστικά µε έγγραφη συµφωνία µεταξύ του Δηµοσίου και του
δικηγόρου, της οποίας το περιεχόµενο καθορίζεται ενιαία για
όλη την Επικράτεια µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
µετά από σχέδιο συµφωνίας που υποβάλλεται προς το σκοπό
αυτόν από το αρµόδιο Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών του
Ν.Σ.Κ..
Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αµοιβές µε βάση ποσοστό
επί της αξίας του αντικειµένου της δίκης δεν εφαρµόζονται για
τους δικηγόρους του Δηµοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται η έγγραφη συµφωνία. Όταν το αντικείµενο της δίκης δεν
αποτιµάται σε χρήµα, η αµοιβή καθορίζεται µε βάση τη συµφωνία.
Οι αµοιβές αυτές µπορούν κατά την εκκαθάρισή τους είτε να
µειωθούν σε ποσοστό που κυµαίνεται από 20% έως 50 %, ιδίως
όταν πρόκειται για χειρισµό µεγάλου αριθµού οµοίων υποθέσεων
ή όταν ο δικηγόρος του Δηµοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση
µε την προσήκουσα επιµέλεια είτε να αυξηθούν αντίστοιχα, σε
ποσοστό οµοίως από 20% έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο, όταν
επιδείχθηκε αποδεδειγµένα από το δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιµέλεια ή σε υποθέσεις µείζονος σπουδαιότητας.
Οι δικηγόροι του Δηµοσίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν
προς αυτό, φορολογούνται µε βάση τις αµοιβές που τους καταβάλλονται από το Δηµόσιο. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκµαρτό
εισόδηµα ανώτερο των καταβληθέντων από το Δηµόσιο ποσών,
δεν εφαρµόζονται ως προς το εισόδηµα που προκύπτει από τις
συγκεκριµένες αµοιβές.»
Άρθρο 176
Τροποποιήσεις του ν. 4024/2011
1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καθιέρωση µε αµοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της
υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται µε απόφαση του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή
και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες
υπερωριακής απασχόλησης τους µέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της επιβάρυνσης
του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω
ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το
πρώτο εξάµηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά
το δεύτερο. Με πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου είναι
δυνατή η αύξηση των κατά εξάµηνο ωρών υπερωριακής απογευµατινής εργασίας µέχρι τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ’
άτοµο µε ισόποση µείωση των ορίου του άλλου εξαµήνου. Ειδικά
για τα πληρώµατα ασθενοφόρων του Ε.ΚΑ.Β. οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις
τριάντα τρεις (33) ώρες ανά υπάλληλο µηνιαίως.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας είτε καθ` υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που
λειτουργούν, βάσει νόµου, όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίµων ηµερών
δεν µπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάµηνο κάθε έτους και άλλες ενενήντα
έξι (96) κατά το δεύτερο. Με πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµόδιου για την έγκριση της καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά
τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες οργάνου,
είναι δυνατή η αύξηση των κατά εξάµηνο ωρών υπερωριακής

απογευµατινής εργασίας µέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες κατ’
άτοµο µε ισόποση µείωση των ορίου του άλλου εξαµήνου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται µετά
από πλήρως αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου για την έγκριση της απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης και της
απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες οργάνου είναι δυνατή η µεταβολή των ανωτέρω εξαµηνιαίων ορίων χωρίς υπέρβαση του συνολικού ετήσιου ορίου
υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο. Δεν επιτρέπεται
η καταβολή υπερωριακής αµοιβής στους προϊσταµένους Γενικής
Διεύθυνσης.
Για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρµόδιο για διορισµό όργανο
σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), για
τους Ο.Τ.Α. β’ βαθµού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη. Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισµού για Υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διατάκτη, µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθµού.
Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005 (Α’ 314), που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου
Δεύτερου του ν. 4024/2011, εκδίδεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του κάθε φορέα και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Οι αποζηµιώσεις των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που απασχολήθηκαν σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών για το έτος 2013 σύµφωνα µε την αρ.
Δ1Α 1049133 ΕΞ2013/20.3.2013 υπουργικής απόφασης θεωρούνται νόµιµες και µπορούν να πληρωθούν µέχρι το τέλος του
2014.
3. Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που έγιναν µέχρι
31.12.2012, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 8 του
άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α’ 66).
Άρθρο 177
Ρύθµιση ζητηµάτων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
1. Στο άρθρο 15 του ν. 3492/2006 (Α’ 210) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. (α) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Ελέγχου της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για τα διαλαµβανόµενα
σε έκθεση ελέγχου που συνέταξαν ή συνυπέγραψαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεµύθειας των ελεγκτικών οργάνων.
(β) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), εφόσον
εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόµενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, µπορούν να
παρίστανται και να εκπροσωπούνται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του
Προϊσταµένου της ΓΔΔΕ προς το Ν.Σ.Κ., στο οποίο βεβαιώνεται
ότι ο διωκόµενος ή εναγόµενος ενήργησε προς το δηµόσιο συµφέρον.
(γ) Τα µέλη της Επιτροπής Συντονισµού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) και
το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Ελέγχων της ΓΔΔΕ δεν
υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για
πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
τους, εκτός εάν ενήργησαν µε δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλ-
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λάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αµέλεια.»
2. Στο άρθρο 16 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«17. (α) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων και της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται
για τα διαλαµβανόµενα σε έκθεση ελέγχου που συνέταξαν ή συνυπέγραψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του
καθήκοντος εχεµύθειας των ελεγκτικών οργάνων.
(β) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων και της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ε.Ε., εφόσον
εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόµενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, µπορούν να
παρίστανται και να εκπροσωπούνται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ε.Ε. προς το
Ν.Σ.Κ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο διωκόµενος ή εναγόµενος
ενήργησε προς το δηµόσιο συµφέρον.
(γ) Τα µέλη της Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
και το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Προγραµµατισµού
και Ελέγχων και της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ε.Ε. δεν υπέχουν
προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή
παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από την
κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους, εκτός
εάν ενήργησαν µε δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους
ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου
για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αµέλεια.
18. Τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών από το προσωπικό της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ε.Ε.,
εφόσον κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κληθεί ενώπιον
των Δικαστηρίων.»
3.α) Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της νέας παραγράφου 8
του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 (Α’ 210), όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος, και της περίπτωσης α’
της νέας παραγράφου 17 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007
(Α’267), όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν εφαρµογή και για τους ελεγκτές του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και του Μητρώου
Εµπειρογνωµόνων, η σύσταση των οποίων προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (Α’ 103), όταν συµµετέχουν σε ελέγχους των αναφεροµένων στις ανωτέρω παραγράφους Διευθύνσεων.
β) Οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της νέας παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 όπως αυτή προστέθηκε
µε την παράγραφο 1 του παρόντος και των περιπτώσεων β’ και
γ’ της νέας παραγράφου 17 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007
όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του παρόντος,
έχουν εφαρµογή και για τους ελεγκτές του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και του Μητρώου Εµπειρογνωµόνων που φέρουν την υπαλληλική ιδιότητα όταν
συµµετέχουν σε ελέγχους των αναφεροµένων στις ανωτέρω παραγράφους Διευθύνσεων.
4. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και του Μητρώου Εµπειρογνωµό-
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νων, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, έχουν
εφαρµογή, πέραν του εν γένει προσωπικού των Διευθύνσεων
Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και
των Διευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων καθώς και της
Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής
Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων από την Ε.Ε. και σε όλα τα πρόσωπα που φέρουν
την υπαλληλική ιδιότητα και συµµετέχουν σε ελέγχους των Διευθύνσεων αυτών.
5.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύουν
από 1.11.2012, ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας των οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων σύµφωνα µε την αρ. 2/70212/0004/8-10-2012 (Β’ 2871)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
β) Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος ισχύουν
από 21.5.2008, ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας των Διευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων και της Διεύθυνσης
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
από την Ε.Ε., σύµφωνα µε την αριθ. 2/49840/0004/2.7.2008 (Β’
1334) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.»
6. Στην υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014
(Α’ 85) η φράση «µεταφέρονται στο Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου
Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» αντικαθίσταται από τη φράση «µεταφέρονται στη Διεύθυνση Εκτάκτων
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)». Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 82
του ν. 4182/2013 (Α’185) εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 178
Λοιπές ρυθµίσεις
1. Στο τέλος της περίπτωσης 2 του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (Α’ 199) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Καθ’ όσον χρόνο η απόλυτη πλειοψηφία των µετοχών της
Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) Α.Ε. ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων ασκεί εποπτεία επ’ αυτής.»
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2628/1998
«Σύσταση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους» (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)» και
άλλες διατάξεις» (Α’ 151) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού ως Αντιπρόεδρο, o οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόµιµου κωλύµατος ή απουσίας του από το
νόµιµο αναπληρωτή του.»
3. Στο άρθρο 35 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως ακολούθως:
«3. Το προσωπικό του Κράτους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, το
οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε
χρήµα, δικαιούται το προβλεπόµενο από το παρόν άρθρο επίδοµα ασθενείας εφόσον προσκοµίσει βεβαίωση του εκκαθαριστή
των αποδοχών του στην οποία αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια
της απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας
έγινε περικοπή των αποδοχών του για τις ηµέρες αυτές. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται επίδοµα ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
εφαρµοζοµένων των διατάξεων των άρθρων 35 έως 38.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για τα επιδόµατα µητρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39.»
4. Στο άρθρο 7 του ν. 4111/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής:
«Η παραµονή στην υπηρεσία Προϊσταµένων των γενικών Διευ-
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θύνσεων κατόπιν αιτήσεώς τους και µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Με τη ρύθµιση του
προηγούµενου εδαφίου δεν θίγεται η παραµονή στην υπηρεσία
των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν ήδη επιλεγεί
να παραµείνουν σε αυτή.»
5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’της παραγράφου 5
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, µετά τη λέξη «επιπέδου» και
έως τη λέξη «τµήµατος» προστίθενται οι λέξεις «γραφείου, αυτοτελούς γραφείου».
6. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α’ 287), η παρ. 2
του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986
(Α’ 196) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά της πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, αφότου έλαβαν
γνώση της δηµοσίευσης της πράξης, τα όργανα διοίκησης του
συνεταιρισµού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε
κίνδυνο τα έννοµα συµφέροντά του, µπορεί να ασκήσει ανακοπή,
η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισµού και δικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.»
Άρθρο 179
Ρυθµίσεις εκκρεµών θεµάτων των υπό εκκαθάριση
πρώην θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι πρώην θυγατρικές εταιρίες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυµος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.),
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ
Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού, Ανώνυµος
Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.» (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και το «Κέντρο Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία
Περιορισµένης Ευθύνης» (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), που σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4038/2012 (Α’
14) είχαν λυθεί αυτοδικαίως και τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης,
τίθενται σε καθεστώς διανοµής της εταιρικής τους περιουσίας.
Η διανοµή γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο παρόν και συµπληρωµατικά στα καταστατικά τους, τον κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει, και τις λοιπές σχετικές κείµενες διατάξεις.
2. Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
προσωπικού των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού, Ανώνυµος Εταιρία» και των θυγατρικών της τελευταίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει λυθεί µε καταγγελία από
την δηµοσίευση του ν. 4038/2012.
Εντός εξήντα (60) ηµερών από την δηµοσίευση του παρόντος
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις, µε τις οποίες προσδιορίζεται για κάθε εργαζόµενο η λύση της σχέσης εργασίας του και το ποσό της
αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189), όπως ισχύει. Η καταβολή
των αποζηµιώσεων γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας.
3. Το ακίνητο της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυµος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), περιέρχεται, από τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή
στο Ελληνικό Δηµόσιο. Η σχετική συµβολαιογραφική πράξη µεταβίβασης απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή βάρους πλην
της συµβολαιογραφικής αµοιβής. Το Ελληνικό Δηµόσιο οφείλει
να αποζηµιώσει ανάλογα τους υπόλοιπους µετόχους της εταιρίας, κατά το λόγο συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας,
από το προϊόν της εκποίησης του παραπάνω ακινήτου. Προς
τούτο, η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών οφείλει
εντός έξι (6) µηνών από την περιέλευση του ακινήτου στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου, να εκκινήσει τις διαδικασίες εκποίησής του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κοινοποιώντας
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τα σχετικά έγγραφα στους υπόλοιπους µετόχους της εταιρίας
οι οποίοι οφείλουν, εντός της παραπάνω προθεσµίας των έξι (6)
µηνών, να ορίσουν έναν εξ αυτών ως αντίκλητο για την παραλαβή
των εγγράφων αυτών.
4. Ο εναποµένων εξοπλισµός των παραπάνω εταιριών που
είναι χρήσιµος για την ανάπτυξη των σκοπών και δράσεων των
επί µέρους κλάδων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται στη µετοχική
σύνθεση µέσω των συλλογικών τους οργανώσεων, είναι δυνατόν
να παραχωρηθεί σε αυτούς για χρήση άνευ ανταλλάγµατος µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν θετικής γνωµοδότησης της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Προς το σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόµενοι κατά τα άνω συλλογικοί φορείς µπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτηµα εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών
στην παραπάνω Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να προβεί στην
έκδοση της σχετικής εισήγησης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.
Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ µέρους των παραπάνω οργανώσεων, ο εξοπλισµός θεωρείται ως µικρής ή άνευ
αξίας εφαρµοζοµένων αναλογικά των προβλέψεων του τετάρτου
εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005,
όπως ισχύει.
5. Επί των άνω πράξεων µεταβιβάσεως ή παραχώρησης χρήσης εφαρµόζεται η παρ. 13 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005,
όπως ισχύει.
Άρθρο 180
1. A. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002,
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 αναριθµουµένων των
υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως:
«2.α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία και έλεγχο της ορθής εφαρµογής των διατάξεων της παρ.
15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α’ 60), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3846/2010 (A’ 66), όπως ισχύουν,
ιδίως, την τήρηση των προβλεποµένων ορίων επενδύσεων την
τήρηση των κανονισµών επενδύσεων των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και τον ορισµό θεµατοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης εφόσον το T.E.A. δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις
επενδύσεις του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012,
όπως ισχύει, για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου
ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Η
απόφαση αυτή γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις προβλεπόµενες ενέργειες των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν.
3029/2002. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος µετά από γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθµίζονται θέµατα όπως, τα στοιχεία που
κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνονται στον κανονισµό επενδύσεων των
T.E.A., η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των T.E.A., το
περιεχόµενο και το χρονικό διάστηµα υποβολής στοιχείων στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης.
β) Εάν ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης διαχειρίζεται το ίδιο
τις επενδύσεις του απαιτείται ειδική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι οργανωτικές απαιτήσεις για τη χορήγηση της ως άνω εγκρίσεως, όπως η ύπαρξη υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου, συστηµάτων Διαχείρισης Κινδύνων, η
ύπαρξη κατάλληλα πιστοποιηµένων στελεχών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
ρύθµισης.
Β. Η παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4209/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως αρµόδια αρχή για
την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (TEA) των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002
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(A’ 160), προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012, καθώς και για την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 4
του άρθρου 103 του ν. 4209/2013 (A’ 253).»
Γ. Η παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 3385/2005 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«15.1. Για τις ανάγκες των διατάξεων της παρούσης, ως ενεργητικό του TEA νοείται η αξία του χαρτοφυλακίου του που αποτιµάται σε ηµερήσια βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, µείον: (α) τις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, τις
απαιτήσεις και τους µεταβατικούς λογαριασµούς εκτός των στοιχείων που αφορούν δουλευµένες αποδόσεις των επενδύσεων και
(β) τα έξοδα εγκατάστασης, τις ασώµατες ακινητοποιήσεις, τις
ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αφορούν µηχανήµατα - τεχνικές
εγκαταστάσεις και λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό, µεταφορικά
µέσα, έπιπλα, λοιπό εξοπλισµό και αποθέµατα, όπως εµφανίζονται στον τελευταίο νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό του TEA. Με
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µετά γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης.
Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης επενδύει µε σύνεση και
ειδικότερα σύµφωνα µε τους ακόλουθους επενδυτικούς κανόνες:
α) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται µε γνώµονα την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µελών και
των δικαιούχων. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συµφερόντων, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης, ή, ο φορέας που διαχειρίζεται τις επενδύσεις του, διασφαλίζει ότι η επένδυση
πραγµατοποιείται αποκλειστικά προς το συµφέρον των µελών
και των δικαιούχων,
β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται µε γνώµονα την
ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του
χαρτοφυλακίου στο σύνολό του.
Το ενεργητικό που προορίζεται για την κάλυψη των τεχνικών
αποθεµάτων επενδύεται επίσης κατά τρόπο προσιδιάζοντα στη
φύση και στη διάρκεια των προσδοκώµενων µελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών,
γ) το ενεργητικό επενδύεται πρωτίστως σε οργανωµένες αγορές. Το τµήµα που επενδύεται σε στοιχεία µη εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές δεν υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού.
δ) επένδυση σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι δυνατή, εφόσον συµβάλλουν στη µείωση των επενδυτικών κινδύνων
ή διευκολύνουν την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτιµώνται µε σύνεση, λαµβάνοντας υπόψη το υποκείµενο στοιχείο και περιλαµβάνονται στην αποτίµηση του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης. Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης
αποφεύγει την υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο από έναν αντισυµβαλλόµενο, καθώς και από άλλες πράξεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα,
ε) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιηµένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο ή εκδότη ή όµιλο επιχειρήσεων αλλά
και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.
Οι επενδύσεις σε στοιχεία που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη ή από εκδότες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο δεν πρέπει να
εκθέτουν το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης σε υπέρµετρη
συσσώρευση κινδύνων,
στ) η επένδυση στη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του χαρτοφυλακίου και
στην περίπτωση που η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε
όµιλο, η επένδυση στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο
µε τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) του χαρτοφυλακίου.
Εάν το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης χρηµατοδοτείται
από περισσότερες της µιας επιχειρήσεων, η επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές πραγµατοποιείται µε σύνεση, λαµβανοµένης
υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα διαφοροποίηση.

11161

2. Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται, να
δανείζεται ή να ενεργεί ως εγγυητής υπέρ τρίτων. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης
δύναται να δανειοδοτηθεί µόνο για σκοπούς ρευστότητας και σε
προσωρινή βάση.
3. Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης ή, ο φορέας που διαχειρίζεται τις επενδύσεις του, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
προηγούµενη έγκριση ή συστηµατική γνωστοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων που λαµβάνει.
4. Τηρουµένων των αρχών των υποπαραγράφων 1 και 2 του
παρόντος, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης τηρεί επιπροσθέτως τα ακόλουθα όρια και περιορισµούς:
α) οι επενδύσεις σε µετοχές, διαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες
εξοµοιούµενες προς µετοχές και εταιρικές οµολογίες, που έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, δεν
υπερβαίνουν το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του ενεργητικού
που καλύπτει τα τεχνικά αποθέµατα ή του συνολικού χαρτοφυλακίου των ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης, στα οποία οι
ασφαλισµένοι φέρουν τον κίνδυνο επενδύσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, δύναται να επιβάλει χαµηλότερο όριο σε ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης που καταβάλλουν συνταξιοδοτικές παροχές µε εγγύηση µακροπρόθεσµων επιτοκίων, φέρουν τον
επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν τα ίδια την ανωτέρω εγγύηση,
β) οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασµένα σε
νοµίσµατα διαφορετικά από εκείνο στο οποίο είναι εκπεφρασµένες οι υποχρεώσεις του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης δεν
υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του ενεργητικού που
καλύπτει τα τεχνικά αποθέµατα,
γ) οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και σε παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το
πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού,
δ) οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή/και µέσα χρηµαταγοράς
του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης,
ε) κατά παρέκκλιση της ως άνω περίπτωσης δ’ επιτρέπεται η
τοποθέτηση µέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης σε κινητές αξίες
και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες
ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από
κράτος - µέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα
κράτη-µέλη,
στ) το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε µέσα
χρηµαταγοράς της ως άνω περίπτωσης ε’ επιτρέπεται να αυξηθεί µέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, εφόσον το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης,
ζ) κατά παρέκκλιση της ως άνω περίπτωσης δ’, επιτρέπεται η
τοποθέτηση µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενεργητικού
του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, σε οµολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την καταστατική του
έδρα σε κράτος - µέλος και υπόκειται δια νόµου σε ειδικό καθεστώς δηµόσιας εποπτείας για την προστασία των οµολογιούχων,
η έκδοση των οποίων έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των
οµολογιών αυτών επενδύονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σε
στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος
των οµολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τις οµολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής εκ µέρους του εκδότη, θα χρησιµοποιηθούν
κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου
και την καταβολή των δεδουλευµένων τόκων.
Οι επενδύσεις του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης σε
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οµολογίες της παρούσας περίπτωσης που ανά εκδότη είναι άνω
του πέντε τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το
ογδόντα τοις εκατό (80%) του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, τηρουµένου του ορίου του εικοσιπέντε
τοις εκατό (25%) ανά εκδότη,
η) οι καταθέσεις του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης άνω
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ δεν δύναται να υπερβαίνει
ανά πιστωτικό ίδρυµα το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενεργητικού του,
θ) το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να
συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) του
ενεργητικού του σε:
αα) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που
έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό,
ββ) καταθέσεις στον οργανισµό αυτό, ή/και
γγ) κινδύνους από πράξεις παράγωγων χρηµατοπιστωτικών
µέσων µε αντισυµβαλλόµενο τον οργανισµό αυτό,
ι) η αξία του συνόλου των ακινήτων του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, πρέπει να είναι κατώτερη του είκοσι τοις εκατό
(20%) του ενεργητικού του,
ια) το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να
αποκτά πολύτιµα µέταλλα.
5. Οι ως άνω επενδυτικοί κανόνες και περιορισµοί τηρούνται
για κάθε κλάδο του T.E.A. χωριστά.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί την εφαρµογή αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων ανά Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία αιτιολογείται ειδικώς, αναλόγως των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.»
Δ. Τα ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης προσαρµόζουν τις
υφιστάµενες επενδύσεις τους µε τις διατάξεις της παρ. 15 του
άρθρου 7 του ν. 3029/2003,όπως ισχύει, εντός ενός (1) έτους
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Η περίοδος για την
προσαρµογή υφιστάµενων επενδύσεων σε ακίνητα ορίζεται έως
και πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης κατέχουν οµόλογα πιστωτικού ιδρύµατος
που υπάγονται στις ρυθµίσεις της Υπουργικής Απόφασης
155492/Β.638 (Β’ 373), τα οµόλογα αυτά δύναται να παρακρατηθούν έως της λήξεως.
Ε. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την εποπτεία και τον
έλεγχο επί των Τ.Ε.Α. που ιδρύονται µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του καταστατικού
τους. Για τα ήδη υφιστάµενα Τ.Ε.Α. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο ένα µήνα µετά την έκδοση της
υπουργικής απόφασης µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα αποτίµησης.
ΣΤ. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισµός Δεοντολογίας και
Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταµείων Επαγγελµατικής
Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’160), µε τον
οποίο ρυθµίζονται θέµατα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και µελών Δ.Σ., η εκπαίδευση των µελών Δ.Σ και
προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό,
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής ρυθµίζονται θέµατα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, τα
χρονικά διαστήµατα και η έκταση αυτών, τα αρµόδια όργανα, η
συχνότητα, καθώς και ο χρόνος και οι διαδικασίες ανταλλαγής
στοιχείων και πληροφοριών ελεγκτικών αρχών Υπουργείου, Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
γ) Τα ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης υποχρεούνται σε τήρηση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισµού Επενδύσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών. Σε περίπτωση µη τηρήσεως
των αρχών αυτών επιβάλλονται οι κυρώσεις της υπουργικής απόφασης Φ51010/1821/16 (Β’ 370/2004) όπως ισχύει.
Ζ. α) Από 1.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισµένο στα αλληλοβοηθητικά ταµεία (Ν.Π.Ι.Δ.)
της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) τηρούνται
σε ατοµικές µερίδες. Τα ταµεία αυτά υποβάλλουν κάθε έτος στην
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Εθνική Αναλογιστική Αρχή υποχρεωτικά αναλογιστικές µελέτες
και οικονοµικές καταστάσεις για έλεγχο της βιωσιµότητάς τους.
Εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα
ως άνω ταµεία µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής
Ασφαλιστικής Αρχής ακολουθούν είτε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης των άρθρων 7
και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) είτε το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).
β) Σε περίπτωση καθιέρωσης κεφαλαιοποιητικού συστήµατος
έχει εφαρµογή η ισχύουσα νοµοθεσία για τις επενδύσεις των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν.
3029/2002 (Α’ 160).
Σε περίπτωση καθιέρωσης διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) οι όροι
και οι προϋποθέσεις των επενδύσεων καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
γ) Στα ως άνω αλληλοβοηθητικά ταµεία επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις της υπουργικής απόφασης Φ51010/1821/16 (Β’
370/2004), όπως ισχύει.
2. Στο άρθρο 12 παρ. 4 περίπτωση α’ του ν. 4238/2014 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας µεταφέρεται αριθµός δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής που υπηρετούν στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, των
οποίων ο κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ. Ο Πρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ µετά από σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, µπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονοµικής φύσης σε
ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αµοιβή για τις
παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου.»
3. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2556/1997
(Α’ 270) εφαρµόζεται και στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), µε αµοιβολόγιο το εκάστοτε ισχύον για το ΙΚΑΕΤΑΜ.
4. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4169/1961, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η δήλωση του άρθρου 985 παράγραφος 1 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985) και του άρθρου 32 παράγραφος 1 του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974) υποβάλλεται από υπάλληλο του ΟΓΑ, που υπηρετεί
στον Κλάδο, που είναι αρµόδιος για την εκκαθάριση της απαίτησης που κατάσχεται.»
5. α) Ο ΟΓΑ διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο
που αποτελείται από:
αα) Τον Διοικητή του ΟΓΑ ως Πρόέδρο.
αβ) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
αγ) Έναν (1) υπάλληλο προερχόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε τα προσόντα που
αναφέρονται στην παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΑ’ του άρθρου 138 του
ν. 4052/2012 (Α’ 41).
αδ) Έναν (1) προϊστάµενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών.
αε) Έναν (1) προϊστάµενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
αστ) Ένα (1) µέλος ειδικό στα Οικονοµικά µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου.
β) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει
χωρίς δικαίωµα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ένας υπάλληλος προερχόµενος από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, µε τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του
Κεφαλαίου ΙΑ’ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α’ 41).
γ) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει
µε δικαίωµα ψήφου εκπρόσωπος των υπαλλήλων του ΟΓΑ, όταν
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συζητούνται θέµατα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας
του Οργανισµού.
δ) Οι εκπρόσωποι της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. διορίζονται από τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά
από πρόταση που υποβάλλεται από την οικεία Συνοµοσπονδία
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή της.
Σε περίπτωση µη υποβολής της σχετικής πρότασης εντός της
ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας, ο Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προβαίνει στο διορισµό των
εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του.
ε) Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να παραταθεί µέχρι
το διορισµό των νέων άλλα όχι πέραν του τριµήνου και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισµός τους για περισσότερες από
τρεις συνεχείς θητείες.
στ) Χρέη γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου εκτελεί
υπάλληλος του ΟΓΑ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
τον Διοικητή του ΟΓΑ.
ζ) Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά από πρόταση
του Διοικητικού Συµβουλίου.
η) Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΓΑ, που συγκροτήθηκε µε τη
Φ.10034/26876/1090/17.1.2011 (ΥΟΔΔ 16) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι τη
συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συµβούλιου και όχι πέραν των
δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
θ) Ο Διοικητής του ΟΓΑ, ο οποίος έχει επιλεγεί µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, και διορίσθηκε
µε τη Φ.10034/22823/1318/26.7.2013 (ΥΟΔΔ 361) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας νοµίµως συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι τη λήξη της θητείας του.
ι) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη
που αναφέρεται στον αριθµό και τη σύνθεση των µελών του Δ.Σ.
του ΟΓΑ καταργείται.
Άρθρο 181
1. Στο άρθρο 184 του ν. 3584/2007 (Α’143) προστίθεται παράγραφος 3Α, που έχει ως εξής:
«3Α. Επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α., σε υπηρεσίες
Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. β’
βαθµού και αντίστροφα, για την αντιµετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση
αρµοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων.
Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.
Η διάρκεια αποσπάσεως της παραγράφου αυτής δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση µπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόµη
έτος.»
2. α) Οι προθεσµίες της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4255/
2014 (Α’ 89) παρατείνονται κατά δεκαπέντε (15) ηµέρες.
β) Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4255/2014
(Α’ 89) συντέµνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες.
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου
18 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4255/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό
ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των συµβούλων εξαιρούµενων των µονοµελών οργάνων.»
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4. α) Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3870/2010
(Α’ 138) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασµών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δηµοτικούς
συµβούλους να παρουσιάζουν αµέσως ή εµµέσως κάθε είδους
εκποµπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι
οποίες µεταδίδονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και
από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουµένων των
προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων
των συνδυασµών.»
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 3870/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Οι εµφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασµών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και
δηµοτικών συµβούλων, σε πάσης φύσεως εκποµπές δηµόσιων ή
ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης
λήψης, φορείς παροχής κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε µορφή κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:».
5. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 3852/
2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δηµοτολόγιο
δήµου της οικείας περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.»
Άρθρο 182
1. Δυνατότητα συνεργασίας µε ιατρούς µε ΑΠΥ στην Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε.
Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών, το ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ., ο «Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών» και η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου τους, δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους
και των θεραπευτικών µονάδων του ΟΚΑΝΑ, εφόσον δεν επαρκεί
το προσωπικό τους, να συνεργάζονται µε ιατρούς κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές µε
καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους. Η σχετική δαπάνη
καλύπτεται από δικούς τους πόρους.»
2. Δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Στο άρθρο 6 του ν. 3892/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«7. Για την υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας του rebate και του clawback, µπορεί να δηµοσιεύονται ή να χορηγούνται έναντι συνδροµής στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της Εφαρµογής της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
περιλαµβάνονται σε αυτά κανενός είδους προσωπικά δεδοµένα.
Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται οι ακριβείς όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
3. Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας για αστέγους
Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορούν να ιδρύονται µονάδες άµεσης υποδοχής
και προσωρινής φιλοξενίας αστέγων.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι φορείς λειτουργίας των
µονάδων, οι παρεχόµενες από αυτές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 1821/1988,
καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
4. Δυνατότητα συνταγών για χρόνια νοσήµατα
Στο άρθρο 72 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, στο τέλος της περίπτωσης 1 προστίθεται περίπτωση 1α
ως εξής:
«1α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση
του ΕΟΠΥΥ, προσδιορίζονται τα χρόνια νοσήµατα για τα οποία
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παρέχεται η δυνατότητα µέχρι και εξαµηνιαίας συνταγής, µε
τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους που
έχουν και οι τρίµηνες συνταγές.»
5. Ανακατανοµή µεταξύ νοσοκοµείων των πιστώσεων δεδουλευµένων εφηµεριών- Καταβολή επιδόµατος ευθύνης
1. Οι πιστώσεις των δεδουλευµένων εφηµεριών ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ του οικονοµικού έτους 2013, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, στο πλαίσιο του συνόλου των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Υγείας της ίδιας περιόδου, µπορούν να ανακατανέµονται µεταξύ
των νοσοκοµείων, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας,
που εκδίδεται εντός εξαµήνου από τη λήξη του οικονοµικού
έτους αναφοράς.
2. Οι πρόσθετες εφηµερίες του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.
3868/2010 που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013
και κατά τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο έτους
2014 και εγκρίθηκαν µεταγενέστερα από τις οικείες Υγειονοµικές
Περιφέρειες, είναι νόµιµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισµού των νοσοκοµείων.
3. Δαπάνες για την πληρωµή αποζηµιώσεων εφηµεριών των
ιατρών του Γ.Π.Ν.Α. Σισµανόγλειου νοσοκοµείου, καθώς και του
παραρτήµατος αυτού, 1ου Νοσοκοµείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας που
πραγµατοποιήθηκαν από 1η Ιανουάριου έως και 30 Σεπτεµβρίου
του έτους 2012, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων
του προϋπολογισµού και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν άλως εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υγείας, τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών µε τα ανωτέρω διατάξεων.
4. Καταβάλλεται επίδοµα σε υπαλλήλους νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ., που άσκησαν και ασκούν καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης,
ήταν προϊστάµενοι και µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
ασκούν καθήκοντα σε κενή θέση ευθύνης ανώτερης βαθµίδας.
Τα ανωτέρω ισχύουν µέχρι τη λειτουργία των Σ.Ε.Π..
5. Οι δαπάνες που αφορούν σε πράξεις των Διοικητών των
Νοσοκοµείων, που διενεργήθηκαν για την οµαλή λειτουργία
τους και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, πριν τη τοποθέτηση Διοικητικών Συµβουλίων, είναι κανονικές και νόµιµες.
6. Συµβάσεις ιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ
Στο άρθρο 20 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. δύναται να συνάψει συµβάσεις για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών: α) µε τους ιατρούς και οδοντιάτρους
που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το ν. 4238/2014 και δεν υπέβαλαν την αίτηση του άρθρου 17 παρ. 1 του νόµου αυτού, β) µε
τους ιατρούς και οδοντιάτρους που εµπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 4238/2014, γ) τους ιατρούς και οδοντιάτρους
των οποίων οι συµβάσεις µίσθωσης έργου µε τον ΕΟΠΥΥ που
παρατάθηκαν µε το άρθρο 23 του ν. 4208/2013 και έληξαν µέχρι
31.12.2013 και δ) τους ιατρούς που έχουν την επαγγελµατική
τους έδρα στην Κεφαλονιά. Όσον αφορά στους ιατρούς των παραπάνω κατηγοριών ορίζεται ανώτατος µηνιαίος αριθµός επισκέψεων έως διακόσιες (200) και αποζηµίωση δέκα (10) ευρώ ανά
επίσκεψη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των οδοντιάτρων, καθώς και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
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Άρθρο 183
1. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
διαγράφονται οι λέξεις «µέχρι τη σύσταση του νέου δηµόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4Α της υπ' αριθµ. ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, ο οποίος
µέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που µεταβιβάζονται στο
Δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 2. Το έργο της ειδικής διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το έργο
της ειδικής διαχείρισης µπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α της
υπ' αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα τα δικαιώµατα της καταργηθείσας µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν µεταβιβαστεί στο Δηµόσιο και αφορούν: α) στη µετάδοση των
ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και τη λειτουργία διαδικτυακών
ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως την έναρξη εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος υπό το σήµα του νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και β) στις συχνότητες της
καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραµένουν ενεργές µέχρι την
έναρξη εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος υπό το σήµα
του νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ασκούνται από τον
Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου.»
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013 (Α’
169) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης, διαχείρισης
και εκµετάλλευσης:
α) του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήµο Αγίας Παρασκευής, επί της Λ. Μεσογείων 432. Το εν λόγω δικαίωµα
αφορά και στα συστατικά, τα παραρτήµατα και το σύνολο των
κινητών εντός του κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού, εντύπου και φωτογραφικού αρχείου της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. (µετά του µόνιµου αρχειακού χώρου, των πάσης
φύσεως µηχανηµάτων και µουσειακών αντικειµένων),
β) του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο Δήµο Ιλίου,
επί της οδού Ραδιοφωνίας. Το σύνολο των κινητών εντός του κτιρίου, σύµφωνα µε την έκθεση καταγραφής του, µεταβιβάζεται
στη NEPIT AE κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή, και
γ) των κέντρων εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, που
προβλέπονται στον ακόλουθο πίνακα, µετά του συναφούς εξοπλισµού και εν γένει υποδοµής που είναι απαραίτητα για την εκποµπή σήµατος.
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Στη NEPIT A.E. παραχωρείται και το δικαίωµα χρήσης όλων των
κέντρων εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού σήµατος µετά του συναφούς
εξοπλισµού, που δεν περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα και
χρησιµοποιούνταν από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. για την εκποµπή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού της προγράµµατος.
Με την εφαρµογή της παρούσας για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης δεν θίγονται
οι διατάξεις για την ειδική διαχείριση της καταργηθείσας ΕΡΤ
Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις για την καταγραφή του συνόλου του
ενεργητικού και του παθητικού της που περιήλθε στο Ελληνικό
Δηµόσιο. Τα αρµόδια όργανα της NEPIT Α.Ε. παρέχουν πρόσβαση και συνδροµή για την ακώλυτη διενέργεια της ειδικής διαχείρισης και την εκπλήρωση του σκοπού της.
Άρθρο 184
Τροποποιήσεις των νόµων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014,
2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις
1. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 2238/1994 (Α’ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων κατά το
οικονοµικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ ή το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το
ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και δεν αποκτούν εισόδηµα από
ακίνητα, τα εισοδήµατά τους αυτά φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών - συνταξιούχων.»
2. α. Η περίπτωση η’ του άρθρου 18 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του
άρθρου 16 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή.»
β. Οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου έχουν εφαρµογή για
τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται κατά το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013).
3. Στο άρθρο 50 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α’ του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994, µε αίτηµα διοικητικού συµβιβασµού,
και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013, εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει ασκήσει σχετική προσφυγή ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων ή έχει παραιτηθεί από προσφυγή που
ασκήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του
ν. 4183/2013 (Α’186). Η σχετική αίτηση του φορολογούµενου
προς την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63
του ν. 4174/2013 (Α’ 170) εξετάζεται µόνο εφόσον υποβληθεί
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.»
4. α. Η παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 50 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), αντικαθίσταται ως εξής:
«27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε
µε το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει µέχρι 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.8.2014 ή µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον αυτές
εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.»
β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από την 31η
Μαρτίου 2014.
5. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011
(Α’ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, συναρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.), η δηµοσίευση του ΑΦΜ, του αντικειµένου των εργασιών, της ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης εργασιών και της
επαγγελµατικής εγκατάστασης των νοµικών προσώπων ή νοµι-
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κών οντοτήτων, καθώς και κάθε φυσικού προσώπου µε εισόδηµα
από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η περαιτέρω χρήση των
πληροφοριών του προηγούµενου εδαφίου γίνεται πάντοτε µε την
επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων για την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ν.2472/1997, Α’ 50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.»
6. Στην περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/
2001 (Α’ 265) και µετά από τη φράση «Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704»
προστίθενται οι λέξεις «και η ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού
της Σ.Ο. 2716».
7. Στο άρθρο 44 του ν.4111/2013 (Α’ 18) προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για το οικονοµικό έτος 2014 και εξής, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που
αγοράστηκαν µεταχειρισµένα από τον ΟΔΔΥ, θεωρείται το έτος
που τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ή σε
χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ προ της πώλησής τους από τον ΟΔΔΥ.
Εάν το πρώτο έτος κυκλοφορίας δεν αποδεικνύεται, ως έτος
πρώτης κυκλοφορίας θεωρείται το έτος που αναγράφεται στην
άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε µετά τη µεταβίβασή τους
από τον ΟΔΔΥ.»
8. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4224/2013 (Α’ 288) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η σύµβαση εκχώρησης συνάπτεται µεταξύ του εκκαθαριστή του νοµικού προσώπου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό
του εκχωρητή, και του Προϊσταµένου της αρµόδιας φορολογικής
αρχής του υπό ειδική εκκαθάριση νοµικού προσώπου, ο οποίος
ενεργεί για λογαριασµό του Δηµοσίου, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα
της πρώτης παραγράφου. Η καθυστέρηση της υπογραφής της
σύµβασης εκχώρησης πέραν των τριάντα (30) ηµερών δεν επηρεάζει την εγκυρότητά της ή τη δυνατότητα δικαστικής χρήσης
της. Η σύναψη της σύµβασης εκχώρησης γίνεται χωρίς υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήµου, καθώς και οποιουδήποτε
άλλου τέλους, φόρου ή εισφοράς. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης στους οφειλέτες, το Δηµόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα του εκχωρητή και δύναται να παρίσταται
και ως πολιτικώς ενάγον σε κάθε ποινική δίκη είτε έχει ολοκληρωθεί σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό είτε άρχεται µετά το χρόνο
αυτόν, σχετική µε αδίκηµα, µε το οποίο συνδέονται οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε διαπραχθέντος και/ή διαπραττοµένου αδικήµατος νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα και από τρίτα πρόσωπα,
ακόµη και ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και του
Αρείου Πάγου, εφόσον στον προηγούµενο βαθµό δικαιοδοσίας
έχει γίνει δεκτή παράσταση πολιτικής αγωγής του εκχωρητή,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου.»
9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 82 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) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή µέρους οφειλόµενου φόρου κληρονοµιάς
από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναµία να τον καταβάλει µε
µετρητά, µετά από αίτησή του, µε µεταβίβαση στο Ελληνικό Δηµόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονοµιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου
πόλης και δεν βαρύνεται µε οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα,
αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καµία περίπτωση δεν αποδίδεται στον
οφειλέτη η τυχόν διαφορά µεταξύ της αξίας του ακινήτου που
προσφέρεται και του φόρου κληρονοµιάς που οφείλεται. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται
η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
10. Η παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 (A’ 295) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 έως 6, εφαρµόζονται και στις θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ εταιρείες των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος
νόµου και ισχύουν από την έναρξη εφαρµογής του ν. 4141/2013
(Α’ 81).»
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Άρθρο 185
1. Στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, προστίθεται
νέο άρθρο 39β, ως εξής:
«Άρθρο 39β
Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής
1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, µπορούν να επιλέξουν την
εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου.
2. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης
της αντιπαροχής ή µέρους αυτής που αφορά τις πραγµατοποιούµενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.
β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωµής του
τιµήµατος ή µέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαµβάνουν από άλλους υποκείµενους στο φόρο.
3. Οι υποκείµενοι στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις
αυτές κατά το χρόνο πληρωµής του τιµήµατος.
4. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:
α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες
απαλλάσσονται από το φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28β.
β) Εισαγωγές αγαθών.
γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του
φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.
ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγµατοποιείται µε υποβολή δήλωσης στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόµενης φορολογικής περιόδου
και δεν µπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόµενης διαχειριστικής περιόδου.
6. Στο ειδικό καθεστώς δεν µπορεί να ενταχθεί υποκείµενος
στο φόρο, ο οποίος αποδεδειγµένα κατά τη διάρκεια των δύο
προηγούµενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήµατος ή καταστάσεις πελατών - προµηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που
συνιστούν φοροδιαφυγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
7. Οι υποκείµενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία
που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του
φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - άρθρο
226.7α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ».
8. Οι υποκείµενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους µε
τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές της
αντιπαροχής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών
που πραγµατοποιούν ή λαµβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά
πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωµές. Επίσης οι υποκείµενοι στο φόρο, που λαµβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείµενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα
λογιστικά αρχεία τους µε τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωµές που πραγµατοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για
τις εν λόγω πληρωµές.
9. Ο υποκείµενος στο φόρο δεν µπορεί να παραµείνει στο ειδικό καθεστώς στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό ή υποπίπτει σε φορολογικές
παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής
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Διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενηµερώνει εγγράφως και αιτιολογηµένα τον υποκείµενο και η έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που
έπεται της εν λόγω ειδοποίησης.
Επίσης το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει για την επόµενη
διαχειριστική περίοδο για υποκείµενους στο φόρο, οι οποίοι κατά
την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Ο υποκείµενος στο φόρο µπορεί να ζητήσει την έξοδό του από
το ειδικό καθεστώς µε δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική
Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόµενη διαχειριστική περίοδο.
10. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται:
α) Ο τύπος, το περιεχόµενο και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης ή εξόδου από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.
β) Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος της είσπραξης ή πληρωµής του οφειλόµενου
φόρου, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και πληρωµής.
γ) Ο τρόπος ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης.
δ) Κάθε άλλο θέµα που απαιτείται για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για συναλλαγές
που πραγµατοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.
Άρθρο 186
Ρύθµιση ζητηµάτων Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και διορθώσεις
του ν. 4254/2014
1. Από 1.1.2014 στις αποδοχές των Γενικών Διευθυντών Οικονοµικών Υπηρεσιών του άρθρου 3Β του
ν. 2362/1995 (Α’
247), όπως συµπληρώθηκε µε τις όµοιες του άρθρου 1 παρ.16
του ν.4038/2012 (Α’ 14), που τοποθετήθηκαν µετά την 1.11.2011
και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και αµείβονται µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011 (Α’ 226), συµπεριλαµβάνεται και το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 29
του ίδιου νόµου, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από
αυτό που υπολογίσθηκε για τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης του ίδιου φορέα την 1.11.2011.
2. Χρηµατικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.
3852/2010 (Α’ 87), σε κατοίκους των Νήσων Ρόδου, Καλύµνου
και Ψερίµου, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πληµµύρες του Νοεµβρίου 2013, θεωρούνται ως νοµίµως καταβληθείσες.
3. α) Η Κεντρική και οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους είναι δυνατόν να στελεχώνονται µε
προσωπικό κατηγορίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που συµµετείχε σε διαδικασίες επιλογής του Ανώτατου Συµβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ή φορέων των οποίων οι πίνακες
ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, µε τίτλους σπουδών οικονοµικών ή νοµικών επιστηµών και περιλαµβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων, οι οποίοι δηµοσιεύτηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2012,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει διοριστεί.
β) Η πλήρωση των θέσεων θα διενεργείται κατόπιν αιτήµατος
του Υπουργού Οικονοµικών µε Δηµόσια Πρόσκληση του ΑΣΕΠ,
στην οποία θα εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής. Η επιλογή θα πραγµατοποιείται από το ΑΣΕΠ, εκ των πινάκων
διοριστέων, όπως αυτοί δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε βάση τη χρονική σειρά δηµοσίευσης στα αντίστοιχα ΦΕΚ και εντός του κάθε πίνακα διοριστέων, µε βάση τη
φθίνουσα σειρά βαθµολογίας τους και τούτο εφόσον δεν έχουν
διοριστεί κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων συµµετοχής στη δηµόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ.
Αν συµπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισµού µε
άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισµού. Ο
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πίνακας των επιλεγοµένων από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον
Υπουργό Οικονοµικών.
γ) Στην αίτηση συµµετοχής, οι υποψήφιοι θα αναγράφουν
κατά σειρά προτίµησης τις θέσεις τις οποίες επιθυµούν να καταλάβουν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο
του Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο είχε
δηµοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαµβάνονται
και από υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν: α) ότι δεν έχουν διοριστεί ή προσληφθεί µε βάση τον πίνακα αυτόν και β) ότι µε το διορισµό τους παύει κάθε αξίωση για
διορισµό στον φορέα στον οποίο είχαν διατεθεί αρχικά.
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 285/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου ΣΤ.12
της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’
85), η λέξη «Περιφερειάρχης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3α του ν. 2557/1997 (Α’
271), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου ΣΤ.4 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α’ 85) αντικαθίσταται, ως εξής:
«3.α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά
βιβλία στην Ελλάδα 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 την τιµή και τις πρόσθετες παροχές όσους προµηθεύονται
αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 187
Οικισµός Βλητικός Σταθµός Καισαριανής
1. Η έκταση του πρώην στρατοπέδου Βλητικού Σταθµού Καισαριανής που περικλείεται µε µαύρη διακεκοµµένη γραµµή, µε
στοιχεία 1, 2, 3,..... 36, 37, 1 όπως φαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και το οποίο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το νόµο αυτόν
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι οικιστική και δεν εφαρµόζονται γι’ αυτήν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Τυχόν
εκδοθείσες πράξεις κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας αίρονται αυτοδικαίως µε τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Επί της ως άνω εκτάσεως ανακαλείται κάθε ισχύουσα παραχώρηση προς τρίτους µε σκοπό την προστασία αυτής και
απαγορεύεται εφεξής η ανέγερση νέων κτιρίων ή η προσθήκη
σε υφιστάµενα κτίρια. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς
χώροι, καθώς και ειδικές ζώνες πυρασφάλειας µετά από γνώµη
της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας στα όρια της εκτάσεως.
3. Με υπουργική απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης καθορίζεται η διαδικασία διόρθωσης των κτηµατολογικών
εγγραφών επί της ως άνω εκτάσεως, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 2 ΜΑΪΟΥ 2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 188
1. Για την κατάταξη στους βαθµούς, στα µισθολογικά κλιµάκια και τον υπολογισµό της υπερβάλλουσας µείωσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών του
διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. 8Κ/2008, που κυρώθηκε µε την αριθµ.
940/11.5.2010 απόφαση του Δ’ Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 412),
των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του ίδιου Υπουργείου, του
διαγωνισµού 2Ε/2007, που κυρώθηκε µε την αριθµ. 319/
17.2.2010 απόφαση του Γ’ Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 120), των
υπαλλήλων που διορίσθηκαν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013 στο
Υπουργείο Οικονοµικών κατόπιν των αριθµ. 30256/28.2.2002 (Β’
299) και 1019/5.8.2003 (Β’ 1166) αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των αριθµ. 15/2Γ/2002
και 2/1Γ/2004 προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 και
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004, καθώς και των αποφοίτων της ΚΑ’ εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., που τοποθετήθηκαν στο ίδιο Υπουργείο εφαρµόζονται αποκλειστικά από
1.5.2014 οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν.4024/2011,
χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισµός τυχόν πλασµατικού χρόνου για την περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη και χωρίς να είναι δυνατή η αναδροµική λήψη διαφοράς
αποδοχών για το προηγούµενο από την ηµεροµηνία αυτή χρονικό διάστηµα πραγµατικής υπηρεσίας.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή από 1.5.2014:
α. Στο προσωπικό που µετατάχθηκε σε κενές οργανικές θέσεις
του Υπουργείου Οικονοµικών, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Στο προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµικών, που µεταφέρθηκε από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. µε την αριθµ. Δ6Β1036140ΕΞ2012 (Β’
606) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών.
γ. Στο προσωπικό που µετατάχθηκε στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.4024/2011.
Άρθρο 189
Οι διατάξεις του π.δ. 11 (Α’ 17, 27.1.2014), που αφορούν τις
προϋποθέσεις εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές µέσω πανελλήνιων εξετάσεων τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2015.
Άρθρο 190
Έναρξη ισχύος
(άρθρο 162 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1-166 του παρόντος
νόµου περιλαµβανοµένων των εξουσιοδοτικών διατάξεων αυτού,
αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. Ειδικώς όµως η ισχύς των
διατάξεων των άρθρων 57-59 και 154 αρχίζει από τη δηµοσίευση
του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των άρθρων 121 έως και 124 και από 126 έως και
132 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ειδικότερα, το απόθεµα ασφαλείας G-SII της παραγράφου 4 του άρθρου 124 εφαρµόζεται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά τον εξής
τρόπο:
α) το 25% αυτού έως την 31η Δεκεµβρίου 2016,
β) το 50% αυτού έως την 31η Δεκεµβρίου 2017,
γ) το 75% αυτού έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, και
δ) το 100% αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2019.
3. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν τις οριζόµενες στην περίπτωση
στ’ του άρθρου 86 αρχές στις αποδοχές που αποδίδονται για
υπηρεσίες ή επιδόσεις που παρέχονται από την 1η Ιανουαρίου
2014 και εφεξής, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψης των συµβάσεων.
4. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 εφαρµόζονται από

το χρόνο ισχύος του άρθρου 7 του ν. 4111/ 2013.
5. Η έναρξη ισχύος των λοιπών διατάξεων ορίζεται στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις
του.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

10. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα να
σας ανακοινώσω τα εξής:
Από τη Νέα Δηµοκρατία ορίζεται ως εισηγητής ο Βουλευτής
κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, τον οποίο ήδη ακούσαµε.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Σταθάκης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Κασσής και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ρήγας.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μίχος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
Βουλευτής κ. Μιχαήλ Αρβανίτης.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής κ. Θωµάς Ψύρρας και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης.
Και, τέλος, από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές
ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Πάρης Μουτσινάς
και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Γεώργιος
Κασαπίδης.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Κοδέλας έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε ότι
έχετε απαξιώσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όµως αυτήν
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τη φορά υπερβάλατε εαυτόν. Και το λέω αυτό συγκριτικά µε την
επείγουσα ανάγκη που υπήρχε να νοµοθετήσετε γύρω από το
υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές. Δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος να επιταχυνθεί τόσο πολύ και να γίνει µε αυτό τον
τρόπο η διαδικασία.
Παρ’ όλα αυτά επιλέξατε µια διαδικασία που απαξιώνει για
άλλη µια φορά τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Φέρατε ένα σχέδιο νόµου λίγο πριν το Πάσχα και
το κρατήσατε στη διαβούλευση µόνο τρεις µέρες. Καταφέρατε
να µη συµφωνεί µαζί σας κανείς, ούτε οι παραγωγοί ούτε οι
επαγγελµατίες ούτε οι καταναλωτές.
Κάναµε τέσσερις επιτροπές µε δεδοµένη την ύπαρξη των οργανισµών λαϊκών αγορών, είτε πρόκειται για της Αττικής είτε για
της Θεσσαλονίκης, στους οποίους µάλιστα αναθέτετε σειρά αρµοδιοτήτων, όπως προβλεπόταν και πριν -φτιάξατε και τα οργανογράµµατά τους- καταλάµβαναν οι συγκεκριµένες διατάξεις
οκτώ άρθρα από τα σαράντα επτά του νοµοσχεδίου, ενώ αναφέρονται σε σειρά άλλων, και αφού τελειώσαµε και την τελευταία
συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, ήρθε µια
τροπολογία δική σας, η οποία καταργεί τους δύο αυτούς οργανισµούς.
Εγώ, κατ’ αρχάς, µόλις είδα την τροπολογία, σκέφτηκα αν
έπρεπε να έλθω εδώ σήµερα ή όχι. Διότι νοµίζω ότι είναι κοροϊδία
και εξευτελισµός απέναντι σε όλα τα µέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, καθώς και στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, ο τρόπος µε τον οποίο νοµοθετείτε, αιφνιδιάζετε και
αυτοαναιρείστε.
Συγκεκριµένα, τη Δευτέρα στις 16:30’ ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου. Η
τροπολογία που φέρνετε και καταργείτε αιφνιδιαστικά τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών είναι στις 18.30’ το απόγευµα, υπογεγραµµένη και από εσάς. Αυτό, λοιπόν, είναι παρωδία διαδικασίας και όπως είπα προσβάλλει το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ο λαός και βλέπει και καταλαβαίνει και γνωρίζει ότι είστε πλήρως αποµονωµένοι και νοµοθετείτε, ουσιαστικά, κρυπτόµενοι
τόσο από την κοινωνία όσο και από την κανονική κοινοβουλευτική
διαδικασία. Το µόνο που έχετε να κάνετε -και σας το λέµε για τελευταία φορά- είναι να αποσύρετε το νοµοσχέδιο, είτε -αν δεν
µπορείτε τώρα- να αποσύρετε τις επίµαχες διατάξεις που τροποποιούν πράγµατα και να κρατήσετε µόνο ό,τι κωδικοποιεί παρελθούσες διατάξεις και νόµους και να έλθετε σε µία ουσιαστική
διαβούλευση, ώστε µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο πραγµατικά να
δουλέψουµε για την αλλαγή στις λαϊκές αγορές προς όφελος
παραγωγών και καταναλωτών.
Επιπλέον, αναιρείται ο βασικός στόχος του σχεδίου νόµου που
ήταν η κωδικοποίηση, όπως εσείς αναφέρατε, αφού από τη µία
λέτε ότι ενοποιείται το διάσπαρτο νοµοθετικό πλαίσιο που
υπήρχε µέχρι σήµερα και από την άλλη αυτοαναιρείστε µε µία
τροπολογία, η οποία παραπέµπει σε προεδρικό διάταγµα, όπου
εκεί θα καθοριστεί το πού πάνε οι αρµοδιότητες που είχαν µέχρι
σήµερα οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών. Με αυτήν την έννοια το
σχέδιο έχει µετατραπεί σε ένα σχέδιο νόµου που είναι κενό
γράµµα και που κανείς δεν ξέρει τελικά τι προβλέπει και τι ψηφίζει.
Δεύτερο ζήτηµα: Οι λαϊκές αγορές χρειάζονται αλλαγές, χρειάζονται εκσυγχρονισµό, περισσότερη διαφάνεια και αναβάθµιση.
Όµως, µόνο ένα τέτοιο σχέδιο νόµου δεν µας φέρνετε. Θα µπορούσαµε να συζητήσουµε τα πάντα αν ο στόχος ήταν η πραγµατική στήριξη του θεσµού των λαϊκών αγορών ως εκείνης της
µορφής που µαζί και µε άλλες µπορούν να δηµιουργηθούν, η
στήριξη του παραγωγού, η διάθεση φθηνών και ποιοτικών τροφίµων στον καταναλωτή και ο απεγκλωβισµός του εµπορίου
αγροτικών προϊόντων από τον εναγκαλισµό των µεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης, που τελικά δρουν σε βάρος και του παραγωγού και του καταναλωτή.
Αυτό δεν θέλει ακροβασίες και παιδαριώδεις πειραµατισµούς,
αλλά ένα µελετηµένο σχεδιασµό µε έναν ορίζοντα χρόνου, για
να φτιάξουµε πραγµατικά σύγχρονες λαϊκές αγορές.
Επίσης, απαιτεί να έχεις επιλέξει µε ποιους είσαι. Με τις µεγάλες αλυσίδες και τα µεγάλα συµφέροντα ή µε τους παραγωγούς
και τις λαϊκές αγορές; Και εδώ νοµίζω πως ο καθένας έχει επιλέ-
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ξει. Και είναι σαφές το τι έχει επιλέξει.
Βασικό ζήτηµα και πρόβληµα και έλλειµµα του νοµοσχεδίου
όσον αφορά τις λαϊκές αγορές είναι ότι πραγµατικά φαίνεται ότι
δεν ξέρετε τι θέλετε. Δεν ξέρετε τι µοντέλο θέλετε να λειτουργήσει. Και εξηγώ:
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου ενδεχοµένως, πρώτον, να
έχουµε λαϊκές χωρίς επαγγελµατίες, αφού δίνεται η γενική οδηγία ότι κατά προτεραιότητα οι θέσεις δίνονται στους παραγωγούς. Εποµένως µπορεί να έχουµε λαϊκή που να µην έχει
καθόλου επαγγελµατίες ή να έχει 30% ή 50% επαγγελµατίες. Και
αυτό θα διαφοροποιείται ανάλογα µε το πώς ο κάθε δήµος το
εκτιµά.
Δεύτερον, χωρίζετε τους παραγωγούς από τους επαγγελµατίες µε ορατό τον κίνδυνο -θα σας τον επαναλάβουµε πολλές
φορές- αντί να ενισχυθεί, να αποδυναµωθεί το παραγωγικό κοµµάτι της λαϊκής, µε τους καταναλωτές να προτιµούν την πλευρά
των επαγγελµατιών για να βρουν την ποικιλία των προϊόντων που
θέλουν. Αυτό αφορά τις µεγάλες πόλεις, τα αστικά κέντρα, όπου
οι λαϊκές αγορές είναι µεγάλες και χάνουν όποια λειτουργικότητα είχαν όλα τα σηµεία της λαϊκής.
Ισχυρίζεστε, όµως, ότι ευνοεί τους παραγωγούς. Μάλιστα! Το
ερώτηµα είναι, αν δεν το έχετε εφαρµόσει κάπου έστω πιλοτικά,
ώστε να δούµε πώς αξιολογείται από παραγωγούς και από καταναλωτές η συγκεκριµένη αλλαγή, χωρίς καµµία µελέτη, πώς
θα κρίνουµε αν τελικά αυτό το µοντέλο είναι καλύτερο ή χειρότερο από αυτό που υπάρχει σήµερα;
Όµως, πριν το ρίξουµε κορώνα-γράµµατα για να δούµε αν τελικά ισχύει ο ισχυρισµός ο δικός σας ή ο φόβος και ο κίνδυνος ο
άλλος, θα περίµενε κανείς, εφόσον αυτή είναι η πρόθεσή σας,
να αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Αντιθέτως, η αιτιολογική
έκθεση αφιερώνει σε αυτήν τη διαρθρωτική αλλαγή –που της δίνετε και τόσο µεγάλη σηµασία- µόλις είκοσι τρεις λέξεις και δεν
αναφέρει πουθενά ότι στόχος είναι η ενίσχυση των παραγωγών.
Επί λέξει λέει ότι «στις λαϊκές αγορές οι παραγωγοί πωλητές τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελµατίες, για να εξασφαλίζεται περισσότερο ο ανταγωνισµός και η προστασία των
καταναλωτών».
Πέραν του ότι δεν καταλαβαίνω τον ανταγωνισµό και την προστασία των καταναλωτών και το πώς θα οδηγηθούµε σε πιο θετικά αποτελέσµατα σε αυτό, πουθενά δεν αναφέρεται ότι µε
αυτόν τον τρόπο θέλουµε να ενισχύσουµε τους παραγωγούς και
να κάνουµε ό,τι θέλουµε να κάνουµε.
Τρίτο ζήτηµα είναι ότι στην αρχή βάλατε κλήρωση κάθε χρόνο,
µετατρέποντας τους πάγκους σε περιφερόµενους θιάσους και
στη συνέχεια, όταν καταλάβατε ότι δεν έχει καµµία λογική και
αποδιοργανώνει πλήρως τις λαϊκές αγορές και τη σχέση παραγωγού-καταναλωτή, µιλήσατε για µια κλήρωση και rotation χωρίς
ούτε στη µια ούτε στην άλλη επιλογή να έχετε συνυπολογίσει τις
ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατος του πωλητή και τη συνθετότητα του ζητήµατος της λαϊκής, όπως την εποχικότητα, τη λειτουργικότητα της λαϊκής, τις άδειες που εκδίδονται στη διάρκεια
του χρόνου, την πλήρη τελικά εκµετάλλευση της δυναµικότητας
της λαϊκής αγοράς.
Δεν προσδιορίζετε πουθενά τις αναλογίες ανάµεσα σε παραγωγούς, επαγγελµατίες και πωλητές βιοµηχανικών ειδών, ζήτηµα
που επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό το ύφος και το χαρακτήρα
των λαϊκών αγορών. Και αυτό είναι στον αέρα.
Δίνετε το δικαίωµα στους δήµους εν λευκώ να καθορίζουν τον
ανώτατο αριθµό θέσεων χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς καθόλου
όρια, κάτι που µπορεί στο άµεσο µέλλον να ανατρέψει άρδην τη
σηµερινή κατάσταση των λαϊκών αγορών και την εικόνα τους,
µειώνοντας πάρα πολύ τις θέσεις σε σχέση µε τις υπάρχουσες.
Για τις αγορές βιολογικών προϊόντων φτιάχνετε ένα πλαίσιο
που είναι και αυτό ανεπαρκές. Δεν θα καλύψει τους βιοκαλλιεργητές -σας το επαναλάβαµε στην επιτροπή- και θα κληθούµε σε
λίγους µήνες σίγουρα να έρθουµε να κάνουµε συµπληρώσεις και
αλλαγές γύρω από αυτό το πλαίσιο.
Τελειώνοντας, µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι
προφανές ότι δεν υπάρχει κανένας συντονισµός για το θέµα των
λαϊκών αγορών. Παρ’ ότι παίζει τόσο βασικό ρόλο και στην αγροτική ανάπτυξη το θέµα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της
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πρόσβασης των παραγωγών, του τρόπου εµπορίας τελικά των
αγροτικών προϊόντων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
έστειλε µόνο κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην τελευταία
συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου σαν να
ήταν ακόµη ένας φορέας, ο οποίος έστελνε ένα υπόµνηµά του
γύρω από ένα νοµοσχέδιο -που µε έναν ορισµένο τρόπο µπορεί
και να τον αφορά και θα πρέπει να έχει µια γνώµη- τη στιγµή που
θα έπρεπε από κοινού να έχετε σχεδιάσει αυτό το σχέδιο νόµου,
ώστε πραγµατικά να δούµε το σύνολο των πολιτικών που επηρεάζουν τον αγρότη, τον παραγωγό δηλαδή και τον καταναλωτή
και ό,τι έχει να κάνει µε το εµπόριο τροφίµων και αγροτικών προϊόντων.
Εν ολίγοις, µέσα από όλα αυτά αναδεικνύεται ότι όλα είναι
στον αέρα, µε εξαιρετική προχειρότητα και σκόπιµες ή µη ασάφειες και αντιφάσεις του ίδιου του σχεδίου νόµου.
Και αυτό το ονοµάζετε διαρθρωτική αλλαγή, κύριε Χατζηδάκη,
στην οποία όποιος δεν συµφωνεί είναι φοβικός, είναι βολεµένος,
είναι µε το παλιό.
Για εµάς το δίληµµα δεν είναι αν θα είµαστε µε το παλιό ή µε
εσάς. Δεν υπάρχουν δύο κόσµοι, αυτός που εσείς φτιάξατε τα
προηγούµενα χρόνια και αυτός που εσείς θέλετε να φτιάξετε για
τα επόµενα χρόνια. Εµείς είµαστε µε το αναγκαίο και το αναγκαίο
δεν είναι αυτό που υπαγορεύει η µελέτη-κουρελόχαρτο του
ΟΟΣΑ διαλύοντας µια σειρά από κλάδους και επαγγελµατικές
οµάδες, αλλά η κοινωνία και οι ανάγκες της. Ανάµεσα στα µεγάλα συµφέροντα και την κοινωνία εµείς έχουµε επιλέξει και απ’
ό,τι φαίνεται έχετε επιλέξει κι εσείς.
Εδώ υπάρχει το υποκριτικό και το οξύµωρο, γιατί καθένας έχει
το παρελθόν του και την πορεία του απ’ όπου κρίνονται ενδεχοµένως και οι προθέσεις του: Το Υπουργείο Ανάπτυξης, που λίγες
βδοµάδες πριν νοµοθέτησε τη διεύρυνση των ηµερών διάρκειας
ζωής του γάλακτος, µε συνέπειες καταστροφικές για τους παραγωγούς αλλά και για την ποιότητα διατροφής των Ελλήνων
πολιτών, να έρχεται σήµερα µέσα από το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου και να ισχυρίζεται ότι θέλει να στηρίξει τον παραγωγό και
θέλει να στηρίξει και το ποιοτικό τρόφιµο που παράγεται στη
χώρα µας.
Παρεµπιπτόντως, µία ερώτηση. Είναι -όπως γράφεται στον
Τύπο- προαπαιτούµενο της τρόικας το σχέδιο νόµου για το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές; Να ξέρει ο κόσµος, εάν ισχύει αυτό,
πού έχουµε φτάσει και τι έχετε φτάσει να συζητάτε µε τους δανειστές.
Όσον αφορά τα πρόστιµα, όχι απλά τα αυστηροποιείτε, αλλά
φτάνετε στα όρια της διαστροφής. Είναι πρόστιµα κυρίως εξοντωτικά, χωρίς καµµία προοδευτικότητα και αναλογικότητα. Την
αδυναµία σας για ελέγχους την ανάγετε σε πρόβληµα προστίµων. Αντί να έχετε λογικά πρόστιµα, αντίστοιχα της σηµασίας της
κάθε παράβασης και συχνούς ελέγχους, ώστε πράγµατι να µπει
µία τάξη, µας φέρνετε εδώ διατάξεις που στέλνουν ανθρώπους
είτε στη φυλακή είτε µόνιµα εκτός κοινωνικής και οικονοµικής
ζωής. Πρόστιµα, κυρίως πιο αυστηρά για τον λαϊκατζή και το
υπαίθριο εµπόριο, απ’ ό,τι για τα µεγάλα συµφέροντα και τις µεγάλες αλυσίδες. Παραδείγµατα σας είπα και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Παράλληλα, φαίνεται ότι ο Μπαλτάκος παραιτήθηκε, αλλά το
πνεύµα του είναι ακόµα εδώ. Αναφέρεται ότι όποιος χωρίς άδεια
ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόµου, τιµωρείται µε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, µε στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων του για τρία έτη και εφόσον είναι αλλοδαπός από
τρίτη χώρα, µε οριστική απέλαση. Κυνηγάτε µε µία ακραία, απαράδεκτη και αντισυνταγµατική διάταξη τον τελευταίο τροχό της
αµάξης, αντί να δείτε πώς θα συµµαζέψετε την κατάσταση µε
ελέγχους, πρόστιµα και κυρώσεις σε τελωνεία, λιµάνια και µεγάλες αποθήκες, όπου εκεί είναι η πηγή του προβλήµατος και από
εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς.
Τελειώνοντας και αφού λόγω έλλειψης χρόνου δεν έχω αναπτύξει µία σειρά άλλων διατάξεων του νοµοσχεδίου, όπως εµποροπανηγύρεις κ.λπ., που αφορούν το υπαίθριο εµπόριο, θα
ήθελα να πω σε σχέση ειδικά µε τις λαϊκές, που αφορούν πάρα
πολύ κόσµο και καταναλωτές και παραγωγούς, τα προβλήµατα
δεν παραµένουν και δεν εντοπίζονται µόνο στο σχέδιο νόµου και
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στη λειτουργία των λαϊκών.
Τα προβλήµατα των ανθρώπων που παράγουν και φέρνουν τα
προϊόντα τους εδώ έχουν να κάνουν µε τα κόστη παραγωγής που
είναι τεράστια και αυξήθηκαν πάρα πολύ, γιγαντώθηκαν την περίοδο που κυβερνάτε, έχουν να κάνουν µε την εξουθενωτική φορολογία: φόρος στο σπίτι, φόρος στο χωράφι, 26% από το
πρώτο ευρώ γι’ αυτούς που τα φέρνουν εδώ στη λαϊκή, πανάκριβες και µη ανταποδοτικές εισφορές στον ΕΛΓΑ, νέο χαράτσι µε
την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς για το ΟΣΔΕ, που
έρχεται αυτές τις ηµέρες. Μισό µεροκάµατο αφήνει, το ακουµπάει στα διόδια, τους εθνικούς εργολάβους, κάθε λαϊκατζής που
έρχεται στην Αθήνα, ενώ παράλληλα υπάρχει και το γονάτισµα
του καταναλωτή λόγω των µνηµονίων, λόγω της πολιτικής της
εσωτερικής υποτίµησης, της ανεργίας, των µισθών των 400 και
500 ευρώ, όπου ο κόσµος αδυνατεί να προµηθευτεί τα στοιχειώδη.
Είδαµε και τις συγκλονιστικές εικόνες τις προηγούµενες
µέρες, όταν οι πωλητές λαϊκών αγορών διένειµαν δωρεάν τρόφιµα, όπου χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες συµπολίτες µας βρέθηκαν εκεί, ζητώντας µία τσάντα µε κηπευτικά για να µπορέσουν
να ζήσουν την οικογένειά τους. Οι εικόνες µίας τριτοκοσµικής
Ελλάδας που δεν είναι µία παρένθεση, είναι η χώρα που θέλετε
να φτιάξετε.
Από την άλλη, υπάρχει η Ελλάδα που παλεύει να επιβιώσει, η
Ελλάδα της αλληλεγγύης, η Ελλάδα που στους δρόµους και τις
κάλπες θα ανατρέψει και το µαύρο παρόν και το εφιαλτικό µέλλον που εσείς επιφυλάσσετε.
Τελειώνοντας, λέω ξανά ότι απορρίπτουµε τόσο το σχέδιο
νόµου όσο και τη διαδικασία που επιλέξατε να νοµοθετήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Παράλληλα, έχουµε και πέντε τροπολογίες από τρία διαφορετικά Υπουργεία, η µία εκ των οποίων αφορά την εκπαίδευση και
έχει ένα µέγεθος εκατόν πενήντα σελίδων. Δεν θα αναφερθώ
εγώ σε αυτήν, θα υπάρξουν άλλοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ. Ας καταλάβει ο ελληνικός λαός για τόσο σηµαντικά θέµατα που αφορούν την παιδεία, τα παιδιά του, το πώς νοµοθετείτε, το πώς δεν
συζητούνται αυτά τα πράγµατα στη Βουλή, το τι διαδικασίες επιλέγετε.
Συγχαρητήρια πάντως για το πώς µπορεί κοινοβουλευτικά να
συνδεθούν τα µήλα και οι πατάτες µε την τράπεζα θεµάτων για
τις πανελλήνιες και τα κολλέγια, µε τις εφηµερίες των γιατρών
του ΕΣΥ. Απ’ όλα έχει ο µπαχτσές. Δυστυχώς, κάνετε το Κοινοβούλιο πάγκο που ο καθένας παίρνει ό,τι τον βολεύει και ό,τι του
αρέσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κοδέλα.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος λάβαµε την επιστολή, µε την οποία ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
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, δεκατρείς µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Σχολικό Κέντρο Καµποχώρων
Χίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
νοµοσχέδιο επιτέλους υλοποιείται µια δέσµευση που έδωσε το
Υπουργείο Ανάπτυξης σε προηγούµενη συζήτηση που είχε γίνει
για το σχέδιο νόµου «Εθνικό Συµβούλιο Διαπίστευσης».
Εµείς και τότε ως ΠΑΣΟΚ είχαµε ζητήσει τα θέµατα του υπαίθριου εµπορίου να ρυθµιστούν συνολικά και ενιαία προκειµένου
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να µη γίνονται σπασµωδικές κινήσεις. Παρά τη µικρή καθυστέρηση της ανάληψης αυτής της πρωτοβουλίας πιστεύουµε ότι
είναι θετικό γεγονός πως γίνεται µια πολύ σηµαντική προσπάθεια
προκειµένου να γίνει ενοποίηση του τρόπου λειτουργίας όλων
των µορφών του υπαίθριου εµπορίου για να δοθεί η λύση στην
πολυνοµία, την ασάφεια και να µπει ένα τέλος σε κάθε είδους
παράπλευρες ενέργειες που καθιστούν πολλούς από τους τοµείς
αυτούς προβληµατικούς, για να µην πω τίποτα χειρότερο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος δεν θέλει να δει την πραγµατικότητα θέλει πραγµατικά να κρύβεται. Στις λαϊκές αγορές και γενικότερα στο υπαίθριο εµπόριο υπάρχουν προβλήµατα. Δεν
κατανοώ σήµερα τις πολύ µεγάλες αντιδράσεις που υπάρχουν
από πλευράς των λαϊκών αγορών πολύ περισσότερο, γιατί εδώ
συγκρούονται δύο κοινωνικές οµάδες, οι παραγωγοί και οι έµποροι. Δεν ξέρω ποιον δρόµο πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί προκειµένου τα προϊόντα τους από το χωράφι να φτάσουν
στον καταναλωτή και να είναι πραγµατικά και ποιοτικά καλά,
αλλά και οι τιµές να είναι χαµηλές, ούτως ώστε να µπορεί και ο
καταναλωτής να τα αγοράσει.
Από την άλλη πλευρά, οι έµποροι των λαϊκών αγορών και αυτοί
µέσα από την προσπάθεια την οποία κάνουν προσπαθούν να εξασφαλίσουν εισόδηµα. Δεν ξέρω πώς µπορεί να συνδυαστεί ο τρόπος λειτουργίας του παραγωγού µε τον πωλητή των λαϊκών
αγορών, τον έµπορα. Δεν ξέρω γιατί οι παραγωγοί στην προκειµένη περίπτωση σήµερα µε τις διαµαρτυρίες που γίνονται βρίσκονται µαζί. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι πολλές φορές οι
ίδιοι οι παραγωγοί κατηγορούν τους εµπόρους για το γεγονός
ότι τα προϊόντα τους από την παραγωγή δεν φτάνουν στον καταναλωτή µε τις τιµές τουλάχιστον που αυτοί πωλούν. Είναι ένα
ζήτηµα.
Κατά την άποψή µου όποιος διαφωνεί στον διαχωρισµό του
παραγωγού από τον πωλητή - έµπορο των λαϊκών αγορών είναι
λάθος, αν πραγµατικά θέλουµε να πούµε την αλήθεια και να
δούµε την πραγµατικότητα, γιατί ως ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά
δεν έχω κανέναν λόγο να εξυπηρετήσω τα µεγάλα συµφέροντα,
τα σούπερ µάρκετ.
Εδώ είναι τεράστια ευθύνη του αρµόδιου Υπουργείου να
ελεγχθούν πραγµατικά οι τιµές του παραγωγού στο ράφι και ειδικότερα στο ράφι των µεγάλων σούπερ µάρκετ. Γι’ αυτό λέω ότι
είναι µια µεγάλη προσπάθεια να διευκρινιστούν όλες οι µορφές
του υπαίθριου εµπορείου, να καταπολεµηθούν τα φαινόµενα του
παρεµπορίου και της διαφθοράς και να υπάρξουν κανόνες λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα. Γιατί και εδώ πάλι αν θέλουµε να
κρυβόµαστε κάνουµε πολύ µεγάλο λάθος και δεν µπορούµε να
γελάσουµε κανέναν και ειδικότερα τον κόσµο αυτόν που βιώνει
τα προβλήµατα µέσα από τις εµποροπανηγύρεις στα παζάρια,
µέσα από το υπαίθριο εµπόριο, το οποίο λειτουργεί ανεξέλεγκτα
και εις βάρος, αν θέλετε, των καταστηµαταρχών.
Παράλληλα, µπορώ να πω ότι είναι πολύ θετικό ότι εισάγονται
πολλές ρυθµίσεις που στοχεύουν στην προστασία των παραγωγών και του καταναλωτή, αλλά και στην προστασία των πόλεων
και της οµαλής και ευπρεπούς λειτουργίας όλων αυτών των δραστηριοτήτων.
Ακούστηκαν αυτές τις ηµέρες στην αρµόδια επιτροπή πάρα
πολλά, όπως το να φύγουν οι δήµοι ή το να είναι οι περιφέρειες.
Δεν ξέρω ποιος θα µπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα αυτές
τις δραστηριότητες από τον δήµο και από την περιφέρεια, αλλά
πολύ περισσότερο από τον δήµο. Διότι στο θέµα των λαϊκών αγορών γίνεται, όπως είπα, πολύ µεγάλη προσπάθεια να διευκρινιστούν αρκετά θέµατα και ειδικότερα ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µε τους δικαιούχους πώλησης και µε θέµατα της χωροθέτησης. Γι’ αυτό εµείς ως ΠΑΣΟΚ λέµε ότι ο άµεσα εµπλεκόµενος φορέας που είναι αρµόδιος να ρυθµίσει όλα αυτά τα θέµατα
είναι ο δήµος.
Βέβαια, εξακολουθεί το Υπουργείο να προωθεί την αποκλειστική αρµοδιότητα χωροθέτησης στους περιφερειάρχες, αγνοώντας τους δήµους. Εµείς εδώ λέµε ότι ο ν. 3463/2006 προβλέπει ως ρητή αρµοδιότητα των δήµων τον καθορισµό των
χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, των εµποροπανηγύρεων και για την άσκηση του υπαίθριου εµπορίου.
Άρα το άρθρο 4 πρέπει να αλλάξει και η εισήγηση των δήµων

11175

για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών πρέπει να είναι δεσµευτική, άσχετα αν σε φορείς συνδικαλιστικούς όλων των λαϊκών
αγορών και του υπαίθριου εµπορίου διαφωνούν µε τους δηµάρχους. Ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο πρέπει να έχουν
τον πρώτο λόγο και από εκεί και πέρα να αναλαµβάνουν και τις
ευθύνες απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.
Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρξει αλλαγή και στα θέµατα τα οποία
σχετίζονται µε το ωράριο και εδώ η άποψη των ΟΤΑ πρέπει να
είναι βαρύνουσα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι γίνεται πιο αντικειµενική η διαδικασία έκδοσης πωλητών για τις λαϊκές αγορές και καθορίζονται λεπτοµερώς θέµατα που συσχετίζονται µε το ηµερήσιο τέλος, το οποίο καταβάλλεται µόνο στις
περιπτώσεις όπου γίνεται η χρήση της άδειας.
Βέβαια, πρέπει να υπάρξουν και προβλέψεις για εκείνες τις περιπτώσεις που η στρεβλή λειτουργία του συστήµατος ως σήµερα
έχει επιτρέψει να υπάρχουν πληθώρα αδειών για λιγότερες θέσεις και στο τέλος κάποιοι επιτήδειοι να κερδίζουν σε βάρος των
βιοπαλαιστών και των πραγµατικών πωλητών.
Εδώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σηµαντική η πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο να δίνεται το 10% των εσόδων από τα ηµερήσια τέλη
στις κοινωνικές οµάδες που έχουν προβλήµατα και µάλιστα µε
τη µορφή της έµπρακτης υποστήριξης σε είδη πρώτης ανάγκης.
Πάντως, στο νοµοσχέδιο γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια
συνολικής θετικής ρύθµισης όλων των θεµάτων και καταλαβαίνω
όσους αντιδρούν γιατί αλλιώς είχαν µάθει. Πρέπει, όµως, να είµαστε ειλικρινείς απέναντι και σε αυτούς. Δεν πρέπει να λαϊκίζουµε.
Το θέµα της κλήρωσης σε ό,τι έχει να κάνει µε τις λαϊκές αγορές, καθώς και η αλλαγή την οποία δέχτηκε το Υπουργείο στην
κυκλική κίνηση των θέσεων µέσα στον χρόνο, ανά χρόνο, από το
2015 νοµίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δούµε το πώς θα ρυθµίζεται
το θέµα σε µικρές λαϊκές που αλλάζουν σε µικρό χρονικό διάστηµα ακόµα και θέσεις. Δηλαδή, σήµερα είναι σε έναν δρόµο
και µετά από τρεις µήνες ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο
λένε να πάει σε άλλη θέση. Γιατί εδώ χρειάζεται πραγµατικά, αν
προκύπτουν τέτοια ζητήµατα, να αντιµετωπίζονται από αρµόδια
επιτροπή του δήµου και της περιφέρειας.
Στο κεφάλαιο 4 ρυθµίζονται για πρώτη φορά θέµατα που
έχουν να κάνουν µε την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Νοµίζω ότι είναι µια σωστή διαδικασία, η οποία θα αρχίσει να ισχύει
σε σχέση µε τη λειτουργία και των λαϊκών αγορών.
Όσον αφορά το θέµα των οργανισµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εµείς από την αρχή είπαµε το ότι πρέπει να µεταφερθούν
ως διευθύνσεις στις περιφέρειες. Εδώ χρειάζεται το εξής και
καλώς το δεχτήκατε, κύριε Υπουργέ. Δεν θεωρώ ότι οι φορείς
αυτοί οι οποίοι έχουν και την κύρια ευθύνη λειτουργίας, όπως
είναι οι περιφέρειες για τους δύο µεγάλους πρώην οργανισµούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να µην µπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα τους οργανισµούς ως διευθύνσεις. Εδώ
χρειάζεται να γίνει άµεσα η µετάβαση χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις και αν θέλετε, χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα
στους εργαζόµενους.
Στο κεφάλαιο 6 επιχειρείται η ενοποίηση όλων των θεµάτων
που αφορούν το πλανόδιο εµπόριο. Κι εδώ εµείς, κύριε Υπουργέ,
ως ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνουµε εκπτώσεις. Αυτό που είπαµε στην αρµόδια επιτροπή είναι το χρονικό περιθώριο ηµερών σε ό,τι έχει
να κάνει µε τα παραδοσιακά παζάρια, είτε είναι θρησκευτικά είτε
είναι παραδοσιακά, να είναι για µεν τα θρησκευτικά πέντε ηµέρες, για τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις επτά ηµέρες και
για τις πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έως δεκαπέντε ηµέρες. Άρα και εκεί ο δήµος πρέπει να έχει την κύρια
ευθύνη. Με απόφαση δηµοτικού συµβουλίου να είναι έως πέντε
ηµέρες, έως επτά ηµέρες και έως δεκαπέντε. Και εδώ αν λέµε
ότι πρέπει να µεταφέρουµε αρµοδιότητες στην περιφέρεια και
στους δήµους, πρέπει να το κάνουµε εµπράκτως. Ο δήµος είναι
αυτός ο οποίος µπορεί να έχει ακριβή άποψη για πόσες ηµέρες
µπορεί να λειτουργήσει ένα παζάρι. Το έως πέντε και έως επτά
νοµίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξει και δεν θα πούµε να παζαρέψουµε πλέον αυτές τις ηµέρες, γιατί πραγµατικά οι άνθρωποι
αυτοί που συµµετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, πρέπει να µπο-
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ρούν µέσα από αυτά τα µικρά χρονικά περιθώρια να εξασφαλίσουν εισόδηµα και ο δήµος πρέπει να δει και να ζυγίσει τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν µε τους καταστηµατάρχες.
Από εκεί και πέρα, όµως κύριε Υπουργέ, ειδικότερα στο θέµα
των παζαριών υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα, το θέµα της διακίνησης του µαύρου χρήµατος. Εδώ χρειάζεται ένας πολύ καλύτερος
συντονισµός των αρµοδίων υπηρεσιών και του Υπουργείου Οικονοµικών για το πώς θα ελέγχονται αυτές οι δραστηριότητες.
Έχω ιδία αντίληψη για το πώς λειτουργούν οι συγκεκριµένες
δραστηριότητες και τι έσοδα χάνονται για το κράτος, ενώ κάποιοι
πλουτίζουν και εις βάρος των εµπόρων που συµµετέχουν στις
εµποροπανηγύρεις, αλλά πολύ περισσότερο και εις βάρος των
καταναλωτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θετικό πως το Υπουργείο
φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο και πιστεύω ότι µπορούµε, όπως είδαµε και στην αρµόδια επιτροπή αναλυτικά, να δούµε θέµατα
στα οποία µπορούµε να δώσουµε λύσεις. Εµείς δεν είµαστε της
άποψης «αφήστε τα, καλά λειτουργούν, µην ακουµπάτε τίποτα
και προχωράµε». Είµαστε της άποψης ότι υπάρχουν προβλήµατα
και τα προβλήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσα από
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Εκτιµώ πως το Υπουργείο θα λειτουργήσει συνθετικά και πως πέρα από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ήδη έγιναν, υπάρχει και περιθώριο να γίνουν και άλλες.
Πιστεύω ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µετά την ψήφισή του
θα δώσει το καλύτερο αποτέλεσµα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες και επί των άρθρων, θα τοποθετηθούµε τη Δευτέρα και πιστεύω ότι µέσα από τη συζήτηση θα
προκύψει θετικό αποτέλεσµα.
Είναι σηµαντική η προσπάθεια. Αρκεί, όµως, κύριε Υπουργέ,
να την ολοκληρώσουµε και µε τις παρατηρήσεις µας και µε όλα
αυτά που θα ακουστούν από όλες τις παρατάξεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Κασσή.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η συγκυβέρνηση κατέθεσε ένα νοµοσχέδιο καταστροφής και
κλεισίµατος των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εµπορίου.
Αυτό το νοµοσχέδιο καλούµαστε να συζητήσουµε σήµερα στην
Ολοµέλεια. Μη βιαστείτε να µας κατηγορήσετε για επίπλαστο
λαϊκισµό. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι θέλετε να κλείσετε τις συγκεκριµένες αγορές προς όφελος των πολυεθνικών και θα το αποδείξουµε εκθέτοντας τα δικά σας λόγια και έργα.
Ας δούµε, για παράδειγµα, το θέµα της υποχρέωσης κατάθεσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας για την ανανέωση των αδειών. Ζήτησαν οι άνθρωποι των λαϊκών να µην
υπάρχει αυτή η υποχρέωση ή να υπάρχει κάποια ανοχή χρόνου
για να δουλέψουν, να βγάλουν δύο δεκάρες και να πληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους.
Εσείς και ο Υφυπουργός σας, ακλόνητοι, βγάζατε πύρινους
λόγους για νοµιµότητα, ανάγκη εξασφάλισης εσόδων στα ασφαλιστικά ταµεία και αδυνατούσατε, βέβαια, να καταλάβετε οποιαδήποτε λογική αναβολής εκπλήρωσης των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων.
Η ακλόνητη προσκόλλησή σας στην ισότητα όλων των Ελλήνων δεν ήταν δυνατόν να δεχθεί αναβολή. Όποιος δεν πληρώσει
θα χάσει την άδειά του. Δεν είναι δικά µας λόγια αυτά. Για την
ακρίβεια θα σας διαβάσουµε αποσπάσµατα από τις οµιλίες σας
στις συνεδριάσεις της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου.
Ο Υφυπουργός κ. Σκορδάς, στις 24 Απριλίου 2014, είχε πει:
«Στο ζήτηµα, επίσης, των φορολογικών και ασφαλιστικών ενηµεροτήτων, νοµίζω ότι στερείται κάθε λογικής η λογική να µη ζητάµε στην αναθεώρηση για την ανανέωση αδειών φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα. Πώς είναι δυνατόν να ζητάµε από
όλους τους άλλους πολίτες οι οποίοι ασκούν µία επαγγελµατική
επιχειρηµατική δραστηριότητα και να εξαιρεθούν κάποιοι κλάδοι;
Ποια λογική και ποιο αίσθηµα δικαίου το υπαγορεύει αυτό;».
Εσείς, κύριε Χατζηδάκη, στις 25 Απριλίου 2014 είχατε πει:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Σχετικά µε την ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, ξέρουµε ότι όλοι οι συµπολίτες µας και φυσικά οι επιχειρηµατίες
τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και το στεγασµένο εµπόριο και
το υπαίθριο εµπόριο. Γι’ αυτόν τον λόγο –σωστά, στο µέτρο του
δυνατού- υπάρχουν ρυθµίσεις και φορολογικές και ασφαλιστικές, όσο περισσότερο γίνεται σε αυτή την δύσκολη συγκυρία,
έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της στιγµής. Προσέξτε,
όµως, διότι αν έχουµε απαιτήσεις για ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα στο στεγασµένο εµπόριο, πόσο δίκαιο είναι
στο υπαίθριο να µην έχουµε; Είναι δίκαιος ανταγωνισµός; Έµπορος ο ένας, έµπορος και ο άλλος. Και µάλιστα ο ένας πληρώνει
για να στεγάζει τις υπηρεσίες του και ο άλλος δεν πληρώνει. Στον
έναν λέµε, ναι, θα πρέπει να έχεις ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα και στον άλλο λέµε ας µην έχεις τίποτα. Δεν είναι
εξίσου Έλληνες και οι δύο; Δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και
τα ίδια δικαιώµατα και οι δύο;»
Και συνεχίσατε λίγο αργότερα: «Ή απλώς επειδή φωνάζει µία
συγκεκριµένη κατηγορία εµείς από συνήθεια ακούµε µόνο αυτούς που φωνάζουν και αδιαφορούµε για τους άλλους; Εκτός
και αν πιστεύουµε σε ένα νέο αξίωµα στα πολιτικά και οικονοµικά
πράγµατα ότι µπορεί το κράτος να λειτουργήσει χωρίς έσοδα
και ότι τα ασφαλιστικά ταµεία µπορούν να λειτουργήσουν και να
δίνουν συντάξεις χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Εµείς δεν
έχουµε βρει µέχρι τώρα απάντηση σε µία τέτοια προσέγγιση.
Εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι για να µπορέσει το κράτος να
παράσχει υπηρεσίες και για να µπορέσουν τα ασφαλιστικά ταµεία να δώσουν συντάξεις θα πρέπει να έχουν έσοδα, διαφορετικά δεν θα υπάρχει σύστηµα».
Δικά σας λόγια δεν είναι αυτά, κύριε Χατζηδάκη; Τα πιστεύετε
τελικά, ναι ή όχι; Πιστεύετε, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να στερήσετε
τα δηµόσια έσοδα από τις εισφορές του µεροκαµατιάρη, ο
οποίος για να πάρει άδεια θα πρέπει να στερήσει, βέβαια, το
γάλα από τα παιδιά του το οποίο το στερήσατε στους Έλληνες
πολίτες. Αφού τα πιστεύετε γιατί χαρίζετε τις ασφαλιστικές εισφορές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αναστείλατε την είσπραξη βεβαιωµένων απαιτήσεων του δηµοσίου έναντι αυτού και
κάθε άλλου συνυπόχρεου µε αυτό προσώπου;
Στις 25 Απριλίου λέγατε αυτά τα οποία πριν από λίγο σας διάβασα. Και στις 30 του ίδιου µήνα, πέντε µέρες µετά, καταθέτετε
την τροπολογία 1435/47 του νοµοσχεδίου «Απλούστευση της
αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας».
Είναι το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε τώρα στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου.
Στην αιτιολογική, λοιπόν, έκθεση αναφέρετε: «Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µέχρι και την 31.Αυγούστου 2014 επιχειρείται η προσωρινή διευκόλυνση της συνέχισης λειτουργίας
του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών µε τη µη υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας και αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό
δηµόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ή
επικουρικής ασφάλισης για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές
που κατά τις γενικές και ειδικές διατάξεις απαιτείται η προσκόµιση αυτών, όπως για παράδειγµα προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας για την
είσπραξη χρηµάτων κ.λπ.».
Και συνεχίζετε: «Με την ίδια ρύθµιση ορίζεται ότι κατά το ίδιο
µεταβατικό χρονικό διάστηµα δεν επιτρέπεται η διενέργεια
πάσης φύσης συµψηφισµού σε βάρος του ΟΜΜΑ σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.356/1974 ή κάθε άλλη κείµενη
διάταξη που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του ελληνικού δηµοσίου ή των ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισµών
κατά του ΟΜΜΑ. Αναστέλλονται οι κατά του ΟΜΜΑ και κάθε
άλλου συνυπόχρεου µε αυτόν προσώπου πάσης φύσεως κατά
τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείµενη διάταξη πράξεις διοικητικής ή
αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου που προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, ενώ ειδικά για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου του λογαριασµού
Κεφάλαιο Ασφαλίσεων Χρηµατοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου δεν υπολογίζονται ούτε τόκοι
και πρόστιµα σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.356/1974».
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Μπορείτε να µας απαντήσετε γιατί χαρίζετε ασφαλιστικές και
φορολογικές εισφορές, τόκους, πρόστιµα και βεβαιωµένες απαιτήσεις του δηµοσίου στους ιδιοκτήτες του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών και έρχεστε και κυνηγάτε τους κατατρεγµένους πωλητές
και όσους ασχολούνται µε το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές
αγορές;
Να αφήσετε τις δικαιολογίες ότι δεν τα χαρίζετε και ότι θα
είναι προσωρινή η ρύθµιση και ότι από τον Σεπτέµβριο θα το εισπράξετε. Τα έχουµε ξανακούσει, σας έχουµε µάθει. Στο τέλος
Αυγούστου θα φέρετε µια άλλη τροπολογία παράτασης της αναστολής για έξι µήνες, µετά για ένα χρόνο και πάει λέγοντας. Είναι
το ίδιο το Μέγαρο Μουσικής στο οποίο βέβαια εγκρίνατε την επιχορήγηση 3.000.000 ευρώ, όπως προκύπτει από απάντηση που
δόθηκε σε ερώτηση που κατατέθηκε από τη Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κ. Ξουλίδου.
Μας είπατε ότι οι παραγωγοί και οι έµποροι των λαϊκών φωνάζουν και εσείς δεν ενδίδετε στις φωνές. Το Μέγαρο Μουσικής
πώς κατάφερε να σας πείσει; Αθόρυβα; Η τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, φέρει την υπογραφή σας. Τελικά τι πιστεύετε, ότι όλοι
πρέπει να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους πάση θυσία ή ότι
άλλοι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να πληρώνουν και άλλοι
όχι; Τι ισχύει τελικά απ’ όλα αυτά; Τα λόγια σας ή η υπογραφή
σας, κύριε Υπουργέ;
Υπάρχει ακόµα µία ενέργεια η οποία δύναται να σας σώσει, να
σώσει την αξιοπρέπειά σας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους
τους οποίους καταστρέφετε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Να αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο καταστροφής των λαϊκών αγορών και
των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται µε το υπαίθριο εµπόριο.
Εάν δεν το αποσύρετε, θα δυσκολευτούµε να πιστέψουµε ότι
πρόκειται για απλή σύµπτωση πως ευνοείτε έναν οργανισµό του
οποίου οι ιδιοκτήτες σχετίζονται άµεσα µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Θα δυσκολευτούµε να πιστέψουµε πως πρόκειται για
σύµπτωση ότι τα επιχειρήµατα περί µαφίας και ανοµίας που χρησιµοποιούσαν οι Βουλευτές σας, οι εισηγητές σας για να υπερασπιστούν τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, υιοθετήθηκαν αυτούσια
από τους συστηµικούς δηµοσιογράφους και από τα συστηµικά
µέσα µαζικής προπαγάνδας τα οποία διαθέτετε.
Όχι µόνο τα δηµοσιογραφικά σας παπαγαλάκια υιοθέτησαν τα
αυθαίρετα συµπεράσµατα των Βουλευτών σας στις επιτροπές,
αλλά έντυναν µε πλάνα αρχείου στιγµών έντασης και αναποδογυρίσµατος πάγκων τα σχόλιά τους για να κατασυκοφαντήσουν
την ειρηνικότατη εκδήλωση διαµαρτυρίας των ατόµων που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, των ανθρώπων οι οποίοι
µοίραζαν τρόφιµα σε αυτούς που η πολιτική της ανούσιας λιτότητας, που ακολουθείτε, έχει εξαθλιώσει.
Σε αυτά τα µέσα προπαγάνδας βασίζεστε για να µείνετε βέβαια γραπωµένοι στην εξουσία και στην ανικανότητα ορισµένων
Βουλευτών σας να διαβάζουν και να κρίνουν.
Μάλιστα κάποιοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και γόνοι
ιδιοκτητών εκδοτικών συγκροτηµάτων, φτάνουν και σε σηµείο
βέβαια να µπερδεύουν την εργατική Πρωτοµαγιά µε ψητές γαλοπούλες και σκαλιστές κολοκύθες –«όπως Αµερική», που έλεγε
και µια παλιά διαφήµιση.
Δεν γνωρίζει, βέβαια, τι έγινε το 1936 στη Θεσσαλονίκη, ας
διαβάσει κάτι µπας και µάθει τι έγινε το 1936 σε αυτήν τη χώρα.
Αυτοί ψηφίζουν ό,τι τους φέρνετε. Από τη µία διατάξεις εξαντλητικών ποινών για τους ανθρώπους του υπαίθριου εµπορίου και
από την άλλη απαλλαγή των ποινικών ευθυνών των µελών του
ΤΑΙΠΕΔ και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας το
οποίο, ως µέγιστη επιτυχία βέβαια κατά τον κ. Στουρνάρα, αγοράζει µετοχές της Eurobank προς 1,57 ευρώ ανά µετοχή και πουλάει το 66% προχθές σε θεσµικούς επενδυτές τζάµπα έναντι του
0,31 ευρώ ανά µετοχή σε µια τράπεζα που ανακεφαλαιοποιήθηκε
το 2013 στις πλάτες του ελληνικού λαού κατά 100% µε δηµόσιο
χρήµα. Και ο κ. Λάτσης έφυγε νύχτα από τη χώρα χωρίς να δώσει
και να καταβάλει ούτε 1 ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή της.
Απαλλάσσετε τη ΛΑΡΚΟ µε τροπολογία στο νοµοσχέδιο για
τους πλειστηριασµούς, όταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ο κ. Καπερνάρος, ο κ. Κουίκ και εγώ η ίδια καταθέσαµε στον Άρειο Πάγο
µηνυτήρια αναφορά για την κακοδιαχείριση, την ίδια στιγµή που
εξαντλείτε την αυστηρότητά σας στους µεροκαµατιάρηδες του
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υπαίθριου εµπορίου. Φροντίζετε τάχα για το δηµόσιο συµφέρον
αποµυζώντας και εκβιάζοντας τους µικροέµπορους και την ίδια
στιγµή χαρίζετε εκατοµµύρια στον κ. Σάλλα και στην Τράπεζα
Πειραιώς µε το άρθρο 168 του προχθεσινού νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµικών και χιλιόµετρα αιγιαλού σε ξενοδοχεία
µε το άρθρο 171 του ίδιου νοµοθετήµατος για την εποπτεία των
τραπεζών.
Αποτελεί πράξη πολιτικής αλητείας ο επαγγελµατικός αφανισµός των ανθρώπων του υπαίθριου εµπορίου, οι οποίοι µατώνουν τα χέρια τους κουβαλώντας καφάσια αξηµέρωτα για να
γεµίσουν µισό τετραγωνικό πάγκο και να πουλήσουν τα λιγοστά
τους προϊόντα στο κρύο, τη βροχή, το λιοπύρι και τον καύσωνα.
Η αυθαίρετη µείωση των εµποροπανηγύρεων από επτά σε τρεις
ή πέντε µέρες ή ο αποκλεισµός των υπαίθριων πολιτών βιοµηχανικών προϊόντων χωρίς να υπάρχει λόγος δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτή από κανένα σώφρονα και λογικό άνθρωπο.
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, και ενώ σχεδόν όλο το νοµοσχέδιο αναφέρεται στους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, των οποίων το έργο εκθειάζατε βέβαια στις
συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής, φέρνετε τροπολογία και
τις καταργείτε. Άκουσον-άκουσον! Με τροπολογία τροποποιείται,
όχι βέβαια η υπάρχουσα διάταξη νόµου, αλλά στην ουσία όλο το
νοµοσχέδιο το οποίο κατατίθεται. Πραγµατικά βλέπουµε την τροπολογία 1433/45 και δεν µπορούµε να πιστέψουµε στα µάτια
µας.
Για όλους, λοιπόν, τους ανωτέρω λόγους οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, επί των άρθρων, επί των τροπολογιών. Τέτοια νοµοθετήµατα δεν θα τα
ψήφιζε ούτε ο πιο αδιάβαστος εκ των συναδέλφων. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουµε τους ανθρώπους και τις οικογένειες που ζουν από το υπαίθριο εµπόριο µε κάθε τρόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δίκιο. Είναι αυτοί τους οποίους
πάτε να καταστρέψετε αυτήν τη στιγµή και είναι αυτοί οποίοι θα
σας δώσουν την απάντησή τους θεσµικά όταν έρθει η ώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μίχος, ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Παρατηρούµε τον τελευταίο καιρό την Κυβέρνηση να βρίσκεται πραγµατικά σε έναν νοµοπαρασκευαστικό πυρετό µε νοµοσχέδια, τροπολογίες και ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής.
Καταθέτει η ίδια, τροποποιεί διατάξεις και καθ’ υπαγόρευση των
εντολέων της περνάει µέτρα για σηµαντικά εθνικά ζητήµατα µε
παράνοµες διαδικασίες και µειωµένες απαρτίες αλλοιώνοντας τη
λαϊκή κυριαρχία. Είναι φανερό ότι τα φερέφωνα των ξένων ανθελληνικών δυνάµεων αγωνιούν να ολοκληρώσουν το έργο για
το οποίο κλήθηκαν. Αντιλαµβανόµενοι την αδυναµία τους να
πρωταγωνιστήσουν στον πολιτικό σκηνικό της επόµενης µέρας,
βλέποντας ότι θα χάσουν τη νοµιµοποίηση να κυβερνούν, επισπεύδουν όλες τις διαδικασίες.
Δεκαπέντε και σήµερα. Θα κρίνει ο ελληνικός λαός.
Μέσα σε αυτήν τη λογική, λοιπόν, επεµβαίνουν βιαίως στη λειτουργία ενός από τους εναποµείναντες κοινωνικούς θεσµούς της
ελληνικής κοινωνίας, ο οποίος λειτουργεί οµαλά επί έτη και καλύπτει αφ’ ενός πάγιες ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού, προσφέρει στους δεινοπαθούντες Έλληνες φθηνά προϊόντα και
βασικά αγαθά διατροφής και αφ’ ετέρου προσφέρει θέσεις εργασίας.
Διατηρείται, θα λέγαµε, µια ισορροπία σε ένα κοµµάτι της κοινωνίας, εκεί που ακόµα δεν έχει φθάσει η στρεβλή πολιτική των
µνηµονίων των Κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ή,
για να ακριβολογούµε, δεν είχε φθάσει.
Το παρόν νοµοσχέδιο κατακερµατίζει και επιφέρει πολλαπλά
τραύµατα, εάν θέλετε, σε αυτόν τον ιστό που λέγεται λαϊκή
αγορά. Δεν αντιλαµβανόµαστε, γιατί από τη στιγµή που οι ίδιοι
οι πωλητές, οι παραγωγοί και οι έµποροι των λαϊκών αγορών
αποδέχονται το υφιστάµενο καθεστώς µε τις συγκεκριµένες θέ-
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σεις και εναντιώνονται µάλιστα σε ενδεχόµενη τροποποίηση, η
Κυβέρνηση επιµένει να παρουσιάζει ως βελτιωτικές τις διατάξεις.
Όχι µόνο δεν δίνετε κίνητρα στους νέους αγρότες για να ασχοληθούν µε το εµπόριο, αλλά εσείς ανοίγετε το δρόµο στα µονοπώλια και θέλετε στο περιθώριο τους παραγωγούς και τους
εµπόρους, επιβάλλοντάς τους εξαντλητικά και αναποτελεσµατικά πρόστιµα. Με την πολιτική σας αποδεικνύετε πως εκδικείστε
τον ελληνικό λαό, το βιοπαλαιστή που µοχθεί για να εξασφαλίσει
τα προς το ζην.
Είναι αυτονόητο ότι η κοινωνία οφείλει να λειτουργεί και να
δρα σε ένα πλαίσιο ευνοµίας και τάξης. Ωστόσο, οι νοµοπαρασκευαστές πρέπει να εξετάζουν εάν οι κυρώσεις και οι ποινές
που επιβάλλονται είναι ικανές να σωφρονίσουν και αν πράγµατι
είναι ανάλογες του αδικήµατος που τελείται κάθε φορά. Δεν νοείται να εξαλείφεται το αξιόποινο κακουργηµάτων, να παραγράφονται εγκλήµατα και να χάνει το ελληνικό δηµόσιο εκατοµµύρια
από επιχειρηµατίες που παρανοµούν και το καταληστεύουν. Δεν
µπορεί η Κυβέρνηση να χαρίζει «θαλασσοδάνεια» και από την
άλλη να εξαντλεί όλη την αυστηρότητά της στον Έλληνα µεροκαµατιάρη. Τον εξαθλιώνετε και προετοιµάζετε το έδαφος για τις
ξένες εταιρείες. Και εδώ παντού οι πολυεθνικές εταιρείες! Δεν
θα αφήσουν τίποτα! Όλα δώστε τα, µην αφήσετε τίποτα! Γι’ αυτό
σας έχουν βάλει.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες φορολογούµενοι. Αντί να κυνηγάτε αυτούς, είναι προτιµότερο να πατάξετε το παρεµπόριο
που οργιάζει στην κυριολεξία στην Πατησίων και σε άλλες περιοχές της πατρίδας µας, όπως στον Πειραιά, αλλά και στην
επαρχία πάρα πολύ, από λαθροµετανάστες.
Συγχωρέστε µε, όµως, λησµόνησα πως στην Ελλάδα της πασοκονεοδηµοκρατίας, εάν καταγγείλεις για παράνοµη δράση αλλοδαπό, κινδυνεύεις να βρεθείς κατηγορούµενος ως µέλος
εγκληµατικής οργάνωσης, όπως και η εκποµπή που µου «έστησε» ο κ. Σρόιτερ για τα παζάρια στη βόρειο Εύβοια. Εξήντα ήταν
λαθραίοι. Δεν είχαν τίποτα, ούτε χαρτιά! Εκτός από τα παραστατικά και τις µηχανές, δεν είχαν τίποτα. Κατά τα άλλα, φταίγαµε
εµείς, οι κακοί χρυσαυγίτες!
Για του λόγου το αληθές, για να πούµε ποιες είναι οι βασικές
αρχές της δηµοκρατίας, ξεχνάτε πολλά πράγµατα. Ξεχνάτε
ποιος έφτιαξε τις λαϊκές αγορές, το οκτάωρο, την Κυριακή αργία,
το κατώτατο ηµεροµίσθιο, την υποχρεωτική διαιτησία, τις υποχρεωτικές άδειες, την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ, την απαγόρευση εργασίας ανηλίκων. Δεν τολµά κανείς εδώ µέσα να
µιλήσει για τον Ιωάννη Μεταξά. Ό,τι έφτιαξε αυτός από το 1936
έως το 1940 τα γκρεµίζετε εσείς. Δεν θα αφήσετε τίποτα!
Ο άνθρωπος ο οποίος επινόησε τη νέας µορφής χωροθέτηση
µάλλον δεν έχει πάει ποτέ σε λαϊκή αγορά. Γιατί, εάν είχε επισκεφθεί έστω και µία φορά λαϊκή αγορά, θα παρατηρούσε πως όλοι
απευθύνονται σε συγκεκριµένους παραγωγούς και εµπόρους και
µαζί τους έχει χτιστεί µία σχέση εµπιστοσύνης. Σε εσάς, όµως,
κύριε Υπουργέ, σας τα φέρνουν όλα στα σπίτι. Έχετε την οικονοµική άνεση, στέλνετε το αυτοκινητάκι και παίρνετε τις παραγγελίες, τα παίρνετε και βιολογικά και δεν κάνετε τίποτα, γυρίζετε
στο σπίτι σας και τα βρίσκετε όλα καλοµαγειρεµένα. Τρώτε και
δίνετε εντολές για το πώς θα εξαθλιώσετε την πατρίδα µας!
Όλο αυτό τώρα ανατρέπεται και πρέπει ο αγοραστής να ψάχνει σε ποια θέση είναι ο πωλητής, αν κληρώθηκε, που πρακτικά
σε βάθος σηµαίνει τη µείωση της σταθερής του πελατείας. Αν
εσείς αυτό το χαρακτηρίζετε εκσυγχρονισµό, εµείς το ονοµάζουµε απαξίωση.
Για τους δήµους και το φορολογικό θα µιλήσω τη Δευτέρα.
Στις άδειες ζητάτε φορολογική ενηµερότητα, που δεν µπορούν να έχουν όλοι. Οπότε, ποιοι θα ελέγχουν τις άδειες; Οι δικοί
σας. Θα παίρνουν πολλές, θα τις νοικιάζουν και θα κονοµάνε τα
διπλά και τα τριπλά, χωρίς να κάνουν τίποτα. Θα κάθονται σε µια
καρέκλα και οι περισσότερες άδειες θα δίνονται σε λαθροµετανάστες, που δεν πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δηµόσιο και
θα πληρώνουν και λίγο παραπάνω την άδεια. Οπότε, εξαθλιώνετε
τα πάντα και εκεί. Και µην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολύτεκνοι, που δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όµως, και σε
αυτούς ξεπάτωµα, µην αφήσετε τίποτα!
Μιλάτε για κληρώσεις κάθε χρόνο. Πώς θα γίνονται οι κληρώ-
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σεις κάθε χρόνο; Ανέφερα και πριν ότι ο καθένας ξέρει πού θα
πάει. Οι θέσεις-φιλέτα πάντα πάνε σε συγκεκριµένους ανθρώπους.
Λέτε ότι για τον ανταγωνισµό θα βάλετε όλους τους παραγωγούς µαζί. Πώς θα γίνει αυτό; Τόσα χρόνια δεν λειτουργούν καλά
οι λαϊκές αγορές; Τώρα εσείς βρήκατε να φέρετε το ίσο;
Τόσα χρόνια πάνε στραβά όλα, εσείς θα τα φτιάξετε όλα. Μάλλον θα τα ξεπατώσετε όλα. Εκεί θα πέσουν µαχαιρώµατα, κύριε
Υπουργέ, δεν θα µείνει τίποτα.
Έχουν δοθεί για ενοικίαση άδειες σε Πακιστανούς, σε Αλβανούς και σε διάφορους άλλους, όπως ανέφερα και πριν, χωρίς
ταµειακές µηχανές, χωρίς τιµολόγια, χωρίς τίποτα. Δεν έχει
φθορά εκεί το ελληνικό δηµόσιο; Παίρνει λεφτά από αυτούς; Δεν
νοµίζω αλλά εκεί χάρισµα, γιατί είναι ψηφοφόροι σας. Οι περισσότεροι Έλληνες σας έχουν καταλάβει.
Προσπαθείτε να διχάσετε τους επαγγελµατίες και να µην
έχουν δύναµη, οπότε να τους εξαφανίσετε τελείως. Αυτό είναι
το σχέδιό σας, ο διχασµός. Γιατί αν όλοι οι επαγγελµατίες είναι
ενωµένοι, έχουν µεγάλη δύναµη και εσάς δεν σας βολεύει αυτό
το πράγµα. Οι επαγγελµατίες τα πάντα τα αγοράζουν από παραγωγούς, οπότε είναι διπλή η ζηµιά. Παθαίνει και ο επαγγελµατίας, παθαίνει και ο παραγωγός. Το ξέρουµε και από τα άλλα
νοµοσχέδια ότι και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος είναι υπό εξαφάνιση, όπως και όλοι οι µικροµεσαίοι. Όπως και οι φορτηγατζήδες, όπως και οι ταξιτζήδες, όπως οι πάντες.
Θέλετε να καθαρίσετε, λέτε, τις κλίκες. Το θέµα είναι, όµως,
ότι και µε τις κλίκες ερχόσαστε σε επαφή. Οι κλίκες είναι δικές
σας. Η µαφία των λαϊκών αγορών είναι δική σας, πώς θα τους
εξαφανίσετε; Τόσα χρόνια εσείς τους συντηρείτε. Έχουν γίνει
άπειρες καταγγελίες. Έχω πάει προσωπικά ο ίδιος σε πάρα
πολλά παζάρια και πάρα πολλοί ξέρετε τι µου λένε; «Μη µιλάς
καθόλου, δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη, δικοί τους είναι όλοι».
Πέφτουν χοντρές µίζες πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, αν βάλουµε
τα παζάρια και τις λαϊκές αγορές σε όλη την Ελλάδα. Τουµπεκί
εκεί, δεν µιλά κανένας.
Πρόστιµα από 1.000 έως 5.000 ευρώ και οι λαθροµετανάστες
τίποτα. Ανοίγουν τα βροµοσέντονά τους, τίποτα και περνάει ο
άλλος από τον Έλληνα και για ένα φύλλο µαρουλιού που είναι
κάτω ή επειδή έχει τη γυναίκα του και τον βοηθάει δίπλα στον
πάγκο, του βάζει πρόστιµο. Ο λαθροµετανάστης τίποτα! Γιατί, οι
Έλληνες τι είναι κύριε Υπουργέ; Πολίτες Β’ ή Γ’ κατηγορίας; Πώς
την έχετε δει µε τους Έλληνες; Γιατί δεν βγαίνετε στα ίσα να
τους πείτε «δεν σας θέλουµε, θέλουµε τους λαθροµετανάστες».
Όπως και ο Σρέντερ στη Γερµανία τη δεύτερη φορά που βγήκε,
βγήκε από τους Τούρκους, έτσι και εσείς τους θέλετε αυτούς,
γι’ αυτό.
Πριν από λίγες ηµέρες, ο Υφυπουργός Εµπορίου κ. Σκορδάς
µίλησε µε κάποιους φορείς από τους ανθρώπους που πηγαίνουν
στις εµποροπανήγυρεις, για την κατάργηση των επτά ηµερών
στα παραδοσιακά παζάρια, του πενθηµέρου στα θρησκευτικά
παζάρια. Η απόφαση φυσικά είναι από µία έως τρεις µέρες, µία
ηµέρα µε δύο. Έχετε σκεφθεί τι έξοδα έχει ο κάθε επαγγελµατίας από αυτούς, να βάλει βενζίνη, να πληρώσει διόδια, για να
πάει να πουλήσει την πραµάτεια του και να βγάλει ένα µεροκάµατο; Αυτό δεν το σκέφτεστε καθόλου.
Η απάντηση του κ. Σκορδά ξέρετε ποια ήταν; Δεν µε ακούτε.
Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του κ. Σκορδά; Γιατί πρέπει να τα
λέµε. Αφήστε την κουβέντα για λιγάκι να µε ακούσετε. Αφήστε
την κουβέντα να µε ακούσετε λιγάκι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ξέρω τι είναι. Μη φοβάστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Θυµάστε τι τους είπατε; Να πάτε στο Μall
και να βρείτε θέσεις και αν δεν βρείτε στο Μall, να αγοράσετε
δικές σας. Δεν είναι Λάτσηδες, ούτε µασόνοι, να έχουν λεφτά
στην τσέπη και να έχουν τη στήριξή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Μη λέτε ψέµατα. Θα σας τιµωρήσει ο θεός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Δεν λέµε ψέµατα. Εσάς θα τιµωρήσει ο
θεός και µε το παραπάνω. Έρχεται η ώρα σας και πολύ σύντοµα.
Πολύ σύντοµα! Και θα ακούσετε πολλά την άλλη Τετάρτη, που
θα έχω την άρση της βουλευτικής µου ασυλίας. Μη νοµίζετε ότι
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φοβόµαστε. Γι’ αυτό είµαστε εδώ µέσα. Και να ξέρετε κάτι. Ήρθαµε για να µείνουµε και θα µείνουµε. Να το έχετε υπ’ όψιν σας.
Εκτός από αυτό, θα έχουµε αλλαγή στα ήθη και στα έθιµά µας.
Μιλάτε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη; Εδώ θα έχουµε κατάργηση. Κατάργηση ενός κλάδου µε χιλιάδες εργαζόµενους. Δεν
εξυπηρετείται κανένα συµφέρον του κράτους µας και του λαού
µας, παρά µόνο των πολυεθνικών, όπως ανέφερα και πριν. Όλα
δόσιµο, σκούπα. Θα σας µιζάρουν κιόλας και θα βάλετε και κάτι
παραπάνω στην τσεπούλα σας. Δεν είναι τίποτα, µαθηµένοι είµαστε. Τόσα χρόνια σας έχουµε φάει στη µάπα εδώ µέσα.
Άλλο ένα χτύπηµα, λοιπόν, στη µεσαία τάξη και στους επαγγελµατίες και επιπλέον άλλο ένα πολύ µεγάλο χτύπηµα στην πολιτιστική µας κληρονοµιά. Σκοπός σας είναι να βοηθήσετε τις
ξένες εταιρείες, να βουλιάξετε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
να µας κάνετε υποτακτικούς. Όλους τους θέλετε υποτακτικούς
και εσείς και αυτοί που σας δίνουν τις εντολές. Οι Ευρωπαίοι, οι
αρχισιωνιστές, οι Αµερικανοί, οι πάντες. Αµ, δεν πρόκειται. Ο Έλληνας το κεφάλι το έχει ψηλά και θα το έχει ψηλά.
Όπως σας είπα για τους δήµους και για το φορολογικό θα µιλήσω την επόµενη Δευτέρα που θα συνεχίσουµε τη συζήτησή
µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Μίχο.
Ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Θωµάς
Ψύρρας έχει τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, θα αναφέρω
ότι η λαϊκή αγορά ως θεσµός καθιερώθηκε το 1929 από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο.
Το βασικό πρόβληµα του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, που
δεν έχει απαντηθεί είναι το εξής: ποια είναι η βασική στόχευσή
του; Διότι δεν µπορώ να δεχθώ ούτε την επιχειρηµατολογία περί
κωδικοποίησης ούτε, από την άλλη πλευρά, τον συνωµοσιολογικό ψίθυρο περί διατεταγµένης εξυπηρέτησης των σούπερ µάρκετ. Βεβαίως, ως αφορµή η Κυβέρνηση προβάλλει την έκθεση
του ΟΟΣΑ. Αλλά και πάλι, η έκθεση θίγει µεν το ζήτηµα του εµπορίου αλλά δεν ορίζει πιεστικά χρονικά περιθώρια ειδικά για τις
λαϊκές.
Η αιφνιδιαστική κατάθεση του νοµοσχεδίου είχε ως αποτέλεσµα σχεδόν να µην προηγηθεί διαβούλευση. Το νοµοσχέδιο είχε
αναρτηθεί µόνο για έξι µέρες για διαβούλευση. Κατατέθηκε µέσα
στο Πάσχα, τη Μεγάλη Πέµπτη. Δυστυχώς και πάλι η Κυβέρνηση
έδειξε πώς αντιλαµβάνεται τη διαβούλευση, τη θεωρεί ως µια
διεκπεραιωτική διαδικασία, περίπου ως χάσιµο χρόνου.
Παράλληλα µε την ελλειµµατική διαβούλευση, οι συντάκτες
του νοµοσχεδίου δεν κατανόησαν την ιδιαίτερα πολύπλοκη φύση
των λαϊκών αγορών. Δεν συνειδητοποίησαν τη µεγάλη ποικιλία
προϊόντων που πωλείται σε αυτές, γεγονός που θέτει σύνθετα
και αλληλοεπηρεαζόµενα ζητήµατα συντήρησης, εφαρµογής κανόνων υγιεινής, συµµόρφωσης µε οδηγίες και κανόνες, προβλήµατα υποδοµών και εγκαταστάσεων, ζητήµατα που αφορούν την
οργάνωση και τη χωροθέτηση κ.λπ..
Δεν συνειδητοποίησαν ποιοι ακριβώς -και φάνηκε πολλές
φορές µέσα στην επιτροπή- είναι οι άνθρωποι των λαϊκών, ποιες
σύνθετες εργασιακές µορφές είναι δυνατόν να αναπτύσσονται
εκεί. Διότι βεβαίως δεν είναι µόνο οι παραγωγοί και οι επαγγελµατίες οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές αγορές.
Δεν συνειδητοποίησαν επακριβώς τι σηµαίνει η άδεια και ποια
η σχέση της µε το πρόσωπο και τη θέση που κατέχει κάποιος σε
µια λαϊκή. Δεν συνειδητοποίησαν τις ιδιαιτερότητες και την πολυµορφία των λαϊκών αγορών, των πολλών τοπικών λαϊκών αγορών, που εξαρτώνται απ’ τις τοπικές συνήθειες, την παράδοση,
τον καιρό, το οδικό δίκτυο, το γεωγραφικό ανάγλυφο, την εποχικότητα της παραγωγής στη διάθεση των προϊόντων.
Οφείλω να πω επίσης το εξής, επειδή συνοµίλησα µε πολλούς
παραγωγούς και επαγγελµατίες των λαϊκών από διαφορετικές
περιοχές, ο καθένας τους κατέθετε αυτό που ήξερε σε γενικές
γραµµές για τη δική του την περιοχή και µάλιστα θεωρούσε ότι
αυτό ήταν και ο γενικός κανόνας. Συνεπώς, πολλές από τις προτάσεις τους είχαν επιµέρους σηµασία αλλά δεν κάλυπταν το σύ-
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νολο της χώρας.
Από την άλλη, δεν λήφθηκε υπ’ όψιν η πλευρά των καταναλωτών, λες κι αυτοί δεν έχουν λόγο και δεν τους αφορά το ζήτηµα.
Οι Έλληνες όµως -και πρέπει να το πούµε- έχουν συνηθίσει να
εµπιστεύονται τη λαϊκή και τους ανθρώπους της, η οποία δεν
είναι µόνο ένας τόπος για να κάνει κάποιος τα ψώνια του αλλά
ταυτόχρονα είναι περίπατος και χώρος κοινωνικής επαφής. Συνεπώς, η λαϊκή είναι ένας θεσµός µε ρίζες και δεν είναι δυνατόν
να αντιµετωπίζουµε την οποιαδήποτε θεσµική παρέµβαση µόνο
µε τεχνικούς και οικονοµικούς όρους.
Αυτά τα δύο προβλήµατα, δηλαδή η πολυπλοκότητα του ζητήµατος και η έλλειψη διαβούλευσης µε εργαζοµένους και καταναλωτές, δηµιούργησαν ένα προβληµατικό νοµοσχέδιο, το
οποίο δίνει µεν τη γενική εντύπωση ότι επιχειρεί να βάλει τάξη
αλλά στην πραγµατικότητα συµβάλλει στη δηµιουργία µιας χαοτικής κατάστασης και θα το δούµε αν ψηφιστεί και αν εφαρµοστεί.
Αν αυτό το συνδυάσουµε µε την έλλειψη ενός νόµου-πλαισίου
για την εµπορία των αγροτικών προϊόντων, στον οποίο θα εντάσσονταν και οι λαϊκές αγορές, το στάσιµο και το πλανόδιο εµπόριο
προϊόντων, αντιλαµβανόµαστε ότι η βιασύνη µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από όσα επιχειρεί να λύσει.
Παρενθετικά, σηµειώνω για το κουβάρι που µπορεί να προκύψει. Πώς για παράδειγµα να ξεχωριστούν τα «farmers’ market»
του κ. Τσαυτάρη, από τις ιδιωτικές υπαίθριες αγορές που νοικιάζουν πάγκους και πιθανώς να ενταχθούν στους οργανωµένους
υποδοχείς δραστηριοτήτων και θα διαχωριστούν από τις λαϊκές
ή τις αγορές βιολογικών προϊόντων; Σε ένα χρόνο ήρθαν τρία,
ουσιαστικά, νοµοσχέδια για τις λαϊκές αγορές. Η ασυντόνιστη
πολυνοµία πλέον µπορεί να γίνεται επικίνδυνη.
Για να κατανοήσουµε τη συνθετικότητα και τις ιδιαιτερότητες
των προβληµάτων, κύριε συνάδελφε, θα αναφέρω µια σειρά από
περιπτώσεις.
Ένα παράδειγµα είναι το εξής. Έχουν ερωτηθεί οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, αν πράγµατι µπορούν από την
1η Αυγούστου να ανταποκριθούν και να αναλάβουν τις αρµοδιότητες των καταργούµενων οργανισµών λαϊκών αγορών; Και αν
όχι, τι θα συµβεί; Μπορεί η Περιφέρεια της Αττικής, να ασκεί εποπτεία διακοσίων εξήντα λαϊκών αγορών που υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο, µε ογδόντα δύο υπαλλήλους;
Δεύτερο παράδειγµα, άλλης τάξης. Σκεφτείτε εργαζόµενους
στη βόρεια Ελλάδα, παραδείγµατος χάριν στη Φλώρινα, µε ενάµιση και δύο µήνες χιόνι, όπου δεν µπορεί να λειτουργήσει η
λαϊκή αγορά. Ωστόσο, ο εργαζόµενος πρέπει να πληρώνει 980
ευρώ ασφαλιστικές εισφορές και µε το νέο φορολογικό καθεστώς να φορολογηθεί µε το 26% συν την προκαταβολή του
φόρου που θα κληθεί να υποβάλει για το 2014. Είναι δυνατόν
αυτός ο άνθρωπος, να εξασφαλίσει φορολογική ενηµερότητα;
Τι θα γίνει, λοιπόν; Θα τον πετάξουµε, τιµωρώντας τον, έξω από
το επάγγελµα;
Τρίτο παράδειγµα. Σε µια µεγάλη λαϊκή αγορά, τοποθετούνται
-για αυτούς που ξέρουν και επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές- τα
ψαράδικα εκεί που δεν ενοχλούν. Επίσης, τοποθετούνται σε διπλανό χώρο τα αυτοκίνητα µε τα ψάρια που δεν ξεφορτώνονται.
Πώς θα συµβεί αυτό αν ακολουθήσουµε τη λογική της τυφλής
κλήρωσης;
Τέταρτο παράδειγµα. Υπάρχουν παραγωγοί, που παρουσιάζονται στις λαϊκές αγορές µόνο για λίγους µήνες το χρόνο, εξαιτίας της εποχικότητας των προϊόντων τους. Τι θα γίνει µε τις
θέσεις τους σε περίπτωση κλήρωσης;
Αντιλαµβάνεται κάποιος ότι η συνθετότητα και η ποικιλία των
περιπτώσεων, δεν λύνεται µε γενικευτικές λογικές λες και η Ελλάδα είναι Ολλανδία. Αν και -για όσους ξέρουν- και εκεί, στην Ολλανδία υπάρχουν πολλές, πλήθος αγορών και µάλιστα µε τις δική
τους ιδιαίτερη και σεβαστή οργάνωση.
Η ΔΗΜΑΡ επιφυλάχθηκε για την Ολοµέλεια, ελπίζοντας ότι ώς
τότε θα είχαµε από την πλευρά του Υπουργείου µια σειρά από
ουσιαστικές βελτιώσεις. Τονίζουµε ότι ναι, µας ενδιαφέρει να αλλάξει η λειτουργία των λαϊκών και για το καλό των καταναλωτών
και για το καλό των παραγωγών και των επαγγελµατιών. Μας ενδιαφέρει να αλλάξει η λειτουργία των λαϊκών αγορών, όµως δεν
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είµαστε διατεθειµένοι να δεχθούµε ένα πλαίσιο που έρχεται πρόχειρα και βιαστικά χωρίς συζήτηση και όσο κάποιος το ψάχνει,
καθηµερινά ανακαλύπτει περισσότερα προβλήµατα και περισσότερες δυσπραγίες.
Από την πρώτη συζήτηση στην επιτροπή, ο Υφυπουργός κ.
Σκορδάς έδωσε κάποιες διευκρινήσεις για την κλήρωση των θέσεων σε παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών. Συµφώνησε
η κλήρωση να γίνεται εφάπαξ και µε το σύστηµα της µετατόπισης κατ’ έτος. Για το διαχωρισµό των θέσεων στις λαϊκές αγορές
είπε ότι ο διαχωρισµός υπάρχει και σήµερα και δεν τους ενοχλεί
στις λαϊκές αγορές και ότι αυτό το πράγµα δεν εµπόδισε τον ανταγωνισµό.
Επίσης, για τα πρόστιµα µάλλον σήκωσε τους ώµους και είπε
ότι δεν εισάγεται κάτι νέο αλλά ότι ακολουθεί ό,τι προβλέπει ο
ισχύων ν.4147. Για την φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
για την ανανέωση της άδειας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να
υπάρξει πιθανώς κάποια µεταβατική περίοδος µέχρι τον Οκτώβριο και πιθανώς µια υποχρέωση φορολογικής ενηµερότητας για
την ανανέωση της άδειας. Για τις άδειες διαβεβαίωσε ότι δεν θα
µειωθούν οι υφιστάµενες άδειες. Όσον αφορά τη διάρκεια των
πανηγυριών, δήλωσε ότι παρατείνεται η διάρκειά τους -αν ο
δήµος επιθυµεί- σε πέντε αντί τρεις ηµέρες.
Η ΔΗΜΑΡ δεν είναι ικανοποιηµένη µε αυτές τις ρυθµίσεις. Δεν
αλλάζουν επί της ουσίας τίποτα και δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για
τα βασικά σηµεία διαφωνίας, όπως φάνηκε και από την παρουσία
των φορέων στην επιτροπή, η ΔΗΜΑΡ επισηµαίνει. Πρώτον, η
κλήρωση δεν είναι αναγκαστικά κακό και ισοπεδωτικό µέτρο.
Μπορεί να υιοθετηθεί ένα µεικτό σύστηµα, να υπάρχει κλήρωση
-και µάλιστα µε παρουσία δικαστικού- όµως µε κριτήρια, όπως η
αρχαιότητα και βεβαίως –κυρίως- η συχνότητα προσέλευσης.
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι, είναι το ζήτηµα κεντρικό. Κάποιοι παραγωγοί έρχονται στη λαϊκή για τέσσερις µήνες, επειδή
έχουν προϊόντα µόνο για αυτούς τους µήνες αλλά προσµετρώνται στο συνολικό όγκο και έτσι βγαίνουν χαµένοι πότε εκείνοι,
πότε οι σταθεροί. Άλλωστε, υπάρχουν παραδείγµατα λαϊκών,
όπου οι εργαζόµενοι δηλώνουν τη θέση που επιθυµούν και αν τη
συγκεκριµένη θέση ζητούν περισσότεροι ή γίνεται κλήρωση ή µε
βάση κάποια κριτήρια, την παίρνει εκείνος που διαθέτει τα περισσότερα.
Δεύτερον, ο διαχωρισµός παραγωγών-επαγγελµατιών, είναι
ένα µέτρο που δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε -άλλωστε,
όντως η σχετική σήµανση ισχύει- και δεν βελτιώνει τον ανταγωνισµό. Προσέξτε, οι µόνοι έµποροι που δεν έχουν παραγωγούς
ως ανταγωνιστές στις λαϊκές, είναι όσοι πουλούν µπανάνες και
ανανάδες.
Όσο για το χωροταξικό διαχωρισµό εντός των ορίων της λαϊκής, να ταυτοποιηθούν δηλαδή οι θέσεις, ούτως ώστε από τη µία
πλευρά να είναι οι παραγωγοί και από την άλλη πλευρά οι επαγγελµατίες δεν εξυπηρετεί επί της ουσίας κάτι. Θα µπορούσε άλλωστε εύκολα να τακτοποιηθεί το ζήτηµα είτε µε το να ταυτοποιηθούν παραγωγοί και επαγγελµατίες ανά οικοδοµικό τετράγωνο είτε µε το να τοποθετούνται απέναντι, στον ίδιο διάδροµο,
δηλαδή από τη µία πλευρά οι παραγωγοί και από την άλλη οι
επαγγελµατίες.
Τρίτον, πιστεύουµε ότι πρέπει να δεσµευτούν οι δήµοι, ώστε
οι θέσεις και ο αριθµός των πάγκων να παραµείνουν σταθεροί
για τρία χρόνια, εκτός και αν βρεθεί συναινετική λύση ανάµεσα
στο δήµο και τους εργαζόµενους στη λαϊκή.
Τέταρτον, η τριµελής επιτροπή πρέπει να ανήκει στο δήµο και
όχι στην περιφέρεια και πρέπει να υπάρξουν σαφή κριτήρια,
ώστε να διασφαλίζονται διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες
για την έκδοση των σχετικών αδειών. Δεν πρέπει η έκδοση των
αδειών να παραµείνει -όπως ξέρουµε ότι συχνά συµβαίνει- µία
ακόµη ψηφίδα στο πελατειακό αλισβερίσι.
Πέµπτον, πρέπει επιτέλους να τεθεί νέο ωράριο λειτουργίας
των λαϊκών. Ενδεικτικά αναφέρω ως παράδειγµα να είναι από τις
10.00 έως τις 16.00, ώστε να προλαβαίνουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στις λαϊκές να κάνουν κι αυτοί τα ψώνια τους και να έχουν
καλύτερες συνθήκες από την αϋπνία και την κούραση που έχουν
σαν µόνιµο σύντροφο αυτοί οι άνθρωποι.
Έκτον, ο παραγωγός και ο επαγγελµατίας, πρέπει να µπορεί
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να µεταφέρει το εµπόρευµά του σε λαϊκές όχι µέσα στην περιφέρεια ή µόνο στις όµορες στην έδρα του αντιπεριφέρειες. Είναι
προτιµότερο να οριστεί συγκεκριµένη χιλιοµετρική απόσταση.
Φυσικά αυτό δεν θα ισχύει για τα νησιά και για την Κρήτη.
Όσον αφορά τα πρόστιµα και τις εξοντωτικές ποινές, βεβαίως,
πρέπει να ακολουθήσουν -όπως λέγεται- τον ισχύοντα ν.4147
αλλά µε µία διευκρίνιση -θα δώσω ένα παράδειγµα- το πρόστιµο
να τίθεται επί της παράνοµης ποσότητας και επί του είδους
αυτής.
Για παράδειγµα, έστω ότι συλλαµβάνεται ένας παραγωγός, ο
οποίος εκτός των άλλων ειδών, πουλάει παντζάρια που δεν τα
έχει δηλώσει στον ΟΣΔΕ. Για το συγκεκριµένο είδος, λοιπόν, και
τη συγκεκριµένη ποσότητα να µπαίνει πρόστιµο δέκα φορές
πάνω από την τιµή που πουλά -για τη συγκεκριµένη, όµως, ποσότητα και το συγκεκριµένο είδος και όχι για όλο τον πάγκο του.
Φυσικά, δεν είναι δυνατόν για ένα µικροπαράπτωµα να κόβεις
το κεφάλι του άλλου και µάλιστα να τον βάζεις φυλακή και να
του αφαιρείς και την άδεια, να του κόβεις το επάγγελµα.
Η ηµέρα, επίσης, που θα γίνεται η λαϊκή σε κάθε δήµο, πρέπει
να καθορίζεται από την περιφέρεια σε συνεννόηση µε τους εργαζόµενους και τους παραγωγούς στις λαϊκές. Γιατί οι όµοροι
δήµοι, καθώς και οι όµορες αντιπεριφέρειες, µπορεί να µη συντονιστούν κι έτσι ουσιαστικά να αποκλείονται παραγωγοί και εργαζόµενοι από το να µετέχουν σε συγκεκριµένες µέρες σε
συγκεκριµένες λαϊκές αγορές, έστω και αν ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.
Επειδή, λοιπόν, δεν είµαστε ικανοποιηµένοι ούτε από το χρόνο
της διαβούλευσης ούτε από τις «λύσεις» που προωθούνται, οι
οποίες παραβλέπουν και τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών λαϊκών
και τις ελληνικές τοπικές ιδιοµορφίες, δεν είµαστε ικανοποιηµένοι ούτε από την πολυνοµία που διαµορφώνεται γύρω από το εµπόριο των αγροτικών προϊόντων ούτε τελικά από τις ρυθµίσεις,
θεωρούµε ότι θα έπρεπε το νοµοσχέδιο να αποσυρθεί, να συζητηθεί ανετότερα και να έρθει ένας πλήρης νόµος-πλαίσιο, ο
οποίος να δίνει πραγµατικές λύσεις.
Προφανώς θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψύρρα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έξω είναι οι παραγωγοί, οι επαγγελµατίες και
είναι ακόµη περισσότεροι από ό,τι προχθές. Διαδηλώνουν ενάντια στο σχέδιο νόµου, που οι ίδιοι γνωρίζουν ότι θα τους εκτοπίσει.
Το ΚΚΕ χωρίς καµµία επιφύλαξη πήρε σαφή θέση ενάντια στο
σχέδιο νόµου, ενάντια σε αυτούς που έρχεται να υπηρετήσει.
Το ΚΚΕ, στηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις τους παραγωγούς,
τους επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών και τους µικροπωλητές.
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου που έχει προτείνει ο ΟΟΣΑ µε
την ονοµαζόµενη «εργαλειοθήκη» και οδηγεί τη συγκέντρωση
της επιχειρηµατικής «πίτας» και των κερδών στις πολυεθνικές,
στους επιχειρηµατικούς οµίλους, καταστρέφοντας τους αυτοαπασχολούµενους και τους µικροπαραγωγούς.
Ήταν εξάλλου αποκαλυπτικός ο κ. Σκορδάς για το ποιον υπηρετεί το σχέδιο νόµου. Ο κ. Σκορδάς είπε στην επιτροπή ότι η
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και το Επιµελητήριο,
ζήτησαν ακόµη και την πλήρη κατάργηση του υπαίθριου εµπορίου. Βάζει µπροστά την ΕΣΕΕ για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
των πολυεθνικών των τροφίµων που θέλουν και αυτό το µερίδιο
της αγοράς των µικροπαραγωγών και των µικροπωλητών, των
µικροεπαγγελµατιών πωλητών στις λαϊκές.
Ναι, οι ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κίνηση
των κεφαλαίων, των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και των εργαζοµένων αλλά και οι όποιοι περιορισµοί υπηρετούν συγκεκριµένες επιλογές του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης. Αυτός ο
δρόµος απαιτεί τις ελευθερίες αλλά και τους περιορισµούς, επίσης, που νοµοθετείτε.
Οι ελευθερίες δεν αφορούν άλλους αλλά τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τα µονοπώλια και οι περιορισµοί αφορούν τους
αυτοαπασχολούµενους, τους πλανόδιους µικροπωλητές, τους
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παραγωγούς και τους πωλητές των λαϊκών αγορών. Αυτή είναι
όλη η πολιτική που εφαρµόζεται κι η οποία είναι σύµφωνη βέβαια
και µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προσαρµογές στην «εργαλειοθήκη», όπως δηλώνετε. Είναι απαίτηση
των µονοπωλιακών οµίλων.
Το ΚΚΕ, µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο, θέλει να τονίσει ξανά
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρική για την πλειοψηφία του
λαού µας. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, είναι αυτό που
απαντά στον πόλεµο ενάντια στο λαό, που µπορεί να συµβάλει
στην ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος, να ανοίξει το δρόµο
για βαθιές αλλαγές προς όφελος του λαού.
Ο κ. Χατζηδάκης, αρέσκεται να λέει ότι οτιδήποτε καινούργιο
φοβίζει. Μάλιστα στη συνεδρίαση, όπως και στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, για να µπορέσει να επιχειρηµατολογήσει πάνω σε
αυτό, αναφέρθηκε στο προηγούµενο νοµοσχέδιο για την κυριακάτικη αργία και είπε «να, εδώ µας ακολουθούν και οι σοσιαλδηµοκράτες της Γαλλίας, οι οποίοι δεν έχουν νοµοθετήσει την
απασχόληση τις Κυριακές και τώρα, εκεί ο αρµόδιος Υπουργός
Τουρισµού µάς ακολουθεί». Ο κύριος Υπουργός είπε ότι και η
Γαλλία θα πρέπει να «ανοίξει» τις Κυριακές.
Σας είπα, κύριε Υπουργέ, και στη συνεδρίαση ότι δεν µας εκπλήσσει αυτή η ταύτιση των απόψεων των δικών σας µε τους σοσιαλδηµοκράτες. Κι εκεί έχουν κυβερνήσει µαζί κι εδώ µαζί
κυβερνάτε και ταυτίζεστε ακόµα και σε αυτό το σχέδιο νόµου
αλλά και σε όλα τα προηγούµενα που πέρασαν και υλοποιούν
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλογές του µεγάλου
κεφαλαίου. Και όπως όλοι ξέρουµε, όλη η κρίση περνά σαν οδοστρωτήρας πάνω από τη ζωή του ίδιου του λαού µας.
Εκφράσατε, κύριε Χατζηδάκη, την έκπληξή σας για την απεργία των λαϊκατζήδων. Τι περιµένατε, δηλαδή; Περιµένατε ότι δεν
θα σας πάρει χαµπάρι όλος αυτός ο κόσµος που βγάζει το µεροκάµατό του κάτω από δύσκολες συνθήκες στις λαϊκές; Περιµένατε ότι δεν θα πάρουν χαµπάρι ότι αυτοί εκτοπίζονται προς
όφελος των πολυεθνικών, των αλυσίδων των τροφίµων;
Εδώ, πρέπει να απολογηθούν κι όλοι αυτοί που κρατούν επιφύλαξη γι’ αυτό το σχέδιο νόµου και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ποιον υπηρετεί, πράγµατι, αυτό το σχέδιο νόµου.
Σε ό,τι µας αφορά, εµείς είπαµε ότι οι παραγωγοί κι οι επαγγελµατίες που είναι στο δρόµο έχουν δίκιο. Κι είναι στο δρόµο
όλοι οι παραγωγοί και οι επαγγελµατίες, κύριε Χατζηδάκη κι
αυτοί που είναι στην πρώτη θέση κι αυτοί που είναι στη µεσαία
θέση και αυτοί που είναι στην τελευταία θέση. Διότι, εδώ, προβάλλεται το επιχείρηµα «µα υπάρχουν παθογένειες». Μα εδώ ο
άλλος πήρε τη θέση. Την κατέλαβε µε το ζόρι; Είπε ο κ. Βλάχος
ότι υπάρχουν µόρια και σήµερα.
Εσείς, λοιπόν, τι θέλετε τώρα; Θέλετε να αλλάξετε το καθεστώς. Όµως, σας λέµε ότι έξω είναι όλοι οι παραγωγοί, όλοι οι
επαγγελµατίες, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στις λαϊκές αγορές.
Χρησιµοποίησε ο κ. Σκορδάς το επιχείρηµα για το παρεµπόριο
και εµείς λέµε ότι το κεφάλαιο είναι αυτό που επιλέγει πως θα
διαθέτει τα προϊόντα του. Μέχρι προχθές έπαιρνε κάποιος τους
µετανάστες µε ένα σεντόνι στην πλάτη και έλεγε «Πουλήστε τα
εµπορεύµατά µου». Οι πολυεθνικές είναι αυτές που έκαναν
αθρόες εισαγωγές εµπορευµάτων από άλλες χώρες και τα διακινούσαν στη χώρα µας. Εσείς βέβαια τότε, επειδή, πράγµατι,
εξυπηρετούνταν οι ανάγκες των πολυεθνικών, δεν κάνατε τίποτα.
Σήµερα πάλι το κεφάλαιο, πάλι αυτές οι πολυεθνικές θέλουν να
αλλάξουν τον τρόπο, θέλουν να ελέγξουν όλη αυτήν τη διαδικασία. Και εσείς πάλι υλοποιείτε αυτές τις επιλογές τους και προβάλλετε σήµερα την ανάγκη το στεγασµένο εµπόριο να ενισχυθεί.
Το νοµοσχέδιο παρουσιάζεται ότι εκσυγχρονίζει τη νοµοθεσία
των λαϊκών αγορών, του υπαίθριου εµπορίου, όµως αυτός ο εκσυγχρονισµός είναι στην ίδια κατεύθυνση της παράδοσης του
µεγαλύτερου µεριδίου και αυτής της αγοράς των λαϊκών, όπου
προσφεύγουν τα λαϊκά στρώµατα επειδή βρίσκουν ποιοτικά και
φτηνά προϊόντα, στα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Πρόκειται για την εξόντωση του µεγαλύτερου µέρους από αυτούς
που σήµερα βγάζουν, όπως είπαµε, ένα µεροκάµατο.
Προβλέπει δε το σχέδιο νόµου την κλήρωση, να γίνεται κλή-
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ρωση κάθε χρόνο, έτσι ώστε να δίνονται οι άδειες στις λαϊκές
αγορές και όπου τύχει στον καθένα. Λαχείο είναι, όπου πέσει δηλαδή. Η ζωή αυτών των ανθρώπων θα γίνει λαχείο και όποιος
κερδίσει! Τι λέτε; Λέτε ότι αυτό είναι ένα δίκαιο σύστηµα. Ξέρετε
πολύ καλά ότι ο παραγωγός, ο επαγγελµατίας, χρόνια στην λαϊκή
έχει µία σταθερή πελατεία, γνωρίζει ο ένας τον άλλο και σήµερα
εσείς λέτε «Όχι, αυτό δεν θα ισχύσει, θα είναι ο παραγωγός ή ο
επαγγελµατίας σε όποια θέση κληρωθεί και θα ψάξει ο πελάτης
να τον βρει για να πάρει τα προϊόντα όταν θα πάει στη λαϊκή».
Βέβαια στην επιτροπή υπήρξαν και άλλες σκέψεις, όπως η κλήρωση να γίνεται µία φορά και µετά να αλλάζει κυκλικά κάθε
χρόνο. Αυτός που είναι στη µία θέση να πάει στη δεύτερη. Όµως
ειπώθηκε στην επιτροπή µέχρι τώρα τουλάχιστον, από πολλές
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί -και υπουργικές και άλλες- ότι
κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, παρ’ όλο που και ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας πάνω σε αυτό έχει εκφράσει την αντίθεσή
του, στην απλή κλήρωση, δηλαδή, και ζητά κι εκείνος µία σταθερότητα των επαγγελµατιών και των παραγωγών.
Το νοµοσχέδιο, ορίζει το διαχωρισµό των επαγγελµατιών πωλητών από τους αγροτοπαραγωγούς, κάτι το οποίο δεν το επιθυµούν και οι ίδιοι και γι’ αυτό και είναι έξω. Και οι ίδιοι διαδηλώνουν από κοινού, χέρι-χέρι, παραγωγοί και επαγγελµατίες,
ενάντια στο σχέδιο νόµου. Δεν έχουν αντιθέσεις, δεν είναι τσακωµένοι, δεν ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλο, δεν συγκρούονται
στις λαϊκές. Όµως εσείς τους θέλετε χωριστά και λέτε ότι αυτός
ο διαχωρισµός θα ενισχύσει τον παραγωγό. Οι ίδιοι οι παραγωγοί
σάς λένε «Όχι, ευχαριστούµε, δεν θέλουµε, γιατί αυτό το µέτρο
θα µας καταστρέψει» και όµως, εσείς λέτε «Όχι, αυτό θα γίνει,
γιατί εµείς θέλουµε να σας ενισχύσουµε». Μα ποιον κοροϊδεύετε;
Ποιον «δουλεύετε»; Το µεγαλέµπορα θέλετε να ενισχύσετε,
αυτόν που θα έχει τους πάγκους και θα έχει φτηνούς εργαζόµενους των 300 ευρώ, για να πουλά τα εµπορεύµατά του από τη
µεγάλη παραγωγή που θα έχει στις λαϊκές.
Γελάτε, κύριε Χατζηδάκη,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Τι να κάνω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πείστε τους παραγωγούς που είναι
έξω. Εντάξει, εµείς είµαστε κακοπροαίρετοι απέναντί σας αλλά
πείστε τους παραγωγούς που είναι έξω. Και είναι χιλιάδες έξω.
Λέτε, λοιπόν, ότι οι άδειες θα δίνονται µε την προϋπόθεση της
ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
Σας είπαµε και στην επιτροπή ότι πολλοί από αυτούς τους µικροπαραγωγούς, τους µικροεπαγγελµατίες δεν είναι µπαταχτσήδες. Δεν είπαν ξαφνικά «δεν πληρώνουµε το ασφαλιστικό µας
ταµείο για να κερδίσουµε περισσότερα είτε αυτός είναι ο ΟΑΕΕ
είτε ο ΟΓΑ». Δεν µπορούν. Είναι ανασφάλιστοι, κινδυνεύουν να
πεθάνουν, να µην πάνε στον γιατρό, να µην έχουν το φάρµακο,
γιατί δεν µπορούν να πληρώνουν κάθε µήνα στον ΟΑΕΕ αυτήν
την ασφαλιστική εισφορά.
Αυτό το γνωρίζετε. Δεν είναι οι µόνοι. Μιλάµε για τριακόσιες
εβδοµήντα χιλιάδες µικρούς αυτοαπασχολουµένους, που δεν
µπορούν να πληρώσουν το ασφαλιστικό τους ταµείο, οι ανασφάλιστοι είναι πάρα πολλοί και εσείς εδώ συζητάτε και µέτρα για
το πως θα εξασφαλίσουµε την ασφάλιση όλων αυτών των ανθρώπων. Εδώ όµως τι τους λέτε; Λέτε «θα σας αφαιρέσουµε την
άδεια, δεν θα έχετε δουλειά. Προϋπόθεση, λοιπόν, για να έχετε
δουλειά, είναι να πληρώσετε ό,τι χρωστάτε στα ασφαλιστικά ταµεία».
Σας είπαµε και σας ζητήσαµε να αποσυνδεθεί η χορήγηση ή
ανανέωση της άδειας από την ασφαλιστική ή φορολογική ενηµερότητα. Είναι άλλο πράγµα αν το ασφαλιστικό ταµείο βεβαιώσει τις εισφορές και τις διεκδικήσει, τις ζητήσει από τον
αυτοαπασχολούµενο και άλλο πράγµα αν η εφορία διεκδικήσει
τον φόρο από τον ίδιο τον αυτοαπασχολούµενο. Όµως, δεν µπορείτε να τους στερήσετε τη δουλειά. Και εσείς τους στερείτε τη
δουλειά µε αυτό που κάνετε, να απαιτείτε την ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Στην επιτροπή, προτάθηκε αυτό να πάει το 2016, γιατί ο νόµος
του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπει να ισχύσει αυτόν τον
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Οκτώβριο και εσείς, βέβαια, προσαρµόζεστε µε βάση το νόµο
του Υπουργείου Εργασίας. Είπε ο κ. Σκορδάς «συνεχίζουµε τον
διάλογο µε το Υπουργείο Εργασίας». Ωστόσο, σήµερα θα το ψηφίσετε, θα ισχύσει, ο διάλογος θα πάει περίπατο και ο κόσµος
θα χάσει τη δουλειά του µετά τον Οκτώβρη, αφού δεν θα έχει
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Δίνετε τη δυνατότητα στους δήµους, να αποφασίζουν για τον
ανώτερο αριθµό θέσεων όλων των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στη δική τους αρµοδιότητα.
Πείτε µου, αλήθεια, εάν ένας δήµος αποφασίσει αντί για τριακόσιες θέσεις να δώσει διακόσιες, οι υπόλοιποι πού θα πάνε,
κύριε Υπουργέ; Δεν απαντήσατε. Αυτούς τους υπόλοιπους εκατό
µικροπαραγωγούς και µικροεπαγγελµατίες τι θα τους κάνετε; Θα
τους αφήσετε άνεργους προφανώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Το εξήγησε ο κ. Σκορδάς στην επιτροπή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι. Μα δεν προβλέπεται κάτι. Είπε ο
κ. Σκορδάς στην επιτροπή «θα δούµε τον ανώτερο αριθµό, να
διασφαλίσουµε αυτόν που είναι σήµερα». Ωστόσο, µέχρι τώρα
δεν έχετε φέρει τίποτα που να διασφαλίζει πράγµατι αυτόν τον
αριθµό, για να έχουν οι εργαζόµενοι αυτοαπασχολούµενοι µικροπαραγωγοί τη δουλειά τους και µετά από αυτό το σχέδιο νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, υπάρχει το ζήτηµα µε τα πρόστιµα, τα οποία είναι
εξοντωτικά. Απαιτείται µέχρι και 5.000 άµεση καταβολή, φυλάκιση έως και τρία χρόνια, στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και
όλα αυτά, όταν εδώ, από το ίδιο το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αλυσίδες των σούπερ-µάρκετ, για
τις πολυεθνικές δεν πάτε στα πρόστιµα αλλά πάτε σε σύσταση
και µάλιστα τρεις φορές. Εκεί πάτε σε σύσταση, λοιπόν, ενώ εδώ
πάτε κατευθείαν στον µικροπαραγωγό, στον µικροεπαγγελµατία
και του λέτε 5.000 αµέσως, έως και 15.000 πρόστιµο και τρία
χρόνια φυλακή και στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων! Ε,
λοιπόν, εδώ φαίνεται καθαρά ποιον υπηρετείτε µε αυτήν τη
στάση σας.
Όσον αφορά τους βιοκαλλιεργητές, οι ίδιοι που κάνουν τη βιοκαλλιέργεια, είναι σαν να σας λένε «ευχαριστούµε αλλά δεν θέλουµε να πάµε στις λαϊκές, το προϊόν µας είναι διαφορετικό,
πάµε αλλού τα απογεύµατα, δεν θέλουµε να είµαστε στις λαϊκές».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς λέτε, «Όχι, θα πάτε εκεί, µαζί µε τους άλλους παραγωγούς που έχουν τη συµβατική καλλιέργεια, για να µπορέσετε να
αυξήσετε την πελατεία σας». Οι ίδιοι σας λένε, «Δεν θέλουµε να
αυξήσουµε την πελατεία µας, σας ευχαριστούµε». Κι εσείς τους
λέτε, «Όχι θα πάτε εκεί».
Οι ίδιοι γνωρίζουν, κύριε Υπουργέ -γι’ αυτό και αντιδρούν- ότι
αν πάνε στις λαϊκές, θα καταστραφούν οι βιοκαλλιεργητές, γιατί
δεν θα στηριχτούν παραπέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το πλανόδιο εµπόριο.
Είπατε ότι θα µειώσετε τις µέρες για τα πανηγύρια από επτά
σε µια έως τρεις. Τώρα λέτε µέχρι πέντε. Ουσιαστικά, στερείτε
από όλους αυτούς τους πλανόδιους πωλητές τη δυνατότητα να
έχουν µεροκάµατο έστω αυτές τις µέρες που είχαν τώρα όλο το
χρόνο. Οι ίδιοι λένε ότι µε το σχέδιο νόµου θα τους στερήσετε
εισόδηµά εκατόν τριάντα ηµερών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όσον αφορά την κατάργηση των Οργανισµών των Λαϊκών Αγορών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης
-ήδη αρπάξατε την ευκαιρία που σας έδωσε το ΠΑΣΟΚ και τους
καταργείτε- είµαστε κάθετα αντίθετοι. Βεβαίως, έχετε το επιχείρηµα, «Τι θα τα κάνουµε τα διοικητικά συµβούλια;».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όµως, δεν είναι αυτό το θέµα, κύριε
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Υπουργέ. Το θέµα είναι ότι µέχρι τώρα συµµετείχαν οι παραγωγοί, συµµετείχαν οι µικροεπαγγελµατίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα δεν θα έχουν καµµία συµµετοχή και τα προβλήµατά τους
θα είναι πολύ πιο οξυµένα και οι λύσεις θα είναι αυτές που θέλει
συνολικά το Υπουργείο και το µεγάλο κεφάλαιο.
Και βέβαια, οι τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας -που
αποτελούν ένα ολόκληρο σχέδιο νόµου- του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Υγείας, είναι απαράδεκτο να έρχονται σε ένα τέτοιο
σχέδιο νόµου και να απαιτείτε εδώ, για εκατόν πενήντα σελίδες
να έρθουµε να πούµε τη γνώµη µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο
Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Πάρις Μουτσινάς, ειδικός αγορητής των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ καλό µήνα σε όλους.
Κύριοι Υπουργοί, το τελευταίο διάστηµα -ιδιαίτερα τον τελευταίο µήνα- αλλά γενικότερα µετά το 2009, έχει υπάρξει µια βιοµηχανία νοµοσχεδίων, µια πολυνοµία. Το επόµενο διάστηµα, η
χώρα θα έχει εφαρµοστικούς νόµους και διατάξεις περί τις τετρακόσιες. Κι ένα τσουνάµι από διάφορες διατάξεις αντιλαϊκές
και αντικοινωνικές θα ενσκήψουν πάνω στην κοινωνία και θα δηµιουργήσουν -ήδη δηµιουργούν- τεράστια προβλήµατα. «Το µνηµόνιο τελείωσε, ζήτω το µνηµόνιο». Αυτή είναι η φράση που
αρµόζει σε αυτήν την περίπτωση.
Εφαρµόζονται τα µνηµόνια που έχουν υπάρξει κατά το χειρότερο τρόπο και βυσσοδοµούν το µέλλον της χώρας και του λαού.
Διανύουµε έξι συναπτά χρόνια κρίσης πολύπλευρης και πολύ βαθιάς, µε µια κυβερνητική πολιτική ιδιαίτερα καταστροφική, που
επικαλούµενη την κρίση, εφάρµοσε αντικοινωνικά συστήµατα και
νόµους τα οποία δηµιουργούν απροσδιόριστα προβλήµατα. Η
κρίση αυτή, ήρθε σαν αποτέλεσµα της ανυπαρξίας ενός εθνικού
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, της πελατειακής λειτουργίας
του κράτους και του πολιτικού συστήµατος, της κυριαρχίας της
παραοικονοµίας και της διαπλοκής αλλά και µιας εκτεταµένης
φοροδιαφυγής.
Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, κύριοι Υπουργοί, για να θεραπευθούν αυτές οι αιτίες που µας έφεραν ως εδώ, στην κρίση; Καµµία
µεταρρύθµιση σοβαρή δεν έχει συντελεστεί σε κάποιο από αυτά
τα επίπεδα. Αντίθετα, έχουν εφαρµοστεί σκληροί αντιλαϊκοί, αντιασφαλιστικοί και αντεργατικοί νόµοι -έχει καταργηθεί ακόµα και
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στους εργαζόµενους- τα οποία είναι καταστροφικά.
Τα «αυτονόητα» που έλεγε ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου το 2009
ότι θα εφαρµοστούν στη χώρα, αυτά δηλαδή, που χρειάζονται
για να λυθούν τα χρόνια προβλήµατα και οι παθογένειες του κράτους και του πολιτικού συστήµατος, παραµένουν παθογένειες
και νοσηρά φαινόµενα.
Αντ’ αυτών έχουµε οριζόντια αντιλαϊκά µέτρα. Και αντί να
έχουµε µια σοβαρή δουλειά σε µια άλλη κατεύθυνση, έχουµε µια
βαθιά αντιλαϊκή πολιτική, που εφαρµόζεται µε επιδερµική αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων της χώρας.
Αυτές τις µέρες συζητούνται τρία -θα έλεγα- σοβαρά νοµοσχέδια. Το ένα είναι το καινούργιο µνηµόνιο -θα έλεγα- το οποίο έρχεται για οκτώ δισεκατοµµύρια την επόµενη εβδοµάδα. Υπάρχει
ένα άλλο νοµοσχέδιο που συζητείται στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου, το οποίο αφορά -για να σας δώσω ένα παράδειγµα
του πώς αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα- την αδειοδότηση οικονοµικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων, που είναι ιδιαίτερα
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σηµαντικό και µπορεί να γίνει µε µια δήλωση σε µια υπηρεσία.
Θα βρεθεί σίγουρα η υπηρεσία και θα γίνει αυτή η δήλωση έτσι
που να πάρει γρήγορα ο επιχειρηµατίας την άδεια.
Από εκεί και πέρα, όµως, όπως λειτουργεί σήµερα το κράτος,
µε τα µέτρα που έχουν παρθεί -και είναι σε χειρότερη κατάσταση
από πριν- µε τις διαθεσιµότητες, τις απολύσεις κλπ. και την απογοήτευση των υπαλλήλων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι
να επιλυθούν τα χρόνια προβλήµατα και ο επιχειρηµατίας να
πάρει τις ανάλογες άδειες από την Αρχαιολογία, το Δασαρχείο
και από µια σειρά υπηρεσίες και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό µετά.
Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήµατα που πρέπει να δούµε. Η Κυβέρνηση, όµως, αδυνατεί να τα αντιµετωπίσει, γιατί είναι εθισµένη σε µια εύκολη πολιτική αντιµετώπισης κρίσεων όπως την
επιτάσσουν οι ξένοι δανειστές. Οι ξένοι δανειστές, καλά κάνουν
και θέλουν να εισπράξουν άµεσα -µε µια βραχυπρόθεσµη και
εξοντωτική πολιτική- τα δάνειά τους. Εµείς, όµως, έχουµε εθνική
στρατηγική για την αντιµετώπιση της κρίσης; Όχι. Έξι χρόνια και
ούτε µια σοβαρή µεταρρύθµιση.
Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε, κύριοι Υπουργοί, το παρόν νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστηµάτων», όπου η
«Αχίλλειος πτέρνα» αναδεικνύεται από την αρχή -όπως αναφέραµε και στην επιτροπή- η ανύπαρκτη διαβούλευση που ακυρώνει την αµοιβαία εµπιστοσύνη ανάµεσα στα δύο µέρη, στους
φορείς και την Κυβέρνηση. Έτσι, όµως, δεν µπορεί να υπάρξει
νοµοθετική πολιτική.
Η Κυβέρνηση κατατρέχεται, δυστυχώς, από το σύνδροµο της
υπεροψίας του πρωτογενούς πλεονάσµατος και της εξόδου της
χώρας στις αγορές, στοιχεία µεν αξιοποιήσιµα για τη δηµιουργία
ψυχολογικού κλίµατος και εντυπώσεων αλλά δεν είναι παρά στοιχεία µιας εικονικής πραγµατικότητας, γιατί οι πραγµατικοί οικονοµικοί δείκτες που αφορούν το ΑΕΠ, το δηµόσιο χρέος, την
ανεργία, δυστυχώς έχουν ανέβει πάρα πολύ. Η ανεργία έχει φτάσει το 60%. Αυτό είναι σίγουρα καταστρεπτικό και δεν δηµιουργεί καµµία προοπτική. Η ανάπτυξη δεν έχει κάνει εκκίνηση και
την περιµένουµε. Δεν ξέρω από πού θα έρθει και πώς θα έρθει.
Ενδεχοµένως, έρχεται σαν το Χριστό των Βαΐων πάνω στο γαϊδουράκι. Θα δούµε.
Όλα αυτά επιβάλλουν µια συνεργασία και µια σοβαρή δουλειά,
την οποία δεν την βλέπουµε ούτε σήµερα, σε αυτό το νοµοσχέδιο. Ενώ πρόκειται για ένα σοβαρό θέµα, για την αντιµετώπιση
του υπαίθριου εµπορίου και των λαϊκών αγορών, θα µπορούσε
πολύ εύκολα να αντιµετωπιστεί, διότι είναι πολύ ήπιο σε δυσκολία από ό,τι άλλα νοµοσχέδια. Ακόµα και αυτό, όµως, αδυνατείτε
κυβερνητικά να το αντιµετωπίσετε, µε αποτέλεσµα να έχουµε ξεσηκώσει τον κόσµο εναντίον µας.
Εγώ θα έλεγα ότι έχει και κάποιες θετικές διατάξεις. Και αυτές,
όµως, χάνονται µέσα σε αυτό το κλίµα.
Αυτή η κατάσταση, είναι αποτέλεσµα του προσανατολισµού
της Κυβέρνησης στην εξυπηρέτηση των µεγάλων συµφερόντων,
των πολυεθνικών επιχειρήσεων και πολυκαταστηµάτων.
Κύριοι Υπουργοί, κοιτάτε µε τα δύο µάτια προς εκεί. Έχετε σαφείς διατάξεις - φωτογραφικές διατάξεις άλλες φορές- εξυπηρετώντας αυτούς τους πολύ λίγους, οι οποίοι τελικά είναι αυτοί
που επωφελούνται τα µέγιστα από την κρίση -υπάρχει µια συντριπτική αναδιανοµή εισοδήµατος εναντίον των λαϊκών στρωµάτων- και από την άλλη η κοινωνία είναι στο περιθώριο.
Για παράδειγµα, σήµερα η Κυβέρνηση προτιµά να εφαρµόζει
την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, αντί να συνδιαµορφώνει ένα πραγµατικά βασανιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών
και του υπαίθριου εµπορίου µαζί µε τους αρµόδιους φορείς. Εδώ
είναι το µεγάλο στοίχηµα. Εδώ είναι το δύσκολο και πρέπει να το
πετύχουµε.
Εγώ δεν λέω ότι οι φορείς έχουν δίκιο. Δεν θα κάνω εύκολο
λαϊκισµό. Όµως θεωρώ, ότι ουδέποτε η Κυβέρνηση έκανε µια σοβαρή προσέγγιση, µια οργανωµένη, αποτελεσµατική διαβούλευση µε αυτούς τους φορείς προς όφελος των παραγωγών και
των καταναλωτών.
Αν είχαµε αυτό το πλέγµα, αυτόν τον προσανατολισµό, θα είχαµε ωφελήσει τα µέγιστα την κοινωνία ακόµα και µέσα από δυσκολίες, ακόµα και µέσα από συγκρούσεις. Και αν η Κυβέρνηση
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είχε τέτοιο προσανατολισµό, θα ήµασταν εµείς οι Βουλευτές εδώ
πέρα πραγµατικά για να πούµε τα σωστά.
Μας δίνεται η εντύπωση ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει µε το νοµοσχέδιο, µε το άρθρο 5, τη µείωση των θέσεων των λαϊκών αγορών, αφού η απόφαση του δήµου εγκρίνεται από τον περιφερειάρχη. Είναι εύκολο, δηλαδή, να µειωθούν οι θέσεις των λαϊκών
αγορών µε αυτόν τον τρόπο απ’ ό,τι µε το περιφερειακό συµβούλιο που εµείς προτείνουµε.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση προτίµησε την κλήρωση. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί και την πρόταση που κάναµε εµείς ως Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές για την κυκλική αλλαγή των
θέσεων, που δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες και καλύτερη προοπτική.
Σε αυτήν την προοπτική, αν πραγµατικά είχατε κάνει και µερικές άλλες προτάσεις σχετικά µε άλλα σοβαρά θέµατα, όπως
είναι η ανανέωση των αδειών, το τέλος επιτηδεύµατος για τους
εποχικούς παραγωγούς κ.λπ., η µείωση κάποιων φόρων που
έχουν εξοντώσει τον παραγωγικό κλάδο, θα µπορούσατε, πραγµατικά, να πετύχετε και άλλες διατάξεις που είναι θετικές, όπως
ο διαχωρισµός παραγωγών από τους εµπόρους. Αρκεί να προβλέψουµε να είναι απέναντι, κοντά, για να µπορεί ο καταναλωτής
να βρει εύκολα και κάποιο προϊόν που δεν έχει ο παραγωγός.
Οι λαϊκές αγορές -αναφέροµαι σε αυτές τώρα- έχουν πραγµατικά ιδιοµορφίες.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα έλεγα -από παλιά το λέω αυτό, επειδή
είναι και η δουλειά µου ως γεωπόνος- ότι πρέπει να θεωρούµε
πως οι λαϊκές αγορές αποτελούν ένα κοµβικό σηµείο ανάπτυξης
-αν θέλετε- του παραγωγικού κλάδου. Αν δεν είναι έτσι, δεν πετυχαίνουµε τίποτα. Αν είναι απλώς ένα παζάρι, αν παραµένει ένα
παζάρι, δεν δίνει καµµία προοπτική. Τουναντίον, δηµιουργεί κάποιες εστίες παραποίησης των όρων της λαϊκής αγοράς, που
είναι η εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού µε φρέσκα,
φθηνά προϊόντα κ.λπ..
Εποµένως, πρέπει να δούµε όλες αυτές τις παραµέτρους µέσα
σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Χρειάζεται σοβαρότητα και πολιτική βούληση. Χρειάζεται να δούµε τα συµφέροντα των παραγωγών και
του καταναλωτικού κοινού και όχι τα συµφέροντα των πολύ
λίγων, όπως ανέφερα προηγουµένως.
Για παράδειγµα, το ηµερήσιο τέλος επαφίεται στη διάθεση των
δήµων και µπορεί να ποικίλει. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο προς τα επάνω, για να µπορεί να είναι ένα ηµερήσιο τέλος το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες και δεν θα υπηρετεί τα ελλείµµατα των δήµων.
Η διαφανής λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου -στο άρθρο
42- µε την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, είναι θετικό µέτρο.
Όµως, δεν εφαρµόζεται η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σε όλα
τα επίπεδα. Όπως µπορούµε να έχουµε ένα ηλεκτρονικό µητρώο
αγροτών -που το ακούµε και δεν το βλέπουµε- την ηλεκτρονική
κάρτα του αγρότη, έτσι πρέπει να υπάρχει και µια ηλεκτρονική
άδεια µε καλλιέργειες, στην οποία να φαίνεται ότι ο εποχικός παραγωγός θα µπει τρεις, τέσσερις µήνες στην αγορά και όχι περισσότερο, γιατί έχει ντοµάτα για τέσσερις µήνες.
Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το λύσουµε. Όµως, πρέπει να δώσουµε και ένα κίνητρο στον εποχικό παραγωγό. Δεν θα πρέπει
το τέλος επιτηδεύµατος να είναι 650 ευρώ, αλλά 150 ευρώ, για
παράδειγµα, ανάλογα µε το χρόνο που αξιοποιεί τη λαϊκή αγορά.
Χρειάζεται, λοιπόν, να δούµε παραγωγούς από κοντά και να
κάνουµε µια κουβέντα µαζί τους, για να τους πείσουµε ότι
έχουµε καλές προθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα λυθούν και τα πιο δύσκολα θέµατα.
Δεν το κάνετε, όµως, αυτό. Τουναντίον, αφήνετε τον παραγωγό στο έλεος. Και τι θα κάνει µετά; Θα σκεφθεί ότι µπορεί να
αγοράσει και ένα τελάρο ντοµάτα από τον έµπορο, να την πουλήσει και να βγάλει το διάφορό του. Αυτό τι σηµαίνει; Καταστρατήγηση των όρων της λαϊκής αγοράς.
Εποµένως, το θέµα είναι πολυδιάστατο. Έχει πάρα πολλές
πλευρές και χρειάζεται µια αγαστή συνεργασία, µια άλλη νοµοθετική φιλοσοφία, την οποία δεν έχει καθόλου σήµερα η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Το έχω πει και σε άλλες οµιλίες. Δεν
υπάρχει καµµία σχέση, καµµία συνεργασία µε το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Έτσι, βλέπουµε σήµερα το Υπουργείο, να νοµοθετεί τις αγορές βιοκαλλιεργητών µε τις αγορές παραγωγών, όπου και εκεί
υπάρχουν πάρα πολλά κενά, γιατί δεν έγινε καµµία πραγµατική
διαβούλευση µε τους βιοκαλλιεργητές και βλέπουµε, επίσης, το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τους εντάσσει µέσα στις λαϊκές αγορές χωρίς καµµία προϋπόθεση και χωρίς καµµία προστασία αυτού του ευαίσθητου παραγωγικού κλάδου.
Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, ένα υπόµνηµα –προτάσεις- των βιοκαλλιεργητών, που είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Και αναφέρονται
και στα δύο αυτά νοµοσχέδια, στα αρνητικά και στα θετικά τους.
Δεν έχω τώρα το χρόνο να αναφερθώ.
Πιστεύω, όµως, ότι θα καταλάβετε το πνεύµα, ότι τελικά πρέπει να ξεχωρίσουµε τη βιολογική γεωργία, αν θέλουµε να της
προσδώσουµε αυτήν τη βαρύτητα που πρέπει να έχει, για να
µπορέσουµε να έχουµε ανάπτυξη του κλάδου, προοπτική και
εξαγωγές αυτών των προϊόντων, τα οποία µπορούν να παραχθούν µε πολύ καλύτερη ποιότητα και καλή παραγωγική προοπτική στην Ελλάδα.
Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να δούµε στους οργανισµούς των παραγωγών, των πωλητών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
να υπάρχει και ένας οργανισµός βιοκαλλιεργητών χωριστά.
Θα µπορούσαµε να δώσουµε µία παράταση, µία µεταβατική
περίοδο στη λειτουργία των αγορών των βιοκαλλιεργητών, έτσι
ώστε όταν τελικά ολοκληρωθούν τα farmer’s market-οι αγορές
παραγωγών, µε όλες τις αδυναµίες τις οποίες πρέπει να διορθώσουµε, να ενταχθούν οριστικά σε αυτές και να δώσουν πραγµατικά το µέγιστο του ενδιαφέροντός τους εκεί.
Ένα σοβαρό ζήτηµα, όµως, το οποίο πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν
σας -αναφέρθηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους- είναι η ανανέωση των αδειών των λαϊκών αγορών. Θα σας πω, κύριε
Υπουργέ, ότι πραγµατικά είναι εξοντωτικό να θέλετε να πληρώσουν οι παραγωγοί στη σηµερινή φάση που η κυβερνητική πολιτική τους έφερε, όπου είναι στραγγισµένοι οικονοµικά, αφυδατωµένοι και δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε την ασφάλειά τους.
Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος παραγωγός ή κάποιος πωλητής,
που δεν θέλει να έχει ασφάλιση στα παιδιά του; Δεν υπάρχει κανένας. Σας διαβεβαιώ εγώ. Σήµερα, όµως, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα τρέχοντα, στην καθηµερινότητα, στην επιβίωση.
Γιατί, λοιπόν, να συνδέετε την πληρωµή των ασφαλιστικών και
των φορολογικών εισφορών µε το επάγγελµα, µε την επιβίωσή
τους; Αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί δεν το εφαρµόζετε αυτό και
στους υποψήφιους στις εκλογές, στο πολιτικό µας σύστηµα, ότι
δεν προβλέπεται καµµία συσχέτιση µε οφειλές στο δηµόσιο,
στην εφορία ή στο ασφαλιστικό τους ταµείο; Δεν προβλέπεται
εκεί. Γιατί, λοιπόν, δύο µέτρα και δύο σταθµά;
Να, λοιπόν, ένα µεγάλο ζήτηµα που αναδεικνύεται. Και θέλω
να το λύσουµε αυτό προς όφελος των παραγωγών, για να µπορέσουµε, πραγµατικά, να τους πείσουµε ότι έχουµε καλές προθέσεις.
Δεν διαφωνώ ότι πρέπει, πρώτον, να αναλάβουµε µία ρύθµιση
γενναία όλων αυτών των οφειλών των παραγωγών και να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, γιατί, πραγµατικά, µε εκατό δόσεις
δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί ο παραγωγός αύριο. Όµως, δεν
µπορούµε να το συσχετίζουµε αυτό µε την επιβίωση και µε το
επάγγελµά τους.
Επιπλέον, εδώ θα ήθελα να τονίσω ένα κοµβικό σηµείο, την
ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού, ο οποίος έχει σχέση µε τα
παραπάνω και µε την κανονική λειτουργία των αγορών. Έχει επίσης, αν θέλετε, σχέση µε το υπαλληλικό προσωπικό που είναι
ένα ιδιαίτερο ζήτηµα και πρέπει να το δούµε µε µεγάλη ευελιξία.
Δεν µπορούµε να τους υποχρεώνουµε να κάνουνε καταστάσεις
κ.λπ.. Ο κάθε παραγωγός, ο κάθε πωλητής που µπαίνει στην
αγορά, έχει διαφορετικές ανάγκες κάθε µέρα. Δεν χρειάζεται
σταθερά δύο ή τρεις υπαλλήλους. Μπορεί να χρειαστεί σήµερα
δύο και την άλλη µέρα κανέναν. Άρα, πρέπει ο ελεγκτής να καταγράψει τον πωλητή και να τον ασφαλίσει ο παραγωγός, όπως
οφείλει να κάνει.
Επιπλέον, πρέπει ο ελεγκτικός µηχανισµός να λειτουργήσει για
να υπάρξει πολιτική προοδευτικότητας και αναλογικότητας στα
διοικητικά πρόστιµα και στις ποινές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι τραγωδία αυτό που διαβάζουµε. Προβλέπονται εξοντωτικές ποινές σε παραγωγούς που δεν έχουν την άδεια. Υπάρχει,
λοιπόν, και η σύσταση, υπάρχει και η προοδευτικότητα και η αναλογικότητα. Πιστεύω ότι εάν ένας παραγωγός που δεν έχει άδεια
τιµωρηθεί τρεις φορές µε ένα πρόστιµο 1.000 ευρώ, θα αποχωρήσει από µόνος του από την αγορά. Δεν µπορεί να παραµείνει,
δεν τον συµφέρει να παραµείνει. Εποµένως, χρειάζεται ένας
ελεγκτικός µηχανισµός σοβαρός, που θα παίξει το ρόλο αυτόν.
Θα ήθελα να κλείσω, λέγοντας ότι έχει υποβληθεί ένα υπόµνηµα µε σοβαρές προτάσεις. Δεν ξέρω εάν το έχετε λάβει υπ’
όψιν σας. Θα ήθελα να ακούσω την οµιλία σας για να µπορέσω
τη Δευτέρα να τοποθετηθώ.
Να ολοκληρώσω µε το υπαίθριο εµπόριο. Όπως ανέφεραν και
άλλοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτοί οι επιχειρηµατίες που έχουν
πολλά προβλήµατα σήµερα και οι οποίοι βοηθούν την τοπική οικονοµία, τον πολιτισµό της χώρας και τις τοπικές ιδιαιτερότητες,
µε τα πανηγύρια, τις θρησκευτικές και τις εµπορικές πανηγύρεις
αλλά και τις εορταστικές, πρέπει να έχουν το χρόνο να δουλέψουν για να βγάλουν αυτά που δαπανούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µερικά δευτερόλεπτα.
Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η διάρκεια των
επτά ηµερών και των δεκαπέντε στα εορταστικά πανηγύρια. Επιφυλάσσοµαι να πω τη Δευτέρα ορισµένα πράγµατα, γιατί θέλω
να επισηµάνω και µία αντιφατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα τα πείτε τη
Δευτέρα.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ενώ έχετε ολόκληρο κεφάλαιο για
τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και Αττικής,
από την άλλη µεριά έρχεστε µε µία εκπρόθεσµη τροπολογία και
τους καταργείτε. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι αυτή η πολιτική.
Δεν µπορούµε να νοµοθετούµε µε αυτόν τον τρόπο και µε αυτήν
την προχειρότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τρία λεπτά, για να καταθέσει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσουµε τώρα
ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις για το νοµοσχέδιο, βάσει των
συζητήσεων που έγιναν στην επιτροπή την περασµένη εβδοµάδα
και βάσει των τοποθετήσεων που έγιναν στην Ολοµέλεια.
Θα σταθώ στις βασικές από αυτές, γιατί ορισµένες είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα. Θα τις διαβάσετε και θα τις κρίνετε.
Απλώς για την ενηµέρωση του Σώµατος, θα µου επιτρέψετε να
σταθώ σε τέσσερις από αυτές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Να µοιραστούν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στη συνέχεια,
κύριε Καµµένε. Πρώτα θα ανακοινώσει ο Υπουργός αυτά που
θέλει και εν συνεχεία θα διανεµηθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Η πρώτη, αφορά σε αυτό που είχε συζητηθεί και στην επιτροπή και στο οποίο είχε αναφερθεί και ο κ.
Σκορδάς την περασµένη εβδοµάδα, δηλαδή ότι δεν µειώνεται ο
αριθµός των αδειών στις λαϊκές. Να γίνει σαφές µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, των αδειών ή των θέσεων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Η διατύπωση είναι «Ο υφιστάµενος αριθµός αδειών δεν δύναται να µειωθεί». Αυτό ήταν το αίτηµα, κύριε
Κοδέλα.
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Δεύτερον, θα αναφερθώ στην κλήρωση που γίνεται, όπως ξέρετε, γιατί θέλουµε να υπάρχει διαφάνεια αλλά και γιατί έχουµε
ένα καινούργιο ξεκίνηµα. Από τη µια πλευρά υπάρχουν οι παραγωγοί και από την άλλη πλευρά θα υπάρχουν οι έµποροι. Πρέπει,
λοιπόν, µε κάποιον τρόπο να γίνει η κατανοµή.
Μιλάµε για κλήρωση για να υπάρχει διαφάνεια, αλλά η κλήρωση -βάσει όσων προτάθηκαν στην επιτροπή την προηγούµενη
εβδοµάδα- θα γίνεται εφάπαξ, µια φορά δηλαδή στην αρχή του
2015 και στη συνέχεια -κατά τις προτάσεις που έγιναν από πολλούς συναδέλφους- θα έχουµε το σύστηµα της κυκλικότητας,
κάθε χρόνο δηλαδή µετάθεση κατά µια θέση.
Τρίτον, σε σχέση µε τις εµποροπανηγύρεις, επειδή υπήρξαν
αιτήµατα από διάφορους συναδέλφους για αύξηση των ηµερών,
η Κυβέρνηση δέχεται από τρεις µέρες, που ήταν η διάρκεια των
εµποροπανηγύρεων -κατά το σχέδιο νόµου- να πάµε στις πέντε
ηµέρες και δέκα ηµέρες για τις χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές.
Πλέον αυτού –τελευταία παρατήρηση- ορίζουµε ότι τα πρόστιµα σε περίπτωση µη κατοχής αδείας, δεν θα είναι τόσο αυ-
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στηρά όσο προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο νόµου. Ενώ δηλαδή
προβλεπόταν στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και απέλαση και
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αυτό που µένει είναι ότι
όποιος ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόµου χωρίς άδεια,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών.
Αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποιες
ποινικές κυρώσεις πρέπει να υπάρχουν. Εποµένως, η συζήτηση
επί του θέµατος τουλάχιστον των προστίµων είµαι βέβαιος ότι
θα σταµατήσει, γιατί δεν µπορεί να γίνεται από τη µια πλευρά
συζήτηση για το παρεµπόριο και από την άλλη να µην υπάρχει
κάποια ποινική κύρωση. Αυτές είναι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις
κατά βάση. Θα δείτε, όµως, το κείµενο και µπορείτε να το κρίνετε.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(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): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος.
Ορίστε, κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό το νέο ότι οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών δεν θα
στερούνται των πολιτικών δικαιωµάτων τους, δεν θα εξορίζονται,
δεν θα ανασκολοπίζονται, δεν θα µπαίνουν ισόβια, αλλά θα µπαίνουν έξι µήνες φυλακή. Στη χώρα που ο Τσουκάτος κυκλοφορεί
ελεύθερος µε το 1.000.000 του Χριστοφοράκου, ο παραγωγός
της λαϊκής, άµα υποπέσει σε αδίκηµα στο ζύγι ή αν φωνάξει παραπάνω για την πατάτα, θα µπαίνει έξι µήνες φυλακή!
Αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία της Κυβέρνησης. Ερχόµαστε
σήµερα να νοµοθετήσουµε για να διαλύσουµε τις λαϊκές αγορές,
για να νοµοθετήσουµε σκληρά µέτρα για τους παραγωγούς που
παλεύουν -µε ένα κόστος παραγωγής µεγαλύτερο από το κόστος διάθεσης των προϊόντων τους- να επιβιώσουν αυτοί και οι
οικογένειές τους.
Ερχόµαστε στη Βουλή των Ελλήνων, στην οποία την προηγούµενη εβδοµάδα η Κυβέρνηση νοµοθέτησε –αλλά δεν το έγραψε
καµµία εφηµερίδα και δεν το αναπαρήγαγε καµµία τηλεόρασηπροκειµένου να χαριστούν στον κ. Σάλα, που παραµένει Διοικητής της Τραπέζης Πειραιώς -που έχει απορροφήσει και την
Αγροτική Τράπεζα, στην οποία έχουν τα δάνεια οι αγρότες και
οι παραγωγοί- τα χρήµατα που προβλεπόταν ότι θα έπρεπε να
καταβάλει για την απορρόφηση των κυπριακών τραπεζών. Κουβέντα! Μούγκα στη στρούγκα!
Νοµοθέτησε η Κυβέρνηση και την ίδια ηµέρα το σύστηµα προπαγάνδας του συστήµατος –αγκιτάτσιας µάλλον- προέβλεψε ότι
θα έπρεπε να µπουν και οι άρσεις ασυλίας για να αποτελέσουν
το πρωτοσέλιδο των εφηµερίδων και να περάσει στα «ψιλά» το
ότι για ακόµη µία φορά η συγκεκριµένη Κυβέρνηση έρχεται να
νοµοθετήσει υπέρ των τραπεζιτών, δηλαδή νοµοθετεί υπέρ εκείνων που κατάσχουν τα σπίτια ευνοϊκά.
Αποφασίζει το ΤΧΣ, δηλαδή η Κυβέρνηση, ότι τις µετοχές του
κ. Λάτση που τις αγόρασε µε 1,57 της Eurobank, θα τις πουλήσει
µε 0,31 σε συγκεκριµένα funds κι αυτό ευνοϊκά προς την Κυβέρνηση χωρίς καν να νοµοθετηθεί κυβερνητική απόφαση και την
επόµενη ηµέρα –σήµερα- ερχόµαστε να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις σε εκείνους οι οποίοι χαρίζουν τρόφιµα. Και ποιες
προϋποθέσεις;
Αυτοί οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές, θα πρέπει να έχουν
φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, θα πρέπει
να αποδείξουν ότι είναι ανάπηροι µε πεντακόσιες είκοσι διαδικασίες και την ίδια στιγµή, αύριο –παράλληλα συζητείται σήµερα
σε πρώτη ανάγνωση- αποφασίζει η λαοπρόβλητη Κυβέρνηση του
µνηµονίου ότι για το Μέγαρο Μουσικής για τα εγγυηµένα δάνεια
των 90 εκατοµµυρίων, 60 εκατοµµυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 95 εκατοµµυρίων από την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, δηλαδή από τους Έλληνες πολίτες, θα πληρώσει
ξανά ο ελληνικός λαός τα χρήµατα αυτά τα οποία δεν µπορεί να
πληρώσει η διοίκησή του και είναι εγγυηµένα από το ελληνικό
δηµόσιο. Διακόσια σαράντα πέντε εκατοµµύρια ευρώ είναι το
ύψος του Μεγάρου Μουσικής.
Τα τελευταία 100 εκατοµµύρια τα οποία ενέκρινε πάλι η πλειοψηφία ήταν τα τελευταία. Με 100 εκατοµµύρια σωζόταν το Μέγαρο Μουσικής. Για το Μέγαρο Μουσικής, λοιπόν, δεν χρειάζεται
να υπάρχει καµµία ευθύνη. Απαλλάσσουµε όλους από τις ευθύνες -είτε λέγεται ΤΑΙΠΕΔ είτε λέγεται ΤΧΣ είτε λέγεται τρόικα είτε
λέγεται επόπτες- και γι’ αυτούς τους οποίους βάζουµε σκληρούς
όρους, είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές για να
βγάλουν ένα κοµµάτι ψωµί.
Κι εγώ ρωτάω -ψηφίζουµε κατά συνείδηση λέει το Σύνταγµατις αγαπηµένες µου συναδέλφους της Β’ Αθηνών ονοµαστικά της
Πλειοψηφίας που είναι σήµερα εδώ και προς τιµήν τους που είναι
εδώ γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι εδώ. Ο Δηµήτρης Μουλιάτος
που είναι ψηφοφόρος της Νέας Δηµοκρατίας από τις λαϊκές αγορές τι σας είπε; Σας είπε ότι συµφωνεί µε αυτό το νοµοσχέδιο;
Τι σας είπαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ανήκαν χρόνια στη Νέα
Δηµοκρατία και οι οποίοι έδιναν αγώνες για τα νέα µέτρα τα
οποία παίρνει η Κυβέρνηση; Σας είπαν ότι σαν εκπρόσωποί τους
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-γιατί σας ψηφίσανε- πρέπει να το ψηφίσετε αυτό το σχέδιο
νόµου που επιβάλλει ποιος και γιατί;
Θυµίζω ότι την ίδια στιγµή που ζητούν από τον πολύτεκνο πατέρα-παραγωγό στη λαϊκή αγορά να φέρει φορολογική ενηµερότητα και ασφαλιστική ενηµερότητα φρέσκιες του έτους, ο
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ» ιδιοκτησίας Μπόµπολα χρωστά στις τράπεζες 1 δισεκατοµµύριο 700 εκατοµµύρια ευρώ. Σε αυτόν, ζητάτε ενηµερότητα προκειµένου να του δώσετε νέα δηµόσια έργα; Όχι.
Για τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ που χρωστά ο Βγενόπουλος
της «MARFIN» ζητάτε ενηµερότητα; Της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ» ο Στασινόπουλος χρωστά 1 δισεκατοµµύριο 100 εκατοµµύρια ευρώ. Ο Κανελλόπουλος της «ΤΙΤΑΝ» χρωστά 1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το
σύνολο αυτών που χρωστούν και κάνουν µπίζνες µε το δηµόσιο
είναι 10.397.000.000 ευρώ. Τους ζητάτε να είναι εντάξει για να
παίρνουν δηµόσιες δουλειές;
Γιατί το ζητάτε από τον παραγωγό ο οποίος δεν έχει να φάει;
Γιατί το ζητάτε από τον αγρότη, ο οποίος παλεύει να βγάλει µε
τον ιδρώτα του εκείνα που µπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά του; Γιατί είστε τόσο αυστηροί από τη µία µεριά και τόσο
«large» από την άλλη; Γιατί στο Μέγαρο Μουσικής νοµοθετείτε
να τα χαρίσετε και κλείνετε το «Ανιάτων» πετώντας παιδάκια έξω,
πετώντας ανήµπορους ανθρώπους που θα πεθάνουν από την
πείνα;
Διότι απλώς ακολουθείτε τις συµβουλές των στελεχών σας,
όπως του υποψηφίου Βουλευτού της Καλαµάτας, της Μεσσηνίας, που έγραψε στο Facebook: «Ας τους αφήσουµε να αυτοκτονήσουν. Τι σε ενδιαφέρει εσένα; Τόσοι πεθαίνουν». Αυτά
έγραφε χθες στο Facebook.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε µέρα που
περνά, βλέπουµε µία Κυβέρνηση η οποία φέρεται µε τον χειρότερο τρόπο σε όποιον παράγει σε αυτόν εδώ τον τόπο και χαρίζει
σε όποιον διατάσσει σε αυτόν εδώ τον τόπο και σε όποιον ορίζει
σε αυτόν εδώ τον τόπο και αυτοί είναι οι τραπεζίτες. Την ίδια
στιγµή παραβιάζεται το Σύνταγµα, η αρχή της αναλογικότητας.
Πάµε στις ευρωεκλογές. Έκτακτη επιχορήγηση 7 εκατοµµύρια
ευρώ. Εµείς είπαµε να µειωθούν. Πόσα παίρνουν οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες; Παίρνουν 52.000 ευρώ. Γιατί; Διότι πρέπει να πάρει τη
µερίδα του λέοντος το ΠΑΣΟΚ και µάλιστα, το ΠΑΣΟΚ το οποίο
περιλαµβάνεται στο σχηµατισµό που λέγεται Ελιά, µε σκοπό να
αλλάξουµε το ΑΦΜ µετά τις εκλογές και να χαθούν και τα 250
εκατοµµύρια που είναι δάνεια στις τράπεζες, τη «bad bank» του
κ. Σάλλα µέσω της Αγροτικής Τράπεζας και άλλα 200 εκατοµµύρια περίπου της Νέας Δηµοκρατίας, που τώρα θα την κάνουν
«Νέα Ελλάδα», για να αλλάξουν και εκεί το ΑΦΜ και να γλυτώσουν τα λεφτά που πήραν από τις τράπεζες.
Ρωτώ. Μοιράστηκαν σε ποιους; Ρωτήθηκε κάποιος Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δηµοκρατίας ποτέ, πού πήγαν τα λεφτά
αυτά από τα κοµµατικά ταµεία; Είναι δυνατόν να επιτρέψουµε να
συνεχιστεί αυτή η παράδοση του «µαύρου» και του «άσπρου»
χρήµατος; Ο Χριστοφοράκος, είναι ακόµα στη Γερµανία προστατευόµενο είδος. Στα πήγαινε-έλα του κ. Βενιζέλου ως Υπουργού
Εξωτερικών ή του κ. Σαµαρά ως Πρωθυπουργού, ζητήθηκε ποτέ
να τους δοθεί ο Χριστοφοράκος και ποιοι τα άρπαζαν; Δεν µιλώ
για τα επίσηµα των 2,5%, που αυτά από την εξεταστική της
«SIEMENS» προέκυψαν αλλά µιλώ για τα εκατοµµύρια, σαν αυτό
που πήρε ο Τσουκάτος, σαν αυτά που πήραν άλλοι.
Για ποιο συµµάζεµα του τόπου µιλάµε; Προστατεύονται απόλυτα, όπως προστατεύεται ο κ. Βενιζέλος για τα υποβρύχια,
όπως προστατεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος όλος εκείνος ο πληθυσµός που έβγαλε τα λεφτά στο εξωτερικό και δεν δίνονται τα στοιχεία στην εισαγγελία.
Αυτή, δυστυχώς, τη «βρώµικη» δουλειά την έχουµε δώσει στη
Βουλή των Ελλήνων και η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να αντισταθεί. Εδώ πρέπει να πούµε το µεγάλο «όχι», διότι όλοι φέρουµε ευθύνη και κυριότερα, φέρει ευθύνη αυτός που ψηφίζει
αυτού του είδους τα νοµοθετήµατα.
Στην κυπριακή βουλή, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, µεθαύριο ο Πρόεδρος της επιτροπής, ο Βουλευτής κ. Συλλούρης, θα
καταθέσει την έκθεση για το πώς µπήκε στο µνηµόνιο η Κύπρος
και το τι συνέβη. Μαθαίνω -και συζητώντας και µαζί του κατά την
τελευταία µου επίσκεψη στην Κύπρο- ότι περιλαµβάνει τις ευθύ-
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νες Ελλήνων τραπεζιτών, που µε offshore στην Κύπρο, έκαναν
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου για τις οικογένειές τους. Για τους
ίδιους τραπεζίτες, η Βουλή των Ελλήνων νοµοθέτησε να τους τα
χαρίσει πριν από λίγες µέρες.
Τι συµβαίνει ακριβώς; Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον ελληνικό
λαό; Τη µία και µόνη εξεταστική δεν την κάνει, λέει, ο κ. Σαµαράς
για να µη στενοχωρήσει τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος επανέρχεται τώρα και θέλει να πάρει πίσω το «µαγαζί». Βγαίνει η υποψήφια
Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, η δηµοσιογράφος κ.
Σπυράκη και λέει ότι γνώριζε η ίδια ότι στο µεσοδιάστηµα των
δύο εκλογών έρχονταν αεροπλάνα µε cash, µε µετρητό από τη
Γερµανία και από την Ιταλία για να σωθούν οι τράπεζες και ότι
εκείνη δεν το έγραψε, λέει, για να µην ανησυχήσει τον κόσµο.
Ερώτηµα πρώτο. Στο αφεντικό της το είπε; Διότι αν το είπε,
υπάρχει θέµα. Ερώτηµα δεύτερο. Σε ποιο λογαριασµό έχουν
γραφτεί τα δισεκατοµµύρια των αεροπλάνων; Χρεώθηκαν στον
ELA; Όχι. Χρεώθηκαν σε αλληλόχρεο λογαριασµό στον προϋπολογισµό; Όχι. Άρα, τι συµβαίνει; «Μαύρα» ήρθαν τα λεφτά; Δεν
είναι και ο Μπαλτάκος να έρθει µέσα να µας πει, να δει τι θα
πούµε. «Μαύρα» ήρθαν τα λεφτά; Δεν χρεώθηκαν σε κανένα λογαριασµό, όπως δεν χρεώθηκαν σε κανένα λογαριασµό στην
Κύπρο, όταν έδειχνε το ΡΙΚ και τα ιδιωτικά κανάλια -το βράδυ
που αποφάσισαν να κουρέψουν τις καταθέσεις- τα κοντέινερς
που πήγαιναν στην Τράπεζα της Κύπρου; Διότι και εκεί δεν γράφτηκαν πουθενά στον προϋπολογισµό ούτε σε κανένα λογαριασµό.
Ποιος παίζει, τι παιχνίδι παίζει και µε ποιον; Με τους Έλληνες
παίζεται το παιχνίδι, την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά και που
δεν απαντά κανείς στη Βουλή. «Δεν θέλω να σας απαντήσω» είπε
ο κ. Στουρνάρας, αυτός ο διορισµένος τύπος που µπήκε Υπουργός των Οικονοµικών, όταν τον ρώτησα για το αν θα πληρωθεί
την επόµενη εβδοµάδα το «ακούρευτο» οµόλογο των κερδοσκόπων. Είπε «δεν θέλω να σας απαντήσω», «δεν απαντώ». Δεν
ήθελε. Δεν γουστάρει να απαντήσει στη Βουλή των Ελλήνων, στο
ναό της δηµοκρατίας.
Όµως την ίδια ώρα, οι Υφυπουργοί του και άλλοι Υπουργοί,
παίρνουν δείπνο µε τον κ. Σόρος. Τι λέτε µε τον κ. Σόρος;
Πόσα κέρδισε ο κ. Σόρος το βράδυ του G-20 που ο κ. Παπανδρέου πήγε στις Κάννες; Ποιοι πόνταραν στα CDS για την πτώχευση της Ελλάδας; Τι δουλειά έχει ο Πόλσον να αγοράζει στην
Ελλάδα, όταν αυτός πόνταρε στην πτώχευση της χώρας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί εδώ να µην ακούγεται
τίποτα, µπορεί τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να συνεχίσουν να
θάβουν αυτά που λέµε. Όµως, αυτά καταγράφονται στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων και θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες.
Συλλογιστείτε όµως και τις πολιτικές ευθύνες που φέρει ο καθένας και η καθεµία. Υπάρχουν εδώ συνάδελφοι, που δεν έχουν
ψηφίσει ακόµα µνηµόνια και µεσοπρόθεσµα. Την Πέµπτη και την
Παρασκευή έρχονται στην Ολοµέλεια. Οι απώλειες από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες είναι δεδοµένες. Γέµισε ο χώρος των
Ανεξαρτήτων. Ήρθε η ώρα να ρίξουµε την Κυβέρνηση. Ήρθε η
ώρα να αποφασίσουµε εθνικά. Ήρθε η ώρα να πούµε «δεν πληρώνουµε τοκοχρεωλύσια», «δεν πληρώνουµε το επαχθές και το
επονείδιστο του χρέους», δεν πληρώνουµε το νταβατζηλίκι επιτόκιο που µπήκε από την DEUTCHE BANK και τις άλλες τράπεζες, ως ενδιάµεση µεταξύ του δανεισµού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας που είχε υποχρέωση να δανείσει τη χώρα
µε το euribor και κηρύσσουµε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης.
Κάνουµε στάση πληρωµών των τοκοχρεωλυσίων, επιτροπή λογιστικού ελέγχου, εθνική κυβέρνηση, ρίχνουµε τους φόρους και
ξεκινά την άλλη µέρα η ανάσταση για την οικονοµία. Ρυθµίζουµε
τα χρέη για τους µικροµεσαίους, αντί να τους βάζουµε στο εκτελεστικό απόσπασµα. Κάνουµε εθνικό λογαριασµό και πάµε σε
εκατόν είκοσι, εκατόν πενήντα δόσεις, µε δύο χρόνια αναστολή,
για να βγουν τα λουκέτα από τα µαγαζιά. Δίνουµε τη δυνατότητα
να ανασάνουν οι έµποροι είτε είναι στις λαϊκές είτε είναι στα καταστήµατα.
Ελέγχουµε την Τράπεζα της Ελλάδας και όλη αυτήν την οικονοµία της «φούσκας», την οποία υπηρετεί η διεθνής τάξη πραγ-
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µάτων και η σηµερινή Κυβέρνηση, την οδηγεί εκεί που την οδήγησε ο Ρούζβελτ, όταν έκανε το «new deal» στη νοµοθεσία των
GLASS-STEAGALL. Οι τραπεζίτες που θα προκύψουν από το πόρισµα της επιτροπής ελέγχου της κυπριακής βουλής, είναι αυτοί
τους οποίους χαϊδέψατε προχθές και χαρίσατε δισεκατοµµύρια.
Έχετε πλέον των πολιτικών και ποινικές ευθύνες, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει δι’ ολίγον ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι σύντοµος. Πήρα το
λόγο, επειδή καταθέτουµε µαζί µε το παρόν νοµοσχέδιο και µία
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και θέλω να αναφερθώ
στα θέµατα αρµοδιότητάς µου.
Τα θέµατα της τροπολογίας έχουν να κάνουν µε το νοµοσχέδιο
που ψηφίσαµε το φθινόπωρο το ν. 4186. Για κάποια θέµατα
έπρεπε να γίνει πιο λειτουργικό και γι’ αυτό φέραµε αυτήν την
τροπολογία. Επίσης, αφορούσε και θέµατα σχετικά µε τις εξετάσεις και την Τράπεζα Θεµάτων. Εποµένως, ήταν επείγουσα τροπολογία.
Θα χωρίσω τις τροπολογίες σε τέσσερις οµάδες. Υπάρχει
αυτή που αφορά τα θέµατα του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων.
Αυτή η τροπολογία αποτελεί νοµοτεχνική βελτίωση της διάταξης
του ν. 4186/2013, µε τον οποίο ιδρύθηκε ο ΕΟΕ και τίθενται σε
ισχύ ρυθµίσεις, µε τις οποίες γίνεται εφικτή η άµεση λειτουργία
του οργανισµού.
Η δεύτερη οµάδα αφορά θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Με τη ρύθµιση που αφορά στα θέµατα
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, συµπληρώνονται κάποιες εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόµου για το
νέο λύκειο, προκειµένου να καταστεί εφικτή η πλήρης εφαρµογή
του.
Επιπλέον, ρυθµίζονται επείγοντα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της τράπεζας θεµάτων, το γενικό βαθµό προαγωγής, τα
αναλυτικά προγράµµατα και άλλα. Τέλος, µε τη ρύθµιση αυτή δίνεται η δυνατότητα για πολυθέσια και όχι µόνο για εξαθέσια νηπιαγωγεία, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες βαθµίδες εκπαίδευσης.
Η τρίτη οµάδα αφορά ρυθµίσεις θεµάτων ειδικής αγωγής, τα
οποία δεν προλαβαίναµε να ρυθµίσουµε µε το νοµοσχέδιο που
είναι σε διαβούλευση. Με την τροπολογία αυτή, λοιπόν, ρυθµίζονται ζητήµατα ειδικής αγωγής, προκειµένου αφενός να εναρµονιστεί το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο µε τα ισχύοντα στη γενική
εκπαίδευση, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη τις ιδιαιτερότητες της
ειδικής αγωγής και αφετέρου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία της ειδικής αγωγής.
Τέλος, µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών σχολείων δίνεται η δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να χρησιµοποιούν τις κτηριακές
εγκαταστάσεις και τις υποδοµές τους σε χρόνο µετά τη λήξη του
διδακτικού ωραρίου, προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες πολιτιστικές, µορφωτικές και άλλες, υπό τον όρο ότι θα είναι συναφείς µε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτών των δοµών.
Επιπλέον, καταργούνται ρητά διατάξεις που αφορούν σε θέµατα που έχουν ρυθµιστεί µε άλλες διατάξεις νόµου, προκειµένου να µην υπάρχει σύγχυση ως προς το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο.
Τέλος, ρυθµίζονται κάποια ζητήµατα ως προς την αδειοδότηση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που κρίθηκαν αναγκαία µετά
την εµπειρία της πρώτης εφαρµογής του νέου πλαισίου αδειοδότησης.
Και αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ απλά σε δύο,
τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο άρθρο 8 ρυθµίζουµε
θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται ειδική µέριµνα για
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το σχολικό έτος
2014-2015 στους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση σε λύκεια
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς,
λόγω του εκτάκτου και απρόβλεπτου γεγονότος των σεισµών
στην εν λόγω περιοχή.
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Στην παράγραφο 2 και σε συµµόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας, καταργείται η πρόβλεψη
της σύστασης θέσεων, οι οποίες θα καταλαµβάνονται µόνο από
υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα του µέλους πολύτεκνης οικογένειας, καθώς αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της
αξιοκρατίας, σύµφωνα µε τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε κριτήρια αµιγώς ακαδηµαϊκά ή
βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, διότι η
ιδιότητα του µέλους πολύτεκνης οικογένειας δεν συνδέεται µε
ικανότητες ή δεξιότητες υποψηφίου και δεν αποτελεί κριτήριο
που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις.
Την ίδια στιγµή όµως, µε το άρθρο 10 και ταυτόχρονα µε την
ανωτέρω κατάργηση της πρόβλεψης της σύστασης θέσεων, οι
οποίες καταλαµβάνονται µόνο από υποψηφίους που έχουν την
ιδιότητα του πολυτέκνου, τριτέκνου ή ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, παρέχεται στους ανωτέρω υποψηφίους το
δικαίωµα για µεταφορά της θέσης τους σε αντίστοιχη σχολή ή
τµήµα που επιθυµούν κατά ρητή συνταγµατική επιταγή για τη µέριµνα της πολιτείας για τις ως άνω κοινωνικές οµάδες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µία
διευκρινιστική ερώτηση όσον αφορά το τελευταίο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε για
τις πολύτεκνες οικογένειες, θα ισχύει από το 2014-2015 ή θα έχει
αναδροµική ισχύ και για το 2013, όπως είχατε δεσµευτεί; Δηλαδή, η ελεύθερη µεταγραφή στον τόπο καταγωγής των παιδιών,
εφόσον δεν θα υπάρχει το 20% -το bonus που δίνονταν- θα γίνει
και για το 2013;
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Δεν ξέρω αν θα είναι αναδροµικά. Θα το δω και θα
σας πω.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Επειδή είναι πάγιο αίτηµα των πολυτέκνων και δεδοµένου ότι ποτέ οι πολύτεκνοι δεν ζήτησαν να
έχουν µία ευνοϊκή µεταχείριση για την εισαγωγή, ζητούν πάγια
τα παιδιά τους να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο µέρος όπου
είναι οι γονείς. Αυτό θέλουν. Αν είναι µέσα στο πλαίσιο τού να το
κάνετε και µπορείτε να το κάνετε µέχρι τη Δευτέρα, να µας το
πείτε. Να ισχύει και για το 2013.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώσαµε µε τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές και εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών
επί της αρχής.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υφυπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν καταθέσω ορισµένες απόψεις
σχετικά µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου -το οποίο και στηρίζωθα ήθελα να υπενθυµίσω ότι υπηρετώ την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση επί είκοσι χρόνια, τα οκτώ µε την ιδιότητα του δηµάρχου
και τα δώδεκα ως δηµοτικός σύµβουλος. Επίσης, µετέχω στο Διοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος για
τέταρτη θητεία, ενώ έχω συµµετάσχει και σε άλλα κεντρικά –και
όχι µόνο- όργανα της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης. Θεωρώ, λοιπόν, υποχρέωσή µου να καταθέσω τις προσωπικές µου απόψεις,
αλλά και εµπειρίες σε ορισµένα θέµατα που αφορούν τις λαϊκές
αγορές.
Ήταν και είναι προφανές ότι τις λαϊκές αγορές διέπουν µέχρι
σήµερα και µέχρι την 31η Ιουλίου 2014 -µετά την κατάθεση της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1433 και ειδικό 45- δύο διαφορετικές νοµοθεσίες.
Άλλη νοµοθεσία αφορά τις λαϊκές αγορές της περιφέρειας Αττικής και της µητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και άλλη
τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές. Βεβαίως, µε την τροπολογία κάποια πράγµατα αλλάζουν, αλλά δεν είναι σαφές σε όποιον έχει
µελετήσει τα κείµενα µε προσοχή –και το τονίζω αυτό- τι ακριβώς
αλλάζει.
Σε ένα βαθµό παραπέµπονται σε προεδρικό διάταγµα, το
οποίο πρέπει να εκδοθεί µέχρι 31 Ιουλίου 2014.
Επίσης, θα πρέπει να δούµε εάν το σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε λαµβάνει υπ’ όψιν το άρθρο 4 του ν. 3852/2010 «Νέα αρ-
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χιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης, πρόγραµµα «Καλλικράτης» ή διαιωνίζει σε ένα βαθµό µια
λανθασµένη, κατά την άποψή µου, κατάσταση.
Το άρθρο 4 του «Καλλικράτη»: «Σχέσεις δήµων και περιφερειών» αναφέρει: «Μεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του
νόµου κοινών συµφωνιών, καθώς και µε τον συντονισµό κοινών
δράσεων.»
Σχετικά µε τα παραπάνω και ενδεικτικά µόνο, λόγω του σχετικά λίγου χρόνου που έχω στη διάθεσή µου, αναφέρω τα εξής:
Άρθρο 5: «Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές» Η παράγραφος 1 αναφέρει τα εξής: «Με απόφαση του οικείου Δήµου, η
οποία για µεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης εκδίδεται µετά από γνώµη των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αττικής
και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας εγκρίνεται από τον οικείο περιφερειάρχη, καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές
αγορές που λειτουργούν στη χωρική τους αρµοδιότητα, ο
οποίος συναρτάται µε τον πληθυσµό του δήµου, βάσει τελευταίας απογραφής…»
Δηλαδή για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη απαιτείται γνώµη όχι σύµφωνη… το τονίζω, αλλά απλή γνώµη- του αρµοδίου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών, ενώ για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας απαιτείται έγκριση από τον οικείο περιφερειάρχη.
Εδώ, µε την τροπολογία γεννάται το ερώτηµα τι θα ισχύσει από
1η Αυγούστου 2014 ή γνώµη για όλους ή έγκριση για όλους ή και
τα δύο, ανάλογα µε το σε ποια περιφέρεια βρίσκεται ο δήµος.
Θα πρέπει, λοιπόν, να ξέρουµε εάν ισχύει η γνώµη για όλους, η
έγκριση για όλους ή αν θα παραµείνει αυτό το οποίο ήταν, δηλαδή άλλων ταχυτήτων δήµαρχοι είναι στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και άλλων ταχυτήτων δήµαρχοι είναι στις υπόλοιπες
περιφέρειες.
Πηγαίνω τώρα στο άρθρο 4: «Ίδρυση, µεταφορά, επέκταση,
κατάργηση λαϊκών αγορών». Η παράγραφος 2, που αφορά τις
λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, αναφέρει τα εξής: «…Οι
Δήµοι, προκειµένου για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς εντός των
ορίων της χωρικής τους αρµοδιότητας, γνωστοποιούν το συνολικό αριθµό των θέσεων της νέας λαϊκής και τον ακριβή τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο Περιφερειακό Συµβούλιο της
Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την έγκρισή του.»
Δηλαδή οι αποφάσεις των δηµοτικών αρχών στις λαϊκές αγορές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης τελούν υπό την έγκριση του
περιφερειακού συµβουλίου. Θα ισχύει το ίδιο µετά την ψήφιση
της τροπολογίας; Πέραν του ερωτήµατος, βεβαίως, τι αφορά
αυτή η έγκριση. Διότι απλώς αναφέρεται έγκριση. Τι ελέγχεται;
Το νόµιµο, το πολιτικό σκεπτικό; Διότι τουλάχιστον οι δικές µου
εµπειρίες δεν είναι και καλές.
Όλα αυτά και άλλα πολλά, που δεν έχω τον χρόνο να αναλύσω, εφόσον δεν διορθωθούν, καταλήγουν σε δύο συµπεράσµατα:
Πρώτον οι δήµαρχοι θα εξακολουθούν να χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες, ανάλογα αν ο δήµος είναι στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ή στην περιφέρεια. Εξακολουθούν δηλαδή να υπάρχουν δήµαρχοι δύο ταχυτήτων.
Δεύτερον, το άρθρο 4 του θεσµικού νόµου «Καλλικράτη», το
οποίο υπενθυµίζω ότι αναφέρει πως µεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, εξακολουθεί να µη
γίνεται σεβαστό.
Σέβοµαι τις απόψεις και τις θέσεις του δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης και το έχω αποδείξει και στην πράξη.
Θέλω, όµως να υπενθυµίσω ότι οι χώροι που διατίθενται για
τη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι ουσιαστικά χώροι αρµοδιότητας της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης. Και σε κάθε περίπτωση, η σχέση των δύο βαθµών δεν µπορεί να είναι σχέση
ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας,
όπως εξάλλου ορίζει ο θεσµικός νόµος.
Τελειώνοντας, να υπενθυµίσω ότι η Υποεπιτροπή Εσωτερικών
της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης έχει αναλάβει, µετά από αίτηµα του Υπουργού Εσωτερι-
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κών και µετά από απόφαση της επιτροπής, να ασχοληθεί µε το
θέµα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στον «Καλλικράτη», έτσι
ώστε να γίνει πιο χρήσιµος και πιο λειτουργικός. Το άρθρο 4 και
η εφαρµογή του µας έχει απασχολήσει και πιστεύω ότι θα φέρουµε προτάσεις. Μέχρι, όµως, να ξεκαθαρίσει αυτό, νοµίζω ότι
πρέπει να µην εφαρµόζονται διατάξεις αντίθετες µε το άρθρο 4
του «Καλλικράτη» του θεσµικού νόµου της αυτοδιοίκησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα συζητούµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος» και έρχεται µία προσθήκη-τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα µπορούσε να ήταν ολόκληρη
ένα νοµοσχέδιο. Είναι εκατόν πενήντα σελίδες τροπολογία, η
οποία κατατίθεται την τελευταία στιγµή.
Έχω τονίσει επανειληµµένως ότι οι τροπολογίες που κατατίθενται µε καθυστέρηση, όχι µόνο καταργούν κάθε έννοια κοινοβουλευτικού ελέγχου, δηµοκρατικού διαλόγου και διαφάνειας,
αλλά κυρίως αποκρύπτουν τα πραγµατικά συµφέροντα που προωθούν και συνάµα αποκαλύπτουν προχειρότητα και επιφανειακή
αντιµετώπιση του Υπουργείου Παιδείας για ζητήµατα αρµοδιότητάς του. Και όµως, η παιδεία έχει έναν πολύ ιδιαίτερο και βαρυσήµαντο σκοπό, ο οποίος δεν περιορίζεται µόνο στη µετάδοση
γνώσεων. Έχει ρόλο ηθικοπλαστικό και προετοιµάζει τους νέους
για την οµαλή ένταξή τους στην κοινωνία, καθώς και για αποτελεσµατική ανταπόκριση στις κοινωνικές απαιτήσεις και τους θεσµούς.
Δυστυχώς, µέχρι σήµερα οι πολιτικές που εφαρµόζετε στον
ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό τοµέα της παιδείας είχαν σαν άµεση
συνέπεια την υποβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Εµείς αντιλαµβανόµαστε την αξία της παιδείας και της εκπαίδευσης ως έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ολοκλήρωση
της προσωπικότητας και την πρόοδο της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, προτείνουµε να της δοθεί η ιδιάζουσα προσοχή και να αντιµετωπιστεί µε τη δέουσα υπευθυνότητα, προκειµένου να ολοκληρώσει το στόχο της.
Η σηµερινή τροπολογία, λοιπόν -για να έρθω στο θέµα µαςπεριλαµβάνει πληθώρα θεµάτων, µεταξύ των οποίων θέµατα
Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων, θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης, θέµατα
ειδικής αγωγής, Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέµατα ελληνικών σχολείων του εξωτερικού,
κ.λπ.. Η προχειρότητα, µε την οποία η συγκυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας αντιµετωπίζει τα θέµατα αρµοδιότητάς του, αποδεικνύει το γεγονός ότι τα τόσα πολλά και τόσο
σηµαντικά ζητήµατα ασφυκτιούν µέσα σε µία και µόνο προσθήκη-τροπολογία, για να ρυθµιστούν προεκλογικά ζητήµατα
που έπρεπε να έχουν ήδη ρυθµιστεί ή µάλλον θα έπρεπε να µην
έχουν δηµιουργηθεί καθόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες ρυθµίσεις αφορούν το ν. 4186/2013, που ψηφίστηκε λίγους
µήνες πριν. Και όλα αυτά σε µία εποχή που οι κυβερνητικές επιλογές έχουν ρίξει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα στον
Καιάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Παιδείας εδέησε
επιτέλους να στρέψει την προσοχή του σε καίρια ζητήµατα και
να προωθήσει τη λύση τους µε νοµοθετικές ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής. Προ των πυλών των εξετάσεων, τόσο σε ενδοσχολικό, όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση προωθούνται αλλαγές που επηρεάζουν τη ζωή των
µαθητών και των οικογενειών τους. Όλα αυτά οφείλατε να τα είχατε πράξει εν ευθέτω χρόνω.
Μπορεί η τροπολογία σας, κύριοι Υπουργοί, να µην χαρακτηρίστηκε εκπρόθεσµη, είναι όµως εκπρόθεσµος και ανεπίκαιρος
ο χρόνος που αποφασίσατε να ασχοληθείτε επιτέλους µε την
παιδεία. Με διατάξεις που οδηγούν σε κανονιστικούς µηχανισµούς και αποσπασµατικές ρυθµίσεις προσπαθείτε να διορθώσετε τα κακώς κείµενα της ελληνικής εκπαίδευσης, αποφεύ-
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γοντας ωστόσο οποιαδήποτε καινοτόµα πρόταση που θα ανοίξει
το δρόµο για ουσιαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές.
Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριµένη τροπολογία, επαναλαµβάνω
ότι έχουµε έντονες αντιρρήσεις για τον χρόνο κατάθεσής της,
όπως και για ορισµένα επιµέρους ζητήµατα, τα οποία θα αναπτύξω στη συνέχεια.
Όµως θα συνηγορήσουµε στην επίλυση των εκπαιδευτικών θεµάτων που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τη µαθητική, εκπαιδευτική
και φοιτητική κοινότητα και όλους τους φορείς που εµπλέκονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στα πλαίσια υγιούς διαλόγου θα ήθελα να σταθώ σε κάποια
σηµεία της τροπολογίας.
Στο άρθρο 2, παράγραφος 18 ορίζετε την αντιστοιχία του νηπιαγωγού προς τον αριθµό των νηπίων 1 προς 25 για τα νηπιαγωγεία και 1 προς 30 για τα παιδικά κέντρα. Γιατί αυτή η
διαφοροποίηση; Σας παρακαλώ, µπορείτε να µας εξηγήσετε;
Στην παράγραφο 19 του άρθρου 2 ορίζετε ότι τα αναλυτικά
προγράµµατα σπουδών του επαγγελµατικού λυκείου…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ λίγη ησυχία. Με ενοχλείτε, γιατί ακούγεστε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Συγγνώµη, κυρία µου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΔΙΔΟΥ: Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του επαγγελµατικού λυκείου καταρτίζονται από το ΙΕΠ, µετά
τη σύµφωνη γνώµη του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει των προγραµµατικών
συµφωνιών του ΕΟΠΠΕΠ µε τα επαγγελµατικά επιµελητήρια και
τις επιστηµονικές ενώσεις.
Έχουµε διατυπώσει και στο παρελθόν την άποψη ότι ο καθορισµός των προγραµµάτων σπουδών των επαγγελµατικών λυκείων δεν µπορεί να γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις
υποδείξεις της αγοράς. Τα προγράµµατα σπουδών και µάλιστα
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πρέπει πρωτίστως να καταρτίζονται σύµφωνα µε παιδαγωγικά κριτήρια και όχι σύµφωνα µε
προγραµµατικές συµφωνίες.
Επίσης, στο άρθρο 3 που αφορά στα θέµατα ειδικής αγωγής
και στην παράγραφο 2 ορίζετε ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη θα γίνονται
αποκλειστικά ως µειωµένου ωραρίου, ενώ η σύµβαση πρόσληψής τους µπορεί µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης να µετατραπεί σε πλήρους ωραρίου. Δεν µας εξηγείτε για
ποιους λόγους και µε ποιο πλαίσιο θα γίνεται αυτό, εφόσον εάν
δεν συµπληρώνουν το προβλεπόµενο διδακτικό ωράριο, θα παρέχουν συµπληρωµατικά υπηρεσίες. Εάν χρειάζονται, γιατί δεν
τους προσλαµβάνετε από την αρχή µε πλήρες ωράριο; Και πώς
θα διασφαλίσετε ότι δεν θα αναπτυχθούν πελατειακές σχέσεις
για το ποια σύµβαση θα µετατραπεί σε πλήρους ωραρίου;
Επιπλέον, να µου επιτρέψετε και µία παρατήρηση. Αυτήν τη
στιγµή υπάρχει σε διαβούλευση το νοµοσχέδιο ειδικής αγωγής,
όπου µπορούν να ρυθµιστούν εκεί αυτά τα ζητήµατα. Ποιος ο
λόγος λοιπόν αυτής της ρύθµισης;
Επίσης, στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 για τις δυσπρόσιτες
και νησιωτικές περιοχές µπορούν να συγκροτούνται ΕΔΕΑΥ του
άρθρου 39 του ν. 4115 µε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι διατίθενται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δηµόσιες µονάδες υγείας και τα ΚΕΔΔΥ. Με ποιον τρόπο θα γίνει
αυτό; Ποιος θα το αποφασίσει; Και τι θα γίνει µε τις υπηρεσίες
που στελεχώνονται ήδη από το εν λόγω προσωπικό; Θα πρέπει
να καταλάβετε ότι τα προγράµµατα ΕΣΠΑ δεν µπορούν να είναι
πανάκεια και ότι οι αντίστοιχοι πίνακες πρόσληψης προσωπικού
δεν εξαντλούνται, γιατί κανείς δεν µπορεί να ζήσει µε 500 ευρώ.
Στο άρθρο 10 για τις µεταγραφές των πολυτέκνων, τριτέκνων
και ειδικών κατηγοριών οφείλετε να επεκτείνετε το δικαίωµα
αυτό και στους επιτυχόντες των τριών προηγουµένων ετών, δηλαδή από το 2010 έως και το 2013, οι οποίοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα φοίτησης σε άλλη πόλη και πολλοί από
αυτούς αναγκάζονται να µην παρακολουθούν τακτικά τα µαθήµατα των σχολών τους. Αυτό είναι άδικο. Θίγει τις αδύναµες οικογένειες, που προσπαθούν µε κόπους να σπουδάσουν τα παιδιά
τους.
Τέλος, όσον αφορά στο άρθρο 14 για τα ελληνικά σχολεία του
εξωτερικού, θεωρούµε τη λύση που δίνετε πρόσκαιρο ηµίµετρο
για τη βιωσιµότητα των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.
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Είναι αδήριτη ανάγκη να εργαστείτε µεθοδικά και αποτελεσµατικά, ώστε οι οµογενείς κάτοικοι του εξωτερικού να διδαχθούν
άρτια την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό και να
λάβουν ακέραιη την ελληνική παιδεία, στοιχεία που τους συνδέουν µε την πατρίδα τους. Οι συνεχείς παρατάσεις που δίνετε
στην κατάργηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, είναι
πολιτική που κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο χρόνο που σας αποµένει, λοιπόν, στους υπουργικούς σας
θώκους σταµατήστε να ασχολείστε µε τα καίρια ζητήµατα της
χώρας µε τρόπο επιφανειακό και ανάρµοστο. Δώστε, επιτέλους,
στην παιδεία την αξία και τη δυναµική που της αξίζει και δείξτε
σεβασµό στην πιο σηµαντική κοινωνική λειτουργία. Ο ρόλος της
παιδείας είναι σοβαρός και αυτονόητος. Σταµατήστε να κρατάτε
οµήρους τους µαθητές και τους φοιτητές και τις οικογένειές
τους. Αφουγκραστείτε µε σοβαρότητα και αίσθηµα ευθύνης τις
ανάγκες ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ξεκινήσω µε µία, επιτρέψτε
µου, ιστορική αναφορά, για να καταδείξω τη σηµασία των λαϊκών
αγορών. Ο θεσµός των λαϊκών αγορών ξεκίνησε την πλέον δηµιουργική τετραετία του Ελευθερίου Βενιζέλου, την τετραετία
1928-1932.
Οι λαϊκές αγορές δεν εκφράζουν µόνο την ψυχοσύνθεση του
Έλληνα – διότι ξέρετε ότι ο Έλληνας πριν αρχίσει να συχνάζει,
να ψωνίζει ή να είναι έµπορος στα mall, υπήρξε πραµατευτής.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι οι λαϊκές αγορές, πέρα από την ψυχοσύνθεση του Έλληνα, σήµερα εκφράζουν -αν θέλετε- και την ίδια
τη λειτουργία ενός κοινωνικού και ενός αστικού ιστού.
Επίσης, πρόκειται για µια εµπορική και κοινωνική δραστηριότητα, η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Πολλές φορές για τις
λαϊκές αγορές γίνονται de facto ρυθµίσεις, οι οποίες, για να µιλήσουµε και λίγο νοµικά, για να µπορέσουν να υπαχθούν σε µία
γενική de jure ρύθµιση –δηλαδή, να µπορέσει να υπάρξει ένα νοµοθέτηµα, το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες
µιας λαϊκής αγοράς ή εν πάση περιπτώσει του εµπορίου αυτού
του είδους- χρειάζεται πάρα πολύ µελέτη, πάρα πολύ προσοχή
και χρειάζεται να λάβει υπόψη του τα δεδοµένα, τα οποία καθηµερινά δηµιουργούνται. Δεν είναι µια εύκολη νοµοθετική ρύθµιση.
Και πρέπει να πούµε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπέστη
αρκετές τροποποιήσεις, πολλές από τις οποίες βεβαίως ήταν
προς την σωστή κατεύθυνση, όπως επίσης περιλαµβάνει και
πολλά θετικά στοιχεία, για παράδειγµα τη ρύθµιση του θέµατος
των αδειών τόσο των παραγωγών όσο και των επαγγελµατιών
των λαϊκών αγορών.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, έχει δηµιουργηθεί µια κατάσταση, η
οποία όχι µόνο δεν είναι ευχάριστη, αλλά νοµίζω ότι µε κάποιες
βελτιώσεις, που µπορείτε να κάνετε, κύριοι Υπουργοί, τούτο το
νοµοσχέδιο έχει τη δυνατότητα πράγµατι, σε σηµαντικό βαθµό,
να ανταποκριθεί στις ανάγκες οι οποίες δηµιουργούνται στις λαϊκές αγορές.
Επειδή ο χρόνος έτσι κι αλλιώς είναι περιορισµένος, θα ήθελα
να ξεκινήσω από το πιο φλέγον -επιτρέψτε µου να πω- θέµα, το
περίφηµο αυτό θέµα της κλήρωσης των θέσεων. Υπήρξαν πολλές τροποποιήσεις. Ξεκινήσαµε από µια αρχική θέση και έχουµε
φθάσει σε µία άλλη. Όµως, επιτρέψτε µου να πω πως και η συγκεκριµένη ρύθµιση υπολείπεται των αναγκών και της πραγµατικότητας, η οποία δηµιουργείται στις λαϊκές αγορές.
Λέµε πως θα βάλουµε χωριστά τους παραγωγούς και χωριστά
τους επαγγελµατίες. Προσέξτε: ο παραγωγός, στην ουσία παράγει κάποια συγκεκριµένα προϊόντα, όπως τα κηπευτικά και
µπορεί να παράξει και κάποια πορτοκάλια. Όταν, λοιπόν, τους
βάλετε όλους αυτούς µαζί στην αρχή της λαϊκής αγοράς ή στο
τέλος ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση της λαϊκής αγοράς θα είναι
όλοι οι παραγωγοί µαζί.
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Τι συµβαίνει; Κατ’ αρχάς, πρέπει να σας πω ότι ένα βαρόµετρο
για µία λαϊκή αγορά είναι η τιµή της πατάτας και της ντοµάτας.
Όταν, λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι παράγουν ντοµάτες είναι ο
ένας δίπλα στον άλλον, θα µπορούν πολύ πιο εύκολα να συνεννοηθούν για να αυξήσουν την τιµή της ντοµάτας, παρά αν υπάρχει µια διασπορά µέσα στη λαϊκή αγορά. Πιο εύκολα ψιθυρίζεις
στο συνάδελφό σου ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα. Αν η ντοµάτα
– για παράδειγµα– φθάνει το 1,10 και 1,20, αν µαζευτούν όλοι
µαζί µπορεί να φθάσει στα 2 ευρώ. Δηµιουργείται έτσι εν τοις
πράγµασι ένα τοπικό, ένα µικρό καρτέλ. Πώς το αντιµετωπίζετε
αυτό;
Την ίδια στιγµή -για να δείτε πόσο αλυσιτελής είναι αυτή η ρύθµιση- όταν σε ένα τµήµα της λαϊκής αγοράς υπάρχουν λίγο-πολύ
τα ίδια προϊόντα -γιατί όπως είπαµε οι παραγωγοί παράγουν κηπευτικά, άντε και κανένα πορτοκάλι- ο καταναλωτής πολύ πιο εύκολα θα τους προσπεράσει, έτσι ώστε να πάει εκεί όπου υπάρχει
ποικιλία των προϊόντων, εκεί όπου είναι οι επαγγελµατίες οι
οποίοι µπορούν να διαθέτουν όσα τελοσπάντων προϊόντα υπάρχουν σε µια λαϊκή αγορά.
Δηλαδή, ενώ από τη µία µεριά δηµιουργείται ένα καρτέλ –τοπικό καρτέλ, δεν είπα για τα µεγάλα καρτέλ, αυτά ας τα αφήσουµε- ενώ δηµιουργείται µια τέτοια κατάσταση εκεί πέρα,
παράλληλα χάνουν και οι ίδιοι, διότι θα δει κάποιος ακριβή τη
ντοµάτα εκεί πέρα, θα είναι υποχρεωµένος εκ των πραγµάτων
να προχωρήσει και να πάει να βρει κι άλλα προϊόντα για να γεµίσει –όσο τέλος πάντων µπορεί να γεµίσει- το καλάθι ή το καρότσι
και θα τους προσπεράσει.
Λέτε µετά ότι θα γίνεται κλήρωση των θέσεων –ας το πούµε
έτσι, για να γίνει πιο κατανοητό- µε τη µορφή του «ρολογιού»,
δηλαδή θα γίνει µία φορά στις αρχές του 2015 και από κει και
πέρα κάποιος θα αλλάζει θέση κάθε χρόνο και θα πηγαίνει µία
θέση πιο κει.
Ακούστε: Όποιος έχει µια εµπειρία λαϊκών αγορών και όποιος
έχει κουβεντιάσει, θα σας πει ότι κατ’ αρχάς αυτό τους βρίσκει
όλους αντίθετους. Όταν όλοι είναι αντίθετοι σ’ αυτό, αυτοί οι
οποίοι υποτίθεται ότι είναι ριγµένοι, γιατί δεν διαµαρτύρονται
επειδή συµβαίνει αυτό;
Όσοι, λοιπόν, έχουν µια εµπειρία από τις λαϊκές αγορές, ξέρουν. Η θέση στις λαϊκές αγορές είναι λίγο σαν τα ψάρια, για τα
οποία λένε ότι το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο, έστω κι αν είναι
µαρίδα. Η καλύτερη θέση, λοιπόν, στη λαϊκή αγορά είναι η µόνιµη, έστω κι αν είναι κακή, διότι τι συµβαίνει; Εκεί ο συγκεκριµένος παραγωγός ή επαγγελµατίας δηµιουργεί τη δική του
προσωπική πελατεία, ανάλογα µε τα προϊόντα που πουλάει, ανάλογα µε τις τιµές που έχει, ανάλογα µε το πόσο ευπροσήγορος
είναι µε τους καταναλωτές. Έχει δηµιουργήσει το δικό του
πάγκο. Όταν αυτόν τον αλλάζετε, χάνουν όλοι.
Και όχι µόνον αυτό: δεν ξέρω και κατά πόσον πετυχαίνουµε
αυτό που πρέπει να είναι στην ουσία το ζητούµενο, δηλαδή να
πέσουν οι τιµές. Γιατί είναι φανερό ότι οι τιµές σε µια λαϊκή
αγορά πέφτουν όταν υπάρχει διασπορά των πάγκων, όταν υπάρχει ποικιλία και όταν µπορεί κανείς να περπατήσει σε µια λαϊκή
αγορά και να έχει τη δυνατότητα να βρει πάγκους µε οποιαδήποτε προϊόντα σε διαφορετικά σηµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι όσοι είτε καταναλώνουµε είτε
απλώς πηγαίνουµε σε µια λαϊκή αγορά, ποτέ δεν ακούσαµε όλα
αυτά τα χρόνια είτε από τους παραγωγούς είτε από τους επαγγελµατίες να διαµαρτύρονται για τη θέση που έχουν. Διαµαρτύρονται για άλλα πράγµατα, για την ακρίβεια ή για άλλα ζητήµατα,
όµως δεν ακούσαµε ποτέ κανέναν να λέει «γιατί εγώ είµαι σ’ αυτή
τη θέση και δεν είµαι σε µια άλλη θέση».
Άρα, πιστεύω ότι, αν κάνουµε εδώ πέρα κάποιες βελτιώσεις,
το νοµοσχέδιο αυτό θα µπορέσει να έχει τη γενικότερη αποδοχή
του κόσµου των λαϊκών αγορών και να σταµατήσει αυτή η ένταση
η οποία έχει δηµιουργηθεί.
Θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Άλλω-
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στε δεν υπάρχει και µεγάλη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν όντως θέλουµε να κάνουµε
κάποιες κληρώσεις στις λαϊκές αγορές για κάποιες θέσεις, θέλω
να σας πω ότι σε κάθε λαϊκή αγορά κατά µέσο όρο κάθε χρόνο
χηρεύουν, εγκαταλείπονται αρκετές θέσεις, ένας αριθµός θέσεων που µπορεί να φτάσει το 15%, 20%, 25% του συνόλου των
θέσεων µιας λαϊκής αγοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ας γίνεται, λοιπόν, µε κάποια κριτήρια η διανοµή αυτών των θέσεων, ακόµα και µέσα από κάποια
κλήρωση όσων έχουν τα προσόντα για να τις καταλάβουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι λαϊκές αγορές σήµερα είναι το καταφύγιο όχι µόνο του
φτωχού, αλλά είναι το καταφύγιο και µιας χειµαζόµενης µεσαίας
τάξης.
Τελειώνοντας, θα θυµίσω ότι σ’ αυτήν την τετραετία της κρίσης, από τις λαϊκές αγορές διοχετεύθηκαν δωρεάν προϊόντα και
σε κοινωνικά παντοπωλεία και σε συσσίτια. Νοµίζω, λοιπόν, ότι
µε κάποιες βελτιώσεις αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να γίνει πολύ
καλύτερο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
τηρείται ο χρόνος, γιατί οι συνάδελφοι που περιµένουν να µιλήσουν είναι πολλοί.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω την εκτίµηση του εισηγητή µας,
ότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµη χτύπηµα σε
δοµές και θεσµούς που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών
στρωµάτων, όπως είναι οι λαϊκές αγορές και όλα αυτά στα πλαίσια µιας ψευδεπίγραφης ενίσχυσης του ανταγωνισµού, που δυστυχώς εν ονόµατί του οδηγούνται σε µαρασµό και αδιέξοδο
εκατοντάδες µικροκαλλιεργητές και παραγωγοί, ενώ ενισχύονται
εµµέσως µεγάλα µονοπωλιακά συµφέροντα και σούπερ µάρκετ.
Θα επαναλάβω την εκτίµηση του εισηγητού µας ότι έχουν απαξιωθεί οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και θα πρόσθετα ότι
εξαιτίας αυτού του γεγονότος κάποιες θετικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, που ενδεχοµένως θα είχαν και τη δική µας αποδοχή,
χάνονται µέσα στο γενικότερο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο στο
οποίο κινείται το παρόν νοµοσχέδιο.
Ποιος, αλήθεια, είναι αντίθετος µε αυτά τα οποία αναφέρονται
στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου; Ποιος δεν επιθυµεί την
εξάλειψη του παρεµπορίου, των άναρχων µορφών εµπορίου;
Ποιος είναι αντίθετος µε την αντιµετώπιση του περιβάλλοντος µε
σεβασµό; Ποιος είναι αντίθετος µε την ελκυστική και ευπρεπή
εµφάνιση των πόλεων, των τουριστικών και ιστορικών περιοχών
και µε την καθιέρωση µιας αρχής ισοτιµίας, ισονοµίας και ίσων
ευκαιριών;
Αυτά επαγγέλλονται στην αιτιολογική επί του νοµοσχεδίου έκθεση, δυστυχώς όµως οι σκοποί αυτοί δεν εξυπηρετούνται από
τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Παραµένουν ευσεβείς
πόθοι και κινούνται στα πλαίσια µιας ωραίας έκθεσης ιδεών.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι ευτελίζονται οι κοινοβουλευτικές
διαδικασίες, όχι µόνο εξαιτίας των όσων και εγώ ανέφερα προηγουµένως, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι µε την ανοχή
του Προεδρείου εισάγονται αντισυνταγµατικά, αντικανονικά,
άσχετες µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο τροπολογίες.
Μάλιστα, µία εξ αυτών –αυτή του Υπουργείου Παιδείας- είναι
ένα νέο νοµοσχέδιο µέσα σε τούτο το νοµοσχέδιο. Είναι µία τροπολογία που έρχεται να ταράξει για άλλη µια φορά το χώρο της
εκπαίδευσης, να διασαλεύσει τις εργασιακές σχέσεις και τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, να ενισχύσει τα κολλέγια και την ιδιωτική εκπαίδευση, παρά τα όσα επιτάσσει το άρθρο 16 του
Συντάγµατος, να εξυπηρετήσει τουριστικά επιχειρηµατικά συµφέροντα µε την καθιέρωση, αµέσως µετά την καθαρά Δευτέρα,
της λεγόµενης «εβδοµάδας σχολικής ανάπαυλας», προκειµένου
να τονωθεί ο τουρισµός στην ελληνική περιφέρεια και άλλα
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πολλά, για τα οποία θα µας δοθεί η ευκαιρία να τοποθετηθούµε
αναλυτικότερα τη Δευτέρα στην κατ’ άρθρο συζήτηση.
Θα πρέπει, όµως, να επισηµάνω µερικά πράγµατα από αυτήν
την τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει ένα
άρθρο, το άρθρο 3 που αφορά στην Ειδική Αγωγή. Όλοι ξέρουµε
ότι την ίδια στιγµή βρίσκεται σε διαβούλευση νοµοσχέδιο ειδικά
για την ειδική αγωγή.
Μας ξάφνιασε ο Υφυπουργός προηγουµένως, προσπαθώντας
να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα εισόδου αυτού του άρθρου,
σε αυτήν την τροπολογία, σε τούτο το νοµοσχέδιο. Για µας,
όµως, είναι ξεκάθαρο ότι το βασικό στοιχείο των αλλαγών είναι
η περαιτέρω µείωση των δαπανών για την ειδική αγωγή, σε
βάρος των εργαζοµένων και αυτό το καταφέρνουν τοποθετώντας τους εκπαιδευτικούς µε µειωµένα ωράρια, αντί να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.
Όσον αφορά το άρθρο 4 της τροπολογίας, το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται πως συνεχίζει τους πειραµατισµούς στο χώρο της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρά τις όποιες
βαρυσήµαντες εξαγγελίες σχετικά µε την αναβάθµιση της µη τυπικής εκπαίδευσης, το Υπουργείο δεν δίστασε να θυσιάσει τη φετινή, τουλάχιστον, διδακτική χρονιά, προχωρώντας σε ριζικές
αλλαγές ακόµα και στη µέση του έτους, αλλαγή του προγράµµατος σπουδών το Μάρτιο.
Οι δε νέες περικοπές στο χώρο της παιδείας για τα χρόνια
2015-2018 προµηνύουν ακόµα δυσκολότερες συνθήκες, τόσο
εργασιακά, όσο και εκπαιδευτικά στο χώρο της κατάρτισης. Η
έλλειψη σχεδιασµού και µεταβατικότητας και οι επιπόλαιοι χειρισµοί έχουν µετατρέψει τα δηµόσια ΙΕΚ σε ένα µη αξιόπιστο
φορέα, ενώ οι ΣΕΚ λειτουργούν µόνο κατ’ ευφηµισµόν.
Η τάση που εντέχνως καλλιεργείται για στροφή στην κατάρτιση από τα κολλέγια, ακόµα και ατόµων που έχουν ήδη αποφοιτήσει από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, συνδυάζεται µε την
απαξίωση της δηµόσιας µη τυπικής εκπαίδευσης, κάτι που θα µεταφέρει τη ροή των σπουδαστών στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Δύο λόγια για το άρθρο 5: είναι ένα άρθρο του οποίου η παράγραφος 3 είναι σκανδαλώδης, γιατί δίνει παράταση στην αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων που λειτουργούν παράνοµα,
χωρίς άδεια από την αρχή της χρονιάς.
Ήδη στα µέσα Γενάρη είχε δοθεί µια τροπολογία για παράταση µέχρι 31-12-2013. Έκτοτε συνεχίστηκαν να λειτουργούν για
άλλους τέσσερις µήνες παράνοµα. Τώρα δίνεται δεύτερη παράταση µέχρι τις 15-7-2014. Ουσιαστικά, λειτούργησαν όλη την τρέχουσα σχολική χρονιά παράνοµα µε ό,τι αυτό µπορεί να
συνεπάγεται σε ό,τι αφορά στον έλεγχο και τη διαφάνεια σε ζητήµατα προσωπικού, εκπαιδευτικής διαδικασίας, προαγωγικών
και απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και στη συµµετοχή µαθητών
ιδιωτικών σχολείων στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Στο άρθρο 6, θέλω να πω δυο λόγια, αν και είναι ένα από τα
πιο σηµαντικά άρθρα και µια από τις πιο σηµαντικές αλλαγές που
κάνει η τροπολογία που εισάγει το Υπουργείο Παιδείας. Παρά τη
ρητή διαβεβαίωση του Υπουργού Παιδείας σε ερώτησή µας στις
11-2-2014 ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων δεν
προτίθεται να δώσει στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων αρµοδιότητα αναγνώρισης τίτλων προερχόµενων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, όπως µας
είπε, αυτό θα παραβίαζε την κοινοτική νοµοθεσία, εν τούτοις µε
το άρθρο 6 φέρνει τα πάνω κάτω σε σχέση µε τις αρµοδιότητες
αυτού του οργάνου.
Το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων είναι
το πλέον αρµόδιο για την αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοτιµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών,
χωρίς να διευκρινίζει αν οι τρίτες χώρες είναι µόνο µέσα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, µη µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης –αναφέροµαι στα κολλέγια που έχουν συνάψει συµφωνίες
µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής- καθώς και
όσων παρόχων υπηρεσιών µεταλυκειακής εκπαίδευσης τα προγράµµατα σπουδών οδηγούν σε µεταπτυχιακές σπουδές που
έχουν πιστοποιηθεί από διεθνείς οργανισµούς.
Σταµατώ εδώ. Θα πούµε περισσότερα στην κατ’ άρθρο συζήτηση.
Είναι καταφανής η προχειρότητα µε την οποία νοµοθέτησε
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µέχρι τώρα το Υπουργείο Παιδείας τις προηγούµενες περιόδους.
Γι’ αυτό αναγκάζεται σήµερα να καταθέσει αυτή την τροπολογία.
Για µας δεν υπάρχει αµφιβολία ότι σύντοµα θα διαπιστώσει τις
αδυναµίες που έχουν τα άρθρα της συγκεκριµένης τροπολογίας
και θα χρειαστεί ξανά να τις διορθώσει.
Μέχρι τότε όµως, θα ταλαιπωρείται, τόσο η παιδεία, όσο και
οι µαθητές, οι οποίοι πρόκειται να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις
τώρα, περιµένοντας την τράπεζα θεµάτων των εξετάσεων, για
να µπορέσουν να προετοιµαστούν καλύτερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υφυπουργός κ. Σκορδάς.
Κύριε Υπουργέ, δικαιούστε εννέα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί
δεν προλαβαίνω.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω κατ’ αρχήν πριν τοποθετηθώ επί του νοµοσχεδίου, να διαψεύσω µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο
µια σειρά από φήµες που κυκλοφορούν απ’ άκρου εις άκρον σε
λαϊκές αγορές κινδυνολογώντας για τα όσα προβλέπει τα συζητούµενο νοµοσχέδιο, ότι δήθεν καταργείται η δυνατότητα να
πουλάνε οι παραγωγοί τα προϊόντα τους έξω από την περιφερειακή ενότητα στην οποία παράγουν και µια σειρά από άλλα µυθεύµατα.
Θα αναλύσω αρκετά συγκεκριµένα το τι ακριβώς συµβαίνει. Ο
σκοπός του συζητούµενου νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι, έχει
να κάνει µε την ανάγκη κωδικοποίησης µιας νοµοθεσίας για το
υπαίθριο εµπόριο, η οποία είναι διάσπαρτη σε περισσότερα από
δεκαπέντε νοµοθετήµατα του παρελθόντος και σε περισσότερα
από επτά προεδρικά διατάγµατα. Νοµίζω ότι αναγνωρίστηκε από
τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου πως αυτό
γίνεται µε τον καλύτερο τρόπο.
Η δεύτερη ανάγκη που καλείται να υπηρετήσει αυτό το νοµοσχέδιο είναι ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για το
υπαίθριο εµπόριο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
σήµερα. Η χώρα σήµερα δε βρίσκεται πενήντα ή εκατόν πενήντα
χρόνια πίσω, όπως ειπώθηκε σε πολλές περιπτώσεις µε αφορµή
τις ρυθµίσεις για τα παζάρια για τα πανηγύρια, ώστε να έχει την
ίδια ανάγκη θεσµικού πλαισίου. Τότε, λόγω της ελλείψεως συγκοινωνιακών υποδοµών δεν µπορούσε ο πολίτης να πάει στις
αγορές να προµηθευτεί προϊόντα µε ποικιλία και να έχει δυνατότητες επιλογών. Για να πάει από το χωριό του µέχρι την πόλη,
ήθελε ώρες πολλές. Αυτό είχε οδηγήσει στην ανάγκη ο εµπορικός κόσµος να πηγαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο αυτός στον πελάτη είτε αυτό ήταν µια θρησκευτική πανήγυρη είτε ήταν
υπαίθριες αγορές είτε οτιδήποτε.
Σήµερα όµως η χώρα δεν βρίσκεται σε αυτό το σηµείο. Πρέπει
να εξισορροπήσουµε την ανάγκη του υπαίθριου εµπορίου πριν
από δεκαετίες µε την ανάγκη που έχει µια χώρα, που πολλές
φορές εσείς οι ίδιοι, εδώ στο Κοινοβούλιο, αναγνωρίζετε ότι έχει
υπερπληθώρα αναλογίας στεγασµένων καταστηµάτων, σε σχέση
µε τον πληθυσµό.
Ασκήθηκε κριτική για το εάν έγινε διαβούλευση για το νοµοσχέδιο. Κι επειδή οι ρυθµίσεις για το υπαίθριο εµπόριο -και κυρίως για τις λαϊκές- συζητήθηκαν και πέρυσι και πρόπερσι, θα
έλεγα ότι µόνο η διαβούλευση δεν έχει λείψει για τα ζητήµατα
των λαϊκών αγορών.
Συστήθηκε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή από το Νοέµβριο
του 2013. Υπέβαλε κάθε φορέας, τουλάχιστον, δύο φορές υποµνήµατα. Είχε τη δυνατότητα και την έχει, να έρχεται κάθε µέρα
στο γραφείο και να εκθέτει τις απόψεις του, τις παρατηρήσεις
τους και οτιδήποτε. Θα µπορούσαµε να κατηγορηθούµε ότι
έχουµε παρασυζητήσει αυτό το νοµοθέτηµα.
Αναγνωρίσαµε ότι το τελικό σχέδιο νόµου, λόγω του ότι συνέπεσε µε τη Μεγάλη Εβδοµάδα, πράγµατι δεν έµεινε αναρτηµένο
στο διαδίκτυο τόσο πολύ καιρό. Όµως δεν φταίει αυτό. Λυπούµαι
που δικαιώθηκα σε αυτό που έλεγα στην επιτροπή, ότι µόλις αλλάξει η Κυβέρνηση την πρόνοια για τις κληρώσεις, θα δείτε πώς
θα πέσουν οι µάσκες και ότι το πρόβληµα των συγκεκριµένων
συνδικαλιστών δεν είναι οι κληρώσεις, αλλά είναι ο διαχωρισµός,
κατά βάση, µεταξύ παραγωγών κι επαγγελµατιών. Όµως θα συ-
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ζητήσουµε αργότερα για το αν αυτό είναι καλό ή κακό.
Κατηγορηθήκαµε από την Αντιπολίτευση ότι εξυπηρετούµε µεγάλα συµφέροντα, ότι το νοµοσχέδιο είναι αποσπασµατικό, ότι
καταστρέφουµε, αφανίζουµε παραγωγούς κ.λπ.. Ποιοι τα κάνουν
όλα αυτά; Εµείς; Τότε θα πρέπει να µου πείτε -αντιστρέφοντας
το ερώτηµα- το εξής: καταστρέφουµε κι αφανίζουµε παραγωγούς κι επαγγελµατίες όταν µειώσαµε το ηµερήσιο τέλος, µε δική
µας πρόταση, κατά 20%; Τους καταστρέφουµε και τους αφανίζουµε όταν αυξάνουµε τις δυνατότητες πωλούµενων προϊόντων
που έχουν όλοι οι επαγγελµατίες λαϊκών αγορών στους πάγκους
τους, για να πουλάνε περισσότερα προϊόντα, σε µία περίοδο που
λόγω της ύφεσης µειώνεται ο τζίρος; Τους καταστρέφουµε όταν
την τριετή διάρκεια ισχύος των αδειών τους τη µετατρέπουµε σε
αόριστη, για να µην έχουν καµµία εργασιακή ανασφάλεια; Τους
καταστρέφουµε όταν τους δίνουµε δικαίωµα µεταβίβασης της
άδειας, που δεν το είχαν πριν, παρά µόνο σε περίπτωση θανάτου
ή αναπηρίας; Όλα αυτά κάνουµε και λέτε ότι τους καταστρέφουµε;
Δίνει το νοµοσχέδιο προτεραιότητα στους παραγωγούς από
την πρώτη µέχρι την τελευταία αράδα του και αυτό είναι συνειδητή επιλογή, γιατί θέλουµε να αντιστρέψουµε το αναπτυξιακό
υπόδειγµα της χώρας, θέλουµε να ενισχύσουµε τις δυνάµεις της
παραγωγής. Προκαλώ οποιοδήποτε µέλος του Κοινοβουλίου να
βρει µια γραµµή στο νοµοσχέδιο που δεν ευνοεί τους παραγωγούς, µία! Δεν θα βρείτε, κυρίες και κύριοι ούτε µία γραµµή.
Γιατί γίνεται η διάκριση των πτερύγων µεταξύ παραγωγικού κι
εµπορικού κοµµατιού; Κατ’ αρχήν, διευκολύνει και εξυπηρετεί
και εµποδίζει τον πελάτη να ξέρει ότι αν πάει σε µια λαϊκή και
θέλει, µπορεί να πάρει µόνο από παραγωγό προϊόντα και αν
θέλει να πάρει µόνο βιοµηχανικά µπορεί να κατευθυνθεί στο κοµµάτι µε τα βιοµηχανικά;
Και κοιτάξτε τι υποκρισία υπάρχει, από όλες τις πλευρές, στο
θέµα της διάκρισης, το οποίο θα φέρει –υποτίθεται- την καταστροφή. Όσοι πηγαίνετε σε λαϊκές αγορές ξέρετε ότι τα ψάρια
σήµερα είναι ξεχωριστή πτέρυγα στις λαϊκές αγορές. Γιατί δεν
καταστράφηκαν οι ιχθυοπώλες των λαϊκών αγορών που είναι διακριτό το κοµµάτι στο οποίο πουλάνε τα εµπορεύµατά τους;
Έχετε απάντηση γι’ αυτό;
Όλα αυτά, το ότι δήθεν θα συγκεντρωθούν τα οµοειδή προϊόντα µαζί και θα γίνουν «καρτελάκια», είναι µυθεύµατα, κυρίες
και κύριοι. Διότι, όταν οι παραγωγοί θα είναι στην παραγωγική
πτέρυγα αυτό δεν σηµαίνει ότι όλοι όσοι πουλάνε πορτοκάλια θα
µπουν µαζί, όσοι πουλάνε ντοµάτες θα µπουν µαζί και αντίστοιχα
όσοι πουλάνε πατάτες. Θα είναι µια πτέρυγα παραγωγών και
µπορεί κάλλιστα ο ένας πάγκος να έχει πορτοκάλια, ο διπλανός
να έχει µήλα, ο παραδιπλανός να έχει ντοµάτες κ.λπ., αλλά θα
ξέρουµε ότι εκεί είναι µια πτέρυγα όπου είναι συγκεντρωµένοι οι
παραγωγοί. Γι’ αυτό το λόγο να ξέρετε ότι θα πέσουν κι άλλο οι
τιµές, γιατί οι λαϊκές όντως προσφέρουν χαµηλές τιµές και δεν
το έχουµε κρύψει, αλλά το αναγνωρίζουµε, όπως αναγνωρίζουµε
και το κοινωνικό τους έργο.
Γιατί, εποµένως -λέω εγώ- αφού πάει µε τη συγκέντρωση και
τη διάκριση των πτερύγων να δηµιουργηθεί πρόβληµα στους παραγωγούς;
Γιατί τότε οι επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών διαφωνούν;
Αφού τους δίνουµε προνοµιακό πλεονέκτηµα στο ότι θα πηγαίνει
ο πελάτης στον επαγγελµατία και θα τα παίρνει όλα από εκεί,
γιατί διαµαρτύρονται;
Να σας πω εγώ γιατί διαµαρτύρονται. Διαµαρτύρονται γιατί
σήµερα, κυρίες και κύριοι, µπορεί πολλοί από εσάς να πηγαίνετε
στις λαϊκές, αλλά πάτε από κάποια ώρα και µετά. Πηγαίνετε πριν
ανοίξει η λαϊκή αγορά να δείτε τι γίνεται. Στη λαϊκή αγορά το
πρωί, πριν ανοίξει -επειδή το υφιστάµενο πλαίσιο λέει ότι οι παραγωγοί που έχουν άδεια πάνε στις λαϊκές, γιατί οι παραγωγοί
δικαιούνται αυτοδικαίως άδεια και τοποθετούνται εφόσον υπάρχει θέση στη λαϊκή, την οποία τοποθέτηση κάνει ο προεδρεύων
της λαϊκής, ο οποίος είναι συνδικαλιστής όλως τυχαίως- για να
βρει θέση και να βάλει τον πάγκο του ο παραγωγός πρέπει να
συµβληθεί κυρίες και κύριοι, πρέπει να συµφωνήσει σε τι τιµή θα
πουλήσει για να µην ενοχλεί τον επαγγελµατία που είναι δίπλα
και να συµφωνήσει και πόσο θα πουλήσει. Και να µην πω και τα
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άλλα, γιατί τα συζητήσαµε αρκετά στην επιτροπή και δεν χρειάζεται να τα επαναλαµβάνουµε.
Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, η διάκριση των παραγωγών είναι
προς όφελος του καταναλωτή και είναι προς όφελος και του τίµιου παραγωγού και του επαγγελµατία. Σταµατάνε τα «βαφτίσµατα» και οι ελληνοποιήσεις προϊόντων. Το χάλι µε ένα
τιµολόγιο, µε ένα δελτίο αποστολής που δεν γράφει επάνω ηµεροµηνία να περνάω τα διόδια και αν µου κάνουν έλεγχο συµπληρώνω επάνω εκείνη την ώρα την ηµεροµηνία, εάν δεν µου κάνουν
έλεγχο µε το ίδιο τιµολόγιο έχω γυρίσει πίσω και έχω πάει άλλο
προϊόν να το εµφανίσω ως παραγωγικό, αυτό σταµατάει. Και
επειδή δεν είµαστε αιθεροβάµονες, θα την αποσύρω τη λέξη
«σταµατάει». Θα πω όµως ότι δυσκολεύει. Διευκολύνει τον
έλεγχο σε όλα αυτά τα νοσηρά φαινόµενα του υπαίθριου εµπορίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας, γιατί δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω.
Γιατί, λοιπόν, από την ανάγκη να έχουµε διακριτές πτέρυγες
παραγωγών και εµπόρων προκύπτει η δευτερογενής ανάγκη για
την κλήρωση; Γιατί, αν δεν γίνει η κλήρωση, θα κατηγορηθούµε
όλοι ότι τις θέσεις τις µοιράζουµε κατά το δοκούν.
Επειδή αναφέρθηκε προηγούµενος Βουλευτής εδώ από του
Βήµατος και είπε: «Μα, δεν διαµαρτύρονται οι παραγωγοί και οι
επαγγελµατίες για βελτίωση θέσεων», καλώ οποιονδήποτε από
εσάς δεν έχει πάρει ήδη ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο για µια
βελτίωση θέσης ενός παραγωγού ή επαγγελµατία από την περιφέρειά του, να έρθετε όποια µέρα θέλετε και να δείτε πόσα αιτήµατα για βελτίωση θέσεων γίνονται και τι καταγγέλλουν οι
ενδιαφερόµενοι.
Άρα, εδώ νοµίζω ότι η Κυβέρνηση επέδειξε όποια καλύτερη
διάθεση µπορούσε, να γίνει δηλαδή µία κλήρωση µε αφορµή τη
νέα διάκριση των τοµέων στις αγορές και από εκεί και µετά να
υπάρχει ένα κυκλικό σύστηµα, το οποίο θα επιτρέπει στις λαϊκές
αγορές να έχουν δικαίωµα όλοι στις προνοµιούχες θέσεις, ώστε
να µην υπάρχουν πληβείοι και πατρίκιοι. Και δεν χάνει κανένας
πελάτης τον προµηθευτή του, εάν τον άλλο χρόνο θα µετακινηθεί
µια θέση δίπλα. Δεν τον χάνει. Ούτε πενήντα ούτε εκατό µέτρα
πάει. Μια θέση πάει δίπλα.
Διευκρινίσαµε επίσης και δεχτήκαµε και αυτή τη βελτίωση τού
να υπάρχει κατοχύρωση του σηµερινού αριθµού σε θέσεις και
άδειες, έτσι όπως το είχαµε δηλώσει και προφορικά. Απλά το κάνουµε ακόµη πιο σαφές, εφόσον ζητήθηκε, για να υπάρχει στο
κείµενο του νόµου.
Επίσης, έγινε πολλή κουβέντα από κάθε πλευρά -θεωρώ καλόπιστα- για το σε ποιο βαθµό εµπλέκονται οι αυτοδιοικητικές
αρχές στη χωροθέτηση, στην αδειοδότηση, στο ένα και στο
άλλο. Νοµίζω ότι και εδώ πρέπει να είµαστε πολύ τίµιοι, πρώτα
απ’ όλα µεταξύ µας. Δεν γίνεται από τη µία να φωνάζουµε για
αρµοδιότητες στην αυτοδιοίκηση και για αποκέντρωση και όταν
έρχεται η ώρα να γίνουµε πολύ συγκεκριµένοι να λέµε «όχι, µην
τα δίνετε στους δηµάρχους, µην τα δίνετε στους περιφερειάρχες». Δηλαδή, ο δήµαρχος είναι καλός το µεσηµέρι να µαζεύει
τα σκουπίδια, αλλά δεν δικαιούται να έχει άποψη για το σε ποιο
δρόµο θα γίνει η λαϊκή αγορά στην πόλη του, για το πόσες άδειες
µπορούν να υπάρχουν. Αυτό νοµίζω πως είναι υποκρισία. Πρέπει
να αποφασίσουµε τι θέλουµε.
Σε ό,τι αφορά τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων στην Αττική και
τη Θεσσαλονίκη από τους οργανισµούς στις περιφέρειες, πράγµατι αποδεχτήκαµε την πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Είναι µια
πρόταση για την οποία µπορεί κανείς να συµφωνήσει ή να διαφωνήσει. Λέω όµως ότι επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα στις
αρµοδιότητες και επίσης έχει ένα επιπλέον θετικό, που οφείλω
να το αναγνωρίσω, ότι εξοµοιώνει το καθεστώς αδειοδότησης,
ελέγχου και λειτουργίας για όλη τη χώρα κατά ενιαίο τρόπο.
Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, έγινε επίσης πολύ µεγάλη συζήτηση. Οι κυρώσεις, λέω ξανά, σε ό,τι αφορά τα διοικητικά πρόστιµα είναι µόνο κωδικοποίηση των κυρώσεων που προβλέπει ο
ν.4177 και τίποτα καινούργιο. Μην το συγχέετε µε τις κυρώσεις
του νόµου που έφερε το Φλεβάρη το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
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πτυξης. Εκείνες οι κυρώσεις δεν αφορούν εµπορία και διακίνηση.
Δεύτερον. Επιτέλους, ας σταµατήσουµε να λαϊκίζουµε και το
λέω εν πλήρη γνώση του τι λέω. Ποιος λόγος, ποια πολιτική σκοπιµότητα, ποιο αίσθηµα δικαίου είναι αυτό που επιβάλλει σε πολιτικούς άνδρες και γυναίκες να επικαλούνται ότι είναι αυστηρά
τα πρόστιµα για την παραβατικότητα; Τι έχει να φοβηθεί ο νόµιµος παραγωγός και ο νόµιµος επαγγελµατίας από το πρόστιµο;
Αν εγώ δεν είµαι κλέφτης, έχω να φοβηθώ τίποτα από το πόσο
αυστηρά τιµωρείται ο κλέφτης; Έχουµε τρελαθεί τελείως,
έχουµε χάσει την κοινή λογική;
Δεν υπάρχει κανένα έλεος, όµως, παρά τη βελτίωση που κάναµε για τη στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων και την απέλαση.
Εδώ νοµίζω ότι επίσης δίνουµε ένα δείγµα γραφής σε όσους κάνουν παρεµπόριο. Η έλλειψη άδειας δεν σηµαίνει ότι έχω άδεια
αλλά είναι αθεώρητη, γιατί άργησε το δηµόσιο να µου την ανανεώσει. Το «δεν έχω άδεια», σηµαίνει ότι δεν έχω άδεια, έχω πάει
εκεί απολαµβάνοντας της προστασίας κάποιου που κάνει κουµάντο στη λαϊκή και πουλάω κατσαβίδια, ρούχα, τρόφιµα και οτιδήποτε άλλο. Αυτόν που κάνει παρεµπόριο θα τον τιµωρήσουµε
και µε ποινική κύρωση. Πρέπει, νοµίζω, σε αυτό να συµφωνήσουµε, αν θέλουµε να λέµε όλοι ότι κοπτόµεθα για τη δίωξη του
παρεµπορίου, από κάτω κάτω, απ’ αυτόν που απλώνει το σεντόνι,
µέχρι πάνω πάνω, αυτόν που κάνει εισαγωγή παραεµπορίου από
τα τελωνεία.
Έγινε, επίσης, µεγάλη κουβέντα για το θέµα των ενηµεροτήτων, φορολογικών και ασφαλιστικών. Εξήγησα στην επιτροπή κι
έχω την υποχρέωση να το επαναλάβω κι εδώ. Δόθηκε, από το
2012 που ψηφίστηκε η διάταξη που έλεγε ότι τον Οκτώβριο του
2014 λήγουν οι άδειες -για τις οποίες τώρα, λέω ξανά, ότι δεν
λήγουν, ανανεώνονται- ότι µέχρι 31 Οκτωβρίου του 2014 πρέπει
να προσκοµιστεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα από
τους επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών. Αυτό το ξέρουν δύο
χρόνια πριν. Δεν είναι καινούργια διάταξη. Το ερώτηµα είναι:
προσαρµόζονται µέσα σε αυτήν τη µεταβατική διετία στο να τακτοποιήσουν τις οφειλές; Η απάντηση ας αναζητηθεί από τον καθένα σας. Έχει δοθεί επαρκέστατη µεταβατική περίοδος.
Δεύτερον, δεν λέµε: εξοφλήστε τις οφειλές προς εφορία και
ασφαλιστικά ταµεία, Λέµε: ρυθµίστε. Αν οποιαδήποτε ρύθµιση
που δίνει είτε το Υπουργείο Οικονοµικών είτε το Υπουργείο Εργασίας και Ασφαλίσεων, την κάνουν οι εργαζόµενοι στις λαϊκές
αγορές ως επαγγελµατίες, αυτή από µόνη της αρκεί, ώστε να
τους εξασφαλίσει την ανανέωση άδειας. Επαναλαµβάνω κι εδώ
ότι επειδή αναγνωρίζουµε το ταµειακό πρόβληµα που έχουν
όλοι, είµαστε σε διαρκή συζήτηση µε το Υπουργείο Εργασίας,
ώστε να µπορέσει να επεξεργαστεί και να προτείνει οποιαδήποτε
βελτιωτική πρόταση για τις ρυθµίσεις ασφαλιστικών ενηµεροτήτων. Δεν λέµε ότι κλείνει το θέµα σήµερα, 2 Μαΐου. Όµως πρέπει
να ξέρουµε προς τα πού κινούµαστε για τις 31 Οκτωβρίου του
2014 και αυτό το έχουµε πει εδώ και δύο χρόνια. Δεν αιφνιδιάζουµε κανέναν. Έχουµε δώσει επαρκέστατο χρονικό διάστηµα
προσαρµογής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω µόνο να κλείσω, κύριε Πρόεδρε και σταµατώ εδώ, µε τα
παζάρια, τα πανηγύρια και τις εκθέσεις.
Όντως και εδώ έγιναν βελτιώσεις αποδεκτές, µε βάση τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια και την
ευθύνη των παζαριών και όλων αυτών.
Το τριήµερο, που προβλέπει το αρχικό σχέδιο νόµου, πηγαίνει
µέχρι πέντε ηµέρες µε την ευθύνη των δήµων και των περιφερειών και για την περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα που συνηθίζεται να υπάρχουν κάποιες εορταστικές αγορές, αυτό
επεκτείνεται στο δεκαήµερο.
Νοµίζω, όµως, ότι κι εδώ πρέπει πρώτα απ’ όλα να συµφωνήσουµε ότι σήµερα η χώρα έχει ανάγκη από ένα διαφορετικού είδους υπαίθριο εµπόριο. Δεν µπορεί όλη τη χρονιά διαρκώς
επικαλούµενοι εθιµικό δίκαιο, αν θέλετε, εκατονταετηρίδων να
έχουµε µετατρέψει τη χώρα σε ένα υπαίθριο παζάρι.
Νοµίζω ότι σε αυτό το θέµα και εδώ η διαβούλευση µε τους
εργαζόµενους µικροπωλητές στα παζάρια ήταν πολύ ουσιαστική.
Έχουν γίνει αποδεκτές µια σειρά από προτάσεις τους και κυρίως
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εδώ σταµατάµε την οµαδική αδειοδότηση των παζαριών, που
ήταν άλλη µια εστία κακοφορµισµένη. Πήγαινε ένας, έπαιρνε τις
άδειες όλου του παζαριού και τις υπενοικίαζε σε ό,τι τιµή ήθελε
στον κάθε µικροπωλητή που αγωνίζεται να βγάλει ένα µεροκάµατο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Σταµατώ εδώ, κύριε Πρόεδρε. Αν χρειαστεί,
µπορεί να επανέλθουµε µε παρεµβάσεις.
Θέλω να πω ότι πραγµατικά αυτό το σχέδιο νόµου που καλείστε να ψηφίσετε είναι ένα σχέδιο νόµου που εκσυγχρονίζει το
θεσµικό πλαίσιο για το υπαίθριο εµπόριο συνολικά στην Ελλάδα
και θα είστε περήφανοι για το ότι θα το έχετε ψηφίσει.
Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω και όλους τους Βουλευτές που συµµετείχαν στη συζήτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, γιατί πραγµατικά η κριτική που έγινε
ήταν καλόπιστη και νοµίζω ότι έδωσε τη δυνατότητα σε όλες τις
πλευρές να δηµιουργήσουµε συνθέσεις και να παραγάγουµε
πράγµατι ένα καλό σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
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, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί από το 1ο και το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει. Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Αναγνωστάκη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε και επειδή αφορά και εσάς, θα παρακαλούσα να δοθεί
η δυνατότητα να διευκρινίσει ο Υπουργός κ. Σκορδάς την αναφορά του και µάλιστα απευθυνόµενος σε αυτήν τη σύνθεση της
Ολοµέλειας «Όσοι δεν έχουν πάρει τηλέφωνο στο Υπουργείο για
βελτίωση θέσης». Εννοεί ότι υπάρχουν Βουλευτές που παρεµβαίνουν ρουσφετολογικά και από ποιο χώρο είναι αυτοί; Παρακαλώ ή να ανασκευάσει ή να τους καταγγείλει δηµόσια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Δεν έχω καµµιά δυσκολία να το πω, κύριε Αναγνωστάκη. Έχουν πάρει από όλα τα κόµµατα. Σας καλύπτει αυτό;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι, να πείτε ονόµατα, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να κάνετε ησυχία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Το δέχοµαι ότι είναι γενικό αυτό που είπα και
θα σας απαντήσω µε βάση την τοποθέτηση της εισηγήτριάς σας
στην επιτροπή για το θέµα των κληρώσεων. Λέει επί λέξει η κ.
Φούντα: «Ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση του ΟΟΣΑ που έχει
ενσωµατωθεί στο άρθρο 5 και προβλέπει τη δηµόσια κλήρωση
παρουσία δικαστικού για την κατανοµή των θέσεων πωλητών.
Πρόκειται για µια ρύθµιση, η οποία όντως µπορεί να αναιρέσει
δοσοληψίες «κάτω από το τραπέζι» ή προνοµιακές µεταχειρίσεις.
Όσοι άκουσα να µιλούν για πελατειακές σχέσεις, αλλά την ίδια
στιγµή δεν θέλουν κληρώσεις και διαδικασίες διαφάνειας, ας
προτείνουν τι θα ήθελαν να συµβαίνει». Η συνάδελφός σας το
λέει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Τι σχέση έχει αυτό που λέτε
τώρα, µε αυτό που είπατε πριν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Αντα-
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γωνιστικότητας): Θα σας πω τι λέω. Εδώ µην προσπαθούµε µε
εντυπώσεις να δικαιολογήσουµε την αλλαγή στάσης που έχει
κάνει το κόµµα σας, κύριε Αναγνωστάκη, από χθες στο θέµα του
νοµοσχεδίου και των κληρώσεων µε δηµόσια δήλωση του Προέδρου σας. Έχετε γνώση των παθογενειών που υπάρχουν στο
ζήτηµα των λαϊκών αγορών.
Εγώ δεν λέω «όλοι οι Βουλευτές». Λέω ότι Βουλευτές από όλα
τα κόµµατα ζητούν κατά καιρούς αυτό το πράγµα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Από όλα τα κόµµατα δεν είναι. Από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος δεν είναι.
Πείτε ονόµατα, αν έχετε. Πείτε συγκεκριµένα ονόµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αυτό που κάνετε είναι ανεπίτρεπτο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Σας παρακαλώ! Σέβοµαι την καθεµία και τον
καθένα. Ξέρετε, όµως, όλοι πολύ καλά για τι µιλάω. Αυτό που
έχουµε όλοι το θάρρος να το οµολογούµε ιδιωτικά, να έχουµε το
θάρρος να το οµολογούµε και δηµόσια.
Αυτό το λέω σε εσάς, κύριε Αναγνωστάκη, γιατί έχετε διατελέσει και δήµαρχος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σε εµένα απευθύνεστε; Σας
έχω κάνει ποτέ παρέµβαση, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αναγνωστάκη, παρακαλώ να σταµατήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Θέτω ένα συγκεκριµένο και
σαφές ερώτηµα. Υπάρχουν συγκεκριµένα ονόµατα; Αν ναι, να τα
καταγγείλετε, αλλιώς είναι συκοφαντία αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αναγνωστάκη, ζητήσατε να µιλήσετε και σας έκανα την παραχώρηση
αυτή. Αυτήν την απάντηση έδωσε ο Υπουργός. Για ό,τι λέει ο καθένας, φέρει την ευθύνη των λεγοµένων του και καταγράφονται
στα Πρακτικά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε, να συκοφαντεί τα κόµµατα για άλλοθι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Είµαστε εκτός Κανονισµού.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έχετε υποχρέωση να δώσετε τον
λόγο, να εφαρµόσετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είµαστε εκτός
Κανονισµού. Δεν έχει κανείς τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Να προχωρήσουµε. Είµαστε κάποιοι
Βουλευτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι είπατε, κύριε
Υπουργέ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Με τον κ. Αναγνωστάκη έχουµε συνεργαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία, να τα
πείτε στην δευτερολογία σας. Θα είναι και ο κ. Αναγνωστάκης
εδώ πέρα. Να δοθούν εκατέρωθεν εξηγήσεις.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Καπερνάρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ:(…….)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχετε τον
λόγο!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι απαράδεκτο, όµως, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Καπερνάρο. Σας έχω δώσει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έχετε υποχρέωση να δώσετε τον
λόγο και να εφαρµόσετε τον Κανονισµό της Βουλής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Να προχωρήσει, όµως, η διαδικασία. Είµαστε τρεις Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι να κάνω εγώ;
Κατά τον Κανονισµό, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος προηγείται. Δεν µπορώ να κάνω τίποτα. Ο Κανονισµός µε υποχρεώνει να δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τον Αρχηγό.
Κύριε Καπερνάρο, θα έχετε, όµως, τον µισό χρόνο, αν δεν
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κάνω λάθος. Μίλησε ο Αρχηγός σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τον µισό χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Να ακούσει ο κ. Βλάχος. Επειδή µίλησε ο κ. Καµµένος, έχω τον
µισό χρόνο. Άρα, µην ανησυχείτε, δεν είµαι εγώ το πρόβληµά
σας. Θα ζητήσω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε -σας
ευχαριστώ πάρα πολύ- για το λόγο που είπε ο κ. Βλάχος.
Κύριε Υπουργέ, µπαίνω κατευθείαν στο θέµα, για κάτι µάσκες
που είπατε ότι έπεσαν. Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσω ακριβώς απέναντι σε αυτά που είπατε και τοποθετηθήκατε, όσον αφορά το
να πέσουν οι µάσκες, και µάλιστα µε έντονο ύφος, καταγγελτικό.
Μας είπατε ότι τρελαθήκαµε όλοι, τι είναι αυτά που λέµε κ.λπ..
Και µάλιστα σας είπα ότι µάλλον.
Το θέµα είναι το εξής: Γι’ αυτά που λέτε, έχετε σκεφτεί αν ήσασταν θρασύς ή αφελής –µπαίνω κατευθείαν στο ψητό, επαναλαµβάνω- αν καταστρέφετε ή όχι ανθρώπους µε το να λέτε για τη
φορολογική ενηµερότητα και την ασφαλιστική ενηµερότητα ανθρώπων, οι οποίοι βιοπορίζονται κατ’ αυτήν την έννοια τη σηµερινή, για να θρέψουν τις οικογένειές τους;
Έχετε πάει στις λαϊκές τελευταία; Θα σας προκαλέσω να πάµε
µαζί στην Αλκαµένους, που είναι κοντά στην Πλατεία Αττικής να
δείτε, όταν τελειώνουν, που περνάνε ειδικά καροτσάκια από αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους βάζετε αυτά τα µέτρα και
δίνουν στους αναµένοντες πενόµενους Συνέλληνές µας ό,τι έχει
περισσέψει από τα απούλητα, τα κανονικά προϊόντα. Αυτά τα λάβατε υπ’ όψιν, όταν φέρνετε ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα; Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται
αυτοδικαίως, µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε.
Ήρθατε προηγουµένως διθυραµβικά να µας πείτε ότι ήταν αόριστη η άδεια και ότι δεν είναι κανονική, έτσι ώστε να µην έχουν
επαγγελµατικό άγχος. Λέτε ότι για τη χορήγηση ή ανανέωση
άδειας επαγγελµατία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά: α) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας ΔΟΥ και β)
βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
Εάν δεν σας τα φέρουν αυτά, ανανεώνετε την άδεια; Μην µας
βάζετε, λοιπόν, να σκεφτόµαστε ότι είστε επιεικής σε έναν ο
οποίος δεν θα σας φέρει φορολογική ενηµερότητα. Και σας λέω:
Εάν ο άνθρωπος αυτός λόγω της κρίσιµης κατάστασης, λόγω
της περιόδου που διανύουµε -εσείς είπατε, δεν χαρακτηρίζω εγώ
τις περιόδους αυτές- δεν σας φέρει φορολογική ενηµερότητα,
χάνει την άδεια; Χάνει, κύριε Υπουργέ, το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στην εργασία, διότι εσείς καταργείτε την αρχή
της αναλογικότητας, καταργείτε την αρχή της ισοτιµίας που είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα; Άρθρο 4: ισονοµία,
ισοπολιτεία, ισηγορία. Γιατί;
Επειδή είχα πει ότι η ταπεινότητά µου ήρθε εδώ για να εξευτελίζει αυτούς που εξευτελίζουν τους θεσµούς, σας προκάλεσα
προηγουµένως να πείτε αν είστε θρασύς ή αφελής. Και το λέω
αυτό γιατί αύριο φέρνετε µία «ντροπολογία» -δεν τα λέω εγώ, τα
λέει ο Τύπος, η σηµερινή «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», που τη χαρακτηρίζει «ντροπολογία»- µε την οποία χαρίζετε όλες τις υποχρεώσεις
στο Μέγαρο Μουσικής. Είστε αφελής ή θρασύς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο, επειδή το είπε και ο Αρχηγός σας και δεν ήθελα να τον διακόψω, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει τροπολογία σχετικά µε
το ζήτηµα που λέτε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εάν την αποσύρατε, να µας το
πείτε. Διαβάζω λοιπόν, για τη χαριστική «ντροπολογία» της σηµερινής εκδόσεως της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν τροπολογεί
η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Με συγχωρείτε, δεν έχουµε τροπολογία
επί του ζητήµατος αυτού. Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» µπορεί να γράφει κάποια πληροφορία, κάποια σκέψη, αλλά τροπολογία δεν
έχουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πάει σε άλλο σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε.
Τι συζητάµε σήµερα; Συζητάµε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Εάν στο µέλλον έρθει µία
τροπολογία, θα το συζητήσουµε τότε. Τώρα ας πάµε στο αντικείµενό µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Υπό το βάρος των επικρίσεων, τελευταία στιγµή µπορείτε να αποσύρετε τροπολογίες. Διότι αυτό
δεν έχει ξαναγίνει. Δεν µπορεί σε µία ευνοµούµενη πολιτεία να
έρχονται οι τροπολογίες τελευταία στιγµή, όπως βάλατε την
άλλη Παρασκευή, έτσι ώστε να µην µπορεί γίνει τροπολογία στην
τροπολογία. Όποτε θέλετε τις φέρνετε, όποτε θέλετε τις αποσύρετε.
Βεβαίως, δεν είναι τυχαίο ότι µια έγκριτη εφηµερίδα αναφέρεται σε αυτό. Δεν την φέρνετε αύριο. Δικαίωµά σας είναι. Όµως,
είναι µέσα στο πνεύµα. Για να µην υπάρχει τέτοια συγκριτική µεταχείριση ή, αν θέλετε, να κρίνουµε συγκρίνοντας, τι θέλετε επιτέλους για να δώσετε µια άδεια µικροπωλητού ή µία άδεια
πωλητού στις λαϊκές αγορές σε σχέση µε αυτά που έχετε να κάνετε και έχετε δεσµευθεί µε το Μέγαρο Μουσικής, όπου και το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σας έχει υπενθυµίσει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, σας παρακαλώ, να µου προσθέσετε
τα λεπτά από την ώρα που µε διακόψατε.
Εάν δεν ήταν να έρθει η τροπολογία, προς τι το αίτηµα, η χορήγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους; Και το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους στη σηµείωσή του λέει ότι από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού, από τον µη υπολογισµό των τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου για το χρονικό
διάστηµα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου και έως
31-8-2014. Το ύψος της απώλειας αυτής εξαρτάται από το χρόνο
που κάθε ποσό από κατάπτωση εγγύησης κατέστη ή θα καταστεί
ληξιπρόθεσµο, το χρόνο που τελικά θα εισπραχθεί κ.λπ..
Γιατί, λοιπόν, το δηµόσιο ζήτησε από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους αυτή την έκθεση, αφού δεν έχει κατά νου να φέρει αυτή
την «ντροπολογία» για ψήφιση στη Βουλή;
Συνεπώς, όταν ακόµα δεν θέλετε να φέρετε αυτή την τροπολογία, αλλά θέλετε να κερδίσετε χρόνο έτσι ώστε να µην υπάρχουν τέτοιες κρίσεις από συγκρίσεις σκανδαλώδεις, τίθεται το
εξής ερώτηµα: Πώς είναι δυνατόν να έχετε επιβάλει τέτοια πρόστιµα σε αυτούς τους ανθρώπους, αν δεν θέλετε να τους καταστρέψετε; Πώς είναι δυνατόν, µε την αρχή της αναλογικότητος,
να λέτε ότι για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 ευρώ;
Ξέρετε τι είναι ένα πρόστιµο -πλην του ποινικού κολασµούόταν έχετε ποινή φυλάκισης µέχρι πέντε χρόνια; Και τους βάζετε
1.000 ευρώ διοικητικό πρόστιµο, όταν οι άνθρωποι αδυνατούν γιατί έχουν πάρει δάνεια για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο- να
αποπληρώσουν το δάνειο. Τι θα αποπληρώσουν; Τη ΔΟΥ για να
πάρουν φορολογική ενηµερότητα που απαιτείται; Θα δώσουν τα
δάνειά τους στις τράπεζες ή θα έχουν αυτό το πρόστιµο των
1.000 ευρώ;
Όλα αυτά τα προβλέπετε. Είναι στο άρθρο 39 «Διοικητικές κυρώσεις». «Εάν κάποιος παραβιάσει το ωράριο…». Εσείς το λέτε
στην υποπερίπτωση ζ’. Γιατί δυσανασχετείτε; Εκτός αν δεν το
έχετε διαβάσει. Δεν ισχύει το διοικητικό πρόστιµο αν κάποιος παραβιάσει το ωράριο, αν αντί για τις 15:00’ φύγει στις 15:30’; Και
θα πάει κάποιος και θα του πει, «Ξέρεις, παραβιάζεις το ωράριο,
το πρόστιµο είναι 1.000 ευρώ». Αυτό δεν παραβιάζει την αρχή
της αναλογικότητας; Είναι δυνατόν ποτέ να µην υπάρχει µία αναλογία στα πρόστιµα σε σχέση µε αυτά που ο ίδιος µπορεί να εισφέρει ή µπορεί να παράξει ή µπορεί να εξοικονοµήσει ή µπορεί
να προσπορίσει;
Τελειώνοντας, το γεγονός είναι ένα: Κατόπιν τούτου, µε αυτές
τις επεµβάσεις στις λαϊκές αγορές…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Υπουργέ, εάν συνοµιλείτε τώρα µε τους γραµµατείς
σας, σας υπενθυµίζω ότι αυτό είναι το άρθρο 39 «Διοικητικές κυρώσεις», στην παράγραφο 1, στην υποπερίπτωση ζ’. Και σας λέω
ότι µε αυτά καταργείτε το Σύνταγµα και την αρχή της αναλογικότητος. Διότι είπατε προηγουµένως µεγάλες λέξεις και ωραιοποιήσατε κάποιες αερολογίες γύρω από το να πέσουν οι
µάσκες. Ποιες µάσκες; Εδώ ξέρετε τι κάνετε; Δίνετε στους δήµους…
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ αναλυτικά. Τι να κάνουµε; Αυτός
είναι ο Κανονισµός. Έχω πει τι είναι ο Κανονισµός.
Δίνουν, λοιπόν, οι δήµαρχοι -µε τον τρόπο που δίνουν- και οι
περιφερειάρχες τις άδειες. Και τι κάνατε; Καταργήσατε τη διαλεκτική.
Η Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών
Προϊόντων, Πωλητών Λαϊκών Αγορών -όλοι µαζί- λέει ότι θέλουν
να είναι µαζί και πως δεν θέλουν το διαχωρισµό. Εσείς έρχεστε
να επιβάλετε αυτά που επιβάλετε, δήθεν κωδικοποιώντας, ενώ
οι ίδιοι σας διαψεύδουν. Και δεν τους συναντήσατε ποτέ. Δεν
τους ρωτήσατε ποτέ για ποιο λόγο επιχειρηµατολογούν γι’ αυτά
τα πράγµατα.
Και εν πάση περιπτώσει, εάν τους καλέσατε, γιατί δεν υιοθετείτε αυτά που λένε αυτοί, αφού είστε υποχρεωµένοι, σύµφωνα
µε το Σύνταγµα, να βελτιώνετε τη ζωή τους, να την καλυτερεύετε; Και λένε αυτοί: «Εµείς, για να αισθανθούµε ότι είναι καλύτερη η ζωή µας και ότι εσείς ενδιαφέρεστε γι’ αυτή, θέλουµε
αυτά.». Γιατί, δεν δέχεστε όσα σας προτείνουν αυτοί και κάνετε
άλλα; Ξέρετε γιατί; Διότι θέλετε να καταργηθούν οι λαϊκές αγορές. Θέλετε ο κόσµος να πάει στα «LIDL» των Γερµανών, στο
«ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ» των Βέλγων και σε άλλες αλυσίδες. Αυτό αποδεικνύεται από αυτή τη συµπεριφορά και από αυτό το νοµοθέτηµα, που φέρνετε σήµερα για ψήφιση.
Μάλιστα, είπατε ότι πρέπει οι Βουλευτές που θα το ψηφίσουν,
να είναι υπερήφανοι. Αυτήν την «υπερηφάνεια» εντός πολλών εισαγωγικών- και την «αξιοπρέπεια» εντός πολλών εισαγωγικών
που σας χαρακτηρίζει, κύριε Υπουργέ, σας τη χαρίζουµε! Εµείς
δεν συµµετέχουµε σε τέτοιου είδους υπερηφάνειες, σε τέτοιου
είδους αξιοπρέπειες, κυρίως σε τέτοιου είδους συµπεριφορές
και τέτοιου είδους µεταχειρίσεις που επιφυλάσσετε στον πενόµενο ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βλέπετε ότι ασκεί ευεργετική εισφορά µετά τη λήξη του
ωραρίου, όταν πολλοί απ’ αυτούς δίνουν απούλητα προϊόντα
τους -επαναλαµβάνω- σε πενόµενους Έλληνες. Γι’ αυτούς προβλέπετε αυτά τα διοικητικά πρόστιµα και αυτές τις πειθαρχικές
ποινές, αλλά κυρίως ποινικούς κολασµούς. Πράγµατι, ναι, θέλετε
να τους καταστρέψετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί; Για να οδηγηθούν οι καταναλωτές στις αλυσίδες τροφίµων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστώ.
Εξαντλήσατε και το χρόνο της δευτερολογίας σας, κύριε συνάδελφε, όπως ζητήσατε άλλωστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, πράγµατι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί
-συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Καλή προκοπή!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Υπήρξαν τουλάχιστον προκλητικά κάποια
από τα ζητήµατα τα οποία έθεσε προηγουµένως ο Υπουργός της
συγκυβέρνησης. Φαίνεται πως δεν έχει γνώση ο άνθρωπος τι
συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στην ελληνική αγορά, τι προβλήµατα
αντιµετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας επαγγελµατίας.
Έκανε λόγο για ρυθµίσεις, ότι ανακούφισαν πολίτες -λέει- µέσω
των ρυθµίσεων.
Ουδείς έχει ανακουφιστεί. Με τις ρυθµίσεις που έκαναν, για
παράδειγµα στο ΤΕΒΕ, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, δεν
έχει βοηθηθεί ούτε ένας. Ούτε ένας δεν έχει πετύχει ρύθµιση,
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διότι ζητάνε να προπληρωθούν χιλιάδες ευρώ και απαιτούνται
τρία δίµηνα µπροστά. Είναι αστρονοµικά τα ποσά αυτά για πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το ρεύµα και βουλιάζουν
στην κυριολεξία οι επιχειρήσεις τους και κλείνουν.
Ακόµη πιο προκλητικό -που πραγµατικά µας αναγκάζει και
διαρρηγνύουµε τα ιµάτιά µας και δεν ξέρουµε τι πράγµατα
ακούµε εδώ µέσα- είναι ότι µίλησε ο Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας για πάταξη του παρεµπορίου. Και κατεβαίνεις µία βόλτα
στην οδό Πατησίων, τον πιο κεντρικό δρόµο των Αθηνών, όπου
κάνουν κουµάντο τριάντα λαθροµετανάστες. Και κατεβαίνουν
κάθε φορά δέκα διµοιρίες ΜΑΤ, πέφτουν χηµικά, γίνονται επεισόδια, κλείνει ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας και βγαίνουν από
την ΑΣΟΕΕ ένα σωρό αλήτες εξοπλισµένοι µε καδρόνια, µε
κράνη και µε πέτρες. Το κέντρο της Αθήνας, η εµπορική ζώνη
των Αθηνών έχει διαλυθεί στην κυριολεξία και το παρεµπόριο
ανθεί.
Δεν έχει λυθεί το πρόβληµα. Δύο χρόνια είστε Κυβέρνηση και
δεν έχετε πετύχει απολύτως τίποτα. Το µόνο που έχετε καταφέρει είναι να διασύρεται µία χώρα στην κυριολεξία από δέκα αλήτες και άλλους είκοσι λαθροµετανάστες, που διενεργούν παρεµπόριο κανονικότατα. Έχουν στήσει την πραµάτεια τους στην
οδό Πατησίων και δεν µπορεί να περάσει από πάνω ο Έλληνας
πολίτης. Αυτή είναι η κατάντια της Κυβέρνησής σας. Και είναι
πρόκληση µέσα σε αυτήν την Αίθουσα να οµιλείτε για πάταξη του
παραεµπορίου.
Χρησιµοποιήσατε, µάλιστα, την έκφραση «υπαίθριο εµπόριο».
Μου θύµισε µία περίπτωση η οποία, αν µη τι άλλο, είναι τραγελαφική. Διότι, έχετε κατηγορήσει εµάς για υπαίθριο εµπόριο πριν
από έναν χρόνο, όταν κάναµε το «έγκληµα» να δώσουµε δωρεάν
κάποια τρόφιµα σε Έλληνες πολίτες. Και αυτό συνεχίζει να το
κάνει η Χρυσή Αυγή παρ’ ότι κόπηκε η κρατική χρηµατοδότηση
προς το κόµµα µας εντελώς παράνοµα και αντισυνταγµατικά.
Όταν, λοιπόν, ρώτησα τότε τους επικεφαλείς των αστυνοµικών
δυνάµεων για ποιον λόγο έστειλαν τα ΜΑΤ και χτυπάνε πολίτες
εδώ στο Σύνταγµα, επειδή προσφέρουµε µία χείρα βοηθείας σε
απόρους, ποιον νόµο έχουµε παραβεί, ποιον νόµο έχουµε παραβιάσει και ποια διάταξη, µου απάντησαν το εξής: «Έχετε παραβιάσει τις διατάξεις περί υπαιθρίου εµπορίου.». Μόνο που εµείς
τα τρόφιµα τα δίναµε δωρεάν. Αυτή είναι η γελοιότητα της Κυβερνήσεώς σας! Αναγκάζετε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο χιλιάδες
επαγγελµατίες να προπληρώσουν χιλιάδες ευρώ για να έχουν
πάγκο στη λαϊκή. Αυτό ξέρετε είναι αδύνατον, είναι αδιανόητο.
Θα ευνοηθούν και πάλι αυτοί που έχουν λεφτά στην άκρη, θα
ευνοηθούν και πάλι αυτοί που είναι πλούσιοι, αυτοί οι οποίοι
παίρνουν τις άδειες -όπως κάνουν, όχι µόνο στις λαϊκές, αλλά και
στα ταξί- για να τις δίνουν σε άλλους και σε αλλοδαπούς. Και
αυτοί οι οποίοι πεινάνε -γιατί στην κυριολεξία ένα τεράστιο τµήµα
των πωλητών, των παραγωγών στις λαϊκές αγορές πένεται κυριολεκτικά- δεν πρόκειται να καταφέρουν να επιβιώσουν και θα
οδηγηθούν και αυτοί στην ανεργία. Θα αυξηθεί περαιτέρω η
ανεργία στη χώρα µας, θα αυξηθεί περαιτέρω η ανέχεια στη
χώρα µας και η πείνα των απλών πολιτών!
Έχουν γίνει σήµερα οι λαϊκές αγορές χώροι δηµοσίων συσσιτίων. Εσείς, βεβαίως, κινούµενοι µεταξύ Κολωνακίου και ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάνια», όπου εκατοντάδες αστυνοµικοί
κλείνουν τον δρόµο για να περνάτε, δεν έχετε αντιληφθεί τι συµβαίνει. Μόνο αν έρθεις σε ένα συσσίτιο της Χρυσής Αυγής µπορείς να καταλάβεις τι σηµαίνει µνηµόνιο και τι σηµαίνει φτώχεια.
Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πολλές λαϊκές αγορές –το είδαµε
τώρα, πριν από λίγες µέρες- µετατρέπονται σε δηµόσια συσσίτια
απόρων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι στην κυριολεξία συµπλέκονται µεταξύ τους, παίζουν ξύλο οι άνθρωποι, για λίγες πατάτες.
Εκεί έχει καταντήσει σήµερα η ελληνική κοινωνία. Δεν είναι µόνο
οι χιλιάδες αυτοκτονίες, είναι οι άνθρωποι που για ένα πιάτο φαγητό στην κυριολεξία αναγκάζονται και παίζουν ξύλο, ποδοπατούνται και αντιµετωπίζουµε µια εικόνα άθλια, η οποία δεν τιµά
σε καµµία περίπτωση την πατρίδα µας. Διότι -θα το επαναλάβω,
το µήνυµά µου είναι πολιτικό- µε το µνηµόνιο συνεχίζετε να δολοφονείτε χιλιάδες Έλληνες πολίτες!
Και δεν είναι µόνο η δολοφονία. Το έγκληµά σας πρωτίστως
είναι η κλοπή. Διενεργείται αυτήν τη στιγµή -και το καταγγέλλω
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απ’ αυτό εδώ το Βήµα και εν ονόµατι του ελληνικού λαού- µια
κλοπή. Όταν επιµένουν τα κόµµατα να παίρνουν τα λεφτά από
τους Έλληνες πολίτες, να βάζουν το χέρι τους στην τσέπη του
Έλληνα πολίτη και να του αποσπούν εκατοµµύρια στο σύνολο κι
εν συνεχεία να µοιράζονται τα εκατοµµύρια αυτά ως κρατικές
χρηµατοδοτήσεις, ως εκλογικές επιδοτήσεις και δεν ξέρω τι
άλλο θα φανταστείτε στην πορεία, αυτή είναι µια κλοπή σε βάρος
των Ελλήνων πολιτών.
Εδώ αναγκάζοµαι να επαναλάβω τη ρήση του Πάγκαλου,
αυτού του άξεστου πολιτικού, ο οποίος βεβαίως έχει τεθεί στο
περιθώριο της πολιτικής µας ζωής, ότι πράγµατι όλα τα κόµµατα
µαζί τα φάγατε αυτά τα λεφτά. Μόνο για το έτος 2013 µοιράστηκαν 50 εκατοµµύρια ευρώ στα κόµµατα. Άλλα 10 εκατοµµύρια
ευρώ µοιράζονται τώρα ως εκλογική χρηµατοδότηση, καίτοι η
Χρυσή Αυγή σάς απέδειξε πως τα κόµµατα, για να λειτουργήσουν, δεν έχουν ανάγκη ούτε µισό ευρώ από τα κρατικά ταµεία.
Μετά την παράνοµη απόφασή σας να µας στερήσετε την κρατική
χρηµατοδότηση, η οποία στο πλειοψηφικό της ποσοστό πήγαινε
στον ελληνικό λαό ως βοήθεια, αποδείξαµε ότι τα κόµµατα δεν
έχουν ανάγκη από χρήµατα για να λειτουργήσουν. Παρ’ όλα
αυτά, 60 εκατοµµύρια αυτήν τη στιγµή, µέσα σε ένα έτος, µοιράζονται στα κόµµατα.
Επιµένουµε, λοιπόν, να λέµε τα κόµµατά σας κόµµατα της κλεπτοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Απαιτούµε να πάψει άµεσα η κλοπή του δηµοσίου χρήµατος
από τα κόµµατα. Τυχαίνει πάλι ένα φαινόµενο το οποίο δεν είναι
πρωτοφανές, είναι γνωστό τοις πάσι εδώ και δεκαετίες, πρώτο
στην κλεψιά να έρχεται το κλεφτο-ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ των δεκαετιών της κλεψιάς. Ακόµα και σήµερα, παρ’ όλο που έχει πέσει
πολύ κάτω από το 3%, συνεχίζει να αρπάζει τα χρήµατα του ελληνικού λαού.
Εδώ, βεβαίως, έχει ως συµπαραστάτη, ως άµεσο συνεργό σε
αυτό το έγκληµα, τον Πρωθυπουργό σας, ο οποίος δίνει τώρα
τα εκατοµµύρια στο ΠΑΣΟΚ, διότι επιχειρεί έτσι να αναστήσει
την πεθαµένη Κυβέρνησή του. Οι πεθαµένοι, όµως, δεν ανασταίνονται και πολύ σύντοµα, στις 18 και 25 Μαΐου, θα δοθεί ένα καλό
µάθηµα από τους Έλληνες πολίτες σε όλους αυτούς που µας
οδήγησαν στη δυστυχία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος, Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Αικατερίνη Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
θερµά, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστηκαν πολλά στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου
νόµου για την άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος. Δίνεται η ευκαιρία, προφανώς, σε όλες τις πτέρυγες
της Βουλής να θυµηθούν και να φέρουν στην επιφάνεια διάφορα
περιστατικά, τα οποία εν πολλοίς είναι άσχετα µε το σχέδιο
νόµου.
Οφείλω, όµως, να πω ότι τουλάχιστον οι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι έχουν περάσει µέσα από Πέτρες
Συµπληγάδες, από το στόµα της Σκύλλας και της Χάρυβδης σε
όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης, της επώδυνης κυβερνητικής περιόδου, εν µέσω της δίνης της οικονοµικής κρίσης και
µέσα στην περιδίνηση από τις παράπλευρες απώλειες και τις επιπτώσεις αυτής της σκληρής οικονοµικής κρίσης που έπληξε και
τη χώρα µας, όταν εκφράζουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις
τους δεν λαϊκίζουν. Και αυτό οφείλουν οι Υπουργοί, τουλάχιστον
από πλευράς Κυβέρνησης, να το αντιληφθούν.
Και υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα πρέπει να εκλαµβάνονται
οι προθέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις που µέσα στον ναό
της δηµοκρατίας, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, διατυπώνονται δηµόσια ως υπεύθυνες θέσεις του καθενός και της καθεµιάς των
κοινοβουλευτικών και δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται, όταν
είναι µέσα στο όριο των προτάσεων και δεν εκφεύγουν. Αυτό το
λέω, διότι υπήρξε διολίσθηση σ’ αυτό το θέµα όσον αφορά τις
τοποθετήσεις των συναδέλφων Βουλευτών και οφείλω να το επι-
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σηµάνω.
Οφείλω, όµως, να επισηµάνω από την άλλη πλευρά ότι το σχέδιο νόµου έχει ως ισχυρό φιλοσοφικό πυρήνα τη διάθεση, τη
βούληση να πατάξει το παρεµπόριο. Εδώ είµαι απολύτως αλληλέγγυα και µάλιστα θα προσέθετα ότι η πάταξη του παρεµπορίου
πρέπει να είναι σκληρή, να υπάρξει µηδενική ανοχή.
Θέλω, όµως, εδώ να επισηµάνω και κάτι το οποίο δεν µας τιµά
ή, για να το πω πιο κοµψά, δεν περιποιεί τιµή στους καθ’ ύλην
αρµοδίους, διότι οφείλω ως νοµικός να σας υπενθυµίσω και να
υπογραµµίσω ισχυρά ότι νόµος και νοµοθετικό πλαίσιο, δηλαδή
το θεσµικό οπλοστάσιο, υπάρχει για την πάταξη του παρεµπορίου. Δεν υπήρχε µέχρι τώρα δυστυχώς -και λυπούµαι γι’ αυτόισχυρή πολιτική βούληση να το κάνει. Ένα παράδειγµα θα σας
αναφέρω, για να µη θεωρηθεί ενδεχοµένως ή για να µην κατηγορηθώ, όταν κατέλθω από το Βήµα, ότι διολίσθησα σε ψήγµατα
λαϊκισµού. Αυτήν τη στιγµή, εάν κάποιος θέλει να συλλάβει παρεµπόριο, µπορεί κάλλιστα στους περιφερειακούς δρόµους του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου να στείλει εκεί επιτόπου δύναµη και να συλλάβει το παρεµπόριο εν τη γενέσει του, εν τη εξελίξει του και επ’ αυτοφώρω.
Άρα, λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ όλοι µας να είµαστε στο
µέτρο της κοινής λογικής, που πρέπει να είναι ο γνώµονας και
το εργαλείο για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε και να λύσουµε τα προβλήµατα.
Μιας και χρησιµοποίησα τη λέξη-κλειδί «εργαλείο», ο νόµος
είναι εργαλείο για να λύσει προβλήµατα. Εγώ, χωρίς να αµφιβάλλω καθόλου για την καλή πρόθεση και την ισχυρή πολιτική
βούληση του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργείου, θέλω να θέσω
δύο-τρία ερωτήµατα, τα οποία παρακαλώ να απαντηθούν, διότι
θέλω να αντιληφθώ εάν ο νόµος είναι τέλειος. Τι εννοώ ως τέλειο
νόµο; Εννοώ τον νόµο εκείνο, ο οποίος δεν θα χρειάζεται, όταν
κληθεί να εφαρµοστεί, υπουργικές αποφάσεις, διευκρινίσεις, εγκυκλίους και δεν θα περιπέσει ουσιαστικά σε αχρηστία, όταν κληθεί εν τοις πράγµασι να αντιµετωπίσει το πρόβληµα.
Είναι τέλειος ο νόµος, κατά την άποψη του Υπουργείου το
οποίο έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία; Περιµένω απάντηση. Δηλαδή, θα επιλύσει τα προβλήµατα τα οποία αυτήν τη στιγµή –στη
φιλοσοφία του θα συµφωνήσω απολύτως- καλεί τους Βουλευτές,
τη Βουλή των Ελλήνων, να υπερψηφίσει; Αυτό είναι το πρώτο
ερώτηµα.
Πρέπει να σας πω ότι ένα Σάββατο του Μαΐου του 1929 –γιατί
έκανε µία αναφορά συνάδελφός µου από τη Β’ Περιφέρεια των
Αθηνών σε σχέση µε την ιστορία και την αφετηρία του θεσµού
των λαϊκών αγορών- όλη η Ελλάδα εν µέσω διαµαρτυριών επαγγελµατιών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι θα θιγούν από το συγκεκριµένο νέο µέτρο, βλέπουν τον Πρωθυπουργό τότε της Ελλάδος,
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, µε ένα καλάθι στο χέρι να πηγαίνει σε
µία πρώτη λαϊκή αγορά και να ψωνίζει, δίνοντας –γιατί η πολιτική
λειτουργεί µε υψηλούς συµβολισµούς πάντοτε και έχει µεγάλη
αξία ο συµβολισµός- το µήνυµα ότι αυτός είναι ένας θεσµός
πρωτοείσακτος µεν για την εποχή, ο οποίος όµως θα έβαζε
φρένο στους µεσάζοντες, στους κερδοσκόπους και σε ό,τι
φαύλο επικρατούσε εκείνην τη στιγµή. Ποιος ήταν ο θεσµός που
υιοθετήθηκε τότε; Μα, ο θεσµός της λαϊκής αγοράς, την οποία
απεδείχθη ότι η ελληνική κοινωνία στον διάβα του χρόνου υιοθέτησε, ενσωµάτωσε και την έχει πολύ ψηλά στην εκτίµησή της.
Άρα, λοιπόν, το ερώτηµα που θέτω είναι το εξής: Θέλουµε να
διατηρήσουµε -βελτιώνοντας τη λειτουργία- τη λαϊκή αγορά ως
θεσµό ο οποίος έχει επιτύχει;
Θεωρώ πως ναι, αλλά το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι:
«Έχουµε ελέγξει;». Άκουσα µε πολλή χαρά τον κύριο Υπουργό
να λέει ότι οι τιµές θα µειωθούν. Το ζητούµενο για µένα ως πολιτικό, ο οποίος δρα και απολογείται στους ψηφοφόρους του και
έχει καθηµερινή επικοινωνία µαζί τους, είναι ο νόµος, το εργαλείο, που εγώ ως νοµοθέτης έχω υποχρέωση να νοµοθετήσω για
να λύσω το πρόβληµα, πρωτίστως, πέρα από τη γενικότερη φιλοσοφία, να υπηρετεί τα ακόλουθα στοιχεία. Πρώτον, αυξάνει ή
µειώνει τις τιµές; Θα το δούµε στην πράξη. Μακάρι να τις µειώσει.
Πρέπει όµως εν τοις πράγµασι να σας πω ότι οι εναρµονισµένες πρακτικές, αυτό που ονοµάστηκε µονοπώλιο, κύριε Πρόεδρε
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και αγαπητοί συνάδελφοι, προκύπτει όταν δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισµός. Ερώτηµα: Ο υγιής ανταγωνισµός προκύπτει από τη
διασπορά των προϊόντων ή από τον συγχρωτισµό αυτών που παράγουν οµοειδή προϊόντα και είναι ο ένας δίπλα στον άλλον;
Ένας προβληµατισµός είναι αυτός.
Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι η Γαλλία, µια µεγάλη χώρα,
µεγαλύτερη από τη δική µας, έχει τον θεσµό των λαϊκών αγορών.
Εκεί υπάρχουν περιφερόµενοι και υπάρχουν και οι σταθεροί.
Πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν υπάρχει κλήρωση. Εκεί υπάρχει η
δυνατότητα των σταθερών επαγγελµατιών, παραγωγών, να µπαίνουν σε περισσότερες αγορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, λοιπόν, έχω να κάνω την εξής πρόταση, γιατί νοµίζω ότι
γι’ αυτό υπάρχει η Βουλή των Ελλήνων. Δεν µετέχω σε αυτήν την
επιτροπή, είµαι σε άλλες επιτροπές, αλλά σας κάνω εδώ, στην
Ολοµέλεια, την εξής πρόταση: Για να µην υπάρχουν ζητήµατα,
τα οποία εν πάση περιπτώσει δηµιουργούν και εντάσεις, χωρίς
να κάνουµε εκπτώσεις στη διαφάνεια, στην πάταξη του παρεµπορίου, σε όλο αυτό που θέλετε να ρυθµίσετε, θα παρακαλούσα
πάρα πολύ, όσον αφορά τις κληρώσεις, για παράδειγµα, αυτοί
οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια, παραδείγµατος χάριν είκοσι ή είκοσι πέντε χρόνια, να µην µπουν στη διαδικασία της κλήρωσης,
για προφανείς και εύλογους λόγους, κοινής λογικής, και οι κενές
θέσεις αλλά και τα παιδιά τους ή όποιος µεταβιβαστεί –γιατί,
όπως πολύ ορθά ειπώθηκε προηγουµένως από τον κύριο Υφυπουργό, τους δώσαµε το δικαίωµα να µεταβιβάζουν τις άδειές
τους και ορθά το δώσαµε- οι κενές θέσεις που θα προκύπτουν
να κληρώνονται και αυτές και οι κληρονόµοι αυτών των αδειών
επίσης να µπαίνουν σε κλήρωση. Γιατί το λέω αυτό; Όχι για λόγους ψηγµάτων λαϊκισµού, όπως ειπώθηκε προηγουµένως -απαραδέκτως για µένα- από την πλευρά των Υπουργών, αλλά για
λόγους µεταβατικότητας, για να υπάρξει ένα χρονικό στάδιο
µέσα στο οποίο θα µπορέσουν να λυθούν τα προβλήµατα.
Θα σας πως και κάτι ακόµα κλείνοντας και ευχαριστώ πολύ για
την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Όποιος δεν µπορεί να προσκοµίσει
ασφαλιστική ή φορολογική ενηµερότητα -επαναλαµβάνω ότι
είµαι νοµικός- διότι, ενώ από τη µία πλευρά του δίνουµε το δικαίωµα της ασφάλειας της αδείας, αλλά υπό την αίρεση της προσκόµισης της ασφαλιστικής ή της φορολογικής ενηµερότητας,
επικαλούµαι, όχι κάτι άλλο, αλλά την αναλογική µεταχείριση µε
τους επιτηδευµατίες, οι οποίοι, αν δεν αλλάξουν χρήση ή αν δεν
αλλάξουν την άδειά τους, δεν υπάγονται στην υποχρέωση προσκόµισης της ασφαλιστικής ή φορολογικής ενηµερότητας.
Τέλος, οι τυφλοί αδειούχοι. Είχα «όχληση» από αδειούχους οι
οποίοι συµβαίνει να είναι άτοµα που έχουν τυφλότητα. Εκτιµώ
ότι θα πρέπει να δούµε µε έναν διαφορετικό τρόπο -και συµφωνούν όλοι οι εµπλεκόµενοι σε αυτό το ζήτηµα- τα θέµατα που
ανακύπτουν γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Θέλω, τέλος, να πω ότι θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο, αλλά
θέλω το Υπουργείο να έχει την ευελιξία να αναλογιστεί πώς µπορεί ο νόµος να γίνει πιο λειτουργικός µέσα από τις προτάσεις
που καταθέσαµε οι Βουλευτές, χωρίς να λαϊκίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος, Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Ιακωβίδου. Ο κ. Αρβανίτης παρεχώρησε ευγενώς τη θέση του ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πραγµατικά µε ενδιαφέρον άκουσα και
τους αρµόδιους Υπουργούς αλλά και τους συναδέλφους Βουλευτές όσον αφορά το νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο έρχεται να
ρυθµίσει ουσιαστικά στρεβλώσεις που υπάρχουν στην υπαίθρια
αγορά όπως επίσης και στις λαϊκές αγορές εδώ και πάρα πολλά
χρόνια.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω σαν καταναλώτρια, δεδοµένου
ότι δεν είµαι νοµικός. Θα ήθελα να επισηµάνω ποια είναι τα
κακώς κείµενα των στρεβλώσεων που ίσχυαν µέχρι τώρα και στα
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οποία βεβαίως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θεωρώ πραγµατικά
ότι µπορεί να βάλει τις σωστές βάσεις, ούτως ώστε και σε επίπεδο χορήγησης αδειών και σε χωροταξικό επίπεδο αλλά από
εκεί και πέρα και στη δυνατότητα αντιµετώπισης φορολογικών
παραβάσεων, που ήταν εντονότατες στο παρελθόν, να µπορέσουν να διορθωθούν όλες αυτές οι στρεβλώσεις σε βάθος.
Θα ήθελα να ξεκινήσω -πριν κάνω κάποιες συγκεκριµένες επισηµάνσεις και παρατηρήσεις επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου- αναφέροντας κάποιες από αυτές τις στρεβλώσεις που
θεωρώ ότι πραγµατικά θα πρέπει να ακουστούν εντός της Αιθούσης. Ποιες είναι οι στρεβλώσεις αυτές; Σύµφωνα µε επίσηµα
στοιχεία τα οποία έχουν δηµοσιοποιηθεί και µάλιστα από τους
εµπορικούς συλλόγους της χώρας, θα ήθελα να σας αναφέρω
ότι 5 δισεκατοµµύρια ευρώ χάνει τον χρόνο το ελληνικό δηµόσιο
λόγω της φοροδιαφυγής, η οποία βεβαίως φοροδιαφυγή έχει να
κάνει και µε το υπαίθριο εµπόριο.
Επίσης, θα σας αναφέρω ότι ένα στα τέσσερα καταστήµατα
και αυτό βεβαίως βάσει των επίσηµων στοιχείων που έχουν κοινοποιηθεί, επαναλαµβάνω, από τους εµπορικούς συλλόγους της
χώρας κλείνουν λόγω της αναρχίας, λόγω της παρανοµίας και
λόγω των παρατυπιών και στρεβλώσεων που ισχύουν εδώ και
πολλά χρόνια.
Άκουσα από αρκετούς συναδέλφους να επικαλούνται το 1928
και πραγµατικά αναρωτήθηκα και ξαφνιάστηκα. Αυτό σηµαίνει
ότι θα πρέπει να παραµείνουµε στο 1928, να µην προχωρήσουµε
µπροστά, να µην αλλάξουµε παγιωµένες, λανθασµένες καταστάσεις του παρελθόντος; Θα πρέπει να µείνουµε στο χθες; Δεν θα
πρέπει να βελτιώσουµε τον υγιή ανταγωνισµό σε αυτήν τη χώρα
επιτέλους; Δεν θα πρέπει αξιοκρατικά να µπορέσουµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και
µε βάση κοινωνικά κριτήρια -όπου βάζει τις βάσεις το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναµία και
ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν ένα επιπλέον εισόδηµα µέσα από τη χορήγηση µιας τέτοιας άδειας;
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί υπήρξε τόσο έντονη αντίδραση
όσον αφορά το θέµα των κληρώσεων. Τι σηµαίνει κλήρωση και
τι σηµαίνει η προηγούµενη κατάσταση όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις; Κλήρωση σηµαίνει ότι πατάσσεται ένα πελατειακό σύστηµα, ότι δεν θα δίνονται οι άδειες κάτω από το τραπέζι, ότι δεν
θα πληρώνονται οι άδειες σε αγαπητούς και ηµετέρους. Επίσης,
κλήρωση σηµαίνει ότι άνθρωποι που µέχρι χθες δεν είχαν την ευκαιρία να µπορέσουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον εισόδηµα, επιτέλους θα έχουν τη δυνατότητα και θα µπορούν να έχουν ένα
επιπλέον εισόδηµα.
Επίσης, ήθελα να επισηµάνω ότι άκουσα -η αλήθεια είναι- και
από πλευράς της Αντιπολίτευσης έναν λαϊκίστικο λόγο, ο οποίος
µε έκανε πραγµατικά και προβληµατίστηκα ιδιαιτέρως όσον
αφορά τα θέµατα του παρεµπορίου. Για παράδειγµα: Επικαλούµαι συγκεκριµένα έναν Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μεϊκόπουλο,
ο οποίος πριν από λίγες µέρες έκανε µία δήλωση και είπε ότι διαφωνεί µε την αυστηροποίηση των κυρώσεων όσον αφορά αυτούς οι οποίοι παρανοµούν. Δηλαδή, θα πρέπει όσοι παρανοµούν
σε αυτήν τη χώρα να µην έχουν κυρώσεις. Θα πρέπει να τους
αφήνουµε να συνεχίζουν βεβαίως τον δικό τους κατήφορο, δηµιουργώντας προβλήµατα σε πολίτες οι οποίοι έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα, αλλά είναι νόµιµοι -και όχι µόνο αυτό- και
συνεπείς όσον αφορά τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο και προς το ελληνικό
κράτος.
Επίσης, στο κοµµάτι του παρεµπορίου αυτό το οποίο θα ήθελα
να θυµίσω στους συναδέλφους εντός της Αιθούσης είναι το γεγονός ότι το 2012 υπήρξε κόµµα του ελληνικού Κοινοβουλίου
που υπερασπίστηκε ανθρώπους οι οποίοι έξω από την ΑΣΟΕΕ
έκαναν παρεµπόριο.
Γιατί, λοιπόν, θα πρέπει να συνεχίσουµε να ακολουθούµε την
ίδια λανθασµένη κατάσταση, να την υιοθετούµε στην πράξη, να
κλείνουµε τα µάτια σε καθετί που είναι σωστό και που έρχεται
και βάζει βάσεις, προκειµένου οι πολίτες αυτής της χώρας, βάσει
βεβαίως των συνταγµατικών δικαιωµάτων που έχουν, βάσει της
αρχής της ισότητας και της ισονοµίας, να µπορούν να έχουν τη
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δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα προς το ζην µε ένα επιπλέον εισόδηµα;
Θα ήθελα, συµπερασµατικά, να αναφέρω ότι η µη εφαρµογή
των συγκεκριµένων διατάξεων που εισάγει το νοµοσχέδιο δηµιουργεί και αθέµιτο ανταγωνισµό αλλά και στέρηση φορολογικών
εσόδων.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω ότι ουσιαστικά αυτό που έρχεται και κάνει το νοµοσχέδιο είναι να συµβάλλει θετικά στην οργάνωση των λαϊκών αγορών και στην πάταξη της µάστιγας του
παρεµπορίου. Εξαφανίζει, όπως είπα, το παλαιό πελατειακό σύστηµα.
Όσον αφορά τις κληρώσεις θέσεων, φαίνεται ότι κάποιοι µπορεί να στενοχωριούνται, γιατί µέχρι χθες είχαν µια προνοµιούχο
αντιµετώπιση. Πολιτική, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, σηµαίνει και θα πρέπει να το καταλάβουµε επιτέλους σε αυτήν τη χώραότι πρέπει να αίρουµε τις αδικίες και να τερµατίζουµε τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επισηµάνω δύο
σηµεία που θεωρώ ότι θα πρέπει να τα δείτε ιδιαιτέρως, δεδοµένου ότι έχουν υπάρξει αντίστοιχες επισηµάνσεις και µέσα από τη
νοµοτεχνική έκθεση.
Όσον αφορά, λοιπόν, το άρθρο 5, για τον καθορισµό ανώτατου αριθµού θέσεων πολιτών από τον περιφερειάρχη σε συνάρτηση βεβαίως µε τον πληθυσµό του δήµου βάσει της τελευταίας
απογραφής, δεν προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθµός πολιτών σε
συνάρτηση µε τον πληθυσµό του δήµου. Θεωρώ ότι αυτό θα
µπορούσε ίσως να δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα, κάποιες
δυσλειτουργίες και ενδεχοµένως θα πρέπει να το δείτε.
Θεωρώ, επίσης, ότι πρέπει να προσεχθεί η διάταξη του άρθρου 7, όσον αφορά την καταβολή ανταποδοτικού τέλους µε
απόφαση των διοικητικών συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών µε έγκριση του περιφερειάρχη και των δηµοτικών συµβουλίων. Διότι -προσέξτε- είναι πολύ πιθανό τα δικαστήρια να το
θεωρήσουν ως φόρο, ο οποίος όµως µπορεί να επιβάλλεται µόνο
µέσα από τη Βουλή. Άρα είναι άλλο ένα σηµείο το οποίο θεωρώ
ότι θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως.
Κλείνοντας, προσωπικά ικανοποιούµαι απολύτως από το γεγονός ότι υπήρξαν βελτιώσεις από τον αρµόδιο Υπουργό. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν να κάνουν και µε τον αριθµό των θέσεων
αλλά και µε την κλήρωση των θέσεων, η οποία -όπως είπαµε- θα
γίνει εφάπαξ στην αρχή του 2015 και θα ακολουθείται η αρχή της
κυκλικότητας.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει όλοι να µπουν σε αυτήν τη διαδικασία της κυκλικότητας και κανένας δεν θα παραµερίζεται. Απλά
θα µετατοπίζονται µία θέση παρακάτω. Τι σηµαίνει αυτό; Αν είναι
σωστοί, αν έχουν ποιοτικά προϊόντα, σαφέστατα και θα µπορέσουν όχι µόνο να αυξήσουν το παραγόµενό τους προϊόν, αλλά
να είναι και πολύ καλοί απέναντι στους καταναλωτές, σωστοί
απέναντι στους καταναλωτές και να βλέπουµε προϊόντα στους
πάγκους των λαϊκών αγορών τα οποία πραγµατικά θα είναι ελεγµένα και δεν θα κινδυνεύει η υγεία των Ελλήνων καταναλωτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο συνάδελφος
κ. Μιχάλης Αρβανίτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκ των προτέρων δηλώ ότι παραιτούµαι της δευτερολογίας
µου και ως εκ τούτου θα παρακαλούσα την εντιµότητά σας να
µου παραχωρήσει λίγο χρόνο πλέον του προβλεποµένου.
Συµπληρώνονται δύο χρόνια αφ’ ης στιγµής το µισό εκατοµµύριο Ελλήνων ενεπιστεύθη τη Χρυσή Αυγή και της έδωσε την
εντολή να το εκπροσωπήσει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Καθ’ όλη
τη διάρκεια των δύο αυτών ετών παρετήρησα -όπως πιστεύω και
άλλοι καλόπιστοι συνάδελφοι, γιατί υπάρχουν και καλόπιστοι- ότι
η όποια παρατήρησις, η όποια πρότασις, η όποια αντίρρησις της
Μείζονος και της Ελάσσονος Αντιπολιτεύσεως απετέλη και
αντιµετωπίσθηκε από την Κυβέρνηση ως έπεα πτερόεντα. Η
Κυβέρνησις µία και µόνη συνέπεια επέδειξε, τη συνέπεια εκτελέσεως των εντολών που ελάµβανε και λαµβάνει. Είναι πιστός
και συνεπής εκτελεστής των µνηµονίων.
Γι’ αυτόν τον λόγο, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι στο
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Σώµα και στο Προεδρείο. Δεν απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Δεν
αξίζει τον κόπο να απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Γιατί µε
περιφρόνηση οτιδήποτε εµείς προτείνουµε -και δεν µιλάω µόνο
για το δικό µου κόµµα, για τη Χρυσή Αυγή, µιλάω, επαναλαµβάνω, και για τη Μείζονα και την Ελάσσονα Αντιπολίτευση- το
αγνοεί επιδεικτικότατα.
Παίρνει, όµως, ένα µπράβο από τους εντολείς της. Κι αυτό την
ικανοποιεί, γιατί ελπίζει ότι αυτό το µπράβο θα είναι και η κατοχύρωση των θέσεων που ήδη έχει καταλάβει στο κυβερνητικό
πόστο και θα είναι αιώνιο. Πλανάται πλάνην οικτράν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευταί, ήρθα τις τελευταίες ηµέρες, όσο
χρόνο τουλάχιστον µπορούσα να έχω στη διάθεσή µου, εν όψει
του γεγονότος ότι οι εναποµείναντες εν τω Κοινοβουλίω Βουλευτές έχουµε επωµισθεί το βάρος των ευθυνών και των υποχρεώσεων των λοιπών, οι οποίοι τώρα είναι έγκλειστοι, επειδή
αποφάσισε να παραβιάσει το Σύνταγµα και το νόµο η Κυβέρνησις.
Ως εκ τούτου, στον λίγο αυτόν χρόνο που είχα, επωφελήθην
προκειµένου να έρθω σε επικοινωνία µε απλούς παραγωγούς,
απλούς εµπόρους, µεροκαµατιάρηδες των λαϊκών αγορών. Συνόψισα τα όσα µού είπαν και θα έχω την τιµή ενώπιον του Σώµατος να αναγνώσω εξ αυτών, αν και δεν συνηθίζω να αναγιγνώσκω, αλλά να οµιλώ από στήθους. Παρά ταύτα, θεωρώ σκόπιµο
να τα αναγνώσω εν τάχει:
«Σε αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται τώρα -και γνωρίζουµε
υπέρ ποίων παίζεται αυτό το παιχνίδι- διαδραµατίζουν έναν σηµαίνοντα ρόλο οι επαγγελµατίες συνδικαλιστάδες, αυτοί που
έχουν καταστρέψει το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνηµα µε τη
µέχρι τούδε πολιτική, την οποία ενίσχυσαν υπό την αιγίδα και τας
ευλογίας της εκάστοτε κυβερνήσεως τα τελευταία σαράντα χρόνια. Για αυτό φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.».
Στο παιχνίδι, λοιπόν, διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο και
αυτοί οι οποίοι απεδείχθησαν ανάξιοι να υπερασπιστούν τις λαϊκές αγορές από τη λαίλαπα των µνηµονιακών, που επιθυµούν την
άνευ όρων παράδοση του λαϊκού εµπορίου µε πρόσχηµα την
ακρίβεια και δήθεν τον υγιή ανταγωνισµό.
Μιλούν για ακρίβεια αυτοί που αύξησαν το κόστος παραγωγής, ακριβαίνοντας τα λιπάσµατα, ακριβαίνοντας τα καύσιµα,
ακριβαίνοντας τα διόδια προς χάριν των «εθνικών» εργολάβων,
αυτών των εσωτερικών ληστών και βάζοντας παντού άνισους φόρους, εξαθλιώνοντας και διαλύοντας τον παραγωγικό ιστό της
πατρίδος µας, κτυπώντας έτσι κατάστηθα την πρωτογενή παραγωγή, περαιτέρω, δε, αποθαρρύνοντας τους νέους µας να επιστρέψουν στη γη µας, αυτήν τη γη που είναι ποτισµένη µε αίµα,
αυτήν τη γη που θέλουν τώρα να µας κλέψουν µε την ανοχή
αυτής της δουλικής Κυβερνήσεως. Χρησιµοποιούν σαν άλλοθι
την εξυγίανση αυτοί που δηµιούργησαν τα σκάνδαλα του αιώνα,
αυτοί που ακόµη και τώρα χαρίζουν λεφτά στους δικούς τους.
Δεν έχουν πάψει να τρώνε τις σάρκες της πατρίδος µας.
Κανείς Έλληνας, κυρίες και κύριοι Βουλευταί, δεν αυτοκτόνησε για τις θέσεις των λαϊκών αγορών. Αντιθέτως, έχουµε χιλιάδες αυτοκτονίες, οι οποίες συνεχίζονται, εξαιτίας της προδοτικής, απάνθρωπης και παράνοµης συµπεριφοράς της Κυβερνήσεως που έχει την ατυχία ο ελληνικός λαός να τον κυβερνά. Στο
τέλος της οµιλίας µου θα πω γιατί έπεσε στην παγίδα ο λαός των
Ελλήνων κι έφερε στην Κυβέρνηση αυτούς τους εντολοδόχους.
Μιας και µιλούν για θέσεις, δεν µιλάµε για θέσεις που αράζουν
τα κότερα στη Μαρίνα Ζέας, αλλά για πεζοδρόµιο που έχουν µατώσει και που έχουν ιδρώσει σαράντα χρόνια τώρα, θέσεις που
ξέρει ο κάθε καταναλωτής πού θα βρει τον έµπορο ή τον παραγωγό της αρεσκείας του. Προσπαθούν να διαλύσουν την όποια
υγιή σχέση έχουν δηµιουργήσει µε τους καταναλωτές, διαλύοντας έτσι ευκολότερα τις λαϊκές αγορές και στέλνοντας αυτούς
τους ανθρώπους, που παλεύουν για το µεροκάµατο, στην ανεργία και το καταναλωτικό κοινό στα µεγάλα τραστ.
Ό,τι δεν µπορούσαν να κάνουν µε το ανακάτεµα αυτών των
θέσεων θα το αποτελειώσουν µε την επιβολή προστίµων από
1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ για ψύλλου πήδηµα προς τους αντιφρονούντες.
Ακόµη, ό,τι µείνει όρθιο από όλα αυτά, θα έρχεται ο δήµος
τάδε, µε τα συµφέροντα του δηµάρχου, αφού αυτό προβλέπει
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το νοµοσχέδιό τους και θα αποφασίζει τον ανώτερο αριθµό θέσεων στις λαϊκές αγορές. Και όσοι περισσεύουν, στον αγύριστο.
Η Χρυσή Αυγή έχει δώσει λόγο τιµής, όρκο αγώνα ότι οι λαϊκές
αγορές θα αναβαθµιστούν και θα παραδοθούν στον ελληνικό
λαό, απαλλαγµένες από σκάνδαλα και παράνοµες επεµβάσεις,
για να συνεχίσουν να παράγουν λειτούργηµα και κοινωνικό έργο,
για να συνεχίσουν να είναι το καταφύγιο του φτωχού, για να συνεχίσουν να είναι το µετερίζι του µεροκάµατου, του αγρότη και
του επαγγελµατία πωλητή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να κάνω µία
παροµοίωση. Η Κυβέρνηση λειτουργεί, εκτελώντας βέβαια µε
θρησκευτική ευλάβεια τις εντολές των αδηφάγων τοκογλύφων και κάνω εδώ την παροµοίωση- σαν µια εµπορική εταιρεία, το διοικητικό συµβούλιο της οποίας γνωρίζει, πρώτον, ότι δανείζεται
για να εξοφλήσει τα ήδη τρέχοντα χρέη και τους τόκους, δεύτερον, ότι το χρέος της οσηµέραι αυξάνεται, χωρίς την παραµικρή
προοπτική και πιθανότητα εξαλείψεώς του. Διαιωνίζεται και ξέρουν ότι θα διαιωνίζεται αυτό το χρέος. Είναι αέναο το χρέος
αυτό. Θα είναι υπόδουλοι στο χρέος αυτό τα παιδιά µας, τα δισεγγόνια µας, τα τρισεγγόνια µας. Είναι µία µορφή εξοντώσεως
βιολογικής, κυριολεκτικά, του έθνους µας, του λαού µας.
Τρίτον, µολονότι γνωρίζουν ότι παραπλανούν τους µετόχους
της εταιρείας τους, µε δηµιουργική λογιστική την οποία έχουν
εφεύρει, µολονότι γνωρίζουν ότι τα πάγια κεφάλαιά τους είναι
ήδη υποθηκευµένα -αυτά είναι γνωστά σε όλους µας, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές- εντούτοις εξακολουθεί η εταιρεία αυτή, αυτό
το διοικητικό συµβούλιο που τη διευθύνει, να εφαρµόζει την ίδια
τακτική, η οποία οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στο αποτέλεσµα
που αναµένουν οι σιωνιστές τύπου Σάιλοκ.
Τώρα, όσον αφορά την Αντιπολίτευση. Η Αντιπολίτευση βεβαίως κάνει κάποιες προτάσεις, εκφέρει και διατυπώνει αντιρρήσεις, αλλά κραυγάζει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί κραυγάζει χωρίς
να έχει συγκεκριµένο πρόγραµµα; Ακούσαµε χθες τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως σε συνέντευξη την οποία
έδωσε και οµολόγησε εµµέσως ότι δεν υπάρχει πρόγραµµα.
Είπε: «Θα πράξουµε αναλόγως µε το τι θα βρούµε µπροστά
µας.». Μίλησε, βέβαια, όπως µιλάνε όλοι οι επαγγελµατίες πολιτικοί, για καµένη γη την οποία θα παραλάβει, αν τυχόν γίνει κυβέρνηση, µίλησε για αύξηση των κατωτάτων µισθών σταδιακή
και εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι παρούσες τότε καταστάσεις.
Σε ποιον µιλάει ο κύριος αυτός, ο οποίος ηγείται της Μείζονος
Αντιπολιτεύσεως; Δηλαδή, χρησιµοποιεί την ιδία γλώσσα που
χρησιµοποιεί και η Κυβέρνηση. Ποιος είναι ο στόχος τους; Ο στόχος είναι να καταλάβουν τις θέσεις τις οποίες κυριολεκτικά έχουν
καταλάβει και έχουν αλώσει οι κυβερνητικοί, ώστε να συνεχίσουν
το θεάρεστο έργο της.
Μην ξεχνάµε τι είχε πει ο κ. Τσίπρας, εις ερώτησιν δηµοσιογράφου, ότι δεν υπάρχει κατοχή στην Ελλάδα. Επίσης, ότι θαυµάζει την απαράµιλλη γερµανική λογική. Δεν τα ξεχνάµε αυτά.
Κατά ταύτα, αυτός είναι ο σκοπός της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως. Είναι ο σκοπός να αντικαταστήσει την Κυβέρνηση και να
δώσει συνέχεια στα εγκλήµατά της ως πιστός εντολοδόχος Αµερικανών, Γερµανών και εβραιο-σιωνιστών τραπεζιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ερωτάται: Πώς µπορεί να κυβερνηθεί η πατρίδα µας µε οδηγό
έναν αναξιόπιστο, έναν ψεύτη και πολιτικό απατεώνα Πρωθυπουργό, ο οποίος -το τονίζω, για να τα ακούσει ο ελληνικός λαόςτις παραµονές των εκλογών κατά τη δεύτερη προεκλογική περίοδο, γιατί µας ηνάγκασαν τότε για λόγους σκοπιµότητος, πιστεύοντας ότι θα θέσουν εκτός Κοινοβουλίου τη Χρυσή Αυγή,
τον Ιούνιο έλεγε ότι είναι απάνθρωπο να απολύεις ανθρώπους;
Έλεγε ότι «η πρώτη µου δουλειά θα είναι να ανακηρύξω την
ΑΟΖ», ότι «δεν πρόκειται να µειώσω µισθούς και συντάξεις».
Αυτό το άκουσε ο ελληνικός λαός, παρεσύρθη και εψήφισε την
Κυβέρνηση αυτήν, την τρικοµµατική, τη δικοµµατική, τέλος πάντων, γιατί έφυγε ο τρίτος. Με αυτά τα ψεύδη, µε αυτές τις πολιτικές απάτες παρεσύρθη ο λαός µας.
Πώς, λοιπόν, να πιστέψει κανείς σε έναν άνθρωπο, ο οποίος
ηγείται ενός λαού και ο οποίος παραπλανά τον λαό µόνο και
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µόνο για να ψηφοθηρήσει; Και το πέτυχε, δυστυχώς. Δεν θα του
απαντήσει, όµως, εν τω µέλλοντι. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό.
Περαιτέρω, λέω ότι ένας οδηγός, ένας Πρωθυπουργός παραβιάζει βαναύσως µε την Κυβέρνησή του το άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικος, προσβάλλει το πολίτευµα, περιφρονεί παντελώς τη
λαϊκή κυριαρχία, τη διάκριση των εξουσιών -απεκαλύφθη ήδη ότι
µία εξουσία υπάρχει, η εκτελεστική- και περιφρονεί και αγνοεί
και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ένα προς ένα, τα διά
του Συντάγµατος κατοχυρωµένα. Αυτά είναι γνωστά σε όλους.
Κανείς δεν αντιδρά. Θα αντιδράσει, όµως, ο ελληνικός λαός.
Περαίνων, λέω ότι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στερείται
υπερηφάνειας εθνικής, εθνικής αξιοπρεπείας και πηγαίνει στα
διάφορα λόµπι και υπόσχεται να εξαφανίσει ένα κοινοβουλευτικό
κόµµα των Ελλήνων εθνικιστών και, εν συνεχεία, µεταβαίνει στο
Ισραήλ και υπόσχεται στον Νετανιάχου ότι θα εξαφανίσει τη
Χρυσή Αυγή, πλάνην οικτρά πλανάται.
Επαναλαµβάνω ότι δεν απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Δεν το
αξίζει να της απευθύνοµαι. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ. Θα πολεµήσει για τον ελληνικό λαό και τα συµφέροντα του έθνους µέχρι
της τελευταίας ρανίδος του αίµατός της. Έχουµε δώσει όρκο γι’
αυτό. Ο παριστάνων τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος ας µην
εκτρέφει, λοιπόν, αυταπάτες και να κοιµάται χειµώνα-καλοκαίρι
σκεπασµένος, γιατί βλέπει άσχηµα όνειρα και τον παραπλανούν
οι εντολείς του.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, σπεύδω να διευκρινίσω
δύο ζητήµατα, τα οποία είναι, νοµίζω, αρκετά σηµαντικά για την
αποκατάσταση και της τάξης αλλά και της αξιοπρέπειας του Κοινοβουλίου.
Η παρέµβασή µου προηγούµενα, κύριε Υπουργέ, είχε να κάνει
µε αναφορά σας σε παρεµβάσεις από Βουλευτές στο έργο που
επιτελείτε. Αν έχω κατανοήσει λαθεµένα, θα ζητούσα να διευκρινιστεί και να γίνει αποκατάσταση. Αν, όµως, όντως υπάρχουν τέτοιου είδους παρεµβάσεις, έχετε την υποχρέωση -θέλω να
πιστεύω- απέναντι στον θεσµό και του Κοινοβουλίου αλλά και της
θέσης την οποία υπηρετείτε, να καταγγείλετε µε ονοµατεπώνυµο. Ειδάλλως, οι γενικεύσεις δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα σε µία απαξιωµένη εικόνα που έχουν οι πολίτες για το
πολιτικό προσωπικό.
Ζήτηµα δεύτερο. Είναι αυτονόητο ότι από την πλευρά του
Υπουργείου και των δύο Υπουργών θα γίνει προσπάθεια να πείσουν το δυνατόν περισσότερους Βουλευτές για την ορθότητα
του νοµοθετήµατος και των διατάξεων που αυτό εµπεριέχει.
Όµως, κύριοι Υπουργοί, δεν σας δηµιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι δικοί σας συνάδελφοι, συνάδελφοι που ανήκουν στον
χώρο της Νέας Δηµοκρατίας, άσκησαν δριµεία κριτική;
Αναφέροµαι ονοµαστικά, κύριοι Υπουργοί, στη µεστή τοποθέτηση του πρώην συναδέλφου και φίλου, Δηµάρχου Χανίων, νυν
Βουλευτή και Προέδρου της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, του
κ. Βιρβιδάκη, τον οποίο εσείς, κύριε Χατζηδάκη, τον χειροκροτήσατε από ό,τι είδα στο βίντεο. Κάνω αναφορά στην τοποθέτηση
του κ. Ντινόπουλου, ο οποίος και αυτός άσκησε δριµεία κριτική
στο νοµοσχέδιο και, βεβαίως, τελευταία η κ. Παπακώστα. Αυτό
δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος, που έχει προβληµατίσει όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου;
Δεν έχουµε διάθεση, τουλάχιστον η Δηµοκρατική Αριστερά και
εγώ προσωπικά, να σταθώ απέναντί σας µε µία στείρα άρνηση.
Εξ άλλου, στις τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής -στην
οποία δεν µετέχω- αλλά διάβασα τα πρακτικά της από την πρώτη
έως και την τέταρτη -την τελευταία- η Δηµοκρατική Αριστερά διατύπωσε επιφύλαξη και κάλεσε να υιοθετηθούν προτάσεις που
πραγµατικά θα βοηθούν στην επίτευξη του αρχικού στόχου, που
εγώ τον αναγνωρίζω ως στόχο-πρόθεση από την πλευρά σας,
δηλαδή, να γίνει ένας εξορθολογισµός στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, του υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου.
Από την άλλη όµως, για να µην υπάρχουν στρεβλώσεις και πα-
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ρανοήσεις, σας θυµίζω ότι έγινε αναφορά από τον κ. Σκορδά σε
µια δήθεν διετή διαβούλευση, κάτι το οποίο δεν ισχύει προφανέστατα. Μόνο για µια εβδοµάδα, και αυτό λίγο πριν από το Πάσχα,
κράτησε η διαβούλευση.
Αλλά ας υποθέσουµε ότι έχει βάση ο ισχυρισµός του κυρίου
Υπουργού. Πώς είναι δυνατόν, τόσο η Οµοσπονδία Παραγωγών
όσο και η Οµοσπονδία των Πωλητών, αυτήν τη στιγµή να είναι
σε ένα πολυπληθέστατο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή; Διότι
δεν τους πείσατε ότι όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται προς όφελος και των ιδίων αλλά και των πολιτών-καταναλωτών.
Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεστε ότι εξαντλήσατε όλα τα περιθώρια και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι σήµερα να διαδηλώνουν µε αυτόν τον παλµό έξω από το Κοινοβούλιο;
Επί της ουσίας: Υπήρχε πρόβληµα, υπάρχει παθογένεια; Υπάρχει ένας ή µία από εδώ µέσα ο οποίος µπορεί να ισχυριστεί το
αντίθετο; Βεβαίως και υπάρχουν παθογένειες. Βεβαίως και υπάρχουν, όχι απλά προβληµατικές περιοχές, αλλά -θα έλεγα- περιοχές οι οποίες δηµιουργούν και διαφθορά και συναλλαγή. Ναι, να
τα χτυπήσουµε αυτά τα προβλήµατα, να τα αντιµετωπίσουµε.
Όχι όµως µε µια αποσπασµατικότητα και µια προχειρότητα.
Δεν το λέω εγώ, κύριε Υπουργέ. Τα γεγονότα καταµαρτυρούν
την προχειρότητα. Είναι ψέµα ή αλήθεια ότι τρεις νόµοι για το
ίδιο θέµα ήρθαν τον τελευταίο χρόνο;
Είπατε -και µάλιστα σε έναν βαθµό έχει επιτευχθεί- ότι αυτή η
πολυνοµία ήταν µια από τις γενεσιουργές αιτίες των παθογενειών. Συµφωνώ και συνυπογράφω. Αλλά µήπως εδώ αυτή η επιχειρούµενη κωδικοποίηση απαντά επί της ουσίας στο πρόβληµα;
Σας θυµίζω, κύριε Υπουργέ, την τοποθέτηση του κ. Βιρβιδάκη,
που συγκεκριµένα έκανε αναφορά στον ν. 3852 του «Καλλικράτη», ο οποίος, ενώ θέλει τους δύο βαθµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήµους και περιφέρειες, για να το πω απλά, σε ένα
επίπεδο συνεργασίας, µέσα από τις διατάξεις τούς φέρνετε σε
σύγκρουση, δηµιουργώντας µια επιπρόσθετη, θολή εικόνα ως
προς τις αρµοδιότητες και ως προς την αποτελεσµατικότητα των
παρεµβάσεων Α’ και Β’ βαθµού ΟΤΑ.
Σαφέστατα, κύριε Σκορδά -µια και έχετε θητεύσει και ως Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας- οι δήµοι πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο. Δεν είναι µόνο για να συλλέγουν τα απορρίµµατα των λαϊκών αγορών. Τα δηµοτικά συµβούλια, τα οποία
όντως γνωρίζουν και τις ανάγκες αλλά και τη χωροθεσία και χωροταξία της περιοχής τους, πρέπει να έχουν καταλυτικό, αποφασιστικό και ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση και λειτουργία των
λαϊκών αγορών.
Επειδή κάνατε αναφορά στην τοποθέτηση της συναδέλφου κ.
Φούντα, η οποία εκπροσώπησε όχι απλά µε επάρκεια και επαξίως
τη Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά συνέχεια των τοποθετήσεών της
έκανε ο συνάδελφος κ. Ψύρρας στην αρχική του τοποθέτηση,
εµείς είπαµε ότι η κλήρωση µε τη σύνθεσή του, µε ένα σύνολο
κριτηρίων, δηλαδή ένα µεικτό σύστηµα, θα µπορούσε να αποτελέσει µια σοβαρή παρέµβαση, για να αντιµετωπιστούν όλα όσα
και εσείς αναφέρατε στη δική σας τοποθέτηση.
Όµως, κύριοι Υπουργοί, µε όλη τη διάθεση για θετική συνεισφορά στην προσπάθειά σας, η έλλειψη διαβούλευσης και η πολυπλοκότητα του ζητήµατος δεν έπρεπε, δεν απαιτούσε να δοθεί
η δυνατότητα ενός ουσιαστικού, γόνιµου διαλόγου, για να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις; Να γιατί η Δηµοκρατική Αριστερά
χθες, µέσω της παρέµβασης του Προέδρου της, Φώτη Κουβέλη,
ζήτησε να αποσυρθεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Δεν έχει να κάνει µε λαϊκίστικες προσεγγίσεις ή αντιλήψεις,
που ίσως πήγατε να µας προσάψετε, κύριε Σκορδά. Τουναντίον,
τόσο από την τοποθέτηση στην επιτροπή της εκπροσώπου µας
κ. Φούντα όσο και από την τοποθέτηση του κ. Ψύρρα σήµερα νοµίζω ότι φάνηκε η διάθεσή µας να συνεισφέρουµε –στοn βαθµό
που µπορούµε- εποικοδοµητικά σε αυτήν την προσπάθεια.
Τρία-τέσσερα είναι τα ζητήµατα, όπως πολύ εύστοχα παρατηρήθηκε από την πλευρά σας, ξεκινώντας βέβαια από την αφετηρία, τον κοινό τόπο ότι όλοι θέλουµε να αλλάξει η λειτουργία
προς το καλύτερο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε υποχρεωµένοι
ή αναγκασµένοι πολιτικά, στο όνοµα µιας δήθεν µεταρρύθµισης,
να αποδεχθούµε και αυτό που προηγούµενα περιέγραψα, τουλάχιστον όπως εµείς το βλέπουµε, ένα πρόχειρο και αποσπασµα-
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τικό νοµοσχέδιο.
Σε ό,τι έχει να κάνει, όπως είπα προηγούµενα, µε τα τρία-τέσσερα βασικά ζητήµατα στα οποία κρατήσαµε επιφυλάξεις: Εκτιµάτε ότι ο διαχωρισµός παραγωγών και επιτηδευµατιών πολιτών
θα επιλύσει το πρόβληµα της δυσλειτουργίας; Εκεί είναι το πρόβληµα; Νοµίζω πως όχι. Θα µπορούσε µέσα από διάλογο να βρεθεί η δυνατότητα, όπως πρότεινε και η συνάδελφος κ. Φούντα,
χωροταξικά να υπάρχουν και οι παραγωγοί αλλά και οι πωλητές,
έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα, αφού πάρει τις
πληροφορίες για τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή επιλογή γι’ αυτόν.
Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει µε την τριµελή επιτροπή, είπα προηγούµενα -και νοµίζω ότι έγινε σαφές- ότι η τριµελής επιτροπή
πρέπει να ανήκει στον δήµο και όχι στην περιφέρεια και, βέβαια,
πρέπει να υπάρξουν σαφέστατα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζονται διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες για την έκδοση των
σχετικών αδειών. Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει η έκδοση
αδειών να παραµείνει, όπως ξέρουµε ότι συµβαίνει, µια ακόµα
ψηφίδα, όπως ακριβώς το χαρακτήρισε ο Θωµάς Ψύρρας, στο
πελατειακό αλισβερίσι.
Είναι γεγονός, επίσης, ότι σε ό,τι αφορά τα πρόστιµα και τις
εξισωτικές ποινές η νοµοτεχνική βελτίωση που έφερε το πρωί ο
κύριος Υπουργός δίνει µια δυνατότητα να πούµε ότι πραγµατικά
προτάσεις που έγιναν από τα κόµµατα και από τους πολιτικούς
χώρους σε έναν βαθµό στο συγκεκριµένο σηµείο γίνονται αποδεκτές. Αναφέροµαι, δηλαδή, στη µείωση της φυλάκισης και τα
λοιπά.
Παρ’ όλα αυτά, θεωρείτε ότι µε ποινικοποίηση µιας τέτοιας
διαδικασίας µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτού του είδους τα
προβλήµατα; Με µια αυστηροποίηση των ποινών πιστεύετε ότι
µπορούµε να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα; Η άποψή µας είναι
πως όχι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, µε την ανοχή σας, σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
και, όταν λέω µισό λεπτό, το εννοώ.
Κύριοι Υπουργοί, µπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις.
Όµως, εδώ δεν κάνουµε δίκη προθέσεων.
Εδώ φαίνεται ότι η παρέµβασή σας, αντί να διορθώσει, να
εξορθολογίσει τη λειτουργία συγκεκριµένων τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα µικρών και µεσαίων στρωµάτων, όπως είναι οι επαγγελµατίες και οι παραγωγοί, τους
δηµιουργεί µεγαλύτερο πρόβληµα, δηµιουργεί µεγαλύτερη αναστάτωση.
Η Δηµοκρατική Αριστερά βεβαίως δεν µπορεί να συνεισφέρει
σε αυτήν την αρνητική προσπάθεια και πορεία σας. Ως εκ τούτου
το καταψηφίζει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, µια τροπολογία-«σκούπα» σε άσχετο νοµοσχέδιο
-κατά την προσφιλή, βέβαια, τακτική του Υπουργού Παιδείαςέχει απλώσει πολλά και διάφορα «φρούτα» στους πάγκους των
λαϊκών του νοµοσχεδίου. Αφορά δεκαπέντε τοµείς εκπαιδευτικών θεµάτων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης: θέµατα ειδικής αγωγής, ιδιωτικά σχολεία, εισαγωγή και µετεγγραφές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, εξετάσεις
στο λύκειο, το προσωπικό των ΑΕΙ, αλλά κυρίως τα επαγγελµατικά δικαιώµατα σχολών τυπικής και άτυπης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης –εδώ είναι το µεγάλο «ζουµί»- παράλληλα µε ισοτίµηση
και ακαδηµαϊκή ιδιωτικών σχολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης –
και σχολών, δηλαδή, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, αλλά και σε
όλο τον κόσµο-, ιδρύµατα που έχουν δηµιουργηθεί από διεθνείς
οργανισµούς. Εάν διαβάσετε τον κατάλογο, θα εκπλαγείτε τόσο
µε το πού βρίσκονται αυτά τα ιδρύµατα όσο και µε το περιεχόµενο διδασκαλίας.
Βεβαίως, όταν εµείς ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 11-2-2014
ρωτήσαµε τον κ. Αρβανιτόπουλο εάν επρόκειτο να αλλάξει τους
όρους ισοτίµησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων, µας απάντησε
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εγγράφως ότι το ΥΠΕΘ δεν προτίθεται να δώσει στο ΣΑΕΠ την
αρµοδιότητα αναγνώρισης τίτλων προερχόµενων από χώρες
εκτός ΕΕ, καθώς αυτό θα παραβίαζε την κοινοτική νοµοθεσία.
Αλλά, δεν βαριέσαι! Αυτά νοµίζω ότι είναι πταίσµατα, διότι από
την πληθώρα των θεµάτων στα οποία θα επανέλθουµε αναλυτικά
τη Δευτέρα, θα σταθώ σήµερα σε δύο µείζονα, κατά την άποψή
µου, θέµατα, τα οποία συνδέονται µε έναν οµφάλιο λώρο, τον
οµφάλιο λώρο της επιχειρηµατικότητας, της καταλήστευσης
ενός φτωχού λαού, της τροµακτικής ανεργίας των νέων παιδιών
από τη µια και από την άλλη της προσπάθειας να βουτήξουµε
ό,τι έχει αποµείνει στις ελληνικές οικογένειες, δηµιουργώντας
προσδοκίες πτυχίων και επαγγελµατικών αποκαταστάσεων.
Αυτό είναι ένα τροµακτικό, κατά την άποψή µου, κοµµάτι, το
οποίο είναι ανήθικο στην κεντρική του σκέψη. Δεν είναι εδώ µόνο
η τόνωση της επιχειρηµατικότητας, που θα ήταν το λιγότερο.
Αναφέροµαι σε δύο µεγάλες κατηγορίες άρθρων.
Η µία αφορά την περιβόητη «λευκή εβδοµάδα». Προσέξτε να
δείτε τώρα εδώ: Θα στέλνουµε, λοιπόν, τα σχολεία διακοπές την
εβδοµάδα της Καθαρής Δευτέρας, σε µια χώρα η οποία δεν έχει
τα σουσούµια των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή έναν χειµώνα
που τους απαγορεύει να δουλέψουν κανονικά τα σχολεία και
εποµένως την περίοδο της κακοκαιρίας κλείνουν τα σχολεία.
Εµείς πάνω στο πιο δηµιουργικό κοµµάτι, δηλαδή τον Φεβρουάριο, θα κλείσουµε τα σχολεία, γιατί τότε είναι άδεια τα ξενοδοχεία, γιατί τότε πρέπει να στείλουµε τα παιδιά διακοπές, γιατί
τότε πρέπει να εκβιάζεται κάθε οικογένεια που θα της λέει το παιδάκι της «γιατί, ρε µάνα, να µην πάω και εγώ εκδροµή;».
Γι’ αυτό εγώ πιστεύω ότι αυτό που γίνεται εδώ είναι άηθες.
Αλλά η ιστορία προεκτείνεται µε χειρότερους βέβαια όρους στην
αναγνώριση ισοτιµίας επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Τι συµβαίνει εδώ; Αυτό που συµβαίνει εδώ είναι ότι δίνουµε
στα παιδιά πτυχία τα οποία είναι άχρηστα χαρτιά, µε γνώσεις
εξειδικευµένες, κατακερµατισµένες, τις οποίες δεν µπορεί ο πτυχιούχος να χρησιµοποιήσει παρά πρόσκαιρα, έτσι ώστε συνεχώς
να επιµορφώνεται, πληρώνοντας βεβαίως.
Όµως, τους υποσχόµαστε επαγγελµατικά δικαιώµατα. Μάλιστα στο άρθρο 3, στη σελίδα 107, στις καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις υποσχόµαστε σε όλα αυτά τα κολλέγια
τον τίτλο των δηµόσιων πανεπιστηµίων. Γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνω πώς τροποποιείται ή καταργείται η διάταξη που λέει
«πλην των δηµόσιων πανεπιστηµίων δεν επιτρέπεται η χρήση του
όρου «πανεπιστήµιο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για
τον χαρακτηρισµό αυτού του ιδίου».
Είναι στις καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις. Τι
δουλειά έχει εδώ µέσα αυτό; Άρα θα τους δώσουµε και τίτλους
απ’ έξω, να γράφουν ότι είναι πανεπιστήµια, για να κοροϊδέψουµε
ακόµη περισσότερο τον λαό, ο οποίος σήµερα, σε συνθήκες κρίσης, πληρώνει 2 δισεκατοµµύρια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τι γίνεται τώρα, λοιπόν;
Ακούστε ένα καταπληκτικό για τα επιµελητήρια, για το πώς γίνεται, δηλαδή, παράλληλα όλη η ιστορία, αφού τα επιµελητήρια
καταργήθηκαν. Στο ΤΕΕ, παραδείγµατος χάριν, µπορεί ένας τέτοιος κάτοχος πτυχίου κολλεγίου -σαν και αυτό που περιέγραψα
µόλις τώρα και το οποίο ονοµάζεται και πανεπιστήµιο, ίσως- να
µη γράφεται µεν µέλος του ΤΕΕ, γιατί το ΤΕΕ απαγορεύει να
γράφονται µέλη οι µη έχοντες πενταετή ισοτιµηµένη εκπαίδευση,
αλλά να του παρέχονται επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπως ψηφίσατε στον προηγούµενο νόµο, µε τον οποίο καταργούσατε όλη
τη δύναµη και την ισχύ των επιµελητηρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή είναι µια εκπληκτικά αήθης συµπεριφορά προς πτυχιούχους της χώρας. Θα δίνονται, δηλαδή, πτυχία στα παιδιά και θα
τους υπόσχεται επαγγελµατικά δικαιώµατα. Τι θα λέει το ΤΕΕ
στον πολιτικό µηχανικό που έχει έρθει από ένα τέτοιο κολλέγιο
άτυπης τριετούς φοίτησης, παραδείγµατος χάριν, ή και µε συνέργεια µεταπτυχιακών τµηµάτων απ’ έξω; Θα του λέει: «Δεν
είσαι µεν πολιτικός µηχανικός, αλλά µπορείς να επιβλέπεις µέχρι
µονώροφα κτήρια» κ.ο.κ.. Αυτό γίνεται αντιστοίχως στους δικη-
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γόρους κ.λπ.. Έχει επεκταθεί αυτή η ιστορία παντού.
Τι γίνεται, δηλαδή; Παίζουµε µε την υγεία και την ασφάλεια
του λαού, παίζουµε µε την ανεργία των ανθρώπων, δηµιουργούµε ανθρώπους ευάλωτους στις επαγγελµατικές σχέσεις, δηµιουργούµε νέους, επισφαλείς εργαζόµενους και στρατιές
φθηνών άνεργων επιστηµόνων. Αυτά και πολλά άλλα, που συµβαίνουν σε αυτό το νοµοσχέδιο, θα σας τα περιγράψουµε τη
Δευτέρα αναλυτικότερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω
από τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πριν ξεκινήσετε, κύριε
συνάδελφε, να κάνω µια ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003: «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν:
1. Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και τους Υπουργούς
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κυρίους Χαράλαµπο Αθανασίου και Νικόλαο
Δένδια.
2. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο
Αρβανιτόπουλο (δύο δικογραφίες).
3. Στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρίους Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη
και Αθανάσιο Μωραΐτη.
4. Στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και
5. Στον διατελέσαντα Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιο Παπαληγούρα.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν καταλάβαµε τίποτα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι να καταλάβετε; Σας
είπα ότι διαβιβάστηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης δύο δικογραφίες που αναφέρονται και σας είπα και σε ποιους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δικογραφίες ποιανού; Από τους
εισαγγελείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ανακοίνωσα στο
Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του
Συντάγµατος και του ν.3126/2003: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά για ποια αδικήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν έχει, δεν γράφει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν αναφέρονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά πρέπει να µας ενηµερώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε, τι
να σας πω; Για να το κάνουν έτσι, έτσι είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί αναφέρονται ο Πρωθυπουργός και η µισή Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
στόχο έχει να βάλει τάξη στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, να
εκσυγχρονίσει, θα έλεγα, τις λαϊκές αγορές.
Ξεκινώντας αυτήν τη συζήτηση ακούστηκαν εδώ διαφορετικές
απόψεις αν έγινε ή δεν έγινε διαβούλευση, αν έπρεπε να γίνει περισσότερος διάλογος και αν έπρεπε ο διάλογος να συνεχιστεί.
Ο διάλογος βέβαια πάντα είναι καλός, αρκεί στο τέλος του διαλόγου κάπου να καταλήγουµε.
Εδώ, λοιπόν, κανείς πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Θέλουµε να λειτουργούν οι λαϊκές αγορές; Πιστεύουµε σε αυτόν τον θεσµό;
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Θέλουµε να εξυπηρετούν οι λαϊκές αγορές το καταναλωτικό
κοινό µε φρέσκα και φθηνότερα, σε σχέση µε τα καταστήµατα,
προϊόντα;
Εγώ καθαρά παίρνω θέση και λέω πως ναι, πρέπει να στηρίξουµε τις αγορές. Πρέπει κάθε στιγµή όλοι να το δείχνουµε, όχι
µόνο εµείς που νοµοθετούµε και στα λόγια, αλλά και οι καταναλωτές µε την προτίµησή τους και, κυρίως, οι ίδιοι οι πωλητές –
αυτοί, δηλαδή, που συµµετέχουν στις λαϊκές αγορές- µε τη
συµπεριφορά τους και την εν γένει συµµετοχή τους στη λειτουργία αυτών των αγορών.
Σήµερα, το επίµαχο σηµείο, έτσι όπως εξελίχθηκε η κουβέντα,
είναι ο διαχωρισµός των λαϊκών αγορών σε παραγωγούς και πωλητές, δηλαδή τους εµπόρους. Αυτός ο διαχωρισµός εξυπηρετεί
τους καταναλωτές; Εγώ θα έλεγα πως ναι. Ξεκαθαρίζει το τοπίο
καλύτερα από αυτά που ισχύουν σήµερα, γιατί πρέπει να οµολογήσουµε ότι και σήµερα υπάρχει πινακίδα που λέει ποιος είναι
παραγωγός και ποιος δεν είναι. Βέβαια, σε ποιο σηµείο είναι η
πινακίδα και πόσο εύκολα µπορεί κανείς να τη δει, όλα αυτά είναι
σχετικά. Αν πούµε, λοιπόν, ότι το ξεκαθάρισµα αυτό βοηθά τον
καταναλωτή, θα πούµε ναι, όµως δεν είναι αυτό αρκετό. Θα
έλεγα ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες ενέργειες, ούτως ώστε να
στηριχθούν οι αγορές.
Ενώ, λοιπόν, το κυρίαρχο ήταν αυτός ο διαχωρισµός, νοµίζω
ότι χάθηκε, κύριε Υπουργέ, η ουσία µε αυτήν την περίφηµη κλήρωση την οποία στην αρχή φέρατε, καθώς επίσης και µε τον
προσδιορισµό των θέσεων από τους δήµους και, το τρίτο, σχετικά µε αυτό το περίφηµο ποινολόγιο και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά
τρόµαξαν τους επαγγελµατίες, τους παραγωγούς, αυτούς που
συµµετέχουν στις αγορές, µε αποτέλεσµα ο θόρυβος να πάρει
όλη αυτήν την έκταση.
Σήµερα µπαίνουµε στην τελική φάση νοµοθέτησης. Θα πρέπει
όλοι µε συνεχείς πρωτοβουλίες να εκτονώσουµε αυτήν την κατάσταση, να εξηγήσουµε και να προσδιορίσουµε ακριβώς πού
είναι οι διαφωνίες. Μετά τη σηµερινή τοποθέτηση του Υφυπουργού κ. Σκορδά, νοµίζω ότι διευκρινίστηκαν αρκετά θέµατα.
Θα έλεγα ότι, επειδή µεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, κύριε
Υπουργέ, εσείς να πάρετε πρωτοβουλία να καλέσετε τη Δευτέρα
το πρωί όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για µια τελική ενηµέρωση, για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Διότι άκουγα το πρωί
κάποιον εκπρόσωπο -φίλο κατά τα άλλα και γνωστό µου από τα
παλιά- συνδικαλιστή των λαϊκών αγορών να λέει: «Θα µας πάνε
φυλακή.». Τον βρήκα πριν από λίγο έξω και του λέω: «Γιατί θα
πας φυλακή;». Προφανώς ο άνθρωπος δεν ήξερε τι να µου απαντήσει, γιατί απλά δεν θα πάει φυλακή.
Μήπως τελικά τα έχουµε µπλέξει; Μήπως τελικά –δεν θέλω να
πω ότι έγινε πρόχειρα- εµφανιζόµαστε να διαφωνούµε σε περισσότερα από αυτά που τελικά θα διαφωνήσουµε στο τέλος, αν
γίνει µια περαιτέρω κουβέντα;
Σε αυτά, κύριε Υπουργέ, επιγραµµατικά έχω να πω τέσσεραπέντε θέµατα. Είπα για τον διαχωρισµό. Εξηγήστε κατ’ αρχάς σε
όλους µας εάν πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ή όχι.
Το είπατε στην επιτροπή. Εγώ θέλω να το επαναλάβετε, για να
γίνει κατανοητό. Εάν θα γίνει, µη δεσµευθούµε σήµερα για το τεχνικό µέρος του διαχωρισµού. Για παράδειγµα, ας αφήσουµε
ανοιχτό από τη µια πλευρά της λαϊκής να είναι οι παραγωγοί και
από την άλλη να είναι οι έµποροι. Ας αφήσουµε ανοιχτό να δούµε
κάποιους ανθρώπους που έχουν πολλά χρόνια στο επάγγελµα
και, εν πάση περιπτώσει, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχουν ή θεωρούν ότι έχουν κάποια περισσότερα δικαιώµατα. Ας τα αφήσουµε ανοιχτά αυτά να τα συζητήσουµε µε λίγο περισσότερη
άνεση και θα έλεγα µε λίγο περισσότερη ψυχραιµία, χωρίς όµως
στο τέλος -σε αυτό θα συµφωνήσω µαζί σας- να αδικηθεί κανένας.
Δεχθήκατε την κυκλικότητα -είναι θετικό αυτό, το είπαµε στην
επιτροπή- διότι βεβαίως ένας που θα πάει σε µία θέση σήµερα,
εάν του χρόνου πάει στη διπλανή, προφανώς δεν χάνει την πελατεία του, δεν χάνει τους φίλους και τους γνωστούς, έτσι;
Επίσης, ως προς το παράδειγµα αυτών που πωλούν προϊόντα
θαλάσσης, που είναι όλοι µαζί για πρακτικούς λόγους, προφανώς
δεν δηµιουργούν συντεχνία ή δεν δηµιουργούν, ας το πούµε, οργανωµένη αγορά. Όµως, θα πρέπει, όπως αυτό ελέχθη, ακόµα
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και στην ίδια αγορά των παραγωγών να υπάρχουν ανακατεµένα
επαγγέλµατα. Αυτό πρέπει να δούµε πώς θα το διασφαλίσουµε.
Είναι το πρακτικό µέρος, που σας έλεγα νωρίτερα. Αυτά ας τα
αφήσουµε ανοιχτά, για να µην τροµάζουν κάποιοι, γιατί µάλλον
περισσότερος θόρυβος γίνεται απ’ ό,τι ουσία.
Μιλήσατε λίγο για τις εµποροπανηγύρεις και είπατε οι τρεις
µέρες να γίνουν πέντε. Εγώ θα έλεγα να το αφήσετε όπως είναι,
τρεις, και ας παίρνει πρωτοβουλία ο δήµος ή η περιφέρεια. Ακούστηκαν συνάδελφοι να λένε ότι υπάρχουν παραδοσιακά πανηγύρια εφτά ηµερών. Έχουµε λόγο εµείς τώρα το παραδοσιακό
πανηγύρι των εφτά ηµερών στο τάδε µέρος σώνει και καλά να
το κάνουµε τρεις µέρες; Αυτό είναι το καθοριστικό; Αφήστε να
το αποφασίζει η τοπική κοινωνία κατά πώς το θέλουν και ας πανηγυρίζουν όσες µέρες θέλουν. Τι να κάνουµε τώρα; Δεν χάλασε
και ο κόσµος! Δεν είναι ουσιαστικό.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα. Η ανανέωση της άδειας, µε την
περίφηµη πια ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα, γιατί
να γίνεται κάθε χρόνο; Προφανώς, όταν ανανεώνεις την άδεια,
πρέπει να προσκοµίζεις κάποια στοιχεία, ας είναι και ασφαλιστική
ενηµερότητα.
Εγώ θα έλεγα, για να µπορεί να προγραµµατίζει ο καθένας τις
δουλειές του και τις προµήθειες των προϊόντων που πουλάει, να
πάµε στην πενταετία. Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να φέρνει
ασφαλιστική ενηµερότητα. Δεν δουλεύει δα και όλη η κοινωνία
τόσο εύρυθµα που µόνο οι «λαϊκατζήδες» είναι αυτοί που θα είναι
ασυνεπείς. Ας είναι πέντε χρόνια. Δεν θέλετε να είναι πέντε; Ας
είναι τρία.
Όµως, να µην είναι µόνο ένα, κύριε Υπουργέ. Αυτό νοµίζω ότι
πρέπει να το διορθώσουµε.
Επίσης, ξέρετε ότι οι παραγωγοί είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ.
Οι έµποροι, οι πωλητές είναι οι µεν της Αθήνας και Θεσσαλονίκης
στο ΙΚΑ, οι δε της επαρχίας στον ΟΑΕΕ. Βεβαίως, αυτό από µόνο
του δεν λέει τίποτα, αλλά λέει από το γεγονός ότι πληρώνουν
διαφορετικά ποσά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγη κατανόηση επιδείξτε, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει, λοιπόν και εκεί να υπάρξει πρωτοβουλία. Πριν να
ζητούµε φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες, να υπάρξει πρωτοβουλία από τη δική σας µεριά, του δικού σας Υπουργείου µε το Υπουργείο Εργασίας, τον κ. Βρούτση, ούτως ώστε
να φέρουµε ή µία ΚΥΑ ή µία ρύθµιση, για να υπάρξει µία ενιαία
αντιµετώπιση και των πολιτών.
Να επισηµανθεί αυτό που ήδη είπε ο κύριος Υφυπουργός, ότι
ο αριθµός των αδειών θα παραµείνει ο ίδιος. Μην τροµάζουν.
Να διευκρινίσουµε: Αριθµός αδειών-θέσεις. Δεν θα µειωθούν.
Διότι φοβούνται µε αυτό που ελέχθη στην αρχή, ότι θα έρθει ο
δήµος και θα πει ότι «από εκατόν πενήντα θέσεις τις κάνω εβδοµήντα». Δεν θα συµβεί αυτό. Να το πούµε πολύ καθαρά. Μην
τροµάζουν οι άνθρωποι ότι θα πάνε αύριο το πρωί και δεν θα
έχουν κάπου να στήσουν τον πάγκο τους.
Είπα ότι το είπε ο κύριος Υπουργός, αλλά να διευκρινιστεί όσο
πιο κατανοητά γίνεται και νοµίζω ότι κοντά στη λέξη «άδειες»
πρέπει να µπει και η λέξη «θέσεις».
Βιολογικές αγορές: Επιµένουν οι καλλιεργητές να είναι χωριστά. Γιατί εµείς πρέπει σώνει και καλά να τους βάλουµε όλους
µαζί; Τι µας πειράζει;
Να το διευκρινίσουµε και αυτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ τα λέω πιο
πολύ για να διευκρινιστούν. Οι βιοκαλλιεργητές θέλουν άλλη
µέρα, άλλο µέρος, έχουν άλλα προϊόντα, έχουν άλλες τιµές. Ας
αποφασίσουν τι θέλουν. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να τους φέρουµε όλους µαζί; Μην ανοίγουµε µέτωπα εκεί όπου δεν υπάρχουν.
Να το διευκρινίσουµε και αυτό, γι’ αυτό το λέω, κύριε Υπουργέ.
Ως προς τη µεταφορά των Οργανισµών Αττικής -Αθήνας, δηλαδή- Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, εγώ λέω, επειδή είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να µη γίνει σήµερα. Εγώ δεν θα πω αν είναι
καλό ή κακό ή ποιος έχει δίκιο, αλλά θεωρώ ότι γίνεται βεβιασµένα, χωρίς να έχει µελετηθεί και πιθανόν σήµερα να ψηφίσουµε κάτι το οποίο µετά από έναν µήνα θα το βρούµε µπροστά
µας αρνητικά. Θα έλεγα να κρατηθεί η τροπολογία, να συζητηθεί
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περισσότερο απ’ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, να επιλυθούν πριν από την ψήφιση της τροπολογίας, όλα τα τεχνικής φύσεως θέµατα και µετά -εδώ είµαστε- σε έναν µήνα, σε έξι µήνες
να τη φέρουµε και να την ψηφίσουµε.
Μη βιαστούµε σώνει και καλά να καταργήσουµε τους οργανισµούς και να τους κάνουµε διευθύνσεις σε δύο περιφέρειες. Ιδιαίτερα αυτός της Αττικής είναι ένας οργανισµός που απευθύνεται σε πέντε εκατοµµύρια κατοίκους και έχει εκατοντάδες συνεργάτες, εκατοντάδες πωλητές. Θα έλεγα να µη βιαστούµε.
Καλώ, µάλιστα, τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ να µην επιµείνουν
στο πνεύµα το οποίο εγώ είπα.
Τελειώνω µε µία τελευταία παρατήρηση. Ξεκαθαρίζετε ήδη,
κύριε Υπουργέ, το θέµα των κυρώσεων, θα έλεγα όµως να γίνει
πιο κατανοητά. Νοµίζω ότι κανείς από εµάς δεν συµφωνεί να καλυφθούν αυτοί που κάνουν το παρεµπόριο, είτε µέσα στη λαϊκή
ή στις παρυφές της λαϊκής ή λίγο πιο µακριά από τη λαϊκή. Εκεί
πρέπει να είµαστε αυστηροί, για να τελειώσει το ζήτηµα. Τελεία
και παύλα.
Επίσης, δεν µπορώ να ζητήσω την κατανόησή σας γι’ αυτόν
που «πειράζει» τη ζυγιστική µηχανή, δηλαδή που κλέβει τον
κόσµο στο ζύγι. Τι να κάνουµε; Όµως, για όλα τα υπόλοιπα, θα
έλεγα ότι πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Απευθυνόµαστε
σε ανθρώπους του µεροκάµατου, στους οποίους, εν πάση περιπτώσει, µία σύσταση µπορεί να είναι η πρώτη παρέµβαση. Μπορούµε να κάνουµε και µία και δύο συστάσεις και στη συνέχεια,
αν κάποιος δεν θέλει να συνεργαστεί, όχι µόνο πρέπει να τιµωρηθεί, αλλά πρέπει σιγά-σιγά τέτοιου είδους άνθρωποι, που δεν
συνεργάζονται, να αποχαιρετούν τις λαϊκές, για να µείνουν οι άνθρωποι που σέβονται το µεροκάµατό τους και κυρίως τον Έλληνα καταναλωτή.
Μ’ αυτές τις παρατηρήσεις, εγώ τελειώνω σήµερα, αλλά θα
περιµένω να σας ακούσω και πάλι. Τη Δευτέρα θα επανέλθουµε,
ούτως ώστε ένα νοµοσχέδιο που ξεκίνησε µε θετικό στόχο, δηλαδή να εξυγιάνει τις λαϊκές, να µη χαθεί για επιµέρους διαδικαστικά και –επιτρέψτε µου να πω- για ασήµαντα και ανούσια
θέµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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,
τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί από
το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να δηµιουργεί και τόσο µεγάλα
θέµατα, υπό την έννοια ότι έρχεται να ενοποιήσει τη νοµοθεσία.
Νοµίζω ότι δεκαπέντε νόµοι και έξι προεδρικά διατάγµατα ρύθµιζαν µέχρι τώρα το πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές. Αυτό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς από µόνο του είναι ενδιαφέρον πολιτικά. Γιατί χρειαζόµαστε τόση πολλή νοµοθεσία
διαχρονικά, για να λύσουµε ένα θέµα που είναι η λειτουργία των
λαϊκών αγορών; Τι τις θέλουµε τόσες πολλές και συνεχείς ρυθµίσεις;
Άρα αυτό το ζήτηµα είναι ενδιαφέρον πολιτικά. Προφανώς
εκείνο που κάνει το νοµοσχέδιο –νοµίζω, µάλιστα, ότι είναι από
τις αρετές της συγκεκριµένης προτάσεως προς το Κοινοβούλιοείναι η ενοποίηση, η κωδικοποίηση αλλά και ο εκσυγχρονισµός
της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και θα έπρεπε κατ’ αρχάς
να γίνεται µάλλον επαινετικά δεκτός από το Σώµα, παρά κριτικά.
Ως προς την ουσία, στην πραγµατικότητα οι παρεµβάσεις που
γίνονται προφανώς πρέπει να κάνουν σταθµίσεις γι’ αυτό το
οποίο κάνει το υπαίθριο εµπόριο σε σχέση µε το στεγασµένο,
διότι εδώ πρέπει να γίνουν επιλογές που φέρνουν µία ισορροπία.
Επίσης, προφανώς αυτό το νοµοσχέδιο είναι συνέχεια προ-
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σφάτων κυβερνητικών παρεµβάσεων, οι οποίες –απλώς θέλω να
το θυµίσω στο Σώµα- µείωσαν µε δική µας απόφαση το ηµερήσιο
τέλος για τις λαϊκές αγορές κατά 20%. Επίσης, δόθηκαν παρατάσεις –πάλι µε δική µας απόφαση- για τις οφειλές των τελών εκ
µέρους των παραγωγών και των εµπόρων στις λαϊκές αγορές.
Εποµένως υπάρχει µία παρέµβαση η οποία ιστορικά, στον πρόσφατο ιστορικό χρόνο, λειτουργεί θετικά για τις λαϊκές αγορές.
Ταυτόχρονα, το νοµοσχέδιο επιχειρεί –νοµίζω µε αποτελεσµατικό τρόπο- να χτυπήσει το παρεµπόριο. Αυτό θα το δούµε βέβαια και στην πράξη. Κατ’ αρχάς διαµορφώνει ένα θεσµικό
πλαίσιο για να παρέµβει κανείς, να διασφαλίσει εποµένως την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών και να προστατεύσει
όσους εργάζονται σ’ αυτές. Προβλέπει τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων στο πλαίσιο του Συντονιστικού Κέντρου
κατά του Παρεµπορίου, ώστε να εντοπίζονται και να αποβάλλονται οι ψευδοπαραγωγοί.
Με την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων δηµιουργείται επίσης για
πρώτη φορά η απαραίτητη βάση πληροφοριών για το πόσες
άδειες χορηγούνται, για τα είδη των πωλουµένων προϊόντων, για
τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις της νοµοθεσίας, έτσι ώστε να χαρτογραφηθεί όλη η δραστηριότητα του
υπαίθριου εµπορίου.
Ταυτόχρονα, δηµιούργησε και µεγάλη συζήτηση ένα ζήτηµα
το οποίο θα ήθελα να αποσαφηνίσω και από το Βήµα αυτό,
επειδή ακούστηκε από εκπροσώπους των παραγωγών αλλά και
από εκπροσώπους των εµπόρων στις λαϊκές αγορές. Είναι ο
ισχυρισµός ότι δεν έγινε διάλογος. Ο διάλογος, λοιπόν, έγινε.
Και έχει γίνει µε τον Υφυπουργό. Έχει γίνει και ήταν πολύωρος.
Έχει γίνει στις έδρες των σωµατείων. Έχει γίνει στο Κοινοβούλιο.
Όµως, εγώ θα πω ότι θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο.
Ας γίνει, λοιπόν, και τη Δευτέρα, ας συνεχίσει να γίνεται αυτός ο
διάλογος, όσο η Βουλή διαµορφώνει το νοµοσχέδιο. Όµως, θα
πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Ο διάλογος προϋποθέτει µια διαδραστική σχέση. Αυτό είναι ο διάλογος. Είναι ότι ακούω, κατανοώ και προτείνω κάτι άλλο. Αν έχω µία αρχική θέση από την
οποία δεν µετακινούµαι -ενώ εγώ θα πω ότι η Κυβέρνηση προφανώς µετακινείται και βελτιώνει τη νοµοθεσία της- τότε αυτό
δεν είναι διάλογος. Αυτό είναι ότι εγώ θέλω αυτό που θέλω, δεν
ακούω κανέναν και τίποτα, δεν καταλαβαίνω τι µου λένε οι άλλοι,
δεν καταλαβαίνω τη ρυθµιστική πρόθεση και τις ανάγκες της
ρύθµισης και απλώς θέλω ορισµένα πράγµατα, τα οποία πιστεύω
ότι είναι έτσι. Διάλογος δεν είναι αυτό το πράγµα. Ο διάλογος
είναι να συζητάµε, να καταλαβαίνουµε ο ένας τον άλλο και να πηγαίνουµε ένα βήµα παραπέρα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, από την αρχική της θέση και µέσα από
αυτόν τον διάλογο –τον διάλογο µε τους φορείς αλλά και τον κοινοβουλευτικό διάλογο- έχει εξελίξει τη θέση της και, κατά τη
γνώµη µου, έχει φτιάξει ένα καλύτερο νοµοσχέδιο. Ας δούµε
ποια είναι τα σηµεία που χώρισαν, ποια είναι τα σηµεία που δίχασαν, ποια είναι τα σηµεία που ανησύχησαν, ποια είναι τα σηµεία που δηµιούργησαν τριβή.
Το πρώτο ζήτηµα που φαίνεται ότι δηµιούργησε µία τριβή είναι
αυτός ο χωρισµός µεταξύ των θέσεων των παραγωγών και των
εµπόρων. Ένα πρώτο ερώτηµα το οποίο πρέπει να µας απασχολήσει είναι το εξής: Αυτό γίνεται καλώς ή κακώς; Αυτό είναι για
την προστασία του καταναλωτικού κοινού; Συµφέρει τον καταναλωτή; Συµφέρει τον άνθρωπο που πάει στις λαϊκές αγορές;
Ναι ή όχι; Ή είναι κάτι που δεν έχει σηµασία; Θα µπορούσε κανείς να απαντήσει ότι είναι κάτι που δεν έχει σηµασία, διότι, σε
τελευταία ανάλυση, ο παραγωγός έχει υποχρέωση να έχει την
ταµπέλα ότι είναι παραγωγός και µε αυτόν τον τρόπο να διακρίνεται από τον έµπορο.
Η απάντηση είναι ότι, αν όντως διακρίνεται σήµερα, τότε γιατί
να υπάρχει παράπονο; Θα διακρίνεται και τότε. Εάν όµως σήµερα και για οποιονδήποτε λόγο δεν διακρίνεται, τότε πρέπει να
διακρίνεται ή όχι; Δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν. Ή διακρίνεται,
οπότε και δεν πειράζει, ή δεν διακρίνεται, οπότε και πρέπει να
διακρίνεται και άρα είναι σωστή η ρύθµιση. Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτήν την αντίρρηση.
Υπήρχε και µία δεύτερη αντίρρηση, µία δεύτερη επιφύλαξη,
µία δεύτερη ανησυχία, η οποία στην ουσία έχει να κάνει µε τον
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τρόπο κατανοµής των θέσεων. Κάποιος που δεν έχει σχέση µε
το ζήτηµα του υπαίθριου εµπορίου και των λαϊκών αγορών, θα
έλεγε: «Καλά, γιατί τόσο µεγάλη κουβέντα γι’ αυτό; Τι σηµασία
έχει αν ο ένας πάγκος θα είναι εδώ ή αν ο άλλος πάγκος θα είναι
λίγο παραπέρα ή αν του χρόνου µετακινηθεί ο πάγκος από εδώ
και πάει παραπέρα;». Άκουσα ένα επιχείρηµα –το οποίο κατά
γνώµη µου είναι βάσιµο- το οποίο έγκειται στο ότι διαµορφώνεται
µία σχέση µε την πελατεία και άρα αυτός ο πάγκος αποκτά µία
συγκεκριµένη εµπορικότητα. Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να αναρωτηθώ αν είναι εµπορικότητα που συνδέεται µε τη θέση ή αν είναι
εµπορικότητα που συνδέεται µε το πρόσωπο και την ποιότητα
του προϊόντος. Αυτά είναι τα δύο ζητήµατα που θα πρέπει κανείς
να σκεφθεί.
Άρα, εάν συνδέεται µε τον έµπορο ή τον παραγωγό, µε τον
τρόπο µε τον οποίο εξυπηρετεί τους πελάτες του, µε τον τρόπο
µε τον οποίο φέρεται στο καταναλωτικό κοινό, µε την ποιότητα
των προϊόντων που έχει, µε τις τιµές που έχει ο συγκεκριµένος
µέσα στον ανταγωνισµό, τότε καταλαβαίνω το επιχείρηµα. Ο άνθρωπος αυτός ξέρουν ότι, επειδή είναι καλός έµπορος, θέλει να
έχει µία συγκεκριµένη θέση και αυτή η θέση δεν µπορεί να αλλάζει συνέχεια, καθώς θα τον αναζητούν, καθώς θα αλλάζει συνέχεια θέση. Εποµένως νοµίζω ότι εδώ υπάρχει ένα βάσιµο
επιχείρηµα και πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Εάν, όµως, συνδέεται µε την εµπορικότητα της θέσης, δηλαδή
αν ορισµένες θέσεις αυτές καθαυτές µέσα στη λαϊκή αγορά, ανάλογα µε τη διάταξή τους µέσα στη λαϊκή αγορά, έχουν αυξηµένη
εµπορικότητα, τότε θα µου επιτρέψετε να πω ότι, αν αυτό είναι
έτσι, θα πρέπει κάποιος να το εξετάσει και στο µέλλον. Διότι εγώ
θα πω ότι τότε, αν συνδέεται µε την εµπορικότητα της θέσης, θα
πρέπει να βρούµε ένα αδιάβλητο κριτήριο για να δίνουµε αυτήν
την εµπορικότητα σε κάποιον.
Και εδώ το κριτήριο δεν µπορεί να είναι η απονοµή µε µία διοικητική απόφαση που δεν ξέρουµε πώς ελήφθη. Εδώ πρέπει να
µπουν κάποια κριτήρια.
Το κριτήριο που επελέγη εδώ είναι το τυχαίο. Το τυχαίο είναι
πράγµατι αδιάβλητο κριτήριο. Τη ρίχνουµε στον κλήρο και
όποιος την πάρει την πήρε. Υπ’ αυτήν την έννοια είναι πράγµατι
αδιάβλητο. Δεν ξέρω αν το καλύπτει.
Όταν υπάρχει ζήτηµα εµπορικότητας παντού, να ξέρουµε ότι
συνήθως άλλα πράγµατα γίνονται. Τι γίνεται, δηλαδή; Γίνεται
κάποιος µηχανισµός πλειοδοσίας. Αν θες τόσο πολύ αυτήν τη
θέση και αυτή η θέση είναι τόσο καλή και αυτή η θέση εξαρτάται
από µία διοικητική άδεια, τότε έχει µία αξίωση αυτός που χορηγεί
τη διοικητική άδεια να θεσπίσει µία διαδικασία, µε την οποία όλοι
µπορούν ισότιµα να συµµετάσχουν. Συνήθως εκεί τα κριτήρια
είναι οικονοµικά.
Εδώ επελέγη η πρώτη αρχή: η αρχή της κλήρωσης. Πράγµατι,
λύνει µεν το ζήτηµα της αδιάβλητης κατανοµής των θέσεων,
όµως, δεν λύνει το ζήτηµα το πρώτο, δηλαδή µία θέση που συνδέεται µε τις ιδιότητες του εµπόρου. Άρα εκεί χάνεται η εµπορικότητα και θα έπρεπε να κτιστεί.
Πράγµατι, εάν αυτό γινόταν κάθε χρόνο, δηλαδή αυτή η κλήρωση, τότε µε αυτήν την έννοια εκεί θα υπήρχε έλλειµµα. Θεραπεύτηκε αυτό µε την παρέµβαση που έκανε το Υπουργείο. Με
την παρέµβαση που έκαναν οι κύριοι Υπουργοί ουσιαστικά θεραπεύεται.
Γιατί θεραπεύεται; Διότι, ενώ υπάρχει µία αρχική κλήρωση,
άρα ένα σηµείο εκκινήσεως, εν συνεχεία η µετακίνηση ουσιαστικά είναι κυκλική. Άρα κανείς δεν χάνει κανέναν. Όλοι ξέρουν,
αν θέλουν να βρουν κάποιο συγκεκριµένο, πώς λύνεται το ζήτηµα
αυτό και πώς µπορούν να το βρουν. Άρα αυτή η επιφύλαξη έχει
πια λυθεί. Δεν µπορεί να ισχύει.
Τι άλλο µπορεί να αποτελέσει ένα βάσιµο παράπονο; Ακούω
ότι υπάρχει το παράπονο της ετήσιας προσκοµίσεως φορολογικής ενηµερότητας. Αυτό –θα µου επιτρέψετε να πω- έτσι διατυπωµένο, δεν ακούγεται σωστά. Διότι υποχρέωση ενηµερότητος
έχουν όλοι οι πολίτες και µάλιστα διαρκώς. Αντίστοιχη αξίωση
τέτοιου είδους ενηµερότητος έχει το ελληνικό δηµόσιο από
όλους τους πολίτες και διαρκώς.
Εγώ αντίθετα –εδώ είναι µια επικριτική µου παρατήρηση, αν
µου επιτρέπετε, κύριοι Υπουργοί- εκείνο που βλέπω προβληµα-
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τικό είναι αυτήν τη διάρκεια της αδείας και όχι το ζήτηµα της φορολογικής ενηµερότητος. Το επιχείρηµα της φορολογικής ενηµερότητος δεν το ακούω. Δεν ακούω ότι κάποιος µπορεί να
χρωστάει στο δηµόσιο και να µη θέλει να πιστοποιήσει. Ακόµη
και αυτός, ο οποίος είναι µικρός έµπορος. Δεν υπάρχει επιχείρηµα «µικρός έµπορος». Άρα, επειδή είµαι µικρός έµπορος, δεν
πληρώνω τους φόρους. Αυτό το επιχείρηµα δεν ακούγεται. Με
συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι έγκυρο επιχείρηµα. Έτσι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν το είπε κανείς αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω, αν ακούγεται, επειδή το ακούω
συνδεδεµένο µε τη φορολογική ενηµερότητα. Όποιος το έθεσε
έτσι, κακά το έθεσε.
Αντίθετα –λέω- εκείνο το οποίο θεωρώ πως πρέπει να ακουστεί
ως επιχείρηµα είναι το εξής: Πρέπει να δίνουµε την άδεια µε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια και δη τη βραχεία χρονική διάρκεια,
δηλαδή από δύο έως δώδεκα µήνες; Τι εξυπηρετεί αυτό;
Με δυο λόγια, µία διαδικασία στην οποία ετησίως –το µέγιστοθα προσκοµίζονται δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση τριµελούς
επιτροπής, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, αντίγραφο αρχικής δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Διαχείρισης και Ελέγχου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος, βεβαίωση Μητρώου Αγροτών κ.λπ. –όλα αυτά ετησίως!- ώστε να
συνδέεται εν συνεχεία και µε τη φορολογική ενηµερότητα, διερωτώµαι τι εξυπηρετεί;
Άκουσα, λόγου χάριν, ότι ενδεχοµένως για το ζήτηµα των παραγωγών µπορεί να εξυπηρετούν το εξής: Μπορεί να έχει µια µεταβολή. Έτσι ακούω. Δεν λέω ότι είµαι ειδικός. Εσείς τα ξέρετε
περισσότερο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Αυτά που διαβάζετε είναι προϋποθέσεις αδειοδότησης των παραγωγών. Δεν είναι οι ενηµερότητες…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, των παραγωγών. Για τους παραγωγούς λέω, αλλά και οι ενηµερότητες συνδέονται µε την έκδοση της νέας αδείας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Της ανανέωσης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Της ανανέωσής τους. Εφόσον οι
άδειες λήγουν κάθε δώδεκα µήνες, ουσιαστικά αυτοί για την ανανέωση θα πρέπει να πάνε εδώ. Άρα, πάµε ξανά να ελέγξουµε
τώρα, λόγου χάριν.
Αναρωτιέµαι: Γιατί κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η διαδικασία;
Είναι µία άδεια αυτή. Γιατί αυτήν τη διοικητική άδεια πρέπει να
την ελέγχουµε κάθε δώδεκα µήνες µε µία διαδικασία ξανά από
την αρχή; Λέω το εξής: Γιατί δεν θα µπορούσε να ισχύει η άδεια
κατά τις αρχικές δηλώσεις και να ελέγχουµε µόνο σε έναν µεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος, όµως, να έχει µία ευρύτητα που να
υπάρχουν µεταβολές;
Θα µου πει κάποιος συνάδελφος: «Ναι, αλλά ξέρεις, ο παραγωγός µπορεί να άλλαξε παραγωγή. Του είχαµε δώσει µία άδεια
για αχλάδια και αυτός έβγαλε τις αχλαδιές και έβαλε πορτοκαλιές. Άρα τώρα δεν έχει πορτοκαλιές και έχει αλλάξει τον τύπο
της παραγωγής. Άρα, να το ελέγξουµε».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε ένα χρόνο δεν φυτρώνουν
πορτοκαλιές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έβαλε πατάτες, έβαλε µαρούλια.
Αλλάζει λοιπόν. Ωραία. Και γιατί αυτό να µη βαρύνει τον ίδιο
µε τροποποιητική δήλωση; Ο ίδιος πρέπει να φέρει το βάρος τού
να δηλώσει. Κάνουµε, δηλαδή, αυτό το οποίο εφαρµόζουµε σε
πολλές διοικητικές άδειες. Γιατί αυτή είναι πια η πρακτική µας,
να αλλάξουµε, δηλαδή, το βάρος. Από εκεί που είναι ένας έλεγχος, τον οποίο πρέπει να τον κάνει η διοίκηση και βαρύνει το διοικούµενο µε διαρκή προσκόµιση δικαιολογητικών, να βαρύνεται
ο διοικούµενος µόνο µε την αλλαγή. Αλλιώς ισχύουν τα όσα έχει
δηλώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εάν λέει εν συνεχεία ψέµατα, δηλαδή δεν δηλώνει τις αλλαγές, φέρει την ευθύνη της µη ορθής
δηλώσεώς του, της ψευδούς, ανακριβούς δηλώσεώς του, ή -εάν
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δεν είναι ψευδής η αρχική δήλωση- της µεταγενέστερης -ας το
πω- παραβατικής συµπεριφοράς, δηλαδή της λειτουργίας του
εκτός των ορίων της αδείας.
Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ την αναγκαιότητα
σε αυτές τις βραχύχρονες άδειες. Έχει κάποιος µία άδεια, να
ορίσουµε ένα ευρύτερο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο µπορεί να κινηθεί. Τώρα, κάθε χρόνο αυτή η δουλειά δεν γίνεται.
Να πω κάτι το οποίο καταλαβαίνω και νοµίζω ότι ορθά παρενέβητε, το οποίο είναι η µείωση κατ’ αρχάς των ποινών. Να καταθέσω την προσωπική µου διαφωνία. Θα την ψηφίσω τη διάταξη, αλλά εγώ δεν θα τα άλλαζα. Αυτήν την απέλαση για τους αλλοδαπούς γιατί τη βγάλαµε; Τι τη βγάλαµε την απέλαση για τους
αλλοδαπούς; Την είχαµε. Είναι, λοιπόν, κάποιοι αλλοδαποί οι
οποίοι παραβιάζουν την άδειά τους και τους είχαµε µέσα για µία
ποινή δικαστικής απελάσεως. Γιατί; Δεν καταλαβαίνω γιατί την
ώρα που ουσιαστικά αυτοί παραβιάζουν την άδεια για την οποία
έχουν πάρει άδεια εργασίας, θα πρέπει η επιείκεια µας να είναι
στο σηµείο αυτό.
Μετά ταύτα, θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτό διαµορφώνει,
κατά τη γνώµη µου, µια αρκετά σταθµισµένη παρέµβαση. Και
λέω «σταθµισµένη», γιατί εδώ έπρεπε να αντιµετωπιστούν µία
σειρά από ζητήµατα. Έπρεπε να αντιµετωπιστεί το παρεµπόριο,
έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν ανάγκες τού στεγασµένου εµπορίου, έπρεπε να εξορθολογιστεί η λειτουργία των αγορών,
έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν τα συµφέροντα των καταναλωτών,
έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψιν ότι δεν µπορεί αυτά να αποτελούν ένα
αντικείµενο, ας το πω, συναλλαγής.
Τελειώνω µε το εξής: Θα πρέπει να απασχολήσει την Αίθουσα,
η οποία σχεδόν στο σύνολό της συνοµολογεί ότι εδώ υπήρξαν ακούστε τι, στην Αίθουσα - σηµεία καταχρήσεως της νοµοθεσίας,
παρανόµων συναλλαγών, υπόπτων συναλλαγών, µαύρων συναλλαγών, σε σχέση µε τη χορήγηση αυτών των διοικητικών αδειών,
το κατά πόσο, κύριοι Υπουργοί, αλλά και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µία νοµοθεσία δεκαπέντε νόµων και έξι προεδρικών
διαταγµάτων φτιάχνουµε έναν καµβά πάνω στον οποίο επιτρέπουµε στην πραγµατικότητα να χτίζεται η διαφθορά.
Και άρα -το λέω προς την Αριστερά- όταν την επόµενη φορά
θα φέρουµε απορρύθµιση, µη βάλετε τις φωνές. Έτσι όπως είναι
υπερβολικά ρυθµισµένα αυτά τα ζητήµατα, καταλήγουν να οδηγούν σε αυτό που ρηµατικώς όλοι απεύχεστε, αλλά όταν ερχόµαστε να φτιάξουµε το πλαίσιο της εύρυθµης λειτουργίας, εσείς
σπεύδετε, από ό,τι κατάλαβα, και να το καταψηφίσετε, αλλά και
να βάλετε ονοµαστική ψηφοφορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η συνάδελφος κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή
εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
ο αγαπητός συνάδελφος κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε στην Ολοµέλεια µία
νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που έρχεται να ρυθµίσει µία δραστηριότητα αρκετά σύνθετη, διότι εµπλέκονται κοινωνικές οµάδες και συµφέροντα και η οποία, βεβαίως, έρχεται
σε µία εποχή, από πολιτικής άποψης, ιδιαίτερα φορτισµένη. Δυστυχώς αυτό δεν βοηθάει πάντοτε να κατισχύει ο ορθός λόγος,
η αντικειµενικότητα και η ψυχραιµία.
Έτσι, λοιπόν, και αυτό το νοµοσχέδιο έδωσε τη δυνατότητα να
ανέβουν στο «Βήµα της διαµαρτυρίας» άνθρωποι -κυρίως από τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης- και χωρίς να έχουν καµµία σχέση
αυτά που λένε µε την αλήθεια, να χαϊδεύουν τα αφτιά και να χτυπούν τις πλάτες των διαµαρτυρόµενων, λέγοντας όχι απλώς ανακρίβειες, αλλά τερατώδη ψέµατα.
Πριν από λίγες ώρες γίναµε µάρτυρες µιας τέτοιας παράστασης, όπου διάφοροι «λαϊκοί αγωνιστές» από την Αίθουσα αυτή
ανέβηκαν στο «Βήµα της διαµαρτυρίας», όπου, βεβαίως, είπαν
τα µύρια όσα ψέµατα, δίνοντας υποσχέσεις. Βέβαια, θα έλεγα
ότι κάποιοι εκπρόσωποι της παραδοσιακής Αριστεράς είναι δι-
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καιολογηµένοι, διότι πράγµατι είναι άνθρωποι που έχουν σχέση
µε αυτόν το χώρο, έχουν ασχοληθεί πολλά χρόνια µε αυτόν τον
χώρο και έχουν τις απόψεις τους.
Είδαµε, όµως, διάφορους αρκετά «βολεµένους» αστούς,
στους οποίους οι λαϊκές αγορές είναι γνώριµες µόνο στις εκλογές, όταν είναι να µοιράσουν τα φυλλάδια τους, να εµφανίζονται
ως οι απόλυτοι γνώστες της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και
να έρχονται και να λένε, «εµείς που έχουµε φάει µε το κουτάλι
τις λαϊκές αγορές, εµείς που κάθε µέρα είµαστε στις λαϊκές αγορές ξέρουµε τα προβλήµατά σας, σας καταστρέφουν». Λοιπόν,
αυτή η παράσταση είναι αστεία, είναι γελοία!
Ας δούµε λοιπόν ποια είναι η πραγµατικότητα. Εξαρχής, θα
ήθελα να τονίσω την πολύ προσεκτική στάση που είχαν -δυστυχώς, όµως, µόνο στα πλαίσια της επιτροπής- οι εκπρόσωποι ορισµένων κοµµάτων και της µείζονος Αντιπολίτευσης και της
ελάσσονος Αντιπολίτευσης, οι οποίοι µε πολύ µεγάλη προσοχή
έκαναν τις παρατηρήσεις τους, πάρα πολλές παρατηρήσεις σωστές, παρατηρήσεις που λήφθηκαν υπ’ όψιν ή παρατηρήσεις που
αξίζει να ληφθούν υπ’ όψιν.
Εµένα αρκετές από τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς
τους µε επηρέασαν και τους ενσωµάτωσα στη δική µου άποψη.
Το κακό είναι ότι στην Ολοµέλεια, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων και µε την κακή αντίληψη γι’ αυτό το περίφηµο πολιτικό κόστος, άλλαξαν θέση άρδην κόµµατα αλλά και συνάδελφοι. Αυτό δεν τιµά κάποιους χώρους, οι οποίοι άλλα έλεγαν
µέσα στην επιτροπή και άλλα -κάνοντας το άσπρο-µαύρο- ήρθαν
να µας πουν σήµερα.
Τι κάνει λοιπό, αυτό το νοµοσχέδιο;
Κατ’ αρχάς, έρχεται να κωδικοποιήσει µία νοµοθεσία, η οποία
θα έλεγα πως είναι πληθωριστική, γιατί δεκαπέντε νόµοι και κάποιες δεκάδες προεδρικά διατάγµατα ρυθµίζουν τη λειτουργία
του υπαίθριου εµπορίου.
Επίσης, είναι γεγονός ότι επί είκοσι χρόνια, συγκεκριµένος
νόµος ρύθµιζε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Αυτός ο νόµος
άντεξε για είκοσι χρόνια µε βάση τις ισχύουσες συνθήκες. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, τις µεταβολές και το πώς αλλάζει η
οικονοµία και η λειτουργία της αγοράς, θα πρέπει να ισχύει για
πάντα.
Υπάρχει, λοιπόν, η αναγκαιότητα, καταγράφοντας όλο αυτό το
διάστηµα, τις αγκυλώσεις, τις παθογένειες, τα διάφορα συστήµατα που το δαιµόνιο του Έλληνα δηµιούργησε µέσα στη λειτουργία αυτού του θεσµού, της αναπροσαρµογής και της αλλαγής.
Ποιες είναι οι αλλαγές που γίνονται; Είναι πάρα πολύ συγκεκριµένες. Το Υπουργείο δέχτηκε προτάσεις -και ελπίζω να δεχτεί
και κάποιες άλλες προτάσεις- που έγιναν κι οι οποίες βελτιώνουν,, την αρχική µορφή του νοµοσχεδίου.
Ποια είναι τα κύρια ζητήµατα; Ότι ο τρόπος κατανοµής των
θέσεων, όπως έλεγε το αρχικό σχέδιο του Υπουργείου, θα γίνεται κάθε χρόνο µε κλήρωση. Αυτό κατά την άποψή µας ήταν
υπερβολικό.
Γι’ αυτό προτείναµε να υπάρχει µία κλήρωση, να γίνει στην
αρχή του 2015 και από κει και πέρα υιοθετήσαµε την πρόταση
ενός συναδέλφου –θα το πω και επώνυµα- του κ. Μουτσινά ο
οποίος είπε: «Γιατί να µη γίνεται αυτή η κυκλική εναλλαγή;». Ο κ.
Μουτσινάς το πρότεινε εξαρχής. Τώρα δεν είναι εδώ. Πιστεύω
να επιµένει στη θέση του, να µην την εγκατέλειψε, γιατί εγώ τουλάχιστον αυτόν άκουσα και σκέφτηκα ότι είναι σωστή η πρότασή
του. Να κάνουµε, λοιπόν, αυτή την κλήρωση και µετά να υπάρχει
µία εναλλαγή θέσης, έτσι ώστε ο καταναλωτής να µη χάνει τον
«αγαπηµένο» του πωλητή ή παραγωγό. Πιστεύω ότι αυτό δεν αδικεί κανέναν.
Η αντίληψη που λέει ότι «όχι, εµείς έχουµε κατοχυρώσει τις
θέσεις µας και δεν δεχόµαστε µε τίποτα να µπούµε σε κλήρωση»,
µού φαίνεται ότι είναι υπερβολική -για να µην πω παράλογη- και
αδικεί κάποιους άλλους. Τι σηµαίνει, λοιπόν, «όσοι κατοχυρώσαµε µε «αδιάβλητες» διαδικασίες…» -γιατί πολλές φορές ξέρουµε πόσο αδιάβλητες είναι- «…τη θέση µε την εµπορικότητα,
δεν µετακινούµαστε µε τίποτα»; Αυτό δεν αντέχει σε κριτική,
όπως επίσης κάποιες απόψεις οι οποίες καθ’ υπερβολή διακι-
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νούνται από κάποιους που είπαν: «Γιατί; Ο Πρωθυπουργός βγάζει τους Υπουργούς του µε κλήρωση;».
Ας είµαστε πιο σοβαροί. Μιλάµε για µία διαδικασία αντικειµενική, για µία διαδικασία η οποία δεν αδικεί κανέναν και µία διαδικασία η οποία πιστεύω ότι µε τη µη παρέµβαση του ανθρώπινου
χεριού, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όσον αφορά το αδιάβλητό
της. Άρα λοιπόν, πιστεύουµε ότι η κατανοµή των θέσεων πρέπει
να γίνει µ’ αυτόν τον τρόπο.
Όσο για την εµπορικότητα που θα χαθεί, αναφέρθηκε προηγουµένως ο κ. Βορίδης και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω την επιχειρηµατολογία του. Έτσι είναι τα πράγµατα.
Κατά την άποψή µου, η εµπορικότητα κατακτιέται µε βάση την
παρουσία του πωλητή, µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο «πλασάρει» το εµπόρευµά του, την ποιότητα και την τιµή.
Το δεύτερο. Γιατί να διαχωρίσουµε τους παραγωγούς από
τους πωλητές; Θα έλεγα ότι και τώρα µία κατηγορία παραγωγών
ή πωλητών είναι διαχωρισµένοι. Είναι αυτοί που πουλούν τα
ψάρια. Αυτοί για διάφορους λόγους -περισσότερο λειτουργικούς- είναι όλοι µαζί. Το επιχείρηµα λέει. «µη µας βάλετε όλους
µαζί γιατί αν πουλάµε όλοι µαζί πορτοκάλια, πιθανόν εγώ δεν θα
µπορώ να κατεβάσω την τιµή, διότι ο πελάτης θα ντραπεί να
έλθει να τα πάρει από µένα και θα πάει στον διπλανό». Με συγχωρείτε, αλλά στην εποχή µας όλα αυτά είναι προφάσεις εν
αµαρτίαις. Κανένας δεν µας λέει ότι τα πορτοκάλια θα είναι µε
τα πορτοκάλια. Αυτό που λέµε είναι ότι οι πραγµατικοί παραγωγοί θα είναι σ’ ένα σηµείο, οι πωλητές ψαριών θα είναι σ’ ένα
άλλο σηµείο, οι πωλητές εµπορευµάτων βιοµηχανικών προϊόντων
θα είναι σ’ άλλο σηµείο και οι πωλητές αγροτικών προϊόντων θα
είναι σ’ άλλο σηµείο.
Άκουσα ένα επιχείρηµα για το οποίο φαίνεται ότι χρειάζεται
να δοθεί µία απάντηση. Λέει κάποιος ότι «ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να πουλάει έξι-εφτά είδη από αγροτικά προϊόντα. Ο
πραγµατικός παραγωγός, εξαιτίας του αντικειµενικού γεγονότος
ότι παράγει ένα προϊόν, θα είναι σε δυσχερέστερη θέση από τον
πωλητή, γιατί ο καταναλωτής θα βρει έναν πάγκο µε έξι αγροτικά
προϊόντα, θα τα αγοράσει απ’ αυτόν και δεν θα πάει καθόλου
στον παραγωγό». Αυτό, όµως, απ’ ό,τι έψαξα, και σήµερα µπορεί
να συµβαίνει, άσχετα αν δεν είναι ξεχωριστά. Και ο ένας δίπλα
στον άλλο µπορεί να είναι και στον ένα πάγκο που είναι κάποιος
πωλητής να έχει έξι αγροτικά προϊόντα και στον άλλο πάγκο κάποιος που είναι παραγωγός να έχει µόνο ένα προϊόν και τώρα,
αν η τιµή ήταν εξίσου καλή, θα µπορούσε να πάει να τα πάρει
από τον πωλητή και να µην περάσει από τον παραγωγό.
Δεν βλέπω, λοιπόν, σοβαρά επιχειρήµατα για το γιατί δεν θα
πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισµός, ώστε να ξέρουµε πλέον
ποιοι είναι οι παραγωγοί, δηλαδή να ξέρει ο καταναλωτής και να
λέει «εγώ θέλω να πάω να αγοράσω από τον παραγωγό γιατί δεν
έχω να κάνω µ’ ένα προϊόν το οποίο έρχεται από το εξωτερικό»
και αυτό όλο έχει να κάνει µε τη στήριξη των παραγωγών.
Εδώ θα ήθελα να επιµείνω λίγο περισσότερο. Δεν µπορώ να
κατανοήσω γιατί κόµµατα τα οποία είναι προοδευτικά, τα οποία
είναι αριστερά, δεν βλέπουν ότι µ’ αυτήν τη ρύθµιση αυτός που
πρέπει να ενισχυθεί είναι ο παραγωγός.
Ο παραγωγός, λοιπόν, ενισχύεται µε αυτόν τον τρόπο και µάλιστα ο πραγµατικός παραγωγός. Διότι, δυστυχώς, στην Ελλάδα
το δαιµόνιό µας έχει πάλι κάνει παραγωγούς-µαϊµούδες να εµφανίζονται ως παραγωγοί, µε το συγκεκριµένο σύστηµα, να µισθώνουν κάποια ακίνητα, χωράφια κι εκεί που η παραγωγή τους
ήταν συγκεκριµένη κι έβγαζαν, ας πούµε, ρόδια, µε τη µίσθωση
των χωραφιών να φαίνεται ότι έχουν κι άλλα προϊόντα, να τα φέρνουν µε τεχνητό τρόπο και να έχουν όλη τη χρονιά να πουλούν
προϊόντα. Στην ουσία αυτοί δεν είναι παραγωγοί. Είναι παραγωγοί όσον αφορά το ένα προϊόν. Μερικοί δεν είναι καν πλέον παραγωγοί. Όσον αφορά το 80% της δραστηριότητάς τους, είναι
προϊόντα τα οποία τα έχουν αγοράσει ουσιαστικά. Είναι κατά το
20% παραγωγοί και κατά το 80% έµποροι.
Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να διαχωριστούν. Και χρειάζεται,
κύριε Υπουργέ, ο στόχος µας να είναι η στήριξη του παραγωγού,
η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.
Κι εδώ ερχόµαστε στις διευκολύνσεις που πρέπει να γίνουν.
Άκουσα το επιχείρηµα, πράγµατι, να µην ζητάµε φορολογική κι
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ασφαλιστική ενηµερότητα. Είναι γεγονός ότι ειπώθηκε στις επιτροπές πως η ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα είναι
ένα πρόβληµα για όλους σήµερα τους επαγγελµατίες, για όλους
τους εµπόρους, είναι κάτι το οποίο πραγµατικά έχει γονατίσει
κάθε έναν που ασχολείται µε εµπορική δραστηριότητα.
Αυτό, όµως, που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι -ειπώθηκε
από τον κ. Βλάχο- να µην υπάρχει σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα η απαίτηση για φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα.
Διευκρινίστηκε ότι δεν µιλάµε να έχει ξοφλήσει, αλλά να έχει µπει
σε ρύθµιση. Και αυτό είναι θετικό. Διότι διαφορετικά τι θα πω
εγώ -εν πάση περιπτώσει, χωρίς να έχω καµµία σχέση- στο µανάβη; Ο µανάβης, ουσιαστικά, της γειτονιάς είναι αυτό που λέµε
ο έµπορος της λαϊκής. Γιατί, λοιπόν, ο µανάβης της γειτονιάς θα
πρέπει να είναι εκτεθειµένος σε όλες τις απαιτήσεις του δηµοσίου και των ασφαλιστικών φορέων, δηλαδή στον ΟΑΕΕ του, στη
φορολογία του, στο να πληρώνει το ενοίκιο, στο να πληρώνει το
ηλεκτρικό του, να βάζει τους εργαζόµενους που δουλεύουν σε
αυτόν; Δηλαδή, για τους ανθρώπους του στεγασµένου εµπορίου,
τα µανάβικα που θέλουµε να τα στηρίξουµε -και δεν είναι τα σουπερµάρκετ- δεν πρέπει να µιλήσει; Δηλαδή, στους εµπόρους των
λαϊκών αγορών λέµε, «σας ρυθµίζουµε τα πάντα, σας απαλλάσσουµε από τέτοιες υποχρεώσεις» και για τους ανθρώπους του
στεγασµένου εµπορίου, που δεν είναι οι µεγαλοµανάβηδες, που
είναι το µικρό µανάβικο της γειτονιάς, δεν ενδιαφέρεται κανένας.
Γι’ αυτούς δεν µιλάει κανένας. Να σώσουµε, δηλαδή, µόνο αυτούς που φωνάζουν και µας λένε ότι, «αν δεν µας ρυθµίσετε έτσι,
θα δείτε τι θα γίνει στις 25 του µηνός».
Ε λοιπόν, επειδή τόσα χρόνια ανήκα σε ένα κόµµα όπου βαρέθηκα να εκβιάζοµαι -ναι, το λέω από αυτό το Βήµα, βαρέθηκα
πλέον να εκβιάζοµαι- ε, όχι δεν θα υποκύψουµε σε παράλογες
απαιτήσεις. Εάν εσείς νοµίζετε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα βγείτε
µακροπρόθεσµα κερδισµένοι, κάντε το. Όµως, θα σας καλούσα
πραγµατικά στα ζητήµατα αυτά να πάρετε µια στάση, η οποία
δεν είναι στάση προοδευτική ή συντηρητική, αλλά είναι στάση
και θέση λογικής.
Και τελειώνω, κύριε Υπουργέ, µε αυτό το περίφηµο θέµα τού
πόσο θα διαρκούν οι πανηγύρεις. Κατά την άποψή µου, έχουν
αλλάξει οι συνθήκες. Δεν µπορεί µε την επίκληση παραδοσιακών
πανηγυριών στην Ελλάδα να «χτυπιέται» το στεγασµένο εµπόριο.
Καταλαβαίνω τους λόγους. Καταλαβαίνω τις πιέσεις. Όµως, από
κει και πέρα, γιατί θα πρέπει το κράτος να παρεµβαίνει µε αυτόν
τον συγκεκριµένο τρόπο στο πόσο θα διαρκέσουν οι εµποροπανηγύρεις;
Αφήστε λοιπόν τους δήµους, βάλτε ένα ανώτερο όριο και ο
δήµος που δεν είναι βλάκας -µε συγχωρείτε για την έκφραση- να
µην ξέρει ποιες είναι οι τοπικές συνθήκες, να αποφασίσει µε το
δηµοτικό του συµβούλιο και ας αναλάβει και τις ευθύνες του.
Γιατί θα πρέπει από την πλατεία Συντάγµατος να αποφασίζει κάποιος πόσο θα διαρκέσει ένα πανηγύρι στη Λάρισα; Λοιπόν, αυτό
δεν είναι σωστό.
Και τελειώνω µε το θέµα -το έθεσε ο κ. Βλάχος- της µεταφοράς στις περιφέρειες των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Εµείς το είδαµε ως εξής. Πρέπει κάποιοι
παραλογισµοί να τελειώνουν. Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης: Εργαζόµενοι έντεκα, διοικητικό συµβούλιο εννέα
µέλη, εκ των οποίων ο Πρόεδρος -και δεν ξέρω ποιος άλλοςπληρώνεται και οι υπόλοιποι πληρώνονται ανά συνεδρίαση. Λοιπόν, αντέχει τώρα η χώρα σε τέτοιου είδους ιστορίες; Ας αποφασίσουµε ότι αυτά τα πράγµατα πρέπει να τελειώσουν.
Δίνουµε λοιπόν στις περιφέρειες τους οργανισµούς, τους δίνουµε ως διευθύνσεις, αλλά µην κάνουµε τσαπατσουλιές. Εγώ
να συµφωνήσω µε τον κ. Βλάχο όσον αφορά το µεταβατικό στάδιο που χρειάζεται.
Να ρυθµίσουµε πλήρως το θέµα της µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων του προσωπικού. Να µην υπάρξει κενό ούτε µέρα, να
µην θιγεί κανένα από τα δικαιώµατα των εργαζοµένων –τα εργασιακά τους δικαιώµατα- και να µεταφερθούν στις περιφέρειες.
Εάν λοιπόν το ζήτηµα είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να κάνουµε πλήρη τη ρύθµιση, να το αποφασίσουµε ότι θα περάσουν
στις περιφέρειες και ας ορίσουµε µία µεταβατική περίοδο µέσα
στην οποία θα έρθει ένα προεδρικό διάταγµα ή µία υπουργική
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απόφαση ή µία διάταξη νόµου µε την οποία θα περάσουµε την
πλήρη, σοβαρή και χωρίς προβλήµατα µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων και του οργανισµού αυτής της περιφέρειας.
Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση στο να γίνει αυτό. Όµως να αποφασιστεί ότι θα γίνει αυτό και η ρύθµιση ας αποφασιστεί στη συνέχεια. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση, εάν υπάρχουν κάποια
προβλήµατα.
Κλείνω λέγοντας πως δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο νοµοσχέδιο
το οποίο κάνει τη νύχτα µέρα. Προβλήµατα θα έχει και αυτό στην
εφαρµογή του. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύουµε ότι βελτιώνονται τα
πράγµατα. Θα καλούσα τον Υπουργό να εξηγήσει για άλλη µια
φορά στους ενδιαφερόµενους τι αλλάζει και επίσης θα τον καλούσα να πει όσο πιο δυνατά γίνεται κάτι το οποίο είναι µέσα στο
νοµοσχέδιο, ότι δεν καταργείται καµµία θέση στις λαϊκές αγορές,
γιατί ακούστηκε και αυτό ότι θα µειωθούν οι θέσεις. Αυτό δεν
προκύπτει από πουθενά µετά τις προτάσεις που κάναµε. Άρα θα
πρέπει να ακουστεί ότι καµµία θέση δεν καταργείται.
Όσες θέσεις των λαϊκών αγορών υπάρχουν, θα υπάρχουν και
όταν κενώνεται µια θέση, θα την καταλαµβάνει παραγωγός. Αυτό
είναι κάτι που θα πρέπει να ακουστεί στον έλληνα καταναλωτή
και στον εργαζόµενο στις λαϊκές αγορές για να µην τους παραµυθιάζουν κάποιοι, να µην τους τροµοκρατούν και για να µην
τους φοβίζουν. Γιατί όλες αυτές τις µέρες ακούστηκαν τερατώδη
πράγµατα.
Οι άνθρωποι που εργάζονται στις λαϊκές αγορές έχουν σαστίσει γιατί δεν ξέρουν τι ισχύει. Αν είναι αναγκαίο, βγάλτε και ένα
ενηµερωτικό φυλλάδιο να φαίνεται πραγµατικά τι πρόκειται να
ισχύσει και εξαντλήστε το διάλογο µε όλες αυτές τις θέσεις τις
οποίες έχετε υιοθετήσει.
Πιστεύω, λοιπόν, πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
θεωρώ ότι πρέπει µε νηφαλιότητα όλοι να προχωρήσουµε στην
αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου και στην πορεία να διορθώσουµε βεβαίως όποιες αδυναµίες υπάρχουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνε-
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δρίασή 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,
εικοσιπέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Εδέσσης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω στα χέρια µου δηλώσεις παραίτησης συναδέλφων από το βουλευτικό αξίωµα
λόγω της συµµετοχής τους, ως υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, στις
εκλογές που θα γίνουν στις 25 Μαΐου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τέτοιες επιστολές έχουµε από τον συνάδελφο Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας Χίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, από τον
συνάδελφο Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, από τον συνάδελφο Βουλευτή Β’ Αθηνών
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτρη Παπαδηµούλη, από τη συνάδελφο Βουλευτή Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σοφία Σακοράφα, από τον αγαπητό ιδιαίτερα σε όλους συνάδελφο -και πιστεύω θα λείψει η
παρουσία του- Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Μανώλης Γλέζος, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σωστά, τον κ. Μανώλη
Γλέζο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είδατε τι πάθατε για να λέτε πολλά, κύριε
Πρόεδρε;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το έκανα επίτηδες για
να µείνει το όνοµα πιο καθαρά! Έτσι έµεινε το όνοµα!
Επίσης, έχουµε επιστολή παραίτησης από τον συνάδελφο
Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά.
Τους εύχοµαι ειλικρινά, όπως πιστεύω όλοι µας, καλή επιτυχία.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται για τα Πρακτικά οι προαναφερθείσες επιστολές οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η τελευταία Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος –όχι λόγω ύψους ή αξίας,
αλλά τελευταία στη σειρά- κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προκλητικός ήσασταν, κύριε Υπουργέ, κύριε Σκορδά, ενάντια
σε έναν κλάδο που παλεύει για το καθηµερινό, για το µεροκάµατο. Και αν από µερικούς γίνονται παρατυπίες, οφείλετε να το
κυνηγήσετε. Αλλά όχι να τσουβαλιάζετε έναν ολόκληρο κλάδο.
Βεβαίως προκλητικός ήσασταν και ενάντια στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Δεν µας εκπλήσσει. Ξέρουµε ότι έχετε αντικοµµουνισµό. Δικαίωµά σας. Ιδεολογικά είµαστε αντίθετοι. Ιδεολογική αντιπαράθεση γίνεται. Όµως πάει πολύ να µας βάζετε στο
ίδιο καζάνι για ρουσφέτια και για ρουσφετολόγους. Όχι, κύριε
Υπουργέ. Σας βολεύει βέβαια να µας βάζετε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Σιγά τώρα όµως που θα κάνατε και ρουσφέτι στο Κουµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Ούτε πιστευτός δεν γίνεσθε. Θα µείνετε
όµως στην ιστορία για συκοφαντία. Ταυτόχρονα όµως δείχνει και
την αδυναµία σας να έχετε επιχειρήµατα απέναντι στην πολιτική
κριτική που σας γίνεται.
Θα έρθω στο νοµοσχέδιο. Έχετε κάνει κανόνα σε κάθε νοµοσχέδιο να φέρνετε τροπολογίες άσχετες µε το υπό συζήτηση
θέµα. Μάλιστα βάζετε σαν τροπολογία ολόκληρο νοµοσχέδιο.
Σύµφωνα και µε τον κανονισµό δεν µπορεί κανένας να τοποθετηθεί ολοκληρωµένα και µε ευχέρεια στον λόγο.
Παραδείγµατος χάριν, η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας
είναι εκατόν πενήντα σελίδες µε πολλά αντιδραστικά σηµεία, µε
νέες συγχωνεύσεις σε νηπιαγωγεία, µε αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων και άλλα αντιδραστικά. Τελικά είναι τροπολογία αυτό το
πράγµα;
Εµείς σάς ζητάµε να αποσυρθεί. Είναι κοροϊδία. Δώστε τη δυνατότητα σε κάθε πολιτική οµάδα να µιλήσει εκτενώς. Υπάρχει
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ειδική αγωγή,
είναι κρεµασµένο. Να ενσωµατωθούν εκεί. Γιατί δεν είναι σωστό.
Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία. Είναι σε τελευταία ανάλυση
φιµωτική. Σας ζητάµε την ύστατη στιγµή να τα αποσύρετε. Δεχόµαστε µόνο όσα είναι απολύτως αναγκαία και πραγµατικά µε
επείγοντα χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την Κεφαλλονιά και τις επιπτώσεις που είχε από τον σεισµό.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό για τις λαϊκές αγορές.
Το κάνετε ακόµα πιο έκτρωµα. Προσθέσατε, διορθώσατε ουσιαστικά µε τροπολογία σχεδόν το µισό νοµοσχέδιο. Κάνατε δεκτή
την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ να διαλυθούν οι Οργανισµοί Λαϊκών
Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Το επιχείρηµα ότι ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης είχε εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο και ήταν δέκα εργαζόµενοι, µε συγχωρείτε, αλλά δεν ευσταθεί. Το διοικητικό
συµβούλιο δεν ασχολείται ουσιαστικά µε τους εργαζόµενους,
αλλά µε τα µέλη που έχει, δηλαδή αυτούς που δουλεύουν και εργάζονται στις λαϊκές αγορές. Αυτό το νούµερο θα µετρήσουµε
και είναι δεκάδες χιλιάδες.
Όµως θα βάλω και άλλη µία παράµετρο. Αυτό το συζητήσατε
µε τους ενδιαφερόµενους; Τις οµοσπονδίες των συλλόγων λαϊκών αγορών, παραγωγών και επαγγελµατιών, που στην ουσία
συντηρούν µε τα τέλη που πληρώνουν τα µέλη τους αυτούς τους
οργανισµούς; Όχι βέβαια. Πριν δυο µέρες το φέρατε. Και από
την άλλη λέτε «κάναµε διαβούλευση», κύριε Σκορδά. Και µάλιστα
τι είπατε; «Το παρασυζητήσαµε το νοµοσχέδιο». Υποκρίνεστε,
κοροϊδεύετε. Αυτό κάνετε.
Βέβαια κατά τη γνώµη µας µπορεί να ήταν και προσυνεννοηµένο. Έτσι είναι η συγκυβέρνηση και στόχους εξυπηρετείτε. Τι
κάνετε λοιπόν;
Καταργώντας την αυτοτέλεια των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών, παίρνετε τα 20 εκατοµµύρια του ταµείου τους, που βεβαίως
αυτά είναι οι εισφορές των µελών τους και τα πάτε στον κρατικό
προϋπολογισµό για να τροφοδοτείτε τραπεζίτες, εφοπλιστές,
βιοµήχανους και άλλους. Έτσι εσείς νοείτε τον εκσυγχρονισµό
και την ανάπτυξη.
Ακόµα, απαλλάσσεστε από την ενοχλητική φωνή των διοικητικών συµβουλίων των εκπροσώπων, των οµοσπονδιών, των συλλόγων των πολιτών και των επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών.
Δεν θα τους έχετε στα πόδια σας ούτε για να εκφράζουν γνώµη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά στους εργαζόµενους στους οργανισµούς κατά
τη γνώµη µας τους καταδικάζετε σε ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Τουλάχιστον, κάντε δεκτές τις τροποποιήσεις τους να
προλάβουν όσοι είναι κοντά στη σύνταξη να πάρουν αυτά που
δικαιούνται. Τα έχουν πληρώσει, δικές τους εισφορές είναι, δεν
µπορείτε να τα εξαφανίσετε. Για όλα αυτά, λοιπόν, καταφέρατε
να συσπειρώσετε σε µία πολύ µεγάλη συνεχόµενη απεργία τους
παραγωγούς και τους επαγγελµατίες στις λαϊκές αγορές.
Εµείς χαιρετίζουµε τον ενωτικό αποφασιστικό µαχητικό αγώνα
τους ενάντια στον αγώνα της κυβερνητικής πολιτικής που θέλει
να αρπάξει την µπουκιά του µεροκάµατου, που και αυτό συνεχώς
µειώνεται, από τους λαϊκατζήδες και τις οικογένειές τους για να
συγκεντρωθεί και το εµπόριο στους λίγους, όπως κάνετε µε κάθε
οικονοµική δραστηριότητα, για να µεγαλώσουν βεβαίως ακόµα
πιο πολύ τα κέρδη των µεγαλεµπόρων και των µονοπωλιακών
αλυσίδων. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, ήσασταν προσεκτικός στη
διατύπωση σας. «Δεν θα µειώσουµε τον αριθµό των θέσεων» είπατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Των αδειών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τον αριθµό των αδειών και των θέσεων. Ποιος όµως θα κατέχει αυτές τις άδειες; Ποιος θα τις κατέχει, όταν αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις και
της ανανέωσης αλλά και της χορήγησης των αδειών και απαιτούνται και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και για τον
ΟΑΕΕ για τους επαγγελµατίες και του ΟΓΑ και του ΕΛΓΑ για τους
παραγωγούς;
Αυτό έχει σηµασία, γιατί περισσότερο από το 50% των ασφαλισµένων δεν έχουν ασφαλιστική ενηµερότητα. Η πλειοψηφία, ειδικά στην επαρχία, αδυνατεί να πληρώσει και είναι ανασφάλιστοι
µε όποιες συνέπειες στους ίδιους και στις οικογένειές τους
υπάρχουν. Δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και δεν εξασφαλίζουν συνταξιοδότηση. Δεν χαίρονται για αυτό ούτε θέλουν
να το κάνουν, αλλά η φτώχεια τους εξαναγκάζει.
Ουσιαστικά, τι όρους και προϋποθέσεις βάζετε; Να φύγουν
αυτήν τη στιγµή από την παράκαµψη του µεσάζοντα που έχουν
καταφέρει και να οδηγηθούν πίσω στα νύχια και στους εκβιασµούς των µεγαλέµπορων, των µεσαζόντων και στη δραστική
µείωση του εισοδήµατος. Εάν υπήρχαν «µαϊµούδες» παραγωγοί,
εσείς φταίτε, έπρεπε να τους έχετε πιάσει. Μην πάτε µε αυτό το
άλλοθι να φέρετε χειρότερους όρους και προϋποθέσεις σήµερα
και να τους συρρικνώσετε.
Σε τελευταία ανάλυση να σας πω και κάτι. Οι εφοπλιστές χρωστάνε 100 εκατοµµύρια στο ΝΑΤ. Το ΝΑΤ από το 2003 έχει να
κλείσει προϋπολογισµό εξαιτίας αυτών των χρεών. Εσείς γιατί
έχετε δύο µέτρα και δύο σταθµά; Ανέγγιχτα τους έχετε και αφορολόγητο πετρέλαιο τούς εξασφαλίζετε και πληθώρα απαλλαγών τούς εξασφαλίζετε.
Να λοιπόν τους στόχους που έχει η πολιτική σας και αυτό το
νοµοσχέδιο. Βέβαια, επικαλείστε κιόλας ότι στους άνεργους θα
µοιράσετε άδειες, όµως πάτε να δηµιουργήσετε µέσα από αυτό
το νοµοσχέδιο άνεργους παραγωγούς και επαγγελµατίες από
τις λαϊκές αγορές.
Μοίρασαν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες ανθρώπους που µε
την άθλια πολιτική σας, τους έχετε εξαθλιώσει και στριµώχνονταν στις ουρές. Αξιοθρήνητο το θέαµα.
Προσπαθείτε, όµως, µε αυτό το νοµοσχέδιο να οδηγήσετε σε
φτώχεια και εξαθλίωση και τους λαϊκατζήδες. Η πολιτική του νοµοσχεδίου σας έχει στόχο να τους αφαιρέσετε το µεροκάµατο
για να συγκεντρωθεί στα σαγόνια του µεγαλοκαρχαρία του εµπορίου. Μάλιστα, τους βρίζετε κι από πάνω, ότι είναι βολεµένοι,
διεφθαρµένοι, χρησιµοποιείτε επιλεκτικά παραδείγµατα από παρατυπίες. Λέτε ότι δεν θέλουν να ξεβολευτούν, επειδή παλεύουν,
αρνούνται τη θηλιά στη ζωή τους, που πάνε να τους φορέσουν,
να µην µείνουν ξεκρέµαστοι, ενώ έχουν µεροκάµατο, µειωµένο
βέβαια σήµερα, τα κουτσοβολεύουν κι όµως, αυτό έχετε βάλει
στο στόχαστρο.
Αν κι εξασφαλίζουν φρέσκα και σε προσιτές τιµές προϊόντα, η
λαϊκή οικογένεια βρίσκει πρόσβαση σε αυτό, ήδη, όµως, µε γοργούς ρυθµούς κλείνετε µε τη βάρβαρη πολιτική σας τα στεγασµένα µικροµάγαζα. Ολόκληρα τετράγωνα σε εµπορικούς
δρόµους έχουν αφανιστεί, λουκέτα έχουν, για να συγκεντρωθεί
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το εµπόριο στις µονοπωλιακές αλυσίδες. Αυτό κάνετε τώρα και
µε τα µη στεγασµένα. Αυτός είναι ο θάνατος του εµποράκου, µε
στέγη ή χωρίς στέγη. Αυτή είναι η αγριότητα της πολιτικής σας.
Ενοποιείτε, λέτε, τα διάφορα νοµοθετήµατα και προεδρικά
διατάγµατα. Ναι, το κάνετε, αλλά σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση. Τα εργαλεία σας είναι συγκεκριµένα και τα υποστηρίζετε
µε πάθος και το διαχωρισµό, λες και δεν υπάρχει σήµερα. Ο κάθε
παραγωγός έχει την ταµπέλα του ή κάθε επαγγελµατίας και µπορείτε να το ελέγξετε. Ακόµα, λέτε ότι ο συνταξιούχος του ΟΓΑ
επιτρέπεται να πουλάει τα προϊόντα του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Συγγνώµη, όταν βάζετε σαν όρο και προϋπόθεση το 50% του
εισοδήµατος να προέρχεται από τη γεωργία, ένα φτωχός συνταξιούχος αγρότης µπορεί να µην το πληροί και τον διώχνετε από
τη λαϊκή αγορά. Δηλαδή, παίρνει 3.600 το χρόνο το πολύ από τη
σύνταξη, άντε να παίρνει κι άλλα 3.000 από τις λαϊκές αγορές και
εσείς τους τα κόβετε. Να, γιατί αυτή η πολιτική σας είναι άγρια.
Επίσης, για τις βιολογικές αγορές δεν είπατε τίποτα. Κι όµως,
αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται και παλεύουν, καλλιεργούν µόνοι
τους, έχουν άλλο κοινό, έχουν άλλο ωράριο, άλλο χώρο και τους
εξοντώνετε.
Εµείς λέµε καθαρά ότι η πολιτική σας είναι πολιτική του ΟΟΣΑ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσκυνάτε και γι’ αυτό καλούµε τον λαό να την ανατρέψει µε τον αγώνα του. Γι’ αυτούς
τους λόγους καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και τα παρελκόµενά
του. Ζητάµε ακόµα και την ύστατη στιγµή να το αποσύρετε.
Ωστόσο, θα στηρίξουµε ονοµαστική ψηφοφορία για επίµαχα
άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ζητήσει
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας για
ένα λεπτό. Θα σας απαντήσει µετά ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να
υπάρξει µία διευκρίνιση από την πλευρά του κυρίου Υπουργού,
καθότι από πολλούς συναδέλφους, κύριε Υπουργέ, ακούστηκε
η άποψη ότι για την ανανέωση ή την έκδοση της άδειας του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών χρειάζεται φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα.
Απ’ ό,τι βλέπω στα άρθρα 9 και 10, κύριε Υπουργέ -διορθώστε
µε αν κάνω λάθος- προβλέπεται µόνο η ειδική εισφορά που πρέπει να καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ, δηλαδή στην προστασία της
αγροτικής παραγωγής. Η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, κύριε Πρόεδρε, µε βάση το άρθρο 14 αφορά µόνο τον
επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, ο οποίος, κύριε Πρόεδρε,
εφόσον έχει πάρει άδεια αορίστου διαρκείας, θα πρέπει κάθε
χρόνο να τον καλεί το κράτος, να αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει
τα χρήµατα, τα οποία εισέπραξε από τον καταναλωτή ή και τις
ασφαλιστικές του εισφορές.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας και επιγραµµατικά, πρέπει να
ακουστεί σ’ αυτήν την συζήτηση ότι το νοµοσχέδιο προβλέπει
βασικά ευεργετήµατα. Συγκεκριµένα, αναφέρει ρητά ότι δεν χάνεται καµµία άδεια και καµµία θέση, ότι κατά την κατανοµή των
θέσεων σε καινούργιες λαϊκές προηγείται η ικανοποίηση των αιτηµάτων των παραγωγών λαϊκών αγορών, καθώς και ότι στην κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν στην πορεία έχουν
προτεραιότητα οι παραγωγοί.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αντιµετωπίζεται το θέµα των ψευτοαγροτών, οι οποίοι µέχρι σήµερα επινοικίαζαν εκτάσεις στο άλλο
άκρο της Ελλάδας, προκειµένου να δικαιολογήσουν προϊόντα µε
τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση ούτε µε την καλλιέργεια ούτε
µε την µετακίνησή τους.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να δείτε το θέµα της ικανοποίησης
των αιτηµάτων όταν διατυπώνονται από την πλευρά των παραγωγών για αµοιβαία αλλαγή θέσεων από τον αρµόδιο φορέα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να δείτε το θέµα όταν καλλιεργώ στην άκρη ενός νοµού και απέναντι στον επόµενο νοµό
υπάρχει όµορος δήµος στον οποίο καλλιεργούνται επίσης τα ίδια
προϊόντα να έχω τη δυνατότητα να νοικιάσω και να πάρω την αντίστοιχη άδεια για την πώληση αυτών των προϊόντων.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάντοτε υπάρχει στη ζωή περιθώριο να εκπλήσσεται κανένας για αυτό που ακούει, αν και µε
αυτό τον τρόπο πρέπει να παραδεχθώ ότι γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η καθηµερινότητά µας.
Εξεπλάγην από τις απόψεις αρκετών συναδέλφων, καθώς το
νοµοσχέδιο αυτό δεν είναι κάποιο νοµοσχέδιο χρωµατισµένο ιδεολογικά και πολιτικά. Είναι µία εξυγιαντική παρέµβαση σε ένα
χώρο για τον οποίο έχουν υπάρξει κατά καιρούς πολλές καταγγελίες. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο επιδιώκει να βάλει µια
τάξη. Περί αυτού πρόκειται και γι’ αυτόν τον λόγο εκπλήσσοµαι
από την κριτική.
Θα είµαι, όµως, πολύ συγκεκριµένος και θα απαντήσω σε µία
σειρά από αιτιάσεις που ακούστηκαν σήµερα από την Αντιπολίτευση. Η πρώτη αιτίαση, που ειπώθηκε από συγκεκριµένο οµιλητή, είναι η εξής: «Είστε αυταρχικοί», παραγνωρίζοντας ότι η
Κυβέρνηση έχει κάνει διάλογο ήδη από το Νοέµβριο 2013 µε
τους ενδιαφερόµενους. Την ίδια στιγµή, ο ίδιος οµιλητής, που
καταλογίζει αυταρχισµό στην Κυβέρνηση, καταλογίζει ταυτόχρονα και προχειρότητα. Γιατί; Διότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια δεχθήκαµε παρατηρήσεις πολλών συναδέλφων, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και
συναδέλφων της Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Διαλέξτε τουλάχιστον ποιο από τα δύο προτιµάτε. Διότι και αυταρχισµός και ταυτοχρόνως να κατηγορούµαστε γιατί δεχόµαστε τις θέσεις σας δεν µπορεί να ισχύουν και τα δύο.
Η επόµενη παρατήρηση που είδα από συναδέλφους είναι η
παρακάτω. Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου υπήρξαν
επιφυλάξεις για την τελική διατύπωση της θέσης ορισµένων κοµµάτων, προκειµένου να δουν ποια θα είναι η τελική θέση της Κυβέρνησης. Μεταξύ επιτροπής και Ολοµέλειας η Κυβέρνηση
δέχθηκε αρκετά πράγµατα που ήταν παρατηρήσεις των συγκεκριµένων κοµµάτων. Δηλαδή, ρητώς πια διατηρείται ο αριθµός
των θέσεων και των αδειών -δεν µειώνεται- οι ηµέρες των εµποροπανηγύρεων αυξάνονται και καθιερώνεται µετά την εφάπαξ
κλήρωση η κυκλικότητα.
Κατόπιν αυτού, αφού δεχθήκαµε αυτές τις θέσεις, εκεί που θα
περίµενε κανείς η επιφύλαξη να γίνει συγκατάθεση, η επιφύλαξη
γίνεται άρνηση.
Πλησιάζουµε προς τις θέσεις σας και εσείς αποµακρύνεστε
από τις δικές σας.
Επόµενο. Κατηγορείται η Κυβέρνηση ότι δεν είναι απολύτως
αυστηρή στο παρεµπόριο. Θέλω να θυµίσω απλώς ότι σύµφωνα
µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία οι έλεγχοι µεταξύ του 2012
και του 2013 για το παρεµπόριο έχουν αυξηθεί κατά 431%, αλλά
την ίδια στιγµή οι ίδιοι κατήγοροι της Κυβέρνησης για το ότι
δήθεν δεν είναι αυστηρή στο παρεµπόριο, µας κατηγορούν ότι
είµαστε αυστηροί στα πρόστιµα σε σχέση µε τις άδειες.
Και σας ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Είναι υποχρεωµένος ειλικρινά κάποιος να παρανοµήσει στις λαϊκές αγορές;
Είναι µια ειδική κατηγορία δραστηριότητας που θα πρέπει να
υπάρχει ασυλία, να µην υπάρχει τιµωρία των παραβατών; Να το
ξεκαθαρίσουµε αυτό το πράγµα. Και πάντως, ακόµα µια φορά
δεν µπορεί να ισχύουν και τα δύο, να κατηγορείτε οι ίδιοι οι οµιλητές την ίδια στιγµή την Κυβέρνηση ότι είναι ανεκτική δήθεν στο
παρεµπόριο και να προτείνετε ελαστικοποίηση των προστίµων.
Επόµενη αιτίαση. Γιατί θεσπίζεται η ετήσια ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα που, όπως ορθώς ελέχθη από τον κ.
Κόλλια, θεσπίζεται µόνο για τους επαγγελµατίες; Προτείνετε
µήπως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάργηση της ασφαλιστικής ενηµερότητας και για το στεγασµένο εµπόριο; Γιατί εµπόριο είναι και στη µία περίπτωση, εµπόριο είναι και στην άλλη.
Εκτός αν θεωρείτε ότι πρέπει πράγµατι να καταργηθεί η ασφαλιστική ενηµερότητα και να δίνουµε συντάξεις από το πουθενά
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µε αέρα κοπανιστό, χωρίς να υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές.
Βεβαίως ρυθµίσεις γίνονται και θα γίνονται. Δεν µπορεί να καταργηθεί η έννοια της ασφαλιστικής ενηµερότητας, ιδιαίτερα σε
µια δραστηριότητα που σχετίζεται µε περιορισµένες άδειες.
Υπάρχει numerous clausus. Υπάρχει µία ειδική αδειοδότηση για
τους επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών του υπαιθρίου εµπορίου. Δεν πρέπει, λοιπόν, σε αντιστάθµισµα για κάτι που στερείται ένας άλλος συµπολίτης µας, ο οποίος ενδεχοµένως θα θέλει
και αυτός να έχει άδεια, να υπάρχει µία υποχρέωση ασφαλιστικής ενηµερότητας και φορολογικής ενηµερότητας; Καµµία υποχρέωση δεν πρέπει να υπάρχει κατά τους υπερασπιστές αυτών
των απόψεων.
Και µετά έρχοµαι στη µεγαλύτερη ίσως αιτίαση. Η Κυβέρνηση
κατά την άποψη της Αντιπολίτευσης µε αυτό το νοµοσχέδιο
δήθεν υπηρετεί µεγάλα συµφέροντα. Δήθεν τα σουπερµάρκετ
θα κερδίσουν από τις ρυθµίσεις αυτές. Ακούστε πώς θα κερδίσουν τα σουπερµάρκετ. Θα κερδίσουν, γιατί δεν χάνεται καµµία
θέση για τους πωλητές, για τους επαγγελµατίες και φυσικά τους
παραγωγούς. Θα κερδίσουν τα σουπερµάρκετ, γιατί µειώνεται
το ηµερήσιο τέλος κατά 20%. Θα κερδίσουν τα σουπερµάρκετ
κατά την Αντιπολίτευση, γιατί αυξάνουµε τον αριθµό των προϊόντων που διατίθενται στις λαϊκές αγορές. Θα κερδίσουν τα σουπερµάρκετ, διότι οι άδειες, που µέχρι τώρα είναι τριετείς, γίνονται τώρα αόριστης διάρκειας. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο.
Νοµίζω ότι καταλαβαίνουν οι Έλληνες πολίτες.
Επίσης, θα κερδίσουν τα σουπερµάρκετ –ακούστε τώρα το έγκληµα καθοσιώσεως της Κυβέρνησης- γιατί οι παραγωγοί και οι
έµποροι θα είναι χωριστά µέσα στις λαϊκές αγορές. Δεν αφαιρείται φυσικά καµµία άδεια, αλλά θα είναι δύο διακριτά τµήµατα,
για να είναι σαφές ποιοι είναι οι παραγωγοί και ποιοι είναι οι έµποροι. Σε τι ενοχλεί αυτή η ρύθµιση; Δεν θα σταθώ στο ότι είναι
µνηµονιακή υποχρέωση. Και να µην ήταν µνηµονιακή υποχρέωση
αυτό, έπρεπε να είναι επιταγή της συνείδησης όλων µας, δεξιών,
κεντρώων και αριστερών.
Ποια είναι τα επιχειρήµατα εναντίον αυτής της ρύθµισης; Πρώτον, λέει, καθώς θα είναι οι παραγωγοί µαζί, θα είναι όλα τα πορτοκάλια µαζί και όλα τα µήλα µαζί. Πού το βρήκατε; Θα γίνεται
κλήρωση και θα τοποθετούνται ανάλογα µε το αποτέλεσµα της
κλήρωσης.
Δεύτερο σηµείο κριτικής: «Μα» –λέει- «θα βάλετε χωριστά
τους παραγωγούς και οι παραγωγοί επειδή δεν θα έχουν συνέχεια προϊόντα να πωλούν, θα λείπουν». Σήµερα δεν λείπουν; Είναι
άλλοι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν πάγκους µέσα στις σηµερινές λαϊκές όπως λειτουργούν ή µε κάποιο µαγικό τρόπο σήµερα,
επειδή είναι µαζί µε τους εµπόρους, έχουν συνέχεια προϊόντα,
ενώ αύριο δεν θα έχουν;
Και το άλλο επιχείρηµα, επίσης καταλυτικό: «Θα συνεννοηθούν
οι παραγωγοί µεταξύ τους ή οι έµποροι µεταξύ τους, έτσι ώστε
να διαµορφώσουν µικρά καρτέλ», ειπώθηκε. Δηλαδή, σήµερα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που οι παραγωγοί είναι µεταξύ εµπόρων, είναι πιο άνετοι στο να κατεβάζουν τις τιµές τους; Αισθάνονται πιο ασφαλείς να κατεβάζουν τις τιµές τους, ενώ αν
βρεθούν µόνοι τους τότε θα αποφασίσουν ότι θα τις ανεβάσουν.
Με συγχωρείτε, αλλά νοµίζω ότι τα επιχειρήµατα αυτά είναι
κάπως µακριά από την απλή λογική.
Από εκεί και πέρα, ακούσαµε όλη αυτήν την κριτική, απαντήσαµε σε όλη αυτήν την κριτική. Εκείνο που δεν ακούσαµε είναι
µια πρόταση. Καλά, δεν σας αρέσουν αυτές οι ρυθµίσεις. Τις θεωρείτε άστοχες, άδικες, νεοφιλελεύθερες, υπέρ των σουπερµάρκετ και όλα αυτά τα απίθανα τα οποία ακούσαµε και τα οποία
εκθέτουν, φυσικά, αυτούς που διατυπώνουν τέτοιου είδους απόψεις.
Αλλά από εκεί και πέρα, τι προτείνετε; Είστε ευχαριστηµένοι
µε το σηµερινό καθεστώς; Πιστεύετε ότι δεν επιδέχεται κάποιας
βελτιώσεως; Δεχόµαστε ότι όλα λειτουργούν τέλεια; Δεχόµαστε
ότι το καθεστώς της απονοµής των θέσεων σήµερα, έτσι όπως
γίνεται -µε τις τριµελείς επιτροπές, ένας από τους οργανισµούς,
ένας συνδικαλιστής από τους παραγωγούς και ένας συνδικαλιστής από τους εµπόρους- είναι διαφανές;
Θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχιστεί εσαεί; Θεωρείτε ότι δεν
υπάρχει υποψία αδιαφάνειας; Θεωρείτε ότι δεν µπορεί να γίνουν
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ρουσφέτια; Θεωρείτε ότι είναι χειρότερο σύστηµα η εφάπαξ κλήρωση και µετά η κυκλικότητα; Είναι λιγότερο διαφανές σύστηµα;
Είναι λιγότερο ξεκάθαρο; Είναι λιγότερο ευρωπαϊκό; Είναι λιγότερο τίµιο;
Να το πείτε ότι προτιµάτε το σηµερινό σύστηµα ή αλλιώς να
πείτε κάτι ακόµα περισσότερο, ότι αυτήν την Κυβέρνηση, που
την κατηγορείτε για τόσα, την εµπιστεύεστε κατ’ εξαίρεσιν για
την απονοµή των θέσεων στις λαϊκές, µε αυτές τις τριµελείς επιτροπές, µε έναν εκπρόσωπο του οργανισµού και µε τους δύο άλλους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους. Γι’ αυτό µας εµπιστεύεστε
και δεν θέλετε να εισαχθεί η κλήρωση, δεν θέλετε να εισαχθεί
κάποιο σύστηµα διαφάνειας.
Γι’ αυτό λέω ότι εκπλήσσοµαι. Να σας πω και ποια εξήγηση
δίνω, για να µη µείνω µόνο στην έκπληξη. Ακόµα µία φορά, ορισµένοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης µέσα στη Βουλή των Ελλήνων, ακούνε µόνο όσους διαµαρτύρονται, µόνο τους συνδικαλιστές, που ενδεχοµένως χάνουν κάποια προνόµια σε σχέση
µε τη διευθέτηση των θέσεων µέσα στις λαϊκές αγορές, επειδή
πάµε σε ένα νέο και διαφανές σύστηµα, που σχετίζεται µε τις
κληρώσεις.
Δεν ακούµε το στεγασµένο εµπόριο. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι,
δεν είναι Έλληνες, δεν είναι φορολογούµενοι, δεν είναι µία δραστηριότητα η οποία παράλληλα πρέπει να στηριχθεί, δεν ακούµε
τους καταναλωτές, οι οποίοι κι αυτοί, προφανώς, δεν δικαιούνται
να µάθουν ποιος είναι ο επαγγελµατίας και ποιος είναι ο παραγωγός, για να διαλέξουν από αυτόν που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, τα προϊόντα τους. Και δεν ακούµε και τη συνείδησή µας,
νοµίζω, σε σχέση µε τη διαφάνεια και την ανάγκη η Ελλάδα να
γίνει, πράγµατι, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Εγώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µακρηγορήσω. Θα σας πω κάτι που ενδεχοµένως θα σας εκπλήξει τώρα.
Θα σας ευχαριστήσω για τη στάση σας. Σας ευχαριστώ πολιτικά
για τη στάση σας.
Διότι, διαλέγετε να κερδίσετε µία χούφτα ψήφους και µας χαρίζετε τη µεγάλη, τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας που
είναι υπέρ της εξυγίανσης, του εκσυγχρονισµού, της διαφάνειας
στο συγκεκριµένο θέµα. Μας χαρίζετε όλους τους καταναλωτές,
αλλά και όλους τους εµπόρους που ζητάνε ένα καινούριο ξεκίνηµα µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και µε βάση τους κανόνες
της κοινής λογικής. Μας χαρίζετε την Ελλάδα του αύριο και µένετε στην Ελλάδα του χθες, της ψηφοθηρίας και του µικροκοµµατισµού.
Σας ευχαριστούµε για αυτήν τη στάση σας και θα προχωρήσουµε µπροστά σε αυτό που επιτάσσει η δική µας συνείδηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η συζήτηση συνεχίζεται τη Δευτέρα.
Οπότε εάν κάποιος θέλει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουµε δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν κάποιος θέλει να
δευτερολογήσει τώρα, µπορεί να το κάνει. Εάν κάποιος θέλει να
µιλήσει τη Δευτέρα, µπορεί να το κάνει. Προσφέρονται δυνατότητες.
Θέλει κανείς να δευτερολογήσει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σε αντίθεση µε τον
Υφυπουργό που είχε άλλες αιτιάσεις, εσείς πήγατε λίγο παραπέρα.
Πρέπει, όµως, να σας πούµε ότι το ΚΚΕ έχει τόσο καθαρές θέσεις που δεν µπορείτε να τις λερώσετε. Έχει τέτοια διάφανη
δράση που η λάσπη δεν κολλά. Η ανιδιοτέλεια των στελεχών του,
των µελών του είναι οµολογηµένη και από τους εχθρούς µας.
Αναπτύξαµε τις θέσεις µας για το νοµοσχέδιο. Έχουµε καθαρή
θέση. Ναι, το νοµοσχέδιο υπηρετεί τα µονοπώλια, τις πολυεθνικές των τροφίµων, τα σουπερµάρκετ, όσο και αν θέλετε να το
κρύψετε. Είναι σε αντίθεση µε τους µικροπαραγωγούς και τους
επαγγελµατίες πωλητές.
Ο κ. Σκορδάς είπε ότι έρχεται να βάλει άλλους κανόνες για τις
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λαϊκές και το υπαίθριο εµπόριο. Προσαρµόζεστε συνολικά µε τις
υποδείξεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπατε
και εσείς, «µια µνηµονιακή υποχρέωση η εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ».
Λέτε ότι οι συνθήκες άλλαξαν. Οι πελάτες πια πάνε στον έµπορα και όχι ο έµπορας στον πελάτη. Επικαλείστε την ανάγκη
στήριξης του στεγασµένου εµπορίου και όχι του υπαίθριου.
Εσείς χαϊδεύετε τα αυτιά όσων από τους µικροεπαγγελµατίες
µαγαζάτορες είναι πριν την καταστροφή ή έχουν ήδη καταστραφεί. Και δεν είναι λίγοι. Είναι δικό σας έργο, είναι δικό σας δηµιούργηµα, η φτώχεια και η εξαθλίωση που βιώνει όλος αυτός ο
πληθυσµός των µικροεπαγγελµατιών, των αυτοαπασχολουµένων.
Όχι δεν στηρίζετε αυτούς που λέτε ότι στηρίζετε, το στεγασµένο εµπόριο. Αυτούς -λέω- τους έχετε ήδη καταστρέψει και
τώρα καταστρέφετε και αυτούς τους µικροεπαγγελµατίες, τους
πλανόδιους που προσπαθούν να βγάλουν ένα µεροκάµατο. Όλοι
αυτοί δεν έκλεισαν επειδή υπήρχαν οι πλανόδιοι µικροπωλητές
στα πανηγύρια ή στα παζάρια. Έκλεισαν επειδή εσείς µε τη φιλοµονοπωλιακή πολιτική σας στηρίζετε το µεγάλο κεφάλαιο και
ληστεύετε µε τους φόρους, µε όλη την πολιτική σας τους αυτοαπασχολούµενους και βέβαια από την άλλη δίνετε φορολογικά
προνόµια και άλλα στις πολυεθνικές.
Μειώνετε τις µέρες στα πανηγύρια και στα παζάρια και έτσι
ισχυρίζεστε ότι βάζετε τάξη. Λέτε µετά ότι αυξάνετε τις µέρες.
Αυξάνετε τις µέρες σε σχέση µε αυτό που προτείνατε. Από επτά
να πάνε τρεις και τώρα λέτε να πάµε στις πέντε. Τι σηµαίνει αυτό;
Από εκατόν τριάντα µέρες που ήταν να δουλέψει λιγότερο ένας
πλανόδιος, του λέτε ότι εντάξει, δεν θα είναι εκατόν τριάντα, θα
είναι εκατό αυτές οι µέρες που θα αφαιρεθούν από το λαϊκό σας
εισόδηµα, από αυτό το µεροκάµατο που βγάζουν µε πολύ κόπο.
Λέτε ότι θέλετε να βάλετε τάξη µε τα παζάρια, ότι προστατεύετε το περιβάλλον, τον τουρισµό και άλλα τέτοια φαιδρά για
να δικαιολογήσετε τις επιλογές που κάνατε και να καταστρέψετε
όλους αυτούς πλέον που έχουν αποµείνει στο πλανόδιο εµπόριο.
Για τις λαϊκές αγορές ισχυρίζεστε ότι µε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου στηρίζετε τους παραγωγούς, γιατί η Κυβέρνησή σας
θέλει να ενισχύσει το παραγωγικό πρότυπο ανάπτυξης και όχι το
καταναλωτικό. Έτσι αποφασίσατε στις λαϊκές να είναι χωριστά
οι παραγωγοί από τους επαγγελµατίες. Λέτε ότι αυτό θα βοηθήσει τους καταναλωτές να ξέρουν και µάλιστα το λέτε, κύριε
Υπουργέ, και εσείς ότι δικαιούνται να ξέρουν. Δεν έχουν σήµερα
καρτελάκι οι παραγωγοί που λέει «παραγωγός» και άλλος που
λέει «επαγγελµατίας»; Δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές, αναλφάβητοι είναι;
Λέτε, επίσης, ότι οι επαγγελµατίες έχουν επιβάλει τους δικούς
τους όρους στις λαϊκές αγορές. Υποχρεώνουν, λέει ο κ. Σκορδάς, τους παραγωγούς που πάνε το πρωί να συµµορφώνονται
µε τους όρους που τους επιβάλλουν οι επαγγελµατίες, αλλιώς
δεν θα βρουν πάγκο. Μα, είναι δυνατό; Τι είναι αυτά που λέτε;
Γι’ αυτό λέτε ότι διαµαρτύρονται οι επαγγελµατίες. Αυτό αποτελεί µία ανυπόστατη κατηγορία για τους επαγγελµατίες πωλητές.
Αν έχετε τέτοια καταγγελία, οφείλετε να πείτε στον ελληνικό λαό,
τι κάνατε για να σταµατήσετε αυτήν την Κόζα Νόστρα των λαϊκών
αγορών, όπως το υπονοείτε.
Λέτε, επίσης, για να δικαιολογήσετε το διαχωρισµό, ότι κάποιοι
παραγωγοί βαφτίζουν τα προϊόντα τους ως παραγωγικά και αθέµιτα ανταγωνίζονται τους άλλους. Και εδώ σκορπάτε τη λάσπη
σας και δεν µας λέτε πόσους τέτοιους πιάσατε και πόσους τιµωρήσατε. Οι «νονοί», κύριε Υπουργέ, είναι πολύ γνωστοί σε εσάς,
αυτοί που βαφτίζουν τα προϊόντα ελληνικά ή αλλιώς, αλλά εκεί
δεν κάνετε απολύτως τίποτα, γιατί είναι πολύ µεγάλοι αυτοί οι
«νονοί».
Οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν θέλουν να είναι όλοι µαζί, θέλουν να
εναλλάσσονται µε επαγγελµατίες. Δεν τους θεωρούν ανταγωνιστές, είναι όλοι τους µεροκαµατιάρηδες δίπλα-δίπλα για πολλά
χρόνια. Πολλοί έχουν αναπτύξει δυνατές σχέσεις φιλίας και ίσως
έχουν συγγενέψει κιόλας.
Λέτε, επίσης, για τη θέση που έχει ο καθένας ότι υπάρχουν
πολλά αιτήµατα για βελτίωση θέσεων. Και µάλιστα συκοφαντείτε
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το ΚΚΕ, λέγοντας ότι στο Υπουργείο σας όλα τα κόµµατα έχουν
παρέµβει για ικανοποίηση αιτηµάτων παραγωγών ή επαγγελµατιών για αλλαγή θέσης.
Κύριε Υπουργέ, εµείς ό,τι κάνουµε το κάνουµε φανερά. Και αν
έχετε µια τέτοια καταγγελία, οφείλετε να την πείτε εδώ, αλλιώς
πρέπει να το πάρετε πίσω αυτό που είπατε, αν δεν έχετε κάτι
συγκεκριµένο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το είπε ο κύριος Υπουργός αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το είπε ο κ. Σκορδάς.
Προβάλλουµε µε τους αγώνες µας τα δίκαια αιτήµατα του
λαού µας, των εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων. Εδώ φέρνουµε προτάσεις νόµου, που απαντούν στις αγωνίες τους, στα
µεγάλα αδιέξοδα, που ανακουφίζουν τους ανέργους, που ανακουφίζουν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, προτάσεις που απορρίπτονται από τη συγκυβέρνηση, αλλά και από την Αντιπολίτευση. Και βέβαια, αυτή µε τη σιωπή της, πιστεύουµε ότι στηρίζει
µία τέτοια προοπτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, για να τελειώνουµε αυτό το σχέδιο νόµου δεν
είναι υπέρ των παραγωγών, δεν είναι υπέρ των επαγγελµατιών
στις λαϊκές, δεν είναι υπέρ των υπαίθριων µικροπωλητών, δεν
είναι υπέρ των καταναλωτών. Σε λίγο θα κληθούν να πληρώσουν
πολύ ακριβά τις τιµές των µεταλλαγµένων προϊόντων, των ληγµένων προϊόντων, που δώσατε τη δυνατότητα στα σουπερµάρκετ να τα πουλάνε πολύ φθηνά και θα είναι στο έλεος των
µεγάλων πολυεθνικών των τροφίµων, των µεγαλέµπορων, των
µεγαλοπαραγωγών κ.λπ..
Γι’ αυτό εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι προσπαθήσατε να πείσετε, αλλά νοµίζω ότι άλλα αποτελέσµατα φέρατε µε την τοποθέτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αναγνωστάκης για µία παρέµβαση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν κάποιος νιώθει έκπληξη, να είστε απόλυτα
βέβαιος ότι δεν είναι ούτε η Αντιπολίτευση, Ελάσσονα και Μείζονα, αλλά ούτε και τα κόµµατα τα οποία στηρίζουν τη δικοµµατική Κυβέρνηση. Έκπληξη και µάλιστα τεραστίων διαστάσεων
νιώθουν οι Έλληνες πολίτες, όταν ακούν τοποθετήσεις σαν την
προηγούµενη, σαν τη δική σας.
Και εξηγούµαι, κύριε Υπουργέ: άραγε, ποιοι είχαν την τύχη της
χώρας στα χέρια τους τόσες δεκαετίες και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για ό,τι σήµερα προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε ως ελληνική κοινωνία; Εµείς είµαστε µε το χθες και εσείς είστε µε την
Ελλάδα του αύριο, εσείς που είστε πρωταγωνιστής –όχι προσωπικά, αλλά ως µέλος- κυβερνήσεων που διαχειρίστηκαν τα πράγµατα της χώρας;
Ναι, νιώθουν έκπληξη µεγάλων διαστάσεων οι Έλληνες πολίτες, όταν ακούν αυτά που ακούν από εσάς, κύριε Υπουργέ. Νιώθουν έκπληξη, γιατί βλέπουν τις τιµές όχι να µειώνονται, αλλά
συνεχώς να αυξάνονται και το Υπουργείο Ανάπτυξης να ποιεί,
κοινώς, την νήσσαν.
Κύριε Υπουργέ, ναι, νιώθουν έκπληξη οι Έλληνες πολίτες, γιατί
δεν είχατε το θάρρος στην πρόκληση τόσο της Δηµοκρατικής
Αριστεράς αλλά και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να
απαντήσετε µε ονόµατα στην καταγγελία δήθεν που έκανε ο πολιτικά υφιστάµενός σας, ο κ. Σκορδάς, απευθυνόµενος µάλιστα
στο Κοινοβούλιο, µη έχοντας τη βουλευτική ιδιότητα.
Δηλαδή, αφήνει τη λάσπη στον ανεµιστήρα, καταγγέλλει για
δήθεν παρεµβάσεις όλα τα κόµµατα και δεν νιώσατε την ανάγκη,
κύριε Υπουργέ, σεις, που φέρετε την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού, να αποκαταστήσετε την τιµή και την υπόληψη των Βουλευτών που συµµετέχουν σήµερα σε µια διαδικασία, για να συµβάλλουν, ακόµα και µε την κριτική τους, σε µια προσπάθεια που
κάνει η Κυβέρνηση! Αυτό είναι έκπληξη, κύριε Υπουργέ.
Τέλος, για να µην µακρηγορώ, νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι
εµείς δεν είµαστε ούτε µε τον «χωροφύλαξ» ούτε µε τον «αστυφύλαξ», αλλά κάθε φορά, όταν έρχεται ζήτηµα στην Ολοµέλεια,
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έχουµε το θάρρος, έχουµε την παρρησία, την τόλµη να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους.
Σεις σήµερα ήσασταν υποκριτής και Φαρισαίος, κύριε Υπουργέ, που υπεραµυνθήκατε του στεγασµένου εµπορίου, όταν µε τη
φορολογική επιδροµή το έχετε σχεδόν εξαφανίσει. Αυτό είναι
υποκρισία, κύριε Υπουργέ. Και αυτοί νιώθουν έκπληξη, όταν σας
ακούν, όταν βλέπουν τις µικρές επιχειρήσεις να κλείνουν η µία
πίσω από την άλλη, όταν βάζει λουκέτο το ένα µαγαζί πίσω από
το άλλο και έρχεστε εδώ να γίνετε τιµητής µιας τέτοιας θλιβερής
πραγµατικότητας, αντιστρέφοντας το είδωλο.
Η πραγµατικότητα, όµως, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς είναι για
εσάς ο αδιάψευστος µάρτυρας µιας προσπάθειας να ωραιοποιήσετε και να εξωραΐσετε µια τραγική κατάσταση που βιώνει η ελληνική κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς ήταν δυσάρεστη η έκπληξη που
ένιωσαν από εσάς οι Έλληνες πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κοδέλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
εξαιρετικά σύντοµος.
Παίρνω τον λόγο, κυρίως, επειδή αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι στο θέµα της ανώνυµης καταγγελίας που έκανε ο κ.
Σκορδάς για Βουλευτές, υποτίθεται, από όλα τα κόµµατα, οι
οποίοι ενοχλούσαν το Υπουργείο για να βοηθηθούν άνθρωποι
δικοί τους –υποθέτω- στις λαϊκές αγορές.
Πρώτον, θέλω και εγώ µε τη σειρά µου να καταγγείλω τη συγκεκριµένη τακτική. Όχι ότι αµφιβάλλω ή αµφισβητώ ότι αυτό γίνεται, δηλαδή ότι υπάρχουν γενικά Βουλευτές οι οποίοι λειτουργούν µε αυτόν τον τρόπο, αλλά θέλω να καταγγείλω το γεγονός
ότι έβαλε σε ένα τσουβάλι όλα τα κόµµατα και δεν αναφέρθηκε
σε πρόσωπα, µε αποτέλεσµα όλοι πλέον να πρέπει να πούµε ότι
εµείς οι ίδιοι προσωπικά, αλλά και τα κόµµατά µας δεν έχουµε
καµµία σχέση µε αυτές τις πρακτικές. Και άλλα κόµµατα είναι
αυτά, τα οποία τις είχαν κάνει καθεστώς εδώ και πολλά χρόνια
στη χώρα.
Νοµίζω ότι για το πελατειακό σύστηµα έχετε πάρα πολλά να
πείτε. Εµείς έχουµε ελάχιστα να πούµε γι’ αυτό και να σας βοηθήσουµε. Με αυτήν την έννοια, µπορεί να ήταν προσβλητικό,
αλλά δεν ξαφνιάστηκα.
Θα ήθελα, επίσης, ο κ. Σκορδάς, εφόσον ξέρει τέτοιες λεπτοµέρειες γι’ αυτά τα ζητήµατα, µε αφορµή αυτήν τη συζήτηση να
ανοίξει το στόµα του και να µας πει τις αλήθειες που ξέρει.
Πέρα από τους Βουλευτές, να µας πει επίσης και το εξής: εφόσον υπήρχαν Βουλευτές που έπαιρναν µέχρι χθες τηλέφωνα και
ζητούσαν εξυπηρετήσεις, σήµαινε ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι
υλοποιούσαν, διεκπεραίωναν αυτά τα αιτήµατα. Εποµένως επειδή είναι και µες στο Υπουργείο, να µας πει ποιοι είναι αυτοί οι
οποίοι πραγµατικά προωθούσαν αυτά τα αιτήµατα και είχε δηµιουργηθεί µια φάµπρικα πελατειακών και κοµµατικών σχέσεων, η
οποία είναι εις βάρος της διαφάνειας, που όλοι λέµε ότι θέλουµε,
αλλά τελικά αυτήν τη φορά εγώ θα αµφισβητήσω αν πράγµατι
τη θέλουµε ή όχι.
Τελειώνοντας -γιατί τα υπόλοιπα τα είπαµε και στην επιτροπή,
τα είπα στην πρωτοµιλία µου και θα τα πούµε και τη Δευτέρα
στην κατ’ άρθρον συζήτηση- κύριε Υπουργέ, αν υπονοούσατε
εµάς ότι επιφυλαχθήκαµε στην επιτροπή και αλλάξαµε γνώµη
στην Ολοµέλεια, µάλλον κάνετε µεγάλο λάθος. Λείπατε σε κάποιες συνεδριάσεις και κάποιες στιγµές και ενδεχοµένως δεν
διαβάσατε και τα Πρακτικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάχθηκε στην πρώτη µόνο συνεδρίαση, για να
ακούσει τους φορείς, για να σχηµατίσουµε µια πιο ολοκληρωµένη άποψη για τις επιπτώσεις που θα έχει το νοµοσχέδιο αυτό
και οι διατάξεις του στο θέµα των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εµπορίου. Και στην κατ’ άρθρον συζήτηση και στη δεύτερη
ανάγνωση επαναλάβαµε ότι είµαστε κατά επί της αρχής του νοµοσχεδίου, αλλά αυτό δεν µπορούσε να αλλάξει φυσικά την
άποψη που είχαµε διατυπώσει στην πρώτη συνεδρίαση, αλλά το
είπαµε ειδικά στη δεύτερη ανάγνωση, για να καταγραφεί και στα
Πρακτικά, ότι ναι µεν έρχεται εδώ µε το «επιφυλάσσοµαι από
πλευράς ΣΥΡΙΖΑ», αλλά η τοποθέτησή µας είναι σαφής, είµαστε
κατά του νοµοσχεδίου, γιατί οι επιπτώσεις του θα είναι σηµαντι-
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κές και αρνητικές στον τοµέα των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εµπορίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Κασσής έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Μέσα από τη συζήτηση προέκυψαν αρκετά
προβλήµατα. Η πλευρά της Αντιπολίτευσης λέει «µην πειράζετε
τίποτα, όλα έχουν καλώς, αφήστε τα όπως είναι». Εµείς και στην
επιτροπή είπαµε, και σήµερα, ότι υπήρχαν προβλήµατα και θα
έπρεπε αυτά να διευθετηθούν, υπήρχε πολυνοµία σε πάρα
πολλά θέµατα που έχουν να κάνουν µε το υπαίθριο εµπόριο και
µε τις λαϊκές αγορές.
Εν τέλει, να συµφωνήσουµε: υπάρχουν προβλήµατα που πρέπει να λυθούν; Δεν µπορείτε να µας κατηγορείτε ότι αναλαµβάνοντας µια πρωτοβουλία ως Κυβέρνηση πάµε να αλλάξουµε, για
να εξυπηρετήσουµε τα µεγάλα συµφέροντα. Νοµίζω ότι µέσα
από τη διαδικασία και µέσα από το νοµοσχέδιο πρέπει να εξυπηρετηθούν πρώτα οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Και οι έµποροι, που µπαίνουν ενδιάµεσα, και αυτοί πρέπει να ελεγχθούν. Το
είπα και το πιστεύουµε ότι τα προβλήµατα αυτά ήταν υπαρκτά,
τα γνωρίζετε και δεν ξέρω για ποιον λόγο διαφωνείτε σε αυτόν
τον βαθµό.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα βάλουµε τις µέρες των παζαριών σε
παζάρι εδώ στη Βουλή. Ως ΠΑΣΟΚ καταθέσαµε µία συγκεκριµένη πρόταση, στην οποία πιστεύω ότι συµφωνήσαµε: έως πέντε
ηµέρες για τις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις, έως επτά για
τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και έως δεκαπέντε για τις
χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και αυτό µε απόφαση
δηµοτικού συµβουλίου, προκειµένου ο δήµαρχος και το δηµοτικό
συµβούλιο να είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος -αν θέλετε- και αυτός
που είναι κοντά στην κοινωνία.
Γιατί από τη µία πλευρά, από την Αντιπολίτευση, ακούγεται
«ποιος θα το κάνει;». Ο δήµος θα το κάνει, είναι ευθύνη του δηµάρχου να δει εάν και πόσες µέρες πρέπει να είναι αυτές οι εκδηλώσεις.
Όσον αφορά την κατάργηση και µεταφορά αρµοδιοτήτων των
Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα το
επαναλάβω να δοθούν αρµοδιότητες στην περιφέρεια, αν θέλουµε πραγµατικά να αποκεντρώσουµε υπηρεσίες και να εκχωρήσουµε αρµοδιότητες στην αιρετή περιφέρεια. Νοµίζω ότι
είµαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις τροπολογίες, θα τα πούµε τη Δευτέρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλει κάποιος άλλος να λάβει τον λόγο; Δεν βλέπω να
υπάρχει κανένας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 13ης Μαρτίου, Τρίτης 18ης Μαρτίου και της Τετάρτης 26ης
Μαρτίου 2014 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Πέµπτης 13ης Μαρτίου 2014, της Τρίτης 18ης Μαρτίου
2014 και της Τετάρτης 26ης Μαρτίου 2014 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.35’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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νέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος», σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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