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Αθήνα, σήµερα στις 26 Ιουνίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.48’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ Σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 25-6-2014
εξουσιοδότηση του Τµήµατος (Α’ σύνθεση) επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Ε’ συνεδριάσεώς του, της
Τετάρτης 25 Ιουνίου 2014, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο
του σχεδίου νόµου: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
– Βιώσιµη Ανάπτυξη»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτή Μαγνησίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών
221) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων
κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών επισηµαίνει την
αναγκαιότητα στη συνέχιση της χρηµατοδότησης των Κέντρων
Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και παραθέτει προτάσεις
για την οµαλή συνέχιση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών
222) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών επισηµαίνει την αναγκαιότητα στη συνέχιση της χρηµατοδότησης των
κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών για την οµαλή συνέχιση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
223) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισηµαίνει ότι δεν έχουν
λάβει ξίφος οι αξιωµατικοί της ΕΛΑΣ κατά τα τελευταία έτη.
Παιδείας και Θρησκευµάτων

224) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία για τα Δικαιώµατα του Αυτιστικού Φάσµατος παραθέτει προτάσεις επί
των νοµοθετικών διακρίσεων του νοµοσχεδίου ειδικής εκπαίδευσης που προωθείται και αιτείται την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µαθητών µε αυτισµό.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
225) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οµάδα διοικητικών υπαλλήλων
µονίµων και αορίστου χρόνου ΔΕ κλάδου προσωπικού Η/Υ του
Πανεπιστηµίου Πατρών αιτείται την προκήρυξη ενδοϊδρυµατικής
κινητικότητας σταµατώντας την εργασιακή οµηρία, ώστε όταν
λήξει ο χρόνος της διαθεσιµότητάς τους να µην οδηγηθούν όλοι
σε απόλυση.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
226) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την επίλυση ζητήµατος σχετικά µε την
«άδεια άνευ αποδοχών και άδεια ανατροφής τέκνου», επισηµαίνοντας την ιδιαίτερη φύση του λειτουργήµατός τους.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
227) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την επίλυση ζητήµατος σχετικά
µε την «άδεια άνευ αποδοχών και άδεια ανατροφής τέκνου», επισηµαίνοντας την ιδιαίτερη φύση του λειτουργήµατός τους.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
228) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας-Θράκης αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος τους σχετικά µε τον ν.
4264/2014.
Εσωτερικών
229) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βαρσαµάς Συµεώνογλου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για προσωπική του υπόθεση που
αφορά παράτυπη απόφαση του Δηµάρχου Νάξου, όπου καλείται
σε παραίτηση από τη θέση από Προέδρου της Δηµοτικής Κοινότητας Νάξου.
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
230) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Χειριστών του
Νοµού Πέλλας αιτείται την επάνδρωση του Τεχνικού Τµήµατος
της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, προκειµένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος των επιχειρήσεων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
231) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενώσεων
Συλλόγων Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Αττικής εκφράζει τη
διαµαρτυρία της για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών
µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε έξι δηµοτικά σχολεία του Δήµου Περιστερίου.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
232) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης εκφράζει τη δυσαρέσκειά
της σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και προτείνονται διαρθρωτικά µέτρα για
την επίλυσή τους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
233) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) αιτείται την παράταση της χορήγησης των αναπηρικών συντάξεων µε ρυθµιστικές διατάξεις
τροπολογίας, έως ότου εξοµαλυνθεί το σύστηµα των ΚΕΠΑ.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
234) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Ιωαννίνων αιτείται τον εφοδιασµό της οµάδας
«ΔΙΑΣ» µε νέα κράνη.
Επικρατείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εξωτερικών
235) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τη δίκη για τις
µίζες κατά την προµήθεια των TOR-M1.
Υγείας
236) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Σερρών αιτείται τη στελέχωση του Τµήµατος Χηµειοθεραπείας του
Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών µε ογκολόγο -παθολόγο και τη συνέχιση της άτυπης λειτουργίας του.
Εθνικής Άµυνας
237) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
εκφράζει τη δυσαρέσκειά της στην
εφαρµογή του ν. 4046/2012 και ειδικά στο πρώτο άρθρο, που
αφορά τη «Μείωση εργοδοτικού κόστους και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας».
Τουρισµού
238) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαµατικών Πηγών και των Λουτροπόλεων Ελλάδας αιτείται την
αναγνώριση των ιαµατικών πηγών και τη συµµετοχή του συλλόγου στην Επιτροπή Προστασίας των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων.
Υγείας
239) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κιµώλου καταγγέλλει την
έλλειψη γιατρού στην Κίµωλο.
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

γής, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
240) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά το νοµοσχέδιο
για τη ρύθµιση του ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ και προβλέπει νέο
κούρεµα κατά 30% στις τιµές παραγωγών ενέργειας σε φωτοβολταϊκά πάρκα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
241) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Βόλου
αιτείται τη συµπερίληψη του δήµου του στην πιλοτική εφαρµογή
του µέτρου διασφάλισης του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, δεδοµένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονοµικής κατάστασης
του Νοµού Μαγνησίας.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
242) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την απόσπαση
από τη ΓΓΠΣ, προκειµένου να προχωρήσουν στη διασταύρωση
στοιχείων που τους έχουν αποστείλει οι τράπεζες µε όλους τους
καταθέτες της δωδεκαετίας 2000-2012.
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
243) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών επισηµαίνει
την αναγκαιότητα στη συνέχιση της χρηµατοδότησης των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και παραθέτει προτάσεις για την οµαλή συνέχιση του προγράµµατος «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
244) Η Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών επισηµαίνει την αναγκαιότητα στη συνέχιση της χρηµατοδότησης και
κατ’ επέκταση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Επικρατείας
245) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά την επ’ αόριστον
αναβολή στη δίκη για το σκάνδαλο της «ENERGY-HELLAS
POWER».
Παιδείας και Θρησκευµάτων
246) Οι Βουλευτές Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, Β’
Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ και Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών ως
υποψήφιοι εισακτέοι φέτος στα ΑΕΙ και ΤΕΙ αιτούνται να προσµετράται ο βαθµός του απολυτηρίου για την πρόσβαση στα ιδρύµατα, χωρίς χρονικούς περιορισµούς, εφόσον το σύστηµα και ο
τρόπος εισαγωγής δεν έχει αλλάξει.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
247) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Οργανισµού Λιµένος Βόλου αιτείται την καταβολή του επιδόµατος
ανθυγιεινής-επικίνδυνης εργασίας για το έτος 2013 στους εργαζοµένους του και παραθέτει τις προτάσεις του, που αφορούν το
σκεπτικό καθορισµού των δικαιούχων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
248) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΚΟΥΡΑΚΗΣ, Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ, Τρικάλων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙ-
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ΤΣΕΛΗ και Β’ Πειραιώς κ. ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Φοιτώντων και
Αποφοίτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας καταγγέλλει την
αδικαιολόγητη παράταση του διδακτικού έτους και τα προβλήµατα που προκαλεί στους φοιτώντες.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
249) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου αιτείται τη
συµπερίληψη του δήµου του στην πιλοτική εφαρµογή του µέτρου διασφάλισης του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, δεδοµένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονοµικής κατάστασης του
Νοµού Μαγνησίας.
Υγείας
250) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα τεράστια προβλήµατα που έχουν προκύψει στα αγροτικά ιατρεία της ευρύτερης περιοχής του Δήµου Αρχαίας Ολυµπίας λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών
251) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Νάντσου Θεοδώρα αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά το νοµοσχέδιο για τον αιγιαλό
και την παραλία.
Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
252) Οι Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Δεσκάτης διαµαρτύρεται για την άσκηση «ΚΑΜΠΕΡΟΣ», η οποία περιλαµβάνει
εκτέλεση βολών µε πραγµατικά πυροµαχικά στο πεδίο βολής
Κρανιά.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
253) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Κουµάνταρος
επισηµαίνει το σοβαρό θέµα που έχει προκύψει µε τις απολύσεις
των εκπαιδευτικών.
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
254) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απροειδοποίητη τάση ανάληψης από καταθετικούς λογαριασµούς
πελατών στις τράπεζες.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
255) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κύθνου αιτείται την ενίσχυση της πυροπροστασίας του νησιού, εν όψει της θερινής
περιόδου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
256) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του Νοµού Αττικής και Εργαζοµένων
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχανίας Ελλάδος και των Σωµατείων Ναυπηγοξυλουργών και Ηλεκτρολόγων Πλοίων καταγγέλλουν τις σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας στη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και την εκτεταµένη ανασφάλιστη,
«µαύρη» εργασία.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
257) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου καλεί
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τις αρµόδιες αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να σταµατήσει η υποβάθµιση της σιδηροδροµικής γραµµής Βόλου-Λάρισας.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
258) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Αθηνών αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη δήλωση του
Προέδρου του ΕΕΑ κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
259) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας αιτείται την επαναλειτουργία του τµήµατος του
Νοµού Λάρισας.
Τουρισµού
260) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαµατικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας αιτείται την αναγνώριση των ιαµατικών πηγών και τη συµµετοχή του συλλόγου στην
Επιτροπή Προστασίας των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών
261) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γραφείο Τύπου του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά τη ρύθµιση της υποχρεωτικής συνδροµής των επιχειρήσεων προς τα επιµελητήρια, υιοθετώντας πλήρως τα επιχειρήµατα των επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών.
Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
262) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά αιτείται την επαναφορά του πλαφόν στη συνταγογράφηση των
φαρµάκων, παρά την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης.
Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
263) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε καυτά
προβλήµατα που αφορούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Επικρατείας
264) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις δεσµεύσεις που δεν τήρησε ο Πρωθυπουργός.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
265) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών αιτείται την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας αναφορικά µε την τροπολογία 1435/47/30-4-2014.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών
266) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη σκέψη
του Ερντογάν να προσευχηθεί µε Ισλαµιστές ηγέτες στην επέτειο
της Άλωσης στις 29 Μαΐου.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Τουρισµού
267) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην υπογραφή κοινής υπουργικής αποφάσεως προς χάριν της εταιρείας
«DOLPHIN» συµφερόντων κ. Καµπουρίδη.
Επικρατείας, Εξωτερικών
268) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επέτειο του ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν µετά από δέκα χρόνια.
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Εξωτερικών
269) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην τουρκική πρόκληση στη Γαύδο.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών
270) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ζηµιωθέντων από την
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά την
ερώτηση µε τις εξελίξεις στο θέµα της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ».
Υγείας
271) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Άλκηστης Μπόζοβιτς εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την πρόθεση ακύρωσης σοβαρών
δικαιωµάτων των παιδιών µε αυτισµό στο νοµοσχέδιο που έχει
τεθεί σε διαβούλευση σχετικά µε την Ειδική Αγωγή.
Υγείας
272) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φώτης Σπυράτος αιτείται την
απόσυρση άρθρου σχεδίου νόµου που αφορά την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και ζητά να αναλάβουν δράσεις για την δηµοκρατική λειτουργία και ανάπτυξη του φορέα τους όλα τα
κόµµατα.
Υγείας
273) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας αιτείται
την επικύρωση και τη στήριξη των Βουλευτών για το άρθρο 25
του νοµοσχεδίου περί µεταµοσχεύσεων, ψυχικής υγείας και υποβοηθούµενης αναπαραγωγής.
Υγείας
274) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μαρία Σπινθούρη αιτείται την
τοποθέτηση του Υπουργού σχετικά µε την απόσυρση άρθρου
του σχεδίου νόµου που αφορά την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Οικονοµικών
275) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας παραθέτει τις προτάσεις του επί του νοµοσχεδίου: «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας-δηµόσιο λογιστικό».
Υγείας
276) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Κατερίνα Ασλανίδη αιτείται
την απόσυρση άρθρου του σχεδίου νόµου που αφορά την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Υγείας
277) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μ. Κάργα αιτείται την απόσυρση άρθρου του σχεδίου νόµου που αφορά την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
278) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυµάτων Τροχαίων Δυστυχηµάτων Περιφέρειας Κρήτης «Άγιος Χριστόφορος» αιτείται την επίλυση θέµατος σχετικά
µε την ασφάλεια των οδικών συγκοινωνιών στην Κρήτη και τη νοµιµότητα των πινακίδων και διαγραµµίσεων του οδικού δικτύου
της Κρήτης.
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Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
279) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μήλου παραθέτει πρόταση για σύσταση έδρας Μεταβατικού Μονοµελούς Πρωτοδικείου στη Μήλο, το οποίο θα εξυπηρετεί πολλούς δηµότες
αλλά και τους κατοίκους των γειτονικών νησιών.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
280) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου
Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη αιτείται µε ανοικτή επιστολή
της την απάλειψη διατάξεων του σχεδίου νόµου ΥΠΕΚΑ «Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός», οι οποίες δεν εγγυώνται
την ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.
Οικονοµικών
281) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Νοµού
Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
του Νοµού Αττικής και Εργαζοµένων Ναυπηγοεπισκευαστικής
Βιοµηχανίας Ελλάδος και των Σωµατείων Ναυπηγοξυλουργών
και Ηλεκτρολόγων πλοίων καταγγέλλουν ότι άνεργοι υποχρεώνονται να καταβάλουν ποσά µεγαλύτερα της αποζηµίωσης που
έχουν λάβει για τη συµµετοχή τους στα σεµινάρια και επιπλέον
να πληρώσουν προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος, ενώ
απαιτούν να δοθεί άµεση λύση.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
282) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δάσκαλος Γιώργος
διαµαρτύρεται για τη διακοπή φυσικού αερίου και τη µήνυση εις
βάρος του από την «Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης
Α.Ε.» και αιτείται διακανονισµό µε βάση την οικονοµική του κατάσταση, ώστε να µπορέσει να εξοφλήσει την οφειλή του.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Παιδείας και Θρησκευµάτων
283) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Γούλας
Παναγιώτης παραθέτει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε την κατανοµή υπαλλήλων ΑΕΙ που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών
284) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης επισηµαίνει την αναγκαιότητα
στη συνέχιση της χρηµατοδότησης των κέντρων δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών για την οµαλή συνέχιση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».
Εσωτερικών
285) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Υποστήριξης Διεµφυλικών παραθέτει την πρόταση του ΣΥΔ επί της διαβούλευσης
σχεδίου νόµου για την προσαρµογή των διατάξεων του ν.
344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων «αναγκαιότητα η νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».
Επικρατείας, Οικονοµικών, Εξωτερικών
286) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά την αυτοχειρία
µικροοµολογιούχου.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
287) Η Βουλευτής Κιλκίς κ. ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι των χωριών Λιµνότοπου, Άσπρου και Αξιοχωρίου του Νοµού Κιλκίς καλούν τις αρµόδιες αρχές να αποκαταστήσουν τη δηµόσια υπεραστική
συγκοινωνία των εν λόγω χωριών, η οποία διεκόπη εδώ και τέσσερα χρόνια.
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Επικρατείας, Εξωτερικών
288) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον επικείµενο ανασχηµατισµό µετά τις εκλογές.
Οικονοµικών
289) Οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
και Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κυµίνων
Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της
επιστροφής του ΦΠΑ των αγροτών ειδικού καθεστώτος, που δικαιούνται να λάβουν για την παραγωγή του 2012 και αιτούνται
την άµεση καταβολή της.
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
290) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο η Δηµοτική Αρχή επεµβαίνει σε ξεχασµένα σηµεία του Αιγίου.
Υγείας
291) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο την ώρα
που η Κυβέρνηση κλείνει το Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος,
οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία της Πάτρας έκαναν κατάληψη
διαµαρτυρίας.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
292) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο οι µπάρες
του ΟΣΕ στην περιοχή της Παραλίας Πατρών έχουν υποστεί
πλήρη καταστροφή.
Υγείας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
293) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δηµοσιότητα που έδωσε η διεθνής ιατρική και ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και η οποία περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων ανθρωπιστικές ιστορίες.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
294) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στα
ΕΛΤΑ Νοµών Φθιώτιδας-Ευρυτανίας εκφράζει τη διαµαρτυρία
του σχετικά µε την έλλειψη αξιοκρατικής διαδικασίας στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού των στελεχών-πτυχιούχων
στα ΕΛΤΑ του Νοµού Φθιώτιδας.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
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295) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων της
Αχαϊκής Τράπεζας ΣΥΝΠΕ επισηµαίνει δηµοσίευµα σε εφηµερίδα
που αφορά την πρόσληψη υπαλλήλων στην Εθνική Τράπεζα και
παραθέτει επιστολή του που αφορά την απορρόφηση των µελών
του σε αυτήν.
Οικονοµικών
296) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μούξιος Σπυρίδωνας εκφράζει την απόγνωσή του εξαιτίας των συνεχόµενων περικοπών των
µισθών και των επιδοµάτων, καθώς και τη συνεχόµενη φορολόγηση πάντων.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
297) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διαµαρτύρεται για την προσθήκη τροπολογίας 1424/41, σχετικά µε τις ρυθµίσεις εποπτείας των ιδιωτικών
σχολείων στο σχέδιο νόµου που αφορά την άσκηση εµπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος.
Υγείας
298) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ταλαιπωρία των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ, που θα πρέπει να
πληρώνουν τις εξετάσεις τους, λόγω της επίσχεσης εργασίας
στα διαγνωστικά κέντρα.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
299) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας εκφράζει τη διαφωνία του στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» που έχει τεθεί για ψήφιση στη Βουλή.
Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων
300) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βάρσος Αλέξανδρος διαµαρτύρεται για την οικονοµική κακοδιαχείριση στο ΤΕΙ Χαλκίδας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 6980/14-03-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γκιόκα Ιωάννη, Κατσώτη Χρήστου, Κωνσταντινίδη Θεοδοσίου, Λαµπρούλη Γεωργίου και Μανωλάκου Διαµάντως δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 83646/ΙΗ ΕΞ/28-05-2014 έγγραφο από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 7455/02-04-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Στύλιου Γεωργίου, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Τσουµάνη Δηµητρίου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Σκρέκα Κωνσταντίνου,
Καρασµάνη Γεωργίου, Μαρίνου Ανδρέα, Καλογιάννη Σταύρου,
Μάνη-Παπαδηµητρίου Άννας, Βλαχογιάννη Ηλία, Νταβλούρου
Αθανασίου, Σταµενίτη Διονυσίου, Κόνσολα Εµµανουήλ, Βεσυρό-

«
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πουλου Απόστολου, Πασχαλίδη Ιωάννη, Κυριαζίδη Δηµητρίου,
Βλάχου Γεωργίου, Μανδρέκα Ασπασίας και Κουτσογιαννακόπουλου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 83644/ΙΗ ΕΞ/28-052014 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η
ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 7748/14-04-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 764/28-05-2014 έγ-

«

271

γραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 7845/28-04-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Τριανταφύλλου Μαρίας, Βαρεµένου Γεωργίου, Στρατούλη Δηµητρίου και Κουρουµπλή Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’

«

273

αριθµ. 83640/ΙΗ ΕΞ/28-05-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 7894/29-04-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 83629/ΙΗ

«
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ΕΞ/28-05-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 7974/02-05-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 314/28-05-2014
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έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 8105/08-05-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 322/28-05-

2014 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 26 IOYΝIΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα ζητήσουµε συγγνώµη από τον καθηγητή κ. Κρεµαστινό,
αλλά θα ξεκινήσουµε µε την έκτη µε αριθµό 21/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το «νοικοκύρεµα», την τήρηση της νοµιµότητας και την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της λιµνοθάλασσας ΜεσολογγίουΑιτωλικού.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για τη διευκόλυνση.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι εύκολο να λέει κάποιος ότι στον τόπο
του πολλά πράγµατα δεν έγιναν όπως πρέπει. Δεν είναι εύκολο
επίσης να λέει ότι υπάρχουν πολύ µεγάλες ευθύνες για αυτό. Δεν
είναι ευχάριστο να κάνει µία ερώτηση που ξέρει, όπως λέµε, ότι
«σπάει αυγά».
Πρέπει όµως κάποια στιγµή να γίνουµε δυσάρεστοι. Πρέπει
κάποια στιγµή να επιβραβεύσουµε τη νοµιµότητα και να πατάξουµε την παρανοµία. Με τον ν. 2971, τον νόµο περί αιγιαλού και
παραλίας, όπως ξέρουµε όλοι, έγινε µια µεγάλη προσπάθεια να
καθοριστεί ο αιγιαλός σε µια χώρα που ξέρουµε ότι έχει ουσιαστικά χιλιάδες χιλιόµετρα ακτογραµµής.
Ήταν µια πραγµατική µεταρρύθµιση. Στην προσπάθεια αυτή,
που ήταν προφανώς κάτι παραπάνω από αναγκαία, οι αρρυθµίες
που παρουσιάστηκαν ελλείψει Κτηµατολογίου –που το βρίσκουµε παντού µπροστά µας- αλλά και ελλείψει πολιτικής βούλησης για τη τήρηση της νοµιµότητας σε κεντρικό και τοπικό
επίπεδο, ήταν πάρα πολλές και καταδικαστικές ουσιαστικά για
την εξέλιξη και ανάπτυξη του εκάστοτε τόπου. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού.
Και ενώ σήµερα πια, στο πλαίσιο της θαλάσσιας πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της στρατηγικής γαλάζιας ανάπτυξης, που
όλοι λένε ότι είναι ουσιαστικά το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσσεται η αποτελεσµατική και βιώσιµη διαχείριση των
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, σε µια χώρα, όπως η Ελλάδα που
έχει τόσα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, δυστυχώς δεν το
βάζουµε ως κεντρική προτεραιότητα όλων των πολιτικών µας
δράσεων.
Στο παραλιακό µέτωπο της λιµνοθάλασσας, λοιπόν -για να
φτάσω στην ερώτηση- µιας περιοχής που προστατεύεται από
συνθήκες Ramsar, µε προεδρικό διάταγµα Natura και έγκειται
ουσιαστικά σε προστασία περιοχής «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», µιας περιοχής όπου εκκρεµεί αίτηση ένταξης στην UNESCO ως ουσιαστικά ένα κληροδότηµα ιστορικής σηµασίας, το
οποίο θα µπορούσε να αναδειχθεί σε τοπόσηµο παγκόσµιας πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς, συµβαίνουν τα παρακάτω.
Προχωρώ στις ερωτήσεις.
Πλήθος οικοπέδων µε πρόσωπο στη θάλασσα έχουν ακαθόριστο ιδιοκτησιακό καθεστώς λόγω νοµικών εκκρεµοτήτων αναφορικά µε τον καθορισµό παλιού και νέου αιγιαλού. Οι τελεσίδικες
αποφάσεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ποτέ δεν προχώρησαν
σε υλοποίηση. Δεν µιλάω για µικροαυθαιρεσίες, αλλά µιλάω για
ολόκληρες κατασκευές, οι οποίες είναι πάνω στη λιµνοθάλασσα
χωρίς κανένα είδος άδειας ή περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς άδεια, χωρίς να τηρούν
τους κανονισµούς και η περιοχή του λιµανιού σφύζει από παρανοµίες, µε τον πλειοδότη επενδυτή -έχετε τα στοιχεία, ελλείψει
χρόνου δεν σας τα διαβάζω- να έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το
2009 και από τότε να µην έχει γίνει τίποτα, µε διάφορες καταγγελίες για κατασπατάληση του δηµοσίου συµφέροντος και δηµοσίου χρήµατος.
Έρχοµαι στις ερωτήσεις. Επειδή η παρανοµία πρέπει παραδειγµατικά να παταχθεί, επειδή η αξιοποίηση των θαλάσσιων µετώπων της χώρας οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα πάντα
στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και των κανόνων περιβαλλοντικής προστασίας, επειδή η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού και το
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Δέλτα του ποταµού Αχελώου θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως
τοπόσηµα διεθνούς ενδιαφέροντος, ερωτάσθε: µε ποιο τρόπο
προτίθεστε να λύσετε το ζήτηµα του καθορισµού αιγιαλού και
των αντίστοιχων χρήσεων γης; Θα υπάρξει υπουργική απόφαση
για την περιοχή; Στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού θα
προταχθούν ήπιες και περιβαλλοντικά βιώσιµες δραστηριότητες;
Δεύτερον, µε ποιο τρόπο θα δεσµευτείτε για την τήρηση της
νοµιµότητας; Πότε θα εκτελεστούν οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων στο ευαίσθητο αυτό οικοσύστηµα; Προτίθεστε να γίνει διεθνής διαγωνισµός για να µπορέσει να αναδειχθεί το µέτωπο;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Άκουσα µε πολλή προσοχή τη συνάδελφο κ. Φούντα. Αποδέχοµαι τον προβληµατισµό,
αλλά µαζί θα συνεργαστούµε να βρούµε και τη λύση στο πρόβληµα που υπάρχει. Ζήτησα ενηµέρωση από πολλές υπηρεσίες
και Υπουργεία να δω τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστηµα και τα
χρόνια σχετικά µε αυτά που αναφέρατε και για το θέµα του καθορισµού αιγιαλού και παραλίας.
Πράγµατι, οι διαδικασίες που προβλέπονται και είναι αρµοδιότητα της Κτηµατικής Υπηρεσίας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας
είναι χρονοβόρες, µε αποτέλεσµα στο περισσότερο κοµµάτι της
ακτογραµµής της πατρίδας µας να µην υπάρχει καθορισµένη
γραµµή αιγιαλού και παραλίας. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία από
πλευράς Υπουργείου Οικονοµικών, που έχει την αρµοδιότητα
στην παραλιακή ζώνη, να υπάρξουν όροι, προτάσεις, αλλά και
ενέργειες για να λυθεί οριστικά και γρήγορα σε όλο το µήκος
της ακτογραµµής της πατρίδας µας το θέµα της οριοθέτησης.
Σε ό,τι αφορά τα αυθαίρετα, διαβάζοντας όλη αυτήν την αλληλογραφία που πήρα για να ενηµερωθώ και εγώ όλα αυτά τα
χρόνια, βλέπω µεγάλο αριθµό αυθαιρέτων που παρουσιάζονται,
µικρό αριθµό κατεδαφίσεων, καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την
τελεσιδικία σε ό,τι αφορά τα αυθαίρετα αυτά.
Σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό, από ό,τι γνωρίζω είναι στη Β1
φάση ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασµός, ο οποίος λαµβάνει υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αιτωλικού.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, επειδή πρέπει να υπάρξει συντονισµός, αλλά και αποτελεσµατικότητα σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα που έχουν ήδη υπάρξει, αλλά και φραγµός σε οποιαδήποτε
εξέλιξή τους και από την άλλη, προστασία, αλλά και συγκεκριµένες παρεµβάσεις, αυτό που θέλω να σας πω -και το λέω από
τώρα- είναι η συνάντηση που θα προκαλέσω στο Υπουργείο παρουσία όλων των εµπλεκοµένων και από πλευράς Υπουργείου
Ναυτιλίας, από πλευράς Υπουργείου Οικονοµικών, αποκεντρωµένης διοίκησης, που έχει την ευθύνη για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, µε τη συνδροµή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και
Κατεδάφισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε να συντονίσουµε τις ενέργειές µας και
να δούµε ποιος κάνει, τι κάνει, πότε το κάνει. Ό,τι χρηµατοδότηση χρειαστεί για να παρέµβουµε σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση σε ένα τόσο σηµαντικό χώρο από την πλευρά µας θα
την παράσχουµε.
Άρα µετά από αυτές τις αναφορές θα περιµένετε σύντοµα τη
συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκα πριν, για να µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε επιτέλους αποτελεσµατικά, σε όλα τα επίπεδα
και µε όλους τους σχεδιασµούς και τους φραγµούς προστασίας
τη συγκεκριµένη περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ γι’ αυτήν την πρωτοβουλία.
Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο είχα στο µυαλό µου όταν κατέθετα
αυτήν την ερώτηση, επειδή είναι πολυδαίδαλα και το σύστηµα
που έχει δηµιουργηθεί και οι ευθύνες.
Οι αρµοδιότητες επικαλύπτονται. Χθες ψηφίστηκε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο ελπίζουµε να λυθεί µέρος όλων αυτών των
προβληµάτων, ειδικά για το χωροταξικό. Αναφέροµαι κυρίως
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στην απλοποίηση των διαδικασιών και στο πόσο γρήγορα πρέπει
να άρουµε όλα αυτά τα προβλήµατα που δεν έχουν να κάνουν
µε το Μεσολόγγι φυσικά, αλλά µε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και µε όλα αυτά τα προβλήµατα που δηµιουργούνται.
Δεν αξιοποιούνται τόποι µε τροµερά συγκριτικά πλεονεκτήµατα
που θα µπορούσαν να είναι διαµάντια για την Ελλάδα µας.
Θα ήθελα να σας προτείνω δύο πράγµατα γι’ αυτή τη συνάντηση, τα οποία ήταν και στην ερώτησή µου. Αν µπορείτε, να τα
έχετε στο µυαλό σας.
Θα ήθελα να προκηρυχθεί ένας διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, ο οποίος θα λαµβάνει υπ’ όψιν του τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις ευαισθησίες. Θα ήθελα να συζητήσουµε σ’ αυτήν τη συνάντηση γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, γιατί
νοµίζω ότι θα είναι κάτι που θα αναδείξει ως σηµείο αναφοράς
τον τόπο και θα µπορέσουµε να δούµε και τα προβλήµατα που
θα ανακύψουν και σε σχεδιαστικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο
µελέτης εφαρµογής.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι έχω µιλήσει αρκετές φορές µε την περιφέρεια για το θέµα των αυθαιρέτων.
Ίσως γνωρίζετε ότι στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου υπάρχει
µία πολύ ιδιαίτερη τυπολογικά και µορφολογικά κατασκευή η
οποία λέγεται «πελάδα». Νοµίζω ότι είναι κάτι που όλους µας µάς
τιµά και θεωρώ ότι είναι ίσως και µοναδικό παγκοσµίως ως αρχιτεκτονικό πρότυπο.
Θα θέλαµε –και σας το προτείνω- να γίνει χρηµατοδότηση από
τους πόρους του Πράσινου Ταµείου ή κάποιου προγράµµατος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να µπορέσει ουσιαστικά το Πανεπιστήµιο Πατρών ή κάποιο άλλο πανεπιστήµιο να καταγράψει
όλες αυτές τις πελάδες, οι οποίες έχουν αυτά τα µορφολογικά
και τυπολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαφυλάξουµε ως
κόρη οφθαλµού, γιατί ακόµα και αυτές αυτή τη στιγµή θεωρούνται ως αυθαίρετες. Στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου υπάρχουν
χίλια αυθαίρετα, όπως γράφουν τα χαρτιά που πήρατε. Αυτό το
λέω για να το ακούσει ο κόσµος. Κάποια απ’ αυτά πρέπει να τα
διαφυλάξουµε και να τα διαχωρίσουµε ως µία ξεχωριστή και µοναδική κατηγορία.
Οπότε σας ζητώ –και θα σας καταθέσω και πρόταση- να γίνει
αυτή η έρευνα καταγραφής µε βάση τη φέρουσα ικανότητα της
περιοχής και φυσικά την ιστορική και µορφολογική σπουδαιότητα αυτών των κατασκευών, για να µπορέσουµε ουσιαστικά να
τις διαχωρίσουµε και να τις εντάξουµε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό που πρότεινα προηγουµένως, ώστε να διαµορφώσουµε
µία εντελώς νέα κατάσταση για την αισθητική του τοπίου, για το
δηµόσιο χώρο και την εικόνα του, αλλά και για την καθηµερινότητα των πολιτών. Η προοπτική θα είναι να µπορέσει το Μεσολόγγι να γίνει ένας τόπος µίας άλλης έµπνευσης και για τους
κατοίκους του, αλλά και για όλη τη Δυτική Ελλάδα και ελπίζω και
για την Ελλάδα στο σύνολό της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Φούντα.
Ήθελα να σας θυµίσω, επειδή το πιστεύω, ότι ως Πρόεδρος
της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων πίστευα ότι
ήταν σωστό και δίκαιο η έδρα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Ελλάδας να παραµείνει στο Μεσολόγγι για όλο αυτό που συνοδεύει
το Μεσολόγγι, αλλά και επειδή η Πάτρα δεν έχει ανάγκη. Η Πάτρα –και καλώς- έχει δύο πανεπιστηµιακές έδρες. Επίσης παρέµεινε το ΤΕΙ Ναυπάκτου και χαίροµαι που τουλάχιστον αυτό επετεύχθη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Είπαµε προηγουµένως ότι θα προκαλέσουµε συνάντηση για
να συντονιστούµε µεταξύ µας όλοι οι εµπλεκόµενοι σε όλα τα
επίπεδα µε στόχο όχι απλώς να συζητήσουµε ή απλώς να συντονίσουµε, αλλά να καταλήξουµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και να εκτελέσουµε συγκεκριµένες αποφάσεις.
Σέβοµαι την ιδιαιτερότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την
ταυτότητα της περιοχής που οφείλουµε από την πλευρά µας να
προστατεύσουµε. Θέλω να σας πω ότι είµαι διατεθειµένος να
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βοηθήσω –στο µέτρο που µπορούµε κι εµείς από την πλευρά
µας, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεσµατικά- στο σχεδιασµό
αλλά και στην αποτύπωση και εκτιµώντας την ικανότητα από
πλευράς φορτίου οικιστικής ανάπτυξης και ιδιαιτερότητας και
ταυτότητας της περιοχής, µέσα και από το Πράσινο Ταµείο για
χρηµατοδότηση ή και από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη».
Είτε στη µία περίπτωση είτε στην άλλη, επειδή η περιοχή για
την οποία µιλάµε σήµερα έχει µία ιστορία και µία ταυτότητα που
είναι µοναδική, το ελάχιστο που οφείλουµε είναι, πρώτον, να την
προστατέψουµε και, δεύτερον, να προβούµε σε όλες εκείνες τις
ενέργειες που θα αναδεικνύουν µε χαρά για όλους και µε τιµή
για την περιοχή την ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της.
Άρα µετά από τη συνάντηση σύντοµα θα έχουµε και τα αποτελέσµατα τα οποία πρέπει να κατευθύνουµε σε αυτό που είναι
κοινός στόχος και για εµάς, αλλά και για εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 24/23-6-2014 επίκαιρη
ερώτηση του καθηγητού, Βουλευτή Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκοµείου.
Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στον Κανονισµό της Βουλής,
εκτιµώντας πάρα πολύ την κ. Παπακώστα. Καµµία σχέση δεν
έχουν όσα θα πω µε το πρόσωπο της κ. Παπακώστα, την οποία
εκτιµώ ιδιαιτέρως.
Όπως γνωρίζετε, η ερώτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό
και εφόσον ο Υπουργός έχει εκχωρήσει την αρµοδιότητα στον
αναπληρωτή ή στον Υφυπουργό, µπορεί, βεβαίως, ο ασκών την
αρµοδιότητα να απαντήσει.
Το λέω αυτό, διότι η ερώτηση είναι τι προτίθεται να πράξει
άµεσα ο Υπουργός, ούτως ώστε να λειτουργήσει η 3η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική στο Λαϊκό Νοσοκοµείο, η οποία
από έξι χρόνια έχει συσταθεί. Δηλαδή εδώ και έξι χρόνια έχει συσταθεί η κλινική. Το πανεπιστήµιο όρισε διευθυντή καθηγητή, ο
οποίος τώρα συνταξιοδοτήθηκε. Πέρασαν δηλαδή έξι χρόνια,
χωρίς να κάνει πρακτικά τίποτα. Οι φοιτητές περιφέρονται από
κλινική σε κλινική, για να εκπαιδευτούν. Δεν µπορούν να εκπαιδευτούν µε µια ανύπαρκτη κλινική, που έχει µόνο πέντε κρεβάτια,
χωρίς να έχει τίποτα επί έξι χρόνια.
Οι Υπουργοί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί µε το θέµα, είναι οι
κ.κ. Αβραµόπουλος, Στυλιανίδης, Λοβέρδος, Λυκουρέντζος, Γεωργιάδης και τώρα, βέβαια, ο κ. Βορίδης, ο οποίος –επαναλαµβάνω- βρίσκεται στο δύσκολο σηµείο να απαντήσει τι θα πράξει.
Αυτή η κλινική θα λειτουργήσει άµεσα ή εάν δεν λειτουργήσει
άµεσα, θα λειτουργήσει κάπου αλλού; Διότι είναι αδιανόητο να
κλείσει µία πανεπιστηµιακή κλινική, που έχει ιδρυθεί εδώ και έξι
χρόνια και στην ουσία είναι ανενεργή. Τι θα κάνει ο νέος καθηγητής που διορίστηκε στη θέση του καθηγητού που αποχώρησε
λόγω συνταξιοδότησης; Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος; Θα λειτουργήσει;
Εδώ είναι ένα τεράστιο θέµα, που δείχνει πια τη δυσλειτουργία
του κράτους. Γι’ αυτό είπα ότι εάν ο κ. Βορίδης είχε εκχωρήσει
την αρµοδιότητά του στην Υφυπουργό ή στον Αναπληρωτή Υπουργό, εντάξει. Διαφορετικά, εφόσον διατηρεί την αρµοδιότητα, ο ίδιος πρέπει να πάρει µια απόφαση.
Κυρία Παπακώστα, δεν απευθύνοµαι σε εσάς. Ξέρετε πόσο
σας εκτιµώ. Είναι θέµα καθαρά, αν θέλετε, τυπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
καθηγητά.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κρεµαστινέ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και
εγώ σας εκτιµώ απεριόριστα. Στο θέµα της ερώτησης που µας
έχετε θέσει στο Υπουργείο Υγείας έχω να σας πω ότι πολύ καλύτερα από εµένα γνωρίζετε ότι µε το ΦΕΚ 698/Β/2013 έχει εκ-
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δοθεί ο νέος οργανισµός λειτουργίας του ΓΝΑ - Λαϊκό. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ιατρικής υπηρεσίας αυτού, πράγµατι, προβλέπεται η διακριτή λειτουργία της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής µετά των µονάδων της και του καρδιολογικού τµήµατος. Ως εδώ νοµίζω ότι συµφωνούµε απολύτως.
Προσέξτε τώρα. Η όποια εγκατάσταση πανεπιστηµιακής κλινικής γνωρίζετε, επίσης, ότι γίνεται µε απόφαση κοινή των
Υπουργών Υγείας αλλά και του Υπουργού Υγείας και Θρησκευµάτων και µάλιστα ύστερα από γνώµη του Ιατρικού Τµήµατος και
πρότασης του ΚΕΣΥ.
Σε ό,τι αφορά δε τώρα τη στελέχωση των πανεπιστηµιακών
κλινικών, νοµίζω ότι γνωρίζετε, επίσης, πως αυτές αποκλειστικά
στελεχώνονται από µέλη ΔΕΠ και ότι συνεπικουρούνται από ειδικευµένους γιατρούς του ΕΣΥ.
Μέχρι σήµερα, λοιπόν, σας ενηµερώνω από την έγκυρη ενηµέρωση που έχω πάρει και εγώ από τις υπηρεσίες µας ότι στη
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας και συγκεκριµένα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας δεν έχει περιέλθει, ως όφειλε,
καµµία απολύτως πρόταση, η οποία να αφορά σε µετεγκατάσταση της εν λόγω πανεπιστηµιακής κλινικής.
Επιπλέον, θέλω να σας ενηµερώσω ότι και όσον αφορά τον
αριθµό διάθεσης των κλινών και των τµηµάτων, αυτό όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εµπίπτει στην αρµοδιότητα της εκάστοτε
διοίκησης στο νοσοκοµείο. Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτή όταν
έρθει η πρόταση και όταν ο κύριος διοικητής µας διαθέσει τις
κλίνες έτσι, ώστε να στελεχωθεί, εµείς είµαστε στη διάθεσή σας
να επανέλθουµε για το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καθηγητά,
έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κυρία Υφυπουργέ, ασφαλώς οι
υπηρεσίες δεν θα σας έχουν ενηµερώσει ότι υπάρχει απόφαση
του κ. Αβραµόπουλου και του κ. Στυλιανίδη, η οποία λέει ότι οι
δύο Κλινικές του Λαϊκού Νοσοκοµείου θα συγχωνευθούν, δηλαδή η Κρατική και η Πανεπιστηµιακή, και διευθυντής θα είναι ο
Καθηγητής-Διευθυντής Πανεπιστηµιακής Κλινικής.
Η απόφαση αυτή έχει εκδοθεί, δεν έχει υλοποιηθεί και µάλιστα
γνωρίζω ότι κάποιοι προσέφυγαν για την απόφαση αυτή στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αλλά η διοίκηση δεν αναµένει την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για να υλοποιήσει την
απόφασή της, αναµένει την απόφαση, εάν ακυρωθεί, να δει τι θα
πράξει: θα αλλάξει το νόµο, θα σεβαστεί την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας; Αλλά δεν µπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του κράτους επειδή ορισµένοι καταφεύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας διαµαρτυρόµενοι δικαίως η αδίκως.
Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει κατά τη γνώµη µου –και
προφανώς δεν έχουν ενηµερώσει και τον Υπουργό και εσάς οι
αρµόδιες υπηρεσίες– είναι ότι η απόφαση αυτή που έχει υπογράψει ο κ. Αβραµόπουλος και ο Υπουργός Παιδείας όσον αφορά
τη συγχώνευση των Κλινικών, της Κρατικής και της Πανεπιστηµιακής, µε διευθυντή, δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτή, λοιπόν, η απόφασή ας υλοποιηθεί.
Εάν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση θα συµφωνούσα πλήρως µε
όσα ελέχθησαν. Αλλά υπάρχουσας αυτής της απόφασης δεν έχει
νόηµα να στείλουν σύνθεση ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει µία απόφαση, η οποία πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να υλοποιηθεί από το
Υπουργείο Υγείας. Εάν πάλι δεν υλοποιηθεί –αυτό που είπαµε–
να πει το Υπουργείο Υγείας πού θα εγκατασταθεί αυτή η κλινική
ή µε ποια θα συγχωνευθεί. Γιατί οι φοιτητές δεν φταίνε σε τίποτα
να ταλαιπωρούνται και να µην µπορούν να διδαχθούν Καρδιολογία.
Αυτό είναι το ερώτηµα. Και παρακαλώ επειδή δεν έχετε την
αρµοδιότητα µέχρι τώρα τουλάχιστον, να το διαβιβάσετε στον κ.
Βορίδη, διότι θα µας απασχολήσει ξανά το ίδιο θέµα εδώ. Να το
λύσουµε δηλαδή, για να µην ερχόµαστε και συζητάµε το ίδιο
θέµα συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Θέλω να πω στον κύριο Καθηγητή, τον κ. Κρεµαστινό,
ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά -σε αυτό που µόλις τώρα είπατε-
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ότι οι γιατροί του Καρδιολογικού Τµήµατος του ΕΣΥ ήγειραν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας –µόλις τώρα το επικαλεστήκατε και εσείς– αίτηση περί ακυρώσεως της κοινής απόφασης τόσο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
όσο και του Υπουργού Υγείας.
Πρέπει δε να σας πω ότι υπήρξαν αναβολές –ξέρετε τη δικαστηριακή πρακτική– εκδικάστηκε όµως στις 5 Δεκεµβρίου και
αναµένεται η έκδοση αποφάσεως. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο.
Άκουσα την αιτίασή σας περί αυτού, να πάρει την πρωτοβουλία το Υπουργείο. Προσέξτε τώρα, τι θέµα έχουµε: αποχωρεί
λόγω συνταξιοδοτήσεως –όπως εκτιµώ ότι γνωρίζετε– ο Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΣΥ ο κ. Βοτέας και στη
θέση του ορίζεται ως Προϊστάµενος του Καρδιολογικού Τµήµατος του νοσοκοµείου ο γιατρός Καρδιολόγος Διευθυντής ο κ.
Χρυσόστοµος Οικονόµου.
Την εν λόγω απόφαση επίσης γνωρίζετε ότι την έχει προσβάλει
ο κ. Νανάς και εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 82/2011 απορριπτική τής
αίτησης του και στη συνέχεια περί αναστολής εκτέλεσης από το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η υπ’ αριθµόν 1513/2013 απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απορρίπτει την αίτηση
ακύρωσης του κ. Νανά, που στρεφόταν κατά του Υπουργείου
Υγείας και κατά του Λαϊκού Νοσοκοµείου και αφορούσε το διορισµό προσωρινού Προϊσταµένου στην Καρδιολογική Κλινική.
Πρέπει όµως να σας πω ότι ο αριθµός των κλινών του Λαϊκού
Νοσοκοµείου δεν δικαιολογεί δύο Καρδιολογικές Κλινικές, ενώ
και οι χώροι για δεύτερη κλινική είναι ανύπαρκτοι. Αυτός είναι
και ο λόγος που ποτέ το νοσοκοµείο δεν εκφράστηκε θετικά, δεν
είχε θετική άποψη, για την εγκατάσταση της Γ’ Καρδιολογικής
Κλινικής.
Παρ’ όλα αυτά και κατεβλήθησαν –εγώ θέλω να είµαι δίκαιη
και µε την προηγούµενη πολιτική ηγεσία, µε όλες τις προηγούµενες πολιτικές ηγεσίες– και καταβάλλονται προσπάθειες και
από τη νέα πολιτική ηγεσία για την εξεύρεση λύσεως, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που προείπατε.
Αναµένουµε και την απάντηση του νεοτοποθετηθέντος Διευθυντή της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής µε τον συντονιστή Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου µε τις
προτάσεις τους, ώστε να µπορέσει επιτέλους η διοίκηση του νοσοκοµείου να προχωρήσει στη λήψη των αποφάσεων που είναι
ενδεδειγµένες και είναι στη σωστή κατεύθυνση, επί των οποίων
ασφαλώς και θα τοποθετηθούµε. Πρέπει, τέλος, να σας πω ότι η
σύνθεση της Γ’ Πανεπιστηµιακής Κλινικής περιλαµβάνει ένα
άτοµο, τον Διευθυντή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίζουµε µε την
πέµπτη µε αριθµό 23/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε «τη συγκάλυψη του
σκανδάλου ανεπάρκειας αντιγριπικών εµβολίων».
Η κυρία συνάδελφος έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, κατ’ αρχάς να σας ευχηθώ από καρδιάς
πρώτα απ’ όλα καλή θητεία στο Υπουργείο και να επισηµάνω ότι
πέραν από τις οποιεσδήποτε κοµµατικές γραµµές ή κοµµατικές
διαφορές, τα όποια θετικά αποτελέσµατα φέρετε –και είµαι σίγουρη ότι θα κινηθείτε προς την κατεύθυνση αυτή- θα είναι
σαφώς προς όφελος του ελληνικού λαού.
Όσον αφορά το θέµα της ανεπάρκειας των αντιγριπικών εµβολίων δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά, γιατί είναι γνωστό
το θέµα. Θεωρώ ότι πρόκειται για µια πάρα, πάρα πολύ σοβαρή
υπόθεση, η οποία δυστυχώς δεν αντιµετωπίστηκε µε σοβαρό
τρόπο από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Έτσι, λοιπόν, όπως ενδεχοµένως θα γνωρίζετε, εκατόν πενήντα
άτοµα έχασαν τη ζωή τους από το φθινόπωρο του 2013 έως την
άνοιξη του 2014.
Τη σηµερινή ερώτηση, κυρία Υφυπουργέ, την απευθύνω προς
εσάς για δύο λόγους. Βεβαίως πρώτα θέλω να ξεκαθαρίσω το
προφανές, ότι σε καµµία περίπτωση δεν µπορώ να θεωρήσω ότι
εσείς µπορεί να έχετε την παραµικρή ευθύνη για αυτήν την τραγωδία, µε δεδοµένο ότι αναλάβατε τα καθήκοντά σας µόλις πριν
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από δύο εβδοµάδες.
Όµως, γνωρίζετε πως η ελληνική δικαιοσύνη εν προκειµένω
αναζητά ποινικές ευθύνες για αυτήν την τραγωδία. Είναι γνωστό
ότι υπάρχει συνέχεια στο κράτος εκ των πραγµάτων και εποµένως η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από εδώ και στο εξής
έχει την ευθύνη να µη συµβούν και άλλη φορά αυτά τα τραγικά
γεγονότα που είδαµε κατά την εµβολιαστική περίοδο 2013-2014.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο απευθύνοµαι προς εσάς σήµερα είναι ότι έχω προσπαθήσει έξι φορές µε διάφορα µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου να πάρω απαντήσεις από τους προκατόχους σας. Ουδέποτε µου απάντησαν ούτε ο αρµόδιος για το
ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Γεωργιάδης ούτε βεβαίως και η αρµόδια για τη δηµόσια υγεία πρώην Υφυπουργός κ. Μακρή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εσείς σήµερα –και οφείλω να το υπογραµµίσω ότι είναι προς
τιµήν σας- επιδεικνύετε ένα τελείως διαφορετικό κοινοβουλευτικό ήθος. Θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία σας εδώ πραγµατικά
σήµερα σηµατοδοτεί την αλλαγή πλεύσης του Υπουργείου και
πραγµατικά θέλω να ελπίζω ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν, για να µπορέσει να πείσει
την κοινωνία πως ο θάνατος των εκατόν πενήντα συνανθρώπων
µας από τη συνηθισµένη γρίπη ήταν άδικος, αλλά σε καµµία περίπτωση µάταιος.
Θέλω, λοιπόν, να πιστεύω ότι θα βγάλετε τα απαραίτητα συµπεράσµατα έτσι, ώστε κατά την επερχόµενη εµβολιαστική περίοδο να αποφύγουµε παρόµοια φαινόµενα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία
Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Να ευχαριστήσω θερµά την αγαπητή συνάδελφο την κ.
Χρυσοβελώνη, µε την οποία οφείλω να οµολογήσω ότι έχω συνεργασθεί στενά, εγώ ως Πρόεδρος της Αρµόδιας Επιτροπής
της Βουλής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, την Ισότητα και
τη Νεολαία, εκείνη ως συµµετέχουσα από το κόµµα της και ως
µέλος της επιτροπής µας. Είχαµε µια γόνιµη συνεργασία. Την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια.
Οφείλω όµως να πω –επειδή αναφερθήκατε στη συνέχεια του
κράτους– ότι σε µία δηµοκρατία και σε µία οργανωµένη πολιτεία
η συνέχεια είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας και κρίσιµο µέγεθος.
Πατώντας, λοιπόν, σε αυτήν τη συνέχεια και έχοντας την έγκαιρη ενηµέρωση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Βουλής για
το ευαίσθητο θέµα το οποίο θίξατε, θα πρέπει να σας πω ότι έχω
στη διάθεσή µου τα στοιχεία εκείνα τα οποία προκύπτουν από τη
Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής και Δηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας. Τα στοιχεία λένε ότι
προς όλες τις περιφέρειες της χώρας και προς όλες τις Διευθύνσεις Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας είχε σταλεί εντολή -και αυτό υλοποιήθηκε δεδοµένης της τρέχουσας, θυµάστε,
δραστηριότητας της γρίπης, ήταν ένα γεγονός εξαιρετικά σηµαντικό µε βάση τα επιδηµιολογικά δεδοµένα που µας δίνει πάντοτε το ΚΕΕΛΠΝΟ- χορήγησης αντιγριπικών εµβολίων -και
µάλιστα από το απόθεµα που διέθετε το Υπουργείο Υγείας- σε
όσους έκριναν οι υγειονοµικές περιφέρειες της χώρας απαραίτητο, ανεξάρτητα από οικονοµικά, κοινωνικά, ασφαλιστικά ή
άλλα κριτήρια, εφόσον οι αιτούντες δηλώνουν αδυναµία ανεύρεσης του εµβολίου στο ελεύθερο εµπόριο.
Επίσης υπήρχε υπόµνηση ότι σε προτεραιότητα είχαµε και
έχουµε τους ανασφάλιστους και τους απόρους.
Επιπλέον, θέλω να σας πω ότι σε σχέση µε το ευαίσθητο ζήτηµα που θίξατε, µε βάση τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και των
προηγουµένων περιόδων γρίπης -διότι δεν είχαµε µόνο αυτήν
την περίοδο γρίπης, που πραγµατικά ήταν πολύ έντονη- το επιδηµικό κύµα γρίπης κατά την περίοδο 2013-2014 ξεκίνησε, πρώτον, νωρίτερα και, δεύτερον, είχε µεγαλύτερη διάρκεια. Ο
αριθµός των σοβαρών κρουσµάτων που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ,
καθώς και των θανάτων από γρίπη, ήταν αυξηµένα συγκριτικά µε
τις δύο προηγούµενες περιόδους γρίπης. Όµως, παρ’ ότι ήταν
αυξηµένος ο αριθµός των κρουσµάτων, ήταν παρόµοιος µε αυ-
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τούς της πρώτης µεταπανδηµικής περιόδου γρίπης, δηλαδή, της
µεταπανδηµικής περιόδου 2010-2011.
Πρέπει να σας πω, κυρία συνάδελφε, ότι η αυξηµένη θνητότητα που καταγράφηκε από σοβαρά περιστατικά γρίπης είναι ένα
φαινόµενο -όπως µας λέει το ΚΕΕΛΠΝΟ- µε πολυπαραγοντική
αιτιολογία, καθώς οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους είχαν ιστορικό σοβαρών υποκείµενων νοσηµάτων, καταστάσεων και λόγω
της πολυήµερης νοσηλείας τους εµφάνιζαν επιπλοκές από νοσοκοµειακές λοιµώξεις µε πολυανθεκτικά µικρόβια µε αποτέλεσµα να καταλήξουν, όπως είπατε.
Συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είχε υψηλότερης έντασης και µεγαλύτερης διάρκειας κυκλοφορία των ιών της γρίπης. Ως εκ τούτου, η σύγκριση του
αριθµού των θανάτων ακόµα και σε επίπεδο πληθυσµού, των σοβαρών περιστατικών γρίπης, µε τις χώρες αυτές είναι δύσκολη
έως αδύνατη αν ληφθούν υπ’ όψιν επιπλέον οι µεγάλες διαφορές
πρώτον στα συστήµατα υγείας και δεύτερον, στα συστήµατα επιτήρησης των σοβαρών περιστατικών γρίπης σε κάθε χώρο.
Πάντως πρέπει να σας πω συµπερασµατικά -κλείνοντας τον
πρώτο κύκλο της απάντησής µου- ότι για την περίοδο γρίπης
2013-2014 ελήφθησαν τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισης, στο
µέτρο του δυνατού, καθώς κάθε περίοδος γρίπης, όπως µας
λένε οι ειδικοί επιστήµονες, είναι γενικά απρόβλεπτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Υφυπουργέ, όπως θα διαπιστώσατε, έκανα προηγουµένως µια προσέγγιση του θέµατος η
οποία ήταν απολύτως καλόπιστη και ταυτόχρονα θεωρώ ότι ήταν
και ψύχραιµη. Πιστεύω ειλικρινά ότι σε µία υπόθεση η οποία
πραγµατικά είναι τόσο σοβαρή, όσο αυτή που σας ανέλυσα προηγουµένως και αναφέρω στην ερώτησή µου, δεν χωρά σε καµµία
περίπτωση κοµµατικός πατριωτισµός ούτε βεβαίως οποιουδήποτε είδους σκοπιµότητα.
Όταν µίλησα για την συγκάλυψη ενός τεράστιου σκανδάλου,
φυσικά και δεν µπορούσα να αναφερθώ στο θάνατο των εκατόν
πενήντα συνανθρώπων µας, γιατί µία τόσο µαζική απώλεια -φαντάζοµαι ότι θα συµφωνείτε και εσείς- προφανώς και δεν είναι δυνατόν να αποκρυβεί. Να υπενθυµίσω, µάλιστα, ότι το γεγονός το
επεσήµανε πρώτος ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και πως
το ανέδειξαν µε κάθε τρόπο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι
Έλληνες φαρµακοποιοί. Αλλά, βεβαίως, και από την πλευρά του
ΚΕΕΛΠΝΟ αναδείχθηκε το µέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης
που παρατηρήθηκε.
Σηµειώνω εδώ ότι αναλογικά µε τον πληθυσµό της χώρας µας
ο αριθµός των θανάτων, που προανέφερα, αποτελεί -θα έλεγαένα αρνητικό παγκόσµιο ρεκόρ, το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί
ούτε καν σε τριτοκοσµικές χώρες. Ούτε σε τριτοκοσµικές χώρες
δεν είχαµε τέτοια εξέλιξη!
Θυµίζω ότι η εποχική γρίπη αποτελεί ένα κοινό, θα έλεγα επαναλαµβανόµενο, κυρία Υφυπουργέ, κάθε χρόνο και άρα απολύτως προβλέψιµο φαινόµενο σε πλήθος κρατών ανά την υφήλιο.
Βέβαια, να µην ξεχνούµε ότι εµείς ζούµε στη µνηµονιακή Ελλάδα όπου η δηµόσια υγεία αποτελούσε αντικείµενο οικονοµικής
αφαίµαξης, τουλάχιστον για τους προκατόχους σας. Θα περιοριστώ µόνο σε µια αναφορά, η οποία αποδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο το προσχεδιασµένο της συγκεκριµένης απόλυτα
ηθεληµένης και δεν θα έλεγα σε καµµία περίπτωση τυχαίας πολιτικής, η οποία ακολουθήθηκε στο θέµα των εµβολίων και που θα µου επιτρέψετε να σας πω- δεν συµφωνεί, έρχεται σε αντίφαση µε αυτά που αναφέρατε προηγουµένως.
Εν µέσω, λοιπόν, της εµβολιαστικής περιόδου και συγκεκριµένα στις 23-2-2014, η τότε Υφυπουργός Υγείας, η κ. Μακρή, δήλωνε στο «REAL FM» σε σχέση µε τα αντιγριπικά εµβόλια επί
λέξει τα εξής: «Είπα ότι υπάρχει εθνικό απόθεµα στο Υπουργείο
πεντακόσια πενήντα εµβόλια». Και συνεχίζει: «τώρα δεν είναι η
εποχή για να κάνει κανείς εµβόλια». Τόσο η παραδοχή της πως
το εθνικό απόθεµα ανερχόταν σε πεντακόσια εµβόλια, όσο και η
προτροπή προς τους πολίτες να µην εµβολιαστούν, λέγοντας ότι
δεν είναι εποχή για να γίνονται εµβόλια, νοµίζω πως τα λέει όλα.
Εποµένως στην προκειµένη περίπτωση το ερώτηµα δεν είναι
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εάν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι ηλίου φαεινότερο θεωρώ
ότι εν προκειµένω υπάρχουν, όσο και αν προσπαθείτε, κυρία
Υφυπουργέ. Ενδεχοµένως -είστε ευγενική- δεν θέλετε να δώσετε
ένταση και όξυνση στο συγκεκριµένο θέµα.
Το ζητούµενο, λοιπόν, πλέον είναι η απόδοση της δικαιοσύνης
και βεβαίως σε κάθε περίπτωση η προστασία της δηµόσιας
υγείας από εδώ και πέρα. Είµαι απολύτως βέβαιη ότι για αυτά τα
θέµατα µε την αίσθηση ευθύνης, η οποία σας διακρίνει, θα προχωρήσετε σε εκείνες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για να
µην ξαναβιώσουµε µια τέτοιας έκτασης ανθρωπιστική κρίση και
ανθρωπιστική καταστροφή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξέρετε, κυρία συνάδελφε και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι
παρίστανται, ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στα
ερωτήµατα που τίθενται από τους συναδέλφους µας Βουλευτές
όλων των πτερύγων θα απαντά και αυτά θα απαντώνται µε τρόπο
έγκυρο και άµεσο, γιατί έτσι πρέπει να συµβαίνει. Αυτό είναι το
πρώτο που έχω να πω.
Το δεύτερο που έχω να επισηµάνω είναι το εξής: Έχω, κυρία
συνάδελφε -και βεβαίως γι’ αυτό το αναφέρω- στη διάθεσή µου
από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων το σχετικό έγγραφο µε
θέµα «επάρκεια εποχικών αντιγριπικών εµβολίων», το οποίο λέει
ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Εθνικός
Οργανισµός Φαρµάκων, για την επίµαχη εµβολιαστική περίοδο
διατέθηκαν στην αγορά ένα εκατοµµύριο διακόσιες εβδοµήντα
οκτώ χιλιάδες δόσεις εποχικού αντιγριπικού εµβολίου έναντι
ενός εκατοµµυρίου εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και ενός
εκατοµµυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων δόσεων των δύο
προηγουµένων περιόδων.
«Για την τρέχουσα εµβολιαστική περίοδο» -λέει ο ΕΟΦ- «η
οποία βαδίζει στο τέλος της, δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία
µας αναφορά έλλειψης αντιγριπικών εµβολίων ούτε από την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρµάκου, ούτε από τους χρήστες του
προϊόντος». «Η ίδια εικόνα», λέει ο ΕΟΦ, «προέκυψε και µετά από
τηλεφωνική επικοινωνία που έκανε ο ΕΟΦ µε τις µεγάλες φαρµακαποθήκες αµέσως µετά τη σύσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο στις 14-1-2014».
Σας λέω, δε, κυρία συνάδελφε, ότι όσον αφορά τον εµβολιασµό κατά της γρίπης το Υπουργείο Υγείας είθισται να εκδίδει
κάθε χρόνο το φθινόπωρο σχετική εγκύκλιο µε λεπτοµερείς οδηγίες για τον αντιγριπικό εµβολιασµό, ο οποίος αποστέλλεται σε
όλους τους φορείς. Πρέπει δε να σας πω ότι κατά την περίοδο
2013 - 2014 διατέθηκαν αυτές οι ένα εκατοµµύριο διακόσιες
εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες δόσεις αντιγριπικού εµβολίου στην
αγορά. Πρέπει, επίσης, να επισηµάνω ότι το αντιγριπικό εµβόλιο
-για να το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί είναι κάτι το οποίο µε
απασχολεί στο Υπουργείο αυτήν την ώρα- δεν είναι κρατικό προϊόν, αλλά είναι εµπορικό προϊόν, το οποίο διακινείται ελεύθερα
στην αγορά. Οι φαρµακευτικές, λοιπόν, εταιρείες µε βάση τις
εκτιµήσεις για την κίνηση της ελληνικής αγοράς για το προϊόν
αυτό υπολογίζουν και την ετήσια παραγγελία.
Επιπλέον, το ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο είναι το αρµόδιο όργανο γι’
αυτού του είδους τα ζητήµατα, ανέλαβε και τη µεταφορά κονδυλίου 18.000 ευρώ για την επιπλέον έκτακτη εισαγωγή τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δόσεων αντιγριπικού εµβολίου, τα
οποία διανεµήθηκαν στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ για τον εµβολιασµό απόρων, αλλά και ατόµων σε αυξηµένο κίνδυνο για την εµφάνιση επιπλοκών τον Φεβρουάριο του 2014.
Πάντως, για να καταλήξω ως προς την απάντησή µου, εµείς
αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υγείας, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουµε ότι πρέπει να είµαστε έτοιµοι για κάθε είδους εµβολιασµό,
εκπονούµε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου
να είµαστε έτοιµοι σε κάθε εµβολιαστική περίοδο να ανταποκριθούµε στις ανάγκες των πολιτών, ώστε να µην έχουµε κατά το
δυνατόν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαρι-
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στούµε.
Επόµενη είναι η έβδοµη µε αριθµό 25/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, κ. Διαµάντως Μανωλάκου, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού στην Πελοπόννησο.
Η κ. Μανωλάκου έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δραµατικές διαστάσεις έχει πάρει ο καταρροϊκός πυρετός
στην Πελοπόννησο. Το λέω γιατί εκδηλώθηκε περίπου πριν από
σαράντα µέρες στο Ξηροκάµπι της Λακωνίας, επεκτάθηκε πολύ
γρήγορα στη Μεσσηνία και την Αρκαδία και αυτήν τη στιγµή µε
µεγάλη ταχύτητα καλύπτει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο.
Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου δίνουν τα αποτελέσµατα σχεδόν κάθε µέρα και είναι εκπληκτική –
και το χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι- η µεγάλη ταχύτητα εξάπλωσής
της νόσου, η οποία προκαλεί ανησυχία. Βεβαίως, οι κτηνίατροι
και το λοιπό προσωπικό των περιφερειακών δηµόσιων κτηνιατρείων δίνουν πραγµατική µάχη. Όµως, οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωµένες. Λείπει προσωπικό εδώ και χρόνια, δεν µπορούν
να αντεπεξέλθουν, παρ’ όλες τις µεγάλες προσπάθειες, και χρειάζεται άµεσα πρόσληψη έκτακτου ή εποχικού προσωπικού.
Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, µε το δίκιο τους είναι ανάστατοι. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια τους χαρακτηρίζει. Έχουν φτιάξει µία επιτροπή, η οποία ζήτησε συνάντηση µε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν τους δεχθήκατε. Θεωρούµε ότι αυτό είναι απαράδεκτο.
Κύριε Υπουργέ, να δεσµευθείτε ότι θα µιλήσετε µε τους κτηνοτρόφους, µε την αντιπροσωπεία τους, να µάθετε τουλάχιστον
από πρώτο χέρι τις δραµατικές καταστάσεις που βιώνουν αυτοί
οι άνθρωποι.
Εµείς τι σας ζητάµε; Ζητάµε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή της Πελοποννήσου και να εφαρµοστεί
το σχέδιο που υπάρχει, γιατί υπάρχει πείρα στους κτηνιάτρους
και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την καταπολέµηση της επιδηµίας του καταρροϊκού πυρετού. Ζητάµε άµεσα και γρήγορα να
γίνουν ψεκασµοί παντού, αλλά και έλεγχος µε δείγµατα σε όλα
τα κοπάδια της περιοχής. Ταυτόχρονα, να υπάρξει πρόγραµµα
στελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών µε έκτακτο ή εποχικό
προσωπικό, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε αποτελεσµατικό έλεγχο, καθώς και την πλήρη αναπλήρωση του χαµένου
εισοδήµατος των κτηνοτρόφων. Γιατί, όπως ξέρετε, περιορίζονται. Πρέπει να αγοράσουν ζωοτροφές. Οι ζωοτροφές πρέπει να
είναι δωρεάν. Και βέβαια, οι επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο σηµαίνουν µείωση του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων.
Ζητάµε, λοιπόν, να µας πείτε τι άµεσες ενέργειες θα κάνετε
και τις δεσµεύσεις που θα λάβετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.
Πάρις Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από κάτι που είπατε, κυρία συνάδελφε. Είπατε
να κηρύξουµε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Πελοπόννησο. Για ένα κατά τεκµήριο σοβαρότερο γεγονός τι πρέπει να
κάνουµε µετά; Νοµίζω ότι σε µια συντεταγµένη πολιτεία πρέπει
να υπάρχει γενικότερα ένα µέτρο. Η έκτακτη ανάγκη είναι έκτακτη ανάγκη και πρέπει ως µέτρο να εφαρµόζεται όταν πραγµατικά υπάρχουν µείζονος σηµασίας γεγονότα.
Και µιας και ξεκίνησα έτσι, θέλω να πω σε εσάς και σε πολλούς
συναδέλφους που συµπτωµατικά, λόγω του νοµοσχεδίου, είναι
παρόντες και παρούσες στην Αίθουσα, αλλά κυρίως προς τους
Έλληνες πολίτες ότι ο καταρροϊκός πυρετός που προσβάλλει
συγκεκριµένα το πρόβειο ζωικό κεφάλαιο, όπως γνωρίζετε, δεν
συνεπάγεται κάποιον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
Τόσο το κρέας όσο και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα εξακολουθούν να καταναλώνονται κανονικά.
Αυτά προβλέπονται στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Είναι καταγεγραµµένα. Είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένα. Γι’ αυτό και είναι καλό το ζήτηµα να το συζητήσουµε στα
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συγκεκριµένα πλαίσια που οριοθετεί αυτή η αλήθεια που σας
είπα.
Άρα δεν συντρέχει κάποιος λόγος έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει,
όµως, λόγος έκτακτης κινητοποίησης. Γιατί; Γιατί αυτό που πλήττεται µε την ασθένεια είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή µειώνεται
η παραγωγικότητα των αιγοπροβάτων µε τη συγκεκριµένη ασθένεια και κάποια υποχρεωτικά πρέπει να θανατωθούν. Αυτό είναι
το ζήτηµα και πρέπει να το έχουµε οριοθετηµένο για να µπορούµε και να το αντιµετωπίσουµε. Νοµίζω ότι συµφωνείτε µε
αυτά που λέω.
Έτσι έχουν τα πράγµατα. Σας λέω όµως ότι θα το ελέγξω.
Έχοντας και την αρµοδιότητα για την Κτηνιατρική Υπηρεσία και
για τη ζωική παραγωγή δεν αρνήθηκα καµµία συνάντηση µε κτηνοτρόφους. Μάλιστα, εντελώς συµπτωµατικά µε το συγκεκριµένο θέµα ασχολήθηκα την εποµένη της ορκωµοσίας µου, όταν
καν δεν υπήρχαν αρµοδιότητες, όπως όφειλα φυσικά, και εγώ
και ο κ. Καρασµάνης, ο συνάδελφος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Χωρίς να περιµένουµε τις αρµοδιότητες,
ασχοληθήκαµε από την πρώτη µέρα.
Μάλιστα, εγώ ανέλαβα και την ευθύνη της επαφής µε την Περιφέρεια και µε την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Έγιναν απανωτές συσκέψεις. Μέχρι και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου έχει
µεταβεί στην Πελοπόννησο. Υπεγράφη άµεσα η κοινή υπουργική
απόφαση για τη χρηµατοδότηση του ψεκασµού, που είναι ένα
απαραίτητο µέτρο για την µείωση του ρυθµού εξάπλωσης της
νόσου.
Βέβαια, αρχικά πρέπει να πω ότι από αµέλεια κάποιων κτηνοτρόφων στη Λακωνία έχουµε τη µετάδοση, για να πάµε λίγο στην
αρχή. Θα απαντήσω στην δευτερολογία µου τι ακριβώς συµβαίνει και τι πρέπει να κάνουµε µε τους κτηνοτρόφους και µε τη συγκεκριµένη ασθένεια, αλλά και µε την Κτηνιατρική Υπηρεσία, για
να εστιάσουµε τη συζήτηση εκεί που πρέπει. Διότι εκεί που υπάρχει πρόβληµα εκεί νοµίζω ότι πρέπει να συζητάµε. Εγώ δεν θα
αρνηθώ ότι δηµιουργείται πρόβληµα στο ζωικό κεφάλαιο και
στους κτηνοτρόφους µας και γι’ αυτούς νοµίζω ότι πρέπει να συζητήσουµε.
Αυτή θα ήθελα να είναι η πρώτη µου απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας δώσω -και µπορείτε να το βρείτε
στις υπηρεσίες- σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την
καταπολέµηση του καταρροϊκού πυρετού. Έχει βγει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από το 2008. Δεν
είναι καινούργια ασθένεια. Πάρθηκαν και τότε µέτρα και αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα. Τα ίδια µέτρα δεν υπάρχουν σήµερα.
Αν θέλετε, µε αυτήν την πείρα µιλάνε και οι κτηνοτρόφοι.
Είναι ογδόντα σελίδες αυτή η υπουργική απόφαση, που έχει
πάρει και ΦΕΚ από το 2008. Ενδεικτικά, λέει ότι επικεφαλής κηρύσσεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υλοποιεί συγκεκριµένο σχέδιο, που υπάρχει µέσα στα παραρτήµατα. Μέσα σε
αυτά µιλάει για τον περιορισµό των κοπαδιών στις στάνες, αλλά
και για την εφαρµογή συγκεκριµένων εγκεκριµένων εντοµοκτόνων –ψεκασµών, όπως είπατε.
Εγώ σήµερα, πριν µπω στην Αίθουσα, µίλησα µε την αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων. Ψεκασµοί αυτήν τη στιγµή εφαρµόζονται από µια εταιρεία µόνο στο Νοµό Λακωνίας, η οποία ψέκαζε την περιοχή του έλους για την ελονοσία. Πραγµατικά σε
αυτή την περιοχή δεν υπάρχουν κρούσµατα. Υπάρχουν, όµως,
στις υπόλοιπες περιοχές.
Έχουν περάσει σαράντα ηµέρες. Θα πρέπει να γίνει κάτι
άµεσα, γρήγορα, γιατί οι θερµοκρασίες είναι υψηλές, ο ξενιστής
είναι τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα.
Καταλαβαίνετε την αγωνία των κτηνοτρόφων. Χάνουν εισόδηµα.
Βεβαίως, η νόσος δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και
καλά κάνετε και το λέτε. Αυτοί οι άνθρωποι, όµως, πληρώνουν
φόρους, πληρώνουν χαράτσια. Τώρα θα πληρώσουν για πρώτη
φορά, ό,τι εισόδηµα και να βγάλουν, το 13% και ταυτόχρονα δεν
τους δίνετε ούτε τα εντοµοκτόνα για να ψεκάσουν έστω οι ίδιοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Άρα δίκαια φωνάζουν.
Σε αυτήν την απόφαση, βέβαια, αναφέρεται και η πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού, τη στιγµή που οι κτηνίατροι του δηµοσίου
σε γενικές συνελεύσεις τους οµόφωνα βγάζουν αποφάσεις και
ζητάνε εδώ και χρόνια στελέχωση των υπηρεσιών. Όχι µόνο ιδιωτικοποιείτε αντικείµενα που θα έπρεπε να ανήκουν στο δηµόσιο
για την προστασία της δηµόσιας υγείας, αλλά ταυτόχρονα κτηνίατροι και λοιπό προσωπικό παίρνουν σύνταξη και δεν αντικαθίστανται. Θα σας δώσω και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών τους που ζητάνε έκτακτο προσωπικό και σας παρακαλώ
στη δευτερολογία σας να δεσµευτείτε γι’ αυτό.
Θέλω, όµως, να ζητήσω -και σας το λέω καθαρά- να προσθέσετε στην απόφασή σας και αποζηµίωση των κτηνοτρόφων από
την απώλεια εισοδήµατος. Πρέπει άµεσα, γρήγορα να τους εφοδιάσετε µε όλα τα εντοµοαπωθητικά, αλλά και ταυτόχρονα να
κάνετε προγραµµατισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, µε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Πόσες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις έχει σήµερα η Πελοπόννησος; Τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνουν
περίπου επτά χιλιάδες. Πόσοι κτηνίατροι είναι αυτήν τη στιγµή
σε όλη την Ελλάδα; Επτακόσιοι! Ανεπαρκέστατοι, συνεπώς, για
να ανταποκριθούν, όταν ένας κτηνίατρος την ηµέρα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει µέχρι πέντε στάνες. Κάντε τις πράξεις να
δείτε την ανεπάρκεια που υπάρχει και το δίκιο των κτηνοτρόφων
όταν διαµαρτύρονται και νιώθουν ότι έχουν αφεθεί στο έλεος.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω τρία πράγµατα. Σε ό,τι αφορά την έκτακτη
ανάγκη, έχω υπ’ όψιν µου αυτήν την απόφαση, κυρία συνάδελφε.
Ωστόσο, όπως και εσείς είπατε, είναι του 2008. Από τότε πέρασαν έξι χρόνια. Υπάρχει µία συλλογική εµπειρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικειµενικά ο ρυθµός εξάπλωσης της
νόσου έχει περιοριστεί καθώς λειτούργησαν αυτά τα µέτρα που
υπάρχουν σε αυτήν την υπουργική απόφαση. Υπήρχαν τότε
λόγοι για έκτακτη ανάγκη σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο γεγονός και έχει περιοριστεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην
δύο. Από εκεί κατά πάσα πιθανότητα µεταφέρθηκε η νόσος και
στην Πελοπόννησο τώρα πρόσφατα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Στα συγκεκριµένα νησιά δεν υπάρχουν κρούσµατα, σε Λήµνο και Μυτιλήνη.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν είπα πως δεν υπάρχουν.
Το 2008 ήταν πολύ πιο εκτεταµένα. Έχει µειωθεί ο ρυθµός εξάπλωσης, είναι πιο εντοπισµένη και εστιασµένη η περίπτωση της
συγκεκριµένης νόσου, γι’ αυτό και είπα αυτά που είπα για την
έκτακτη ανάγκη.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Κτηνιατρική Υπηρεσία, είναι εύστοχο αυτό που είπατε και θέλω να σας πω τρία µέτρα τα οποία
είναι σε εξέλιξη αυτήν τη στιγµή. Πρώτον, έχει συζητηθεί όλη η
κατανοµή του προσωπικού σε συνάρτηση µε τις αρµοδιότητες,
έτσι ώστε να γίνει µία πιο ορθολογική κατανοµή αυτού του προσωπικού που –έχετε δίκιο- έτσι κι αλλιώς είναι λίγο. Δεν θα αντιδικήσω σε αυτό. Είναι λίγοι οι κτηνίατροι, δηµόσιοι υπάλληλοι,
λειτουργοί αυτήν τη στιγµή στη χώρα.
Δεύτερον, στο πλαίσιο προσλήψεων που σταδιακά απελευθερώνονται, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε
την προηγούµενη πολιτική ηγεσία, έχει δροµολογήσει πρώτα τις
προσλήψεις κτηνιάτρων. Είναι η πρώτη ειδικότητα που θα καλυφθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που θα δίνει σταδιακά, κεντρικά η Κυβέρνηση και θα έχουµε πολύ άµεσα εξέλιξη σε αυτό.
Το ίδιο ισχύει και για το έκτακτο προσωπικό.
Τέλος, βέβαια πρέπει να σας πω για την Κτηνιατρική Υπηρεσία
κάτι µε το οποίο ξέρω πως διαφωνείτε, καθώς είχαµε αντιδικήσει,
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εγώ τότε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και το κόµµα σας
στο τελευταίο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
-και αναφέροµαι στον κτηνίατρο εκτροφής. Όπως ξέρετε, πρόκειται να γίνει µητρώο. Γίνεται, δηλαδή, αυτήν τη στιγµή επεξεργασία της κοινής υπουργικής απόφασης για να υπάρξει µητρώο
κτηνιάτρων µαζί µε το ΓΕΩΤΕΕ και τους κτηνιατρικούς συλλόγους, έτσι ώστε πιστοποιηµένοι κτηνίατροι να αποτελούν ένα
συγκεκριµένο Σώµα, στο οποίο να προσφεύγει η πολιτεία για ad
hoc υπηρεσίες, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Τέλος, όσον αφορά το εισόδηµα των κτηνοτρόφων, θέλω να
σας πω πως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν και των
κανονισµών που διέπουν τον ΕΛΓΑ και όχι µόνο, θα εξαντληθεί
κάθε µέτρο. Θα τα πω και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, µε
την βοήθειά σας, και δεν έχω καµµία αντίρρηση να τους δούµε.
Ωστόσο, πρέπει να σας πω κάτι και επίσηµα από το Βήµα αυτήν τη στιγµή, ότι το πρώτο σηµείο στο οποίο φαίνεται να υπάρχει µια γενικότερη συναίνεση από όλους τους εταίρους και από
την πολιτική ηγεσία -προηγούµενη και σηµερινή- του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι
ότι ο κερδισµένος της νέας ΚΑΠ –θα υπάρχουν και χαµένοι φυσικά- που θα ισχύσει από την 1-1-2015 υπάρχει απόφαση να είναι
η κτηνοτροφία και ειδικότερα αυτήν την αιγοπροβάτων. Αυτή
είναι η προοπτική. Δεν είναι ένα «θα». Είναι κάτι που είναι άµεσα
µπροστά µας ως προοπτική. Αυτό, βέβαια, δεν είναι η απάντηση
στη συγκεκριµένη ζηµιά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Να µπορούν να συνεχίσουν την
κτηνοτροφική δραστηριότητα, γιατί οι ζωονόσοι χτυπάνε αλύπητα και στη Θράκη έχουµε τον αφθώδη και την ευλογιά πάλι.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κοιτάξτε, κυρία συνάδελφε,
θα χαρώ να είστε παρούσα και στη σχετική συζήτηση που θα
γίνει µε την Εθνική Αντιπροσωπεία. Εµείς µε τον κ. Καρασµάνη
θα κάνουµε συζήτηση και µε τα κόµµατα για τη νέα ΚΑΠ, πριν τη
στείλουµε µε υπογραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τύχει
σύµφωνης γνώµης. Γιατί φυσικά µια µείζων επιλογή, όπως είναι
η Κοινή Αγροτική Πολιτική, δεν µπορεί να προωθηθεί ερήµην της
Εθνικής Αντιπροσωπείας. Εκεί πιστεύω ότι θα δείτε πως υπάρχουν πειστικές απαντήσεις σε αυτό που λέτε και αν όλοι µαζί βάλουµε πλάτη, µπορεί πραγµατικά η κτηνοτροφία µας να είναι ο
κερδισµένος της νέας ΚΑΠ και ιδιαίτερα, όπως είπα, το σκέλος
της αιγοπροβατοτροφίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τελευταία θα συζητηθεί η όγδοη µε αριθµό 22/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πέλλας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Θεοδώρας Τζάκρη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων κονδυλίων προκειµένου να µην
µείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός των βρεφονηπιακών σταθµών της
χώρας.
Η κυρία συνάδελφος έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, παρατείνεται η αγωνία χιλιάδων οικογενειών, καθώς σύµφωνα µε παραδοχές κύκλων και του
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας που είναι
συναρµόδια για το συγκεκριµένο θέµα, δεν έχει τεθεί ακόµα σε
εφαρµογή το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ που υλοποιείται µέσω της
ΕΕΤΑΑ και αφορά τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών και βρεφών από
δηµοτικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς
αλλά και παιδιών από τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ατόµων µε αναπηρία.
Να πω κατ’ αρχάς ότι το πρώτο πρόγραµµα της φιλοξενίας
των βρεφών και των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθµούς
περιλαµβάνει τη δωρεάν φύλαξη και τη σίτισή τους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το πρόγραµµα των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη σε παιδιά οικογενειών µετά το
πέρας του σχολικού προγράµµατος, καθώς για λόγους επαγγελµατικούς συνήθως δεν µπορούν οι γονείς να βρίσκονται εκείνες
τις ώρες στο σπίτι. Δίνεται προτεραιότητα, βεβαίως, σε παιδιά
προερχόµενα από πολύτεκνες οικογένειες και παιδιά από οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα.
Να πω στην προκειµένη περίπτωση ότι το πρόγραµµα αυτό
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που έχει προβλεφθεί είναι το πρόγραµµα εναρµόνισης της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή στην καινούρια προγραµµατική περίοδο. Τα κονδύλια που θα διατεθούν για τη νέα περίοδο, τη χρονιά 2014-2015 αναµένονται µειωµένα. Να πω ότι πέρυσι για το πρόγραµµα αυτό δαπανήθηκαν 180 εκατοµµύρια
ευρώ και ότι οι ωφελούµενοι του προγράµµατος ήταν εβδοµήντα
χιλιάδες περίπου παιδιά και βρέφη σε ολόκληρη τη χώρα. Φέτος
τα κονδύλια που έχετε εξεύρει ως τώρα σύµφωνα µε τις αναφορές Υπουργών είναι µόλις 130 εκατοµµύρια. Περιµένετε συµπληρωµατικά 25 εκατοµµύρια από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 25
εκατοµµύρια από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς αυτοί οι
πόροι να έχουν εξευρεθεί.
Και βεβαίως, γίνεται λόγος για αναθεώρηση των κριτηρίων εισαγωγής στο πρόγραµµα, που είναι βεβαίως το οικογενειακό εισόδηµα των οικογενειών αυτών προς τα πάνω. Πέρυσι το όριο
ήταν 25.000 ευρώ και αναµένεται να γίνει 30.000 σύµφωνα µε
υπηρεσιακούς κύκλους.
Γίνεται συζήτηση για την αναθεώρηση και του λεγόµενου
voucher, του ποσού της επιταγής εισόδου προς τα κάτω επίσης,
από τα 2.500 ευρώ στα 2.300 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συζητά, κύριε Υπουργέ, και το ενδεχόµενο επιβολής µιας συµβολικής συνεισφοράς 20-40 ευρώ το µήνα για τις οικογένειες
αυτές. Να πω, βεβαίως, ότι αυτό το ενδεχόµενο θα προκαλέσει
αναστάτωση στους οικογενειακούς προγραµµατισµούς, γιατί,
όπως αντιλαµβάνεστε, θα µειώσει τον αριθµό των ωφελούµενων
οικογενειών, τη στιγµή που φέτος αναµένεται και αύξηση.
H ΚΕΝΕ υπολογίζει ότι η αύξηση θα είναι από εβδοµήντα χιλιάδες σε εκατό χιλιάδες. Όπως αντιλαµβάνεστε αυτό προκαλεί
µεγάλη κοινωνική αναστάτωση και δηµιουργεί ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα. Τουλάχιστον θα έπρεπε να διατηρηθεί το κονδύλι στο περσινό του ύψος, ώστε να είναι ωφεληµένες εβδοµήντα χιλιάδες οικογένειες και παιδιά.
Να πω, βεβαίως, ότι και η εξέταση που κάνετε ως προς τη συµβολική συµµετοχή 20 έως 40 ευρώ από κάθε οικογένεια, δεν είναι
καθόλου συµβολική, δεδοµένου ότι στο πρόγραµµα αυτό µπαίνουν και άνεργοι ή χαµηλόµισθοι που διαβιούν στα όρια της φτώχιας και όπως αντιλαµβάνεστε το ποσό αυτό δεν είναι διόλου
ευκαταφρόνητο.
Να πω, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων
και Κοινοτήτων υπολογίζει τα κονδύλια που απαιτούνται για την
απρόσκοπτη συνέχιση του προγράµµατος και φέτος στα 250
εκατοµµύρια ευρώ και προβλέπει ένα µέρος του κοινωνικού µερίσµατος που δεν έχει διατεθεί, να δοθεί για το σκοπό αυτό.
Να πω, βεβαίως, ότι από του χρόνου προβλέπεται ότι η αρµοδιότητα αυτή που αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, θα
µετατεθεί στις περιφέρειες. Δεν ξέρω, όµως, τι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν γίνει, ώστε να πάµε στη µεταβατική περίοδο χωρίς να υπάρχουν προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού 2007-2013»
και ειδικότερα στο θεµατικό άξονα 3, «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», δόθηκαν περίπου 690 εκατοµµύρια ευρώ, υλοποιώντας τη δράση «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», µε κύριο στόχο την αύξηση της απασχόλησης
και τη διατήρηση των γυναικών σε θέσεις εργασίας µε ισότιµους
όρους.
Δηλαδή, δίνουµε τη δυνατότητα και στην εργαζόµενη µητέρα
να διατηρήσει την απασχόλησή της και βεβαίως στην άνεργη να
απαλλαγεί από πρόσθετους οικονοµικούς πόρους και να ασχοληθεί απρόσκοπτα µε την εξεύρεση εργασίας.
Άρα ουσιαστικά δίνουµε τη δυνατότητα στις µητέρες να µπορέσουν να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και πολλές φορές
αντικρουόµενους ρόλους στους οποίους υπόκεινται, βάσει βεβαίως της ικανοποίησης και της οικογενειακής µέριµνας από τη
µια, αλλά και της παιδικής προστασίας από την άλλη.
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Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ως φορέας σχεδιασµού και προώθησης των πολιτικών απασχόλησης, αλλά και κοινωνικής προστασίας, έχει εντοπίσει και προβάλει την κοινωνική σηµασία της συγκεκριµένης δράσης. Μάλιστα, ενώ ακόµα δεν έχει εγκριθεί το επιχειρησιακό πρόγραµµα,
σε συνεννόηση και µε διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει εντάξει τη συγκεκριµένη δράση ως εµπροσθοβαρή.
Δηλαδή, οι πόροι θα µεταταχθούν στο νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Άρα, κυρία συνάδελφε, αντιλαµβανόµαστε την κοινωνική σηµασία της συγκεκριµένης δράσης και φυσικά είµαστε σε συνεχή
συνεννόηση και διαβούλευση. Απώτερος στόχος της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου είναι να µην µείνει κανένα παιδί έξω και
να καλυφθεί το σύνολο, ο ίδιος δηλαδή αριθµός παιδιών µε πέρυσι, δηλαδή, συγκεκριµένα εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια
είκοσι έξι παιδιά.
Μάλιστα, τις αµέσως επόµενες ηµέρες αναµένεται να υπογραφεί από τον αρµόδιο Υπουργό Εργασίας, τον κ. Βρούτση, η σχετική πρόσκληση. Είµαστε σε συνεχή επαφή µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε από εθνικούς πόρους, αλλά και από την κοινοτική συνδροµή να καλυφθεί το σχετικό κονδύλι, αλλά προπάντων να ικανοποιήσουµε και να συνεχιστεί ένα πρόγραµµα το
οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε µια περίοδο δύσκολης οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας. Και βεβαίως αναµένονται
οι σχετικές ανακοινώσεις τις αµέσως επόµενες ηµέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εκλαµβάνω ως θετική την πρόθεσή σας. Αντιλαµβάνοµαι, όµως, ότι ακόµα δεν έχουν εξευρεθεί τα επιπλέον
κονδύλια που απαιτούνται για να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το
πρόγραµµα και τη φετινή περίοδο 2014-2015.
Βεβαίως, όπως είπα, είναι θετική η διάθεσή σας να εξευρεθούν
αυτά τα κονδύλια, γιατί, όπως συµφωνήσατε και εσείς, το πρόγραµµα αυτό έχει µια πολύ µεγάλη κοινωνική σηµασία για τις οικογένειες και πολύ περισσότερο για τις εργαζόµενες µητέρες
που θέλουν να διατηρήσουν και τις θέσεις εργασίας τους και βεβαίως να συνεχίσουν να φροντίζουν και τα παιδιά τους.
Από εκεί και πέρα, όµως, δεν µου είπατε συγκεκριµένα µε
ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση αυτή -µου είπατε
από εθνικούς πόρους, είναι γενικόλογη η αναφορά- και αν θα
µπορέσει να καλυφθεί η δράση στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι.
Σας ρώτησα αν τα κονδύλια θα προέλθουν από το Υπουργείο
Ανάπτυξης ή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να µου το προσδιορίσετε.
Από εκεί και πέρα, αναµένουµε την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα σηµατοδοτήσει, αν θέλετε, και την
έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι οικογένειες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα και να είναι ωφελούµενες.
Δεν κάνατε, όµως, καµµία αναφορά στα κριτήρια εισαγωγής
στο νέο πρόγραµµα. Αληθεύουν, κύριε Υπουργέ, οι φηµολογίες
ότι το Υπουργείο και γενικά οι υπηρεσίες επεξεργάζονται αναθεώρηση του κριτηρίου του οικογενειακού εισοδήµατος προς τα
πάνω; Αυτό, βεβαίως, θα θέσει, όπως είπα προηγουµένως, πολλές οικογένειες εκτός του συγκεκριµένου προγράµµατος ή εν
πάση περιπτώσει της µείωσης του ποσού εισόδου, του voucher,
από τα 2.500, στα 2.300 ευρώ.
Να σας πω, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ότι είχε συζητηθεί σοβαρά και η περικοπή του προγράµµατος σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή των ΚΔΑΠ, των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε
αναπηρία. Να σας πω ότι πέρυσι µε το πρόγραµµα αυτό είχαν εισαχθεί στην πρώτη δράση δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά παιδιά στα ΚΔΑΠ και δύο χιλιάδες ογδόντα επτά
παιδιά µε ειδικές ανάγκες στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Και όπως αντιλαµβάνεστε αυτό είναι πρόγραµµα υποστηρικτικό, στο οποίο απασχολούνται χίλιοι τετρακόσιοι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι.
Όπως αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, εάν πάµε προς την κατεύθυνση της µαζικής περικοπής του προγράµµατος αυτού, το
κοινωνικό πρόβληµα που δηµιουργείται θα αφορά και τις οικο-
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γένειες, θα αφορά και τους εργαζόµενους, δασκάλους και νηπιαγωγούς.
Επίσης, δεν κάνατε καµµία αναφορά πώς προετοιµάζεται το
Υπουργείο για τη νέα σεζόν, διότι το θέµα των παιδικών σταθµών
ως αρµοδιότητα θα µετατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, που
ανήκει τώρα, στις περιφέρειες της χώρας. Η µετάβαση αυτή στο
πρόγραµµα προχωράει κανονικά; Έχετε κάνει, δηλαδή, κάποιες
προπαρασκευαστικές ενέργειες για να µην βρεθούµε στο µεταβατικό στάδιο και υπάρξουν προβλήµατα µε την έναρξη του προγράµµατος και την καινούρια προγραµµατική περίοδο;
Αυτά γενικά, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η συγκεκριµένη δράση είναι πάρα πολύ σηµαντική
και πως οι δοµές στις οποίες απευθύνεται, δηλαδή, στους βρεφικούς, παιδικούς σταθµούς, στα ΚΔΑΠ, στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, συνεισφέρουν τεράστιο, σηµαντικό κοινωνικό έργο. Προφανώς, όπως
σας είπα και στην πρωτολογία µου, θα πρέπει να συνεχιστούν οι
συγκεκριµένες δράσεις. Άλλωστε, το Υπουργείο Εργασίας, έχει
εξασφαλίσει, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συνέχιση της συγκεκριµένης δράσης.
Όσον αφορά τα κριτήρια εισαγωγής, προφανώς και θα είναι
συνδυασµός εισοδηµατικών κριτηρίων, µε προτεραιότητα βέβαια
στους οικονοµικά αδύναµους και κοινωνικών κριτηρίων, δηλαδή,
ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα θα δοθεί στα άτοµα µε αναπηρία. Και βέβαια ο πρωταρχικός και συγκεκριµένος στόχος του
Υπουργείου είναι να µην µείνει κανένα παιδί και να καλυφθεί ο
ίδιος αριθµός παιδιών µε πέρυσι, δηλαδή, συγκεκριµένα, εξήντα
οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι παιδιά.
Όλοι, όµως, αντιλαµβανόµαστε ότι οι κοινοτικοί πόροι βαίνουν
συνεχώς µειούµενοι. Την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο
ήταν 690.000.000 ευρώ και τη νέα προγραµµατική περίοδο
490.000.000 ευρώ. Άρα η απάντηση στο ερώτηµά σας από πού
θα εξευρεθούν τα χρήµατα, είναι ότι προφανώς θα γίνει συνδυασµός κοινοτικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και
βεβαίως εθνικών πόρων, διότι όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η συγκεκριµένη δράση θα πρέπει να συνεχιστεί. Και αναµένεται -επαναλαµβάνω τις αµέσως επόµενες ηµέρες, επειδή πρέπει να
τρέξει γρήγορα η πρόσκληση- η υπογραφή από τον Υπουργό Εργασίας, κ. Βρούτση.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το Υπουργείο Απασχόλησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, έχει εκπονήσει µία σειρά από δράσεις οι οποίες στοχεύουν και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βεβαίως
στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Η πρώτη µε αριθµό 26/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελένης Μακρή-Θεοδώρου προς τoν Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε τη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος της κυρίας Βουλευτού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 20/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επί χρόνια µη καταβολή
των οφειλόµενων δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου Α.Ε.» δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Τέλος, η τέταρτη µε αριθµό 19/23-6-2014 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου -Χρυσή
Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την «ολιγωρία
των δικαστικών αρχών και του Υπουργού Δικαιοσύνης που οδηγεί σε «παραγραφή» των ευθυνών Ε. Βενιζέλου-Γ. Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων» δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Αρχές Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δηµόσιο Λογιστικό».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε η συζήτηση να γίνει σε
µία έως δύο συνεδριάσεις.
Προτείνω -και θεωρώ ότι θα συµφωνήσουµε- η συνεδρίαση να
είναι ενιαία, µία, µε ευχέρεια χρόνου για τους συναδέλφους,
ώστε σε λογικό χρόνο να ολοκληρώσουµε διότι είναι και Πέµπτη
σήµερα. Συµφωνεί το Τµήµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Τµήµα συνεφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω τα εξής:
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μπούρας, ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τον κ. Καράογλου.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ ορίζει ως ειδικό αγορητή τον κ. Σαχινίδη.
Η κ. Κουντουρά, Γενική Γραµµατέας των Ανεξαρτήτων Ελλή-
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νων, ορίζει ως ειδική αγορήτρια την κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ο κ. Ζησιµόπουλος, ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Κουκούτση και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Κασιδιάρη.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο κ. Κουβέλης, ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Λάρισας κ. Θωµά Ψύρρα και
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Νίκη Φούντα.
Τέλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Παφίλης, ορίζει ως ειδικό αγορητή τον
Βουλευτή κ. Καραθανασόπουλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσουµε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να καταθέσω, προκειµένου να έχουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι, τις τελευταίες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, κατόπιν παρατηρήσεων συναδέλφων
και της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ να διανεµηθούν, ώστε να είναι έτοιµοι οι κύριοι εισηγητές.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο συνάδελφος κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου «Αρχές Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δηµόσιο Λογιστικό», του οποίου έχω την τιµή
να είµαι εισηγητής, δεν αποτελεί µια απλή προσαρµογή µιας
ακόµα ευρωπαϊκής οδηγίας στο θεσµικό µας πλαίσιο και δεν
αποτελεί προέκταση ενός νέου µνηµονίου, όπως κάποιοι επιχείρησαν να το εµφανίσουν. Αντίθετα, αποτελεί την υιοθέτηση κοινών αρχών και κανόνων δηµοσιονοµικής διαχείρισης για όλα τα
κράτη-µέλη της Ευρωζώνης, για όλα τα κράτη-µέλη που αποτελούν τη νοµισµατική Ένωση.
Αυτό είναι δύσκολο να το αντιληφθούν αυτοί που έχουν στηρίξει τον πυρήνα της πολιτικής τους ύπαρξης και δραστηριότητας στα µνηµόνια, στις θεωρίες συνωµοσίας και στην καταγγελτική πολιτική χωρίς προτάσεις, αυτοί που δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι η συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη συνδέεται µε υποχρεώσεις, µε διακρατικές συµφωνίες βασισµένες σε ένα κοινό
πλαίσιο αρχών, συµφωνίες που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και συµφωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
θεσµών και των οργάνων της, διότι έτσι λειτουργεί η Ευρώπη.
Δύσκολο -αναµφίβολα- να το καταλάβουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ιδέα, αυτοί που διαχρονικά πολέµησαν
τη συµµετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Ουσιαστικά το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα, προήλθε
από την ανάγκη θωράκισης των οικονοµιών των χωρών της Ευρωζώνης και κυρίως θωράκισης του κοινού νοµίσµατος. Πριν
από έξι χρόνια η οικονοµική κρίση βρήκε ανέτοιµη την Ευρωζώνη. Κατέδειξε τις αδυναµίες σε θεσµικό επίπεδο και κυρίως σε
επίπεδο οικονοµικής διακυβέρνησης της νοµισµατικής Ένωσης.
Τις ίδιες αδυναµίες κατέδειξε και η κρίση χρέους.
Ποια ήταν, όµως, η κύρια αδυναµία; Ήταν, όπως τόνισα και
πριν, η έλλειψη ενός κοινού συντονιστικού πλαισίου οικονοµικής
διακυβέρνησης. Ενός κανονιστικού και δεσµευτικού πλαισίου
που θα στηρίζεται σε κοινές αρχές για όλα τα κράτη-µέλη. Ήταν
εµφανής η ανάγκη να υιοθετηθούν κοινές αρχές για την κατάρτιση, την εκτέλεση και τον έλεγχο των εθνικών προϋπολογισµών.
Η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα στις χώρες του
νότου, όπως η Ελλάδα, οφειλόταν κατά κύριο λόγο στα ελλείµµατα. Το ίδιο εµφανής ήταν και η ανάγκη θεσµοθέτησης κοινών
αρχών που θα καθορίζουν τη λειτουργία ενός µηχανισµού στήριξης των κρατών-µελών.
Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η υιοθέτηση κοινών
αρχών για τον έλεγχο και την εποπτεία του τραπεζικού και χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Θα ήταν ολέθριο να καλούνται
κάθε φορά οι πολίτες να πληρώνουν το τίµηµα της αποσταθεροποίησης και των κρίσεων. Όλα αυτά θα αποφευχθούν µε την
ύπαρξη ενός κοινού πλαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
ελέγχου, που οδηγεί στην οικονοµική σταθερότητα, στη δηµοσιονοµική ισορροπία και στην ανάπτυξη και µε ένα σύστηµα κοινών αρχών για την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος οδηγούν στην ενίσχυση της σταθερότητάς του. Ήδη, προωθείται η
τραπεζική ένωση, αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ασκεί
την εποπτεία και θα επιβάλλει ενιαίους κανόνες ελέγχου, διαχείρισης και λειτουργίας των τραπεζών.
Η διαπίστωση του κενού µιας ενιαίας οικονοµικής διακυβέρνησης ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει το Δεκέµβριο του 2011 σε έξι δράσεις. Υιοθετήθηκαν πέντε κανονισµοί, αλλά και η οδηγία, της οποίας συζητούµε σήµερα την ενσωµάτωσή της στη νοµοθεσία µας.
Οι στόχοι που καθορίστηκαν ήταν η ενίσχυση του συντονισµού
και η θέσπιση µεσοπρόθεσµων στόχων και προβλέψεων για όλες
τις χώρες-µέλη. Οι στόχοι αυτοί, που εκφράζονται µε ένα κοινό
πλαίσιο αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, έχουν
γίνει αποδεκτοί από όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης. Περνούν
σταδιακά ως κανονιστικό πλαίσιο στην εθνική τους νοµοθεσία,

293

στον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουν τη δηµοσιονοµική λειτουργία.
Δεν χρειάζεται, πιστεύω, να επισηµανθεί από την πλευρά µου
το αυτονόητο, ότι η συµµετοχή σε ένα ισχυρό νόµισµα, σε µία
νοµισµατική ένωση και τα προνόµια που απορρέονται από αυτή,
συνδέονται µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις, µε την τήρηση κοινών αρχών και κανόνων στη δηµοσιονοµική διαχείρισης. Πηγαίνουµε πλέον σε ισοσκελισµένους ή πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς και η Ελλάδα µε τις θυσίες των πολιτών και τις προσπάθειες που κατέβαλλαν η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πέτυχε
αυτό το στόχο.
Αυτή η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγµή προχώρησε σε
τοµές, αλλά και αποφασιστικές κινήσεις στην κατάρτιση, στην
εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισµού. Σταδιακά
επικαιροποιούµε, βελτιώνουµε και εναρµονίζουµε το θεσµικό
πλαίσιο, συγκλίνουµε µε όσα ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Οι ίδιες διαδικασίες ακολουθούνται και από τα Κοινοβούλια των άλλων χωρών της Ευρωζώνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα στην αρχή της οµιλίας µου,
το επανέλαβα και κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών
ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν ενσωµατώνει απλά αυτήν την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά επικαιροποιεί και προσαρµόζει το θεσµικό
πλαίσιο σύµφωνα µε όλα όσα ισχύουν και έχουν συµφωνηθεί για
την οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.
Με αυτό το σχέδιο νόµου καταργείται ο ν.2362/1995 και δηµιουργείται ένα νέο πλαίσιο. Κύριος στόχος είναι ένας και µοναδικός: µία υγιής δηµοσιονοµική διαχείριση και αποτελεσµατική
εποπτεία µε δικούς µας εσωτερικούς και ανεξάρτητους µηχανισµούς, για να µην ξαναγυρίσουµε στο χθες των ελλειµµάτων και
του ανεξέλεγκτου δανεισµού που τροφοδοτείτο απ’ αυτά τα ελλείµµατα.
Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα θεσµοθετείται στο
εξής ένα πλαίσιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων
των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η κύρια πηγή
παραγωγής ελλειµµάτων και αποκλίσεων ήταν οι υποτοµείς της
γενικής κυβέρνησης.
Με την προσαρµογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2011/85 καθορίζονται στόχοι και αριθµητικοί δηµοσιονοµικοί κανόνες. Δηµιουργούνται διορθωτικοί µηχανισµοί στήριξης σε περίπτωση
απόκλισης και το πλαίσιο για την ενεργοποίησή τους.
Τι σηµαίνει αυτό; Ο διορθωτικός µηχανισµός θα επικεντρωθεί
στην προετοιµασία και υιοθέτηση διορθωτικών ενεργειών, για να
αντιµετωπιστούν αποκλίσεις έγκαιρα. Γιατί, αν κληθούµε να αντιµετωπίσουµε τις αποκλίσεις µε καθυστέρηση, γνωρίζουµε ότι
η αντιµετώπισή τους περνά µέσα από άδικα και οριζόντια µέτρα.
Τέτοια µέτρα αναγκάστηκε να πάρει η χώρα υπό το βάρος της
πίεσης των δηµοσιονοµικών αναγκών και των δεδοµένων, από
αποκλίσεις στη δηµοσιονοµική διαχείριση που δηµιουργούσαν
ελλείµµατα, από την ατολµία που διόγκωνε αυτά τα ελλείµµατα.
Δροµολογούµε αλλαγές στις αρµοδιότητες των Υπουργών,
των επικεφαλής των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των επικεφαλής των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Οι αλλαγές αυτές
επικεντρώνονται στις αρµοδιότητες και στις λειτουργίες που συνδέονται µε την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την εκτέλεση
του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης και των υποτοµέων της.
Στο εξής η τήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων και κανόνων
θα εποπτεύεται από ανεξάρτητες αρχές και δεν µπορώ να αντιληφθώ την διαφωνία ορισµένων ως προς αυτό. Στο εξής θεσµοθετείται και θα λειτουργεί το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο
µε πλήρη θεσµική αυτονοµία, ανεξαρτησία, αλλά και λειτουργία.
Δεν είναι κάτι το καινοφανές. Ανάλογα όργανα, όπως το Ελληνικό
Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, λειτουργούν και σε άλλες χώρεςµέλη της Ευρωζώνης, αλλά και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Στο σχέδιο νόµου καθορίζονται µε απόλυτη σαφήνεια οι αρµοδιότητές τους. Είναι οι ακόλουθες:
Η αξιολόγηση των µακροοικονοµικών προβλέψεων, πάνω στις
οποίες στηρίζεται κάθε φορά ο προϋπολογισµός αλλά και το µεσοπρόθεσµο σχέδιο.
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Η αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων, σε σύγκριση µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους που τίθενται στον προϋπολογισµό κάθε έτος αλλά και στο µεσοπρόθεσµο.
Η εφαρµογή και η αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών κανόνων
αλλά και η συµµόρφωση όλων των φορέων και των υποτοµέων
της γενικής κυβέρνησης σε αυτούς.
Η ανάλυση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη, την απασχόληση αλλά και
τον κοινωνικό προϋπολογισµό.
Είναι µια νέα ανεξάρτητη αρχή που θα λειτουργεί ως νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Η ανεξαρτησία της κατοχυρώνεται
από τον τρόπο επιλογής των µελών της αλλά και από το θεσµικό
πλαίσιο της λειτουργίας της. Συγκεκριµένα, καθιερώνεται πενταετής θητεία των µελών του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης. Τα µέλη του δεν θα έχουν
τον «πειρασµό» της ανανέωσης της θητείας τους. Με αυτόν τον
τρόπο θα είναι απερίσπαστα και προσηλωµένα στο έργο που
τους έχει ανατεθεί. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να υπεισέλθουν λογικές πολιτικής διαχείρισης και σκοπιµότητας για την
ανανέωση της θητείας τους.
Το συµβούλιο θα στελεχωθεί από άτοµα µε σαφή γνώση και
εµπειρία στα δηµόσια οικονοµικά. Η ανεξαρτησία και το αδιάβλητο της επιλογής των µελών του αποτυπώνεται στη διάταξη
που προβλέπει ότι τα µέλη του Εθνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου θα επιλέγονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µέσα από έναν
κατάλογο υποψηφίων που θα έχουν καταρτίσει και θα προτείνουν ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όλα τα µέλη του Εθνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου θα υπογράψουν συµβόλαιο εµπιστευτικότητας και για µία διετία, όταν
αυτό λήξει, θα απαγορεύεται να απασχοληθούν σε εταιρείες και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χρηµατοπιστωτικό
και χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Προκύπτει συνεπώς ότι έχουµε
πλέον ένα νέο τοπίο. Δηµιουργούνται νέες ασφαλιστικές δικλίδες
σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων και των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας.
Μία ακόµη σηµαντική καινοτοµία είναι ο διαχωρισµός του
ρόλου του διατάκτη, αυτού που εγκρίνει και προκρίνει την πραγµατοποίηση µιας δαπάνης και του προϊσταµένου των οικονοµικών υπηρεσιών. Δεν θα πρόκειται πλέον για το ίδιο πρόσωπο.
Διαχωρίζονται οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες. Έτσι διασφαλίζεται
ο έλεγχος της χρηστής διαχείρισης, µέσα από τον διαχωρισµό
και την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων.
Την ίδια στιγµή υπάρχει ενίσχυση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών στους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης. Με το άρθρο 26 του νοµοσχεδίου
καθίσταται σαφής η υποχρέωση των προϊσταµένων των οικονοµικών υπηρεσιών να αρνηθούν να εκτελέσουν εντολές που αντιβαίνουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με αυτόν τον τρόπο, µε αυτή τη διάταξη, ενισχύεται η ανεξαρτησία της διοίκησης
αλλά και η προσήλωση στον στόχο της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης. Όπως είπα και πριν, µιλάµε για ένα νέο τοπίο σε ό,τι
αφορά τους κανόνες και τις αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Νέο στοιχείο, που και αυτό στοχεύει στη χρηστή και αποτελεσµατική δηµοσιονοµική διαχείριση, είναι ο καθορισµός συγκεκριµένων ηµεροµηνιών για τα διάφορα στάδια κατάρτισης και
εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Ουσιαστικά εναρµονιζόµαστε µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό εξαµηνιαίο χρονοδιάγραµµα.
Με αυτό το νοµοσχέδιο µπαίνουν για πρώτη φορά αυστηροί
και σαφείς κανόνες που θα διέπουν την κατάρτιση και εκτέλεση
των προϋπολογισµών των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Τίθενται οι αρχές της ετήσιας διάρκειας, της καθολικότητας και
της ενότητας του προϋπολογισµού. Ετήσια διάρκεια σηµαίνει ότι
όλες οι δηµοσιονοµικές πράξεις του προϋπολογισµού θα αναφέρονται σε ένα µόνο οικονοµικό έτος. Καθολικότητα σηµαίνει ότι
όλα τα έσοδα και έξοδα θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά
στον προϋπολογισµό. Τέλος, η ενότητα εκφράζεται µε την πλήρη
απεικόνιση εσόδων και δαπανών στον προϋπολογισµό. Είναι
πολύ σηµαντικό, πέρα από τον έλεγχο, να υπάρξει αξιολόγηση
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και πλήρης εικόνα, να γνωρίζουµε πού και πώς χρησιµοποιούνται
όλοι οι πόροι.
Θεσµοθετείται επίσης η διενέργεια ελέγχων σε όλους τους
φορείς και υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης από τις υπηρεσίες
εσωτερικού ελέγχου, σε περίπτωση που υπάρξουν αποκλίσεις ή
αστοχίες. Γιατί γίνεται αυτό; Για το προφανές, για να αποφύγουµε στο µέλλον εκτροχιασµούς και πρακτικές που παράγουν
νέα ελλείµµατα.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο σηµαντικές τροπολογίες
που κατατέθηκαν. Η πρώτη τροπολογία σχετίζεται µε τα ποσά
που αποτελούν προϊόντα εγκληµατικών ενεργειών και κατάσχονται. Αυτά θα αποτελούν έσοδα του προϋπολογισµού και θα διατίθενται για δράσεις ή έργα που αφορούν την εκπαίδευση, την
έρευνα, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Μιλάµε σήµερα
για ένα ποσό της τάξεως των 33,8 εκατοµµυρίων ευρώ.
Η δεύτερη τροπολογία σχετίζεται µε τις αναξιοποίητες και ανεξόφλητες παρακαταθήκες από το 1920 έως σήµερα. Η τροπολογία προβλέπει ότι όλες οι ανεξόφλητες παρακαταθήκες που
έχουν συσταθεί προ εικοσιπενταετίας και δεν έχουν ζητηθεί παραγράφονται υπέρ του ταµείου, µε την εξαίρεση των παρακαταθηκών που αφορούν απαλλοτριώσεις.
Και εδώ, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη διάθεσης αυτών των χρηµάτων για κοινωνικού χαρακτήρα
δράσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση πιστώνεται
µε το έργο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και σταθερότητας.
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα πετύχαµε ό,τι δεν περίµενε κανείς
να πετύχουµε σε αυτούς τους χρόνους. Δείξαµε θέληση και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει στο λαϊκισµό. Δεν
θα επιτρέψει να αναπτυχθούν οι παθογένειες του παρελθόντος
στη δηµοσιονοµική διαχείριση. Το αποδείξαµε από την πρώτη
στιγµή. Όχι µόνο µε την πολιτική της ευθύνης και των µεταρρυθµίσεων, αλλά µε σαφείς και συγκεκριµένες κινήσεις στο πεδίο
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης.
Ενεργοποιήσαµε και αναβαθµίσαµε τη θεσµική ανεξαρτησία
του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, αρµόδιο για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Προχωρήσαµε µε τολµηρά βήµατα στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση του πλαισίου των δηµοσιονοµικών ελέγχων. Για πρώτη
φορά υπάρχει περιοδική και διαρκής ενηµέρωση για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Κράτους αλλά και της γενικής κυβέρνησης.
Η Ελλάδα είναι πλέον µία χώρα που λειτουργεί µε ένα σαφές
και οριοθετηµένο πλαίσιο υγιούς δηµοσιονοµικής λειτουργίας.
Με αυτό το νοµοσχέδιο εκσυγχρονίζουµε και κάνουµε πιο λειτουργικό το εθνικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Δίνουµε στη δηµόσια
διοίκηση τις δυνατότητες και τα εργαλεία για να διασφαλίσει µια
µακροχρόνια δηµοσιονοµική εξυγίανση, χρηστή διαχείριση, αλλά
και βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Διαχωρίζουµε τις
αρµοδιότητες της διοίκησης από την εκτελεστική εξουσία, διασφαλίζουµε την ανεξαρτησία της διοίκησης απέναντι στην εκτελεστική εξουσία.
Με την υιοθέτηση κοινών αρχών και κανόνων δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας, η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η
εκτέλεση του προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης θα εναρµονίζεται µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας. Είναι µία στρατηγική επιλογή της Ευρώπης, µία επιλογή
για περισσότερη Ευρώπη. Αν µπορούσε να υπάρξει ένα ισχυρό
επιχείρηµα, για να εξασφαλιστεί η συµφωνία όλων των πολιτικών
δυνάµεων, αυτό θα ήταν να µην ξαναζήσουν οι Έλληνες πολίτες
αυτά που έζησαν τα τέσσερα προηγούµενα χρόνια. Γι’ αυτό και
σας καλώ να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Όσοι επιµένουν σε µία αδιέξοδη ρητορική λαϊκισµού δεν τολµούν να πουν στους πολίτες ότι όλα όσα προτείνουν και υποστηρίζουν, είναι εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, µε εξαίρεση το
ΚΚΕ που έχει σταθερή και εκπεφρασµένη άποψη και θέση. Η
θέση όµως η δική µας, η θέση της Ελλάδος, είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Τµήµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεσή
της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και άλλες διατάξεις».
Κύριε Κασσή, συγχαρητήρια για το νέο δεσπότη που έχετε
από χθες στα Γιάννενα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ευχαριστούµε πολύ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και εµείς στην Ελασσόνα τον Χαρίτωνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εσείς στην Ελασσόνα, αλλά τώρα τα Γιάννενα δεν συγκρίνονται µε την Ελασσόνα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το βράδυ της 14ης Ιουλίου του
1789, ο Λουδοβίκος ο ΙΣΤ’ έγραψε στο ηµερολόγιό του µία λέξη:
«Rien», «τίποτα». Δεν έγινε τίποτα. Για τους Βουλευτές ιδιαίτερα
της Νέας Δηµοκρατίας και όχι µόνο, να σας εξηγήσω ότι ήταν η
ηµέρα που έπεσε η Βαστίλη. Δηλαδή, την ηµέρα που έπεσε η Βαστίλη ο Λουδοβίκος ο ΙΣΤ’ έγραψε ότι τίποτα αξιόλογο δεν έγινε.
Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρουµε αν είναι αληθινή αυτή η ιστορία, αλλά είναι µία ιστορία που έχει καταγραφεί για την αλαζονεία της εξουσίας. Για µια εξουσία η οποία δεν µπορεί να πάρει
κανένα µήνυµα από την κοινωνία, δεν ξέρει τι γίνεται στην κοινωνία, δεν παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες της κοινωνίας.
Δεν ξέρω τι έγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός το βράδυ της
25ης Μαΐου, αν έγραψε «rien» και αυτός. Μας λέει η Κυβέρνηση
ότι πήραν το µήνυµα. Αλλά δεν είναι προφανές ποιο µήνυµα
πήραν. Γιατί εχθές είχαµε το χωροταξικό, σήµερα έχουµε ένα δηµοσιονοµικό πλαίσιο που προωθεί τις ίδιες πολιτικές που προωθούνται εδώ και είκοσι χρόνια. Είχαµε αυτήν την εβδοµάδα
δύο-τρεις οικονοµικές ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι ότι ο αποπληθωρισµός καλά κρατεί, 0,4% ο πληθωρισµός στην Ευρώπη, 2,1% στην Ελλάδα, -0,4% στην Πορτογαλία.
Αυτό το πλαίσιο µε αυτούς τους κανόνες δηµιουργήθηκε όταν
το βασικό πρόβληµα όπως θεωρήθηκε από την ελίτ ήταν ο πληθωρισµός. Συνεχίζετε να πιστεύετε ότι ο πληθωρισµός είναι το
νούµερο ένα πρόβληµα της Ευρωζώνης και της Ελλάδας; Είχαµε
και άλλα στοιχεία. Τα στοιχεία της market, που όπως ξέρετε δίνει
το πώς πάνε και οι υπηρεσίες και η βιοµηχανία και εάν περιµένουµε τον επόµενο µήνα να είναι καλύτερα τα πράγµατα απ’ ό,τι
ήταν τον προηγούµενο µήνα.
Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν δύο βασικά προβλήµατα της
ευρωζώνης: Πρώτον, ότι η ανάκαµψη σκοντάφτει. Εκεί που κάθε
φορά νοµίζουµε ότι κάτι πάει να γίνει στην ανάκαµψη, µειώνεται
–αυτό δείχνουν- και το δεύτερο πράγµα που δείχνουν είναι ότι
έχουµε αποκλίσεις. Πάει καλύτερα η Γερµανία απ’ ό,τι πάει η
Γαλλία, δηλαδή έχουµε µία ευρωζώνη η οποία και ανάπτυξη δεν
µπορεί να δηµιουργήσει και συνεχίζονται οι µεγάλες αποκλίσεις.
Πώς απαντάµε σε αυτό; Απαντάµε ότι είµαστε βράχοι και συνεχίζουµε µε την ίδια πορεία. Δηλαδή, συνεχίζουµε σαν το βασικό πρόβληµα να είναι ο πληθωρισµός, σαν το βασικό πρόβληµα
να µην είναι οι αποκλίσεις, σαν να πιστεύουµε ότι στο πολιτικό
επίπεδο δεν άλλαξε τίποτα στις 25 Μαΐου. Στις 25 Μαΐου υπήρχε
µία τροµερή αµφισβήτηση της κυρίαρχης κατεύθυνσης των ελίτ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Βορρά πήγε προς τα δεξιά µε τη
νίκη του Φαράντζ, µε τη νίκη της Λεπέν, στο Νότο πήγε προς τα
αριστερά µε τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη φοβερή επιτυχία της ισπανικής Αριστεράς. Δεν τα συµψηφίζω αυτά, κύριε Σαχινίδη, γιατί
θα µας πείτε ότι τα συµψηφίζω σε λίγο, αλλά δεν αποδεικνύει…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Τα αθροίζετε, δεν τα συµψηφίζετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν τα αθροίζω. Όµως, δεν αποδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την Ευρωζώνη; Δηλαδή,
δεν αποδεικνύει ότι η συνεχόµενη λιτότητα και η συνεχόµενη τεχνοκρατία που προωθεί αυτό το νοµοσχέδιο είναι προβληµατική;
Ότι οι λαοί της Ευρώπης θέλουν να ανήκουν κάπου, θέλουν να
έχουν κάποιο λόγο γι’ αυτά τα πράγµατα που τους επηρεάζουν
στην καθηµερινή τους ζωή;
Και αντί αυτού, τι έχουµε; Έχουµε ένα πλαίσιο µε ακόµη πιο
σφικτούς δηµοσιονοµικούς κανόνες –µας το είπε και ο κ. Σόιµπλε
για όσους δεν ακούτε και συνεχίζετε το success story, ότι η λι-
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τότητα δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ- και έχουµε ακόµη πιο πολύ
τεχνοκρατική διακυβέρνηση. Δηλαδή, αφαιρούµε πράγµατα από
την πολιτική συζήτηση και το πάµε στους τεχνοκράτες. Όπως είχαµε τη νοµισµατική πολιτική να µην είναι κάτω από την πολιτική
σφαίρα, τώρα θέλουν να αφαιρέσουµε και τη δηµοσιονοµική πολιτική δηλαδή, να µην είναι στην πολιτική σφαίρα.
Έχουµε κανόνες και έχουµε διάφορα φίλτρα, τα οποία θα
εφαρµόσουν αυτούς τους κανόνες, για να είναι σίγουρη η ελίτ
ότι ο βασικός στόχος παραµένει η δηµοσιονοµική πειθαρχία και
η λιτότητα. Υπάρχει το φίλτρο του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου,
υπάρχει το φίλτρο του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και, βέβαια, υπάρχει το φίλτρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα
κάνει και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, έλεγχο της δηµοσιονοµικής πολιτικής της κάθε χώρας.
Αρχίζω από το επίπεδο της οικονοµίας και της οικονοµικής
σκέψης. Έβαλα στην επιτροπή δυο-τρεις φορές την Κυβέρνηση
να µας πει τι οικονοµική θεωρία έχουν για το πώς δουλεύουν οι
νοµισµατικές ενώσεις, γιατί η νοµισµατική ένωση της Ευρωζώνης
είναι τόσο διαφορετική απ’ αυτή της Αµερικής, των Ηνωµένων
Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και αν αυτή η διαφορετικότητα µάς έχει βγει σε καλό, εάν έχουµε καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις. Τους έθεσα τρεις ερωτήσεις. Θα προσέξετε ότι
δεν πήρα καµµία απάντηση και δεν θα πάρω απάντηση ούτε και
σήµερα και όχι µόνο από την Κυβέρνηση.
Η πρώτη ερώτηση είναι: Χρειάζεται µία νοµισµατική ένωση να
περιορίζει τη δηµοσιονοµική πολιτική των κρατών-µελών ή των
πολιτειών στις Ηνωµένες Πολιτείες; Η Αµερική δεν το κάνει αυτό.
Από µόνες τους πολλές πολιτείες έχουν εφαρµόσει µία τροπολογία ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, αλλά δεν τους το επιβάλλει αυτό η κεντρική κυβέρνηση. Και δεν τους το επιβάλλει,
γιατί σε µια νοµισµατική ένωση χάνεις το εργαλείο της υποτίµησης, χάνεις το εργαλείο της ανεξάρτητης νοµισµατικής πολιτικής
και, άρα, χρειάζεσαι µία ευελιξία στη δηµοσιονοµική πολιτική.
Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση που έθεσα ήταν η εξής: Στην Ευρωζώνη,
στη συγκεκριµένη νοµισµατική ένωση, χρειάζεται να έχουµε περιορισµό στη δηµοσιονοµική πολιτική;
Η απάντηση για σχεδόν όλη τη γκάµα των οικονοµολόγων είναι
ότι ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη θα χρειαζόταν η ευελιξία. Γιατί;
Γιατί δεν έχουµε ούτε καν έναν µεγάλο κρατικό προϋπολογισµό
σε κεντρικό επίπεδο, που να µπορεί να λειτουργήσει ως αυτόµατος σταθεροποιητής. Άρα, αν ήταν σε µία Ευρωζώνη που
αυτοί οι Κανονισµοί είναι λάθος, θα ήταν σε αυτήν τη Νοµισµατική Ένωση, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ο κεντρικός προϋπολογισµός, που βοηθάει τις περιοχές που είναι σε κρίση.
Και το τρίτο ερώτηµα είναι το εξής. Ας δεχτούµε ότι χρειάζονται κανόνες, µόνο αυτοί οι κανόνες είναι; Και δίνω τρία παραδείγµατα, για να µη λέτε ότι δεν έχουµε απόψεις και προτάσεις
στον ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ λέω να υπάρχουν κανόνες. Γιατί να µην είναι, όµως, ο
«χρυσός κανόνας» για τα δηµοσιονοµικά; Ο «χρυσός κανόνας»,
από ό,τι ξέρετε, λέει να είναι µεν περιορισµένα τα ελλείµµατα,
αλλά να εξαιρούνται οι επενδυτικές δαπάνες και οι εκπαιδευτικές
δαπάνες –εάν θεωρείτε ότι µπορεί να παίξουν επενδυτικό ρόλο
και να βοηθήσουν το µελλοντικό ΑΕΠ– και άρα να είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη η δηµοσιονοµική παρέµβαση. Γιατί δεν το
προωθείτε αυτό, το να υπάρχει ο «χρυσός κανόνας», µαζί µε
συναδέλφους σας στην Ισπανία στην Πορτογαλία και στην
Ιταλία;
Και αν χρειάζεται –δεύτερο παράδειγµα– σφιχτή δηµοσιονοµική πολιτική; Γιατί δεν κοιτάτε ότι σε µερικές περιπτώσεις το
πρόβληµα σε µια νοµισµατική ένωση είναι ότι χωρίς συντονισµό,
χωρίς δηλαδή να κάνουµε κάτι µαζί, η δηµοσιονοµική πολιτική
θα είναι παραπάνω σφικτή από ό,τι πρέπει και όχι παραπάνω
χαλαρή; Γιατί υποθέτετε ότι το πρόβληµα που έχουµε είναι ότι
χωρίς κανόνες η δηµοσιονοµική πολιτική θα είναι πολύ χαλαρή;
Γιατί το πρόβληµα αυτή τη στιγµή ποιο είναι; Ο πληθωρισµός;
Μήπως τώρα έχουµε πολύ σφικτές δηµοσιονοµικές πολιτικές και
πρέπει να αναγκάσουµε τις κυβερνήσεις που έχουν σφικτή δηµοσιονοµική πολιτική να έχουν πιο χαλαρή;
Και τρίτο παράδειγµα: γιατί δεν έχουµε κοινωνικούς κανόνες;
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Γιατί αυτή η «αιρεσιµότητα» είναι µόνο για τα δηµοσιονοµικά;
Γιατί, για παράδειγµα, δεν θα µπορούσαµε να έχουµε έναν
κανόνα που να λέει ότι αν το ποσοστό της φτώχειας αυξηθεί βάσει ενός ορισµένου δείκτη πάνω από ένα ορισµένο σηµείο, θα
πρέπει να πάρουµε δύο θετικά µέτρα – αν σας ενδιαφέρουν
αυτά. Γιατί αν η διαρροή µαθητών από το σχολείο περάσει ένα
επίπεδο, δεν θα πρέπει να αυξηθούν οι εκπαιδευτικές δαπάνες;
Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες;
Θα ήθελα µια απάντηση σε όλα αυτά. Να σας απαντήσω τι
πιστεύω εγώ. Να σας πω γιατί; Γιατί, βασικά, υποστηρίζετε αυτήν
την κατεύθυνση. Γιατί όταν δεν έχεις µεγάλο κρατικό προϋπολογισµό στο κέντρο της Ευρωζώνης, όταν δεν έχεις ανεξάρτητη
δηµοσιονοµική πολιτική –γιατί είναι κι αυτό στον κεντρικό πόλο–
όταν περιορίζεις τη δηµοσιονοµική πολιτική, τι µένει στην
πολιτική; Ποιο είναι το µόνο εργαλείο που µένει; Ποιο είναι το
«αµορτισέρ» της οικονοµίας; Ο πραγµατικός µισθός. Όλες οι
αναπροσαρµογές που θα γίνονται στην κοινωνία θα είναι µέσα
από τη µείωση του πραγµατικού µισθού.
Για αυτό δεν θέλετε χαλαρότητα στη δηµοσιονοµική πολιτική.
Γι’ αυτό δεν θέλετε χαλαρότητα στη νοµισµατική και στη
δηµοσιονοµική πολιτική. Γι’ αυτό δεν θέλετε τους άλλους κανόνες. Γιατί για εσάς η µείωση του πραγµατικού µισθού είναι βασικός στόχος.
Αυτό εννοούµε εµείς όταν λέµε ότι το µνηµόνιο είναι καθεστώς, ότι η ευελιξία των αγορών, είτε των προϊόντων είτε της
εργασίας, είναι ο τρόπος µε τον οποίον θα υπάρχει πάντα πίεση
για µείωση των µισθών.
Και θα µου επιτρέψει ο κ. Σαχινίδης και οι κεντρώοι στην Αίθουσα να ρωτήσω γιατί θέλετε τη χαλάρωση;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν είµαι κεντρώος, σοσιαλδηµοκράτης είµαι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γιατί υπάρχει συζήτηση από τον
Γκάµπριελ κι από τον Ρέντσι να έχουµε µια µερική χαλάρωση;
Είναι για να έχετε περισσότερο χρόνο, προκειµένου να εφαρµόσετε αυτό το καθεστώς, ή είναι για να το αλλάξουµε αυτό το
καθεστώς, να πάµε σε µια άλλη πολιτική οικονοµία που δεν
βασίζεται στη µείωση των µισθών αλλά σε άλλα πράγµατα, σε
άλλο αναπτυξιακό µοντέλο µε άλλες κοινωνικές προϋποθέσεις;
Γιατί υπάρχει µεγάλη αµφισηµία σε όσους και όσες αµφισβητούν αυτή την κατεύθυνση και λένε «θέλουµε περισσότερο
χρόνο». Εµείς δεν θέλουµε περισσότερο χρόνο για να εφαρµόσουµε αυτό το καθεστώς, αλλά θέλουµε να ανατρέψουµε αυτό
το καθεστώς.
Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο και
αυτό το πλαίσιο. Πρέπει το δοµικό, το διαρθρωτικό έλλειµα να
είναι 0,5% του ΑΕΠ. Πρέπει το χρέος να µειώνεται κατά 5% κάθε
χρόνο για όσο είναι πάνω από 60% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε ότι
ο στόχος µε αυτήν την Κυβέρνηση είναι να φτάσουµε στο 120%
του ΑΕΠ το 2020-τόσο.
Φανταστείτε πόση περιοριστική πολιτική χρειαζόµαστε για να
φτάσουµε στο 60%. Υπάρχει κι άλλος ένας κανόνας που έχει να
κάνει µε το µεσοπρόθεσµο.
Λέει στο άρθρο 34: «Ο βασικός στόχος είναι η προτεραιότητα
του δηµοσίου χρέους». Αυτό λέει. Λέει, δηλαδή, ότι από όλα τα
κοινωνικά συµβόλαια για τους αρρώστους, για τους φοιτητές,
για τους νέους ανθρώπους, αυτό που εξυπηρετούµε είναι το δηµόσιο χρέος. Έχουµε ένα κράτος των πιστωτών.
Θα σας πει ο κ. Σταϊκούρας ότι δεν το διαβάζω καλά το 34. Θα
σας πει δηλαδή ότι λέει ότι βασικός στόχος είναι η προτεραιότητα του δηµοσίου χρέους, για να φτάσουµε στη δηµοσιονοµική και στην οικονοµική σταθερότητα. Μόνο που αυτή είναι
συντηρητική διατύπωση, γιατί υπονοεί ότι αν πάνε καλά τα δηµοσιονοµικά, τότε θα έχουµε αυτοµάτως την οικονοµική σταθερότητα. Και δεν λέει κάτι άλλο. Δεν λέει ότι αυτή είναι µια οδηγία.
Αν υπάρχει αµφισηµία για το τι είναι βασικός στόχος, ο κ. Σταϊκούρας θέλει να µας πει ότι στη δηµοσιονοµική πολιτική αντιστοίχως µε τη νοµισµατική πολιτική είµαστε πιο πολύ σαν το FED και
λιγότερο σαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί το FED
λέει ότι, ναι, έχουµε στόχο τον πληθωρισµό, αλλά πρέπει συγχρόνως να είµαστε σε ισορροπία µε την ανάπτυξη, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν το έχει αυτό. Είναι πρώτα ο πλη-
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θωρισµός. Αν µειωθεί ο πληθωρισµός θα κοιτάξουν τα άλλα
πράγµατα.
Αν υπάρχει, λοιπόν, αυτή η αµφισηµία, κύριε Σταϊκούρα, βάλτε
το εδώ. Διορθώστε την οδηγία. Έχετε το δικαίωµα να πείτε ότι
και για εµάς εξίσου σηµαντικός στόχος, εκτός από τη µείωση του
δηµοσίου χρέους, είναι η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική ευηµερία, είναι η ανάπτυξη. Γράψτε ό,τι θέλετε. Έχετε το δικαίωµα.
Δεν το κάνετε, όµως, γιατί η αµφισηµία σάς βολεύει. Σας βολεύει, δηλαδή, να υπάρχουν αυτοί οι στόχοι κι όλα αυτά τα φίλτρα που σας εξήγησα.
Αν το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, για παράδειγµα –που εµείς
είµαστε εναντίον- είναι, όπως µας λέτε, απλώς συµβουλευτικό,
γιατί δεν µένουµε στο Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής,
που µπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά; Αυτό ισχύει, αν είναι µόνο
συµβουλευτικό. Μάλλον, όµως, δεν είναι συµβουλευτικό;
Κι αν υπήρχε αυτό το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, γιατί επιλέγονται οι άνθρωποι µε αυτόν τον τρόπο; Γιατί δεν συµφωνούµε
όλοι να είναι µεγαλύτερος ο ρόλος της Βουλής για το ποιοι εκλέγονται; Γιατί να µην εξασφαλίσουµε ότι θα υπάρχει πλουραλιστική συµµετοχή σε αυτό το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο; Και γιατί
δεν λέµε ότι πρέπει να ψηφίζουν «τέσσερα-ένα» όχι «τρία-δύο»,
να βάλετε τρεις δικούς σας και να αποφασίζουν πάντα ότι χρειαζόµαστε περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική;
Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλά άλλα φίλτρα,
που δεν µπορώ να τα αναλύσω, που θα εξασφαλίσουν αυτούς
τους στόχους. Υπάρχει το µεσοπρόθεσµο πια, που έχει ενδεικτικούς στόχους –µας λέει- για τη δηµοσιονοµική πολιτική. Ξαφνικά
όµως λίγο παρακάτω, τρεις γραµµές παρακάτω, θα διαβάσετε
ότι αυτοί οι ενδεικτικοί στόχοι µπορεί να γίνουν και δεσµευτικοί
στόχοι. Υπάρχουν και πόσα άλλα φίλτρα µε τον τρόπο που δουλεύει η δηµοσιονοµική πολιτική και πώς την ελέγχει η Επιτροπή,
η Κοµισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτάκια το πολύ, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής, όπως γινόταν µέχρι τώρα, πριν από τα
Χριστούγεννα που ήταν κορυφαία στιγµή της δηµοκρατίας, όπου
συζητούσαµε από ποιους θα πάρουµε, πού θα ξοδέψουµε και
ποια είναι τα κοινωνικά κριτήρια, σχεδόν δεν υπάρχει.
Έχουµε µια –όχι ακριβώς- αντινοµισµατική πολιτική, που χάνει
η δηµοκρατία τη δυνατότητα να επηρεάζει τη νοµισµατική πολιτική. Βήµα-βήµα, όµως, πηγαίνουµε προς τα εκεί. Δεν υπάρχει,
δηλαδή, αυτή η µεγάλη διαβούλευση για τις µεγάλες προτεραιότητες, από πού θα τα πάρουµε και πού θα τα δώσουµε.
Έχουµε κι άλλα θέµατα, που θα τα πουν συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου είναι εντελώς
προβληµατική η αλλαγή από τον ρόλο που είχε µέχρι τώρα και
που υπάρχει ένας καινούργιος ρόλος που είναι σαν µια ιδιωτική
ελεγκτική εταιρεία.
Θέλω να τελειώσω, όµως µε αυτό: Ποιο είναι το πρόβληµα στο
να υπάρχουν οι κανόνες πάνω από τη δηµοκρατία; Το βασικό
πρόβληµα –και µε αυτό θέλω να τελειώσω- είναι ότι οι κανόνες
πάντα δηµιουργούνται σε µια συγκεκριµένη εποχή, όπου υπάρχουν, κυριαρχούν συγκεκριµένες αναλύσεις και συγκεκριµένες
προτεραιότητες. Αυτή η κατεύθυνση και αυτοί οι κανόνες δηµιουργήθηκαν πριν από είκοσι χρόνια, όταν ήταν πάνω οι νεοφιλελεύθεροι και παρουσιάζατε ότι το βασικό πρόβληµα µας είναι ο
πληθωρισµός.
Αυτοί οι κανόνες δεν έχουν τίποτα να πουν ούτε για το πώς
µπήκαµε στην κρίση, ούτε για το πώς θα βγούµε. Γι’ αυτό εµείς
λέµε ότι αντί να έχουµε κανόνες, πρέπει να είναι στη διακριτική
ευχέρεια της Κυβέρνησης η δηµοσιονοµική πολιτική.
Θα µου απαντήσετε: και τι θα κάνουµε τις συντεχνίες και τι θα
κάνουµε τον λαϊκισµό που πάντα θα δαπανάµε, πάντα θα καταναλώνουµε περισσότερο απ’ ότι παράγουµε; Εµείς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µια µεγάλη εµπιστοσύνη στη δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Είναι η τελευταία µου πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε εµπιστοσύνη ότι η δηµοκρατία µπορεί να τα λύσει
αυτά τα προβλήµατα. Μπορεί και να έχει δηµοσιονοµικούς στόχους και να ελέγχει γι’ αυτούς τους δηµοσιονοµικούς στόχους.
Για εσάς –και αυτή πραγµατικά είναι η τελευταία µου πρότασηο λαϊκισµός και οι συντεχνίες είναι ένας ευφηµισµός, γιατί µέσα
σας ούτε προτεραιότητα έχετε τη δηµοκρατία ούτε τις ανάγκες
των πολλών.
Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαπέντε φοιτήτριες και φοιτητές, µέλη της Οµάδας Φοιτητών του Διεθνούς
Κέντρου Μεσογειακών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, ο Βουλευτής
Λαρίσης κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα επί ενός νοµοσχεδίου µε το οποίο, µεταξύ άλλων, η χώρα ενσωµατώνει τις
αποφάσεις που ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου
να ενισχυθεί ο συντονισµός και η εποπτεία στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής στις χώρες-µέλη µετά και την εµπειρία
της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης που ξέσπασε το 2008
και ανέδειξε τις αδυναµίες στο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωζώνης.
Μια βασική αδυναµία είναι ότι στην ΟΝΕ δεν υφίσταται κεντρική άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως συµβαίνει µε
την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Η δηµοσιονοµική πολιτική ασκείται από τις εθνικές αρχές, βεβαίως υπό την εποπτεία
των ευρωπαϊκών θεσµών, αλλά όχι µε επιτυχία, όπως διαπιστώσαµε εκ των υστέρων.
Με αφορµή τις προβλέψεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου
ετέθη –εύλογα θεωρώ- το ερώτηµα από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης αν οι περιορισµοί που εισάγει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής στις
χώρες-µέλη διευκολύνει ή όχι την αντιµετώπιση των κρίσεων που
απειλούν µεµονωµένες χώρες.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης που ξέσπασε το 2008 σε αρκετά
σοσιαλιστικά και σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα διατυπώθηκαν
προτάσεις για την αντιµετώπιση της ύφεσης που ισοδυναµούσαν
µε επιστροφή στις κεϋνσιακές πολιτικές της χρυσής εικοσιπενταετίας της Σοσιαλδηµοκρατίας, δηλαδή µεταξύ 1945 και 1970,
προτάσεις που σήµερα είναι γνωστές ως εθνικός κεϋνσιανισµός.
Αυτές οι προτάσεις αναδεικνύουν τον ρόλο της δηµοσιονοµικής
και µισθολογικής πολιτικής, προκειµένου να τονωθούν οι οικονοµίες που βρίσκονται σε ύφεση ή σε στασιµότητα.
Από την ιστορική εµπειρία γνωρίζουµε ότι η συνεχής, δηλαδή
έξω από την πορεία του οικονοµικού κύκλου, επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική σε µια χώρα καταλήγει να ενισχύουν τα δίδυµα ελλείµµατα και, τελικά, οδηγεί σε κρίση δανεισµού ή νοµισµατική κρίση.
Ειδικά σε χώρες µε δηµοσιονοµική ανισορροπία, όπως η Ελλάδα, δεν υπήρχε αυτή η επιλογή. Όταν, για παράδειγµα, υπάρχει ύφεση 3%, έλλειµµα 15,7% και χρέος πάνω από 120% του
ΑΕΠ, όπως το 2009, δεν µπορείς να αυξήσεις τις δαπάνες, προκειµένου να αντιµετωπίσεις τα προβλήµατα της ύφεσης, διότι δεν
µπορείς να βρεις τα χρήµατα να το κάνεις. Δεν θα σου τα δώσουν οι αγορές.
Στις νοµισµατικές ενώσεις που λειτουργούν µε επιτυχία το
πρόβληµα της ύφεσης σε περιοχές αντιµετωπίζεται µέσω µεταβιβάσεων από τον κεντρικό προϋπολογισµό, που όµως στην περίπτωση της Ευρωζώνης δεν υπάρχει. Εναλλακτικά, απαιτείται
µεγαλύτερος συντονισµός δηµοσιονοµικών πολιτικών µεταξύ
των χωρών της Ευρωζώνης.
Αυτό, όµως, προϋποθέτει σύγκλιση απόψεων για την καταπολέµηση της ύφεσης, που αυτήν τη στιγµή στην Ευρωζώνη δεν
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έχει επιτευχθεί, αφού εξακολουθεί να αντιµετωπίζει αυτήν την
κρίση ιδεοληπτικά ως κρίση χρέους και προτείνει ως λύση γι’
αυτά τα προβλήµατα πολιτικές λιτότητας και πολιτική διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Η λύση για την αντιµετώπιση της κρίσης, την επιτάχυνση της
εξόδου από την ύφεση και την αύξηση της απασχόλησης δεν
µπορεί να είναι σήµερα η επιστροφή σε µια πολιτική αύξησης
των δαπανών σε επίπεδο χωρών, αλλά η µετάβαση σε µια ευρωπαϊκή πολιτική αύξησης των δαπανών, ώστε µέσω των µεταβιβάσεων σε στιγµές κρίσης να στηρίζονται οι οικονοµίες των επιµέρους χωρών.
Όµως, σε αυτήν την επιλογή εναντιώνονται οι ισχυρές χώρες
της Ευρωζώνης, οι οποίες εκτιµούν ότι µια Ευρωζώνη που θα
έχει έναν µηχανισµό µεταβιβάσεων, θα στέλνει τον λογαριασµό
σε αυτές τις χώρες µονίµως. Γι’ αυτό αντιδρούν στη δηµιουργία
αυτού του µηχανισµού. Αυτό διαπιστώθηκε και από τη στάση
τους στη δηµιουργία της ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης.
Αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα που έθεσε ο συνάδελφος κ. Τσακαλώτος.
Γι’ αυτό και επιµένω ότι ο συσχετισµός των δυνάµεων στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι για να δηµιουργήσουµε έναν
οµοσπονδιακό προϋπολογισµό θα πρέπει να ψηφισθούν νέες
συνθήκες που θα επιτρέψουν τη δηµιουργία ενός µηχανισµού
µεταβιβάσεων ή ενός οµοσπονδιακού προϋπολογισµού.
Όµως, η πραγµατικότητα από τα πρόσφατα αποτελέσµατα
των Ευρωεκλογών είναι ότι όχι µόνο δεν έχουν διαµορφωθεί,
αλλά ότι δύσκολα θα διαµορφωθούν εκείνες οι προϋποθέσεις και
εκείνος ο συσχετισµός δυνάµεων στην Ευρώπη, ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε αλλαγή συνθηκών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για να δηµιουργηθεί ο οµοσπονδιακός προϋπολογισµός ή ο µηχανισµός µεταβιβάσεων.
Οι πολίτες ψήφισαν σε αρκετές χώρες ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόµµατα, τα οποία δεν θέλουν να προχωρήσει περαιτέρω η πολιτική και η οικονοµική ενοποίηση στην Ευρώπη.
Ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει τόσο τους οικονοµολόγους
όσο και τους πολιτικούς είναι η σύγκρουση ανάµεσα στην άποψη
για κανόνες και στην άποψη για ευελιξία στην άσκηση πολιτικής
σε µια νοµισµατική ένωση. Είναι ένα µεγάλο και σοβαρό θέµα αν
το πλαίσιο που εισάγει σε ένα µεγάλο βαθµό η Ευρώπη µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες, µετά και την εµπειρία που αποκόµισε
από την αντιµετώπιση της κρίσης, περιορίζει τον βαθµό ελευθερίας των χωρών να αντιµετωπίζουν την κρίση ή όχι.
Υπενθυµίζω αυτά που είπα προηγουµένως σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την περίπτωση της Ελλάδος, όπου είχαµε µεγάλα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, έλλειµµα, χρέος, δεν µπορούσαµε να
κινηθούµε ελεύθερα: Ακόµη και αν θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε
τη δηµοσιονοµική πολιτική, δεν είχαµε αυτήν την ευχέρεια, διότι
δεν είχαµε προνοήσει τα προηγούµενα χρόνια να έχουµε χαµηλά
ελλείµµατα ή το αντίθετο, να έχουµε πλεονάσµατα, όταν η οικονοµία είχε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, ώστε να µειωθεί το
χρέος, για να είναι διαθέσιµο το εργαλείο της δηµοσιονοµικής
πολιτικής µόλις η χώρα βρισκόταν σε κρίση.
Εποµένως, ένα ερώτηµα είναι αν θα µπορούσε η εισαγωγή κανόνων να βοηθήσει έτσι, ώστε να τεθούν υπό έλεγχο τα δηµόσια
οικονοµικά και το εργαλείο της δηµοσιονοµικής πολιτικής να
είναι διαθέσιµο στις χώρες µελλοντικά. Με τον τρόπο αυτό απαντώ στο δεύτερο ερώτηµα που τέθηκε από τον προλαλήσαντα
συνάδελφο. Οι κανόνες πρέπει να έχουν µια ευελιξία για να διευκολύνουν την αντιµετώπιση των κρίσεων. Θα κριθεί εκ του
αποτελέσµατος εάν οι συγκεκριµένοι κανόνες που εισάγονται
σήµερα και εάν η ευελιξία που ενσωµατώνουν θα είναι τελικά
αποτελεσµατικοί για την αποφυγή µελλοντικών κρίσεων και για
την επιτυχή αντιµετώπισή τους.
Θα ήθελα να σταθώ στην ευελιξία που πρέπει να έχουν αυτοί
οι κανόνες. Έχει γίνει µια πολύ µεγάλη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και αυτήν τη στιγµή βρίσκεται στο επίκεντρο των
προτάσεων των σοσιαλδηµοκρατικών και σοσιαλιστικών κοµµάτων της Ευρώπης να εξαιρούνται από τα ελλείµµατα οι δηµόσιες
επενδύσεις στην παιδεία, στην έρευνα και σε κρίσιµα έργα υποδοµής.
Εµείς, λοιπόν, ως προς το τρίτο ερώτηµα που θέτετε, έχουµε
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απαντήσει µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο µε τις θέσεις που έχουµε πάρει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οµάδα
σοσιαλιστών και δηµοκρατών.
Άρα και τα τρία ερωτήµατα που θέσατε έχουν απαντηθεί.
Αυτήν ουσιαστικά την πρόταση ενσωµάτωσε και στην πρόσφατη τοποθέτησή του ο Αντικαγκελάριος της Γερµανίας και
Πρόεδρος του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος, ο οποίος υιοθέτησε την ουσία των θέσεων των σοσιαλιστών και των δηµοκρατών και έκανε την εξής πρόταση, ότι ειδικά για τις χώρες που
κάνουν µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να υπάρξει µια πρόνοια, ώστε
οι χώρες αυτές, εφόσον υιοθετούν τις µεταρρυθµίσεις, να µην
υπάγονται στις αυστηρές δεσµεύσεις των κανόνων που θεσµοθετούµε µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Είναι αναγκαία αυτή η αλλαγή στους κανόνες, διαφορετικά οι
υπερχρεωµένες χώρες, δηλαδή οι χώρες όπως η Ελλάδα, δεν
θα µπορούν να κάνουν επενδύσεις ούτε στην παιδεία ούτε στην
έρευνα, αλλά ούτε και στα µεγάλα έργα υποδοµής. Και αυτό θα
υπονοµεύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές τους, θα δηµιουργήσει δηλαδή στις χώρες του µεσογειακού Νότου πολύ περισσότερα προβλήµατα στο µέλλον από όσα επιχειρεί να λύσει ο
συγκεκριµένος τρόπος αντιµετώπισης του συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής στην Ευρώπη.
Προβλήµατα, επίσης, δηµιουργεί και η άποψη ότι η Ελλάδα θα
πρέπει να έχει για τα επόµενα δέκα χρόνια πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 4,5% του ΑΕΠ. Δεν µπορεί να γίνει αυτό και
µάλιστα, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν τις εξελίξεις στον οικονοµικό κύκλο.
Σε ό,τι δε αφορά το θέµα που έθεσε ο συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσακαλώτος, ότι σκοπίµως εισάγονται αυτοί οι κανόνες, έτσι ώστε το µόνο εργαλείο πολιτικής µέσω
του οποίου γίνονται προσαρµογές στο πλαίσιο της Ευρωζώνης
να είναι οι µισθοί, του απαντώ το εξής. Εάν παρατηρήσει, µεταξύ
των θέσεων του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος είναι και
η θέσπιση ενιαίου ελάχιστου µισθού στην Ευρωζώνη. Άρα και ως
προς αυτό το ζήτηµα και πάλι δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τις θέσεις
οι οποίες ήδη διατυπώνονται από τους Σοσιαλδηµοκράτες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, βεβαίως, θα πρέπει να συζητήσουµε και πάνω
στο ζήτηµα εάν η δηµοσιονοµική πολιτική της χώρας πρέπει να
στοχεύει ή όχι στη µείωση του χρέους. Η δηµοσιονοµική πολιτική
της χώρας βεβαίως θα πρέπει να υπηρετεί τον στόχο για επίτευξη της ανάπτυξης και αύξηση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, όµως, θα πρέπει να αποσκοπεί και στη µείωση ενός πολύ
υψηλού χρέους.
Για να είµαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω να υπάρχει καµµία σχολή
οικονοµικής σκέψης που να ορίζει ως στόχο της δηµοσιονοµικής
πολιτικής την αύξηση του χρέους. Δεν µπορώ, λοιπόν, να φανταστώ ότι υπάρχει συνάδελφος στην Αίθουσα αυτή που µπορεί
να υποστηρίξει ότι το χρέος σε µια χώρα πρέπει να αυξάνεται
ανεξάρτητα από την πορεία της οικονοµίας.
Νοµίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να καταλήξουµε σε κάποια
συµπεράσµατα για το πώς πρέπει να διαχειριζόµαστε το χρέος
για να µην καταστεί ανεξέλεγκτο. Λέω, λοιπόν, ότι, όταν η οικονοµία είναι σε ύφεση, τότε θα πρέπει να αφήνουµε τα ελλείµµατα
να αυξάνονται και κατ’ επέκταση το χρέος, για να βοηθήσουµε
να τονωθεί η ζήτηση στην οικονοµία και να αντεπεξέρχεται στα
προβλήµατα που δηµιουργεί η ύφεση και η ανεργία. Όταν πάλι
µε τη σειρά της η οικονοµία περάσει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, πρέπει τα ελλείµµατα να γίνονται πλεονάσµατα, ώστε να
µειώνεται το χρέος για να µην καταστεί ανεξέλεγκτο και εµποδίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, να µη µεταφέρει
υπερβολικά βάρη στις επόµενες γενεές, βάρη που δεν δικαιολογούνται από την αρχή της διαγενεαλογικής αλληλεγγύης.
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι είναι αυτή η αντίληψη για τη σχέση υψηλού
χρέους και ανάπτυξης που έχει οδηγήσει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση για τη σύγκληση
ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη µείωση του χρέους. Αντιλαµβάνοµαι, δηλαδή, ότι και εσείς συµφωνείτε ότι ένα υψηλό χρέος δηµιουργεί πρόβληµα στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Εποµένως, αν το υψηλό χρέος συνιστά µεγάλο πρόβληµα για
µια χώρα, γιατί απορροφά πόρους που θα µπορούσαν να χρησι-
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µοποιηθούν σε άλλους παραγωγικούς σκοπούς, όπως είναι η
επένδυση στην παιδεία και στην υγεία, γιατί, κύριοι συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης, να µην προνοούµε, ώστε να µην καθίσταται
ανεξέλεγκτο, αλλά να λέµε «αφήστε το να µεγαλώσει, µη βάζετε
κανόνες και κάποια στιγµή, όταν δηµιουργηθεί το πρόβληµα του
µεγάλου χρέους, θα πάµε να κάνουµε µια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη και θα διεκδικήσουµε από τους εταίρους, από τους δανειστές να εξασφαλίσουν ευνοϊκές αποφάσεις για εµάς»;
Συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας τις πρόνοιες
και τις προβλέψεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου για την εισαγωγή του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, έβαλαν ως επιχείρηµα
ότι η λειτουργία του περιορίζει την ελευθερία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
Θα ξαναθέσω το ερώτηµα που έθεσα και στη διάρκεια των συζητήσεων στις επιτροπές: Κύριοι συνάδελφοι, είναι η παρουσία
του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου που περιορίζει τις επιλογές του
Υπουργείου Οικονοµικών ή οι υπερεθνικές δεσµεύσεις που εν
γνώσει µας έχουµε αναλάβει ως χώρα; Διότι οι περισσότερες, αν
όχι όλες οι δεσµεύσεις, που αναλαµβάνουµε τουλάχιστον µε το
παρόν νοµοσχέδιο, είναι δεσµεύσεις που απορρέουν από αποφάσεις που έχουν παρθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εάν, κατά τη δική σας την άποψη, αυτές οι δεσµεύσεις δεν
µπορούν να υπηρετήσουν τις στοχεύσεις και τις αναπτυξιακές
ανάγκες της χώρας, τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το πεδίο αντιπαράθεσης είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα πρέπει να δοθεί η µάχη, έτσι ώστε οι
αποφάσεις που λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λαµβάνουν υπ’ όψιν και τις ανάγκες των χωρών του Νότου, που διεκδικούν την πραγµατική σύγκλιση των οικονοµιών τους µε αυτές του
Βορρά.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου στη λειτουργία του, εκείνο το οποίο θα πρέπει να
επιδιώκουµε, ως µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, είναι ότι
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου δεν θα επιδέχονται παρεµβάσεις από τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων.
Κύριε Υπουργέ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης είχα ζητήσει
να εξετάσετε αν µπορούµε να διασφαλίσουµε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στην τοποθέτηση των µελών του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Πάντως,
εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο
θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς παρεµβάσεις από
τις πολιτικές ηγεσίες, έτσι ώστε οι Βουλευτές, όταν έρχεται ο
προϋπολογισµός προς συζήτηση στη Βουλή, να µπορούµε να
χρησιµοποιούµε τις αξιολογήσεις του, για να µπορούµε να ελέγξουµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, να ελέγξουµε αν ο προϋπολογισµός που κατατίθεται ανταποκρίνεται σε
ρεαλιστικές υποθέσεις και δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητες αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασµό. Μιλάµε για αποκλίσεις από τον
στόχο που ετίθετο στον προϋπολογισµό, όπως καταγραφόταν
για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τις προεκλογικές χρονιές.
Αυτό το οποίο έχουµε καταγράψει ιστορικά ως εµπειρία τουλάχιστον από το 1974 και µετά -και µάλιστα υπάρχουν και σχετικές µελέτες, µία από τις οποίες έχει συντάξει ο σηµερινός Υπουργός Οικονοµικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης- είναι ότι αυτές οι
αποκλίσεις έφθαναν σε πολύ υψηλό σηµείο, ιδιαίτερα τις προεκλογικές χρονιές.
Ένα τέτοιο τυπικό παράδειγµα προϋπολογισµού µε µεγάλη
απόκλιση σε σχέση µε τον αρχικό στόχο είναι ο προϋπολογισµός
του 2009 που συζητήθηκε το Δεκέµβριο του 2008. Ξεκίνησε µε
µία πρόβλεψη για το έλλειµµα του 2009 στο 1,8% του ΑΕΠ, για
να καταλήξει τελικά το έλλειµµα στο 15,7%, καταρρακώνοντας
την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς, όπως προκύπτει και από την
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ρόλο της τρόικας
στις χώρες µε πρόγραµµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Αν αυτές οι αλλαγές που συζητούµε σήµερα είχαν γίνει πριν
από πολλά χρόνια, η χώρα µας µπορεί να µην έφθανε στην
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ανάγκη για µία απότοµη δηµοσιονοµική προσαρµογή σαν αυτή
που ξεκίνησε το 2010 και τροφοδότησε την ύφεση, αύξησε την
ανεργία και τις κοινωνικές ανισότητες. Η χώρα δεν θα αντιµετώπιζε το πρόβληµα της αξιοπιστίας εξαιτίας των στατιστικών στοιχείων, όπως έγινε τελικά το 2009 και το 2010.
Ας µου επιτρέψει, µάλιστα, ο συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσακαλώτος να συµφωνήσω µαζί του σε ό,τι
αφορά τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος και την προστασία της δηµοκρατίας. Είµαι από τους ανθρώπους που υπερασπίζονται από την ηµέρα που ξέσπασε η κρίση
ότι µε κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να υποχωρήσουµε στον
τρόπο λειτουργίας της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτικού
πολιτεύµατος. Δεν είµαι σίγουρος ότι το καταφέραµε, αλλά ένας
που δεν θα πρέπει να βγει λαβωµένος απ’ αυτήν την κρίση, είναι
η δηµοκρατία. Είναι δική µας υποχρέωση να διασφαλίσουµε ότι
θα µπορέσουµε να υπερασπιστούµε τόσο το Κοινοβούλιο όσο
και τη δηµοκρατία, για να έχουµε τη δυνατότητα να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι µε τις συγκεκριµένες
διατάξεις του νοµοσχεδίου γίνεται µία σηµαντική βελτίωση στο
δηµοσιονοµικό πλαίσιο που καθορίζει τη δηµοσιονοµική διαχείριση στη χώρα µας. Ενισχύεται η διαφάνεια, διευκολύνεται η λογοδοσία και γι’ αυτό υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπουµε ότι ο νέος Υπουργός Οικονοµικών δεν µας κάνει και
σήµερα την τιµή να παρευρίσκεται. Βέβαια, παρευρισκόταν
εχθές, όταν µας έφερε τον κ. Στουρνάρα, αυτόν τον «επιτυχηµένο» Υπουργό Οικονοµικών, για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως νέος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Ωστόσο, θα επαναλάβουµε αυτό το οποίο του είχαµε τονίσει και στην
επιτροπή, ότι δηλαδή αναγνωρίζουµε ότι αποτελεί πλέον παγκόσµια πρωτιά ένας Υπουργός να εισάγει το πρώτο νοµοσχέδιο για
την αυτοκατάργησή του.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δύο είναι οι βασικές λειτουργίες
του Υπουργείου Οικονοµικών. Πρόκειται για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής και το σχεδιασµό, τον έλεγχο και την υλοποίηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής της χώρας. Εξαίρεση,
βέβαια, αποτελούν οι αποικίες, τα προτεκτοράτα, οι κτήσεις.
Εκεί, όλες αυτές οι λειτουργίες ανατίθενται –και εκτελούνται- σε
ιθαγενείς αχυράνθρωπους των αφεντικών.
Τη νοµισµατική πολιτική τα κόµµατά σας την παρέδωσαν στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χωρίς δικλίδες ασφαλείας ουσιαστικού ελέγχου. Με το παρόν νοµοσχέδιο παραδίδετε και τη δεύτερη λειτουργία, δηλαδή τον έλεγχο των δηµόσιων οικονοµικών
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σας ρωτήσαµε ποια είναι η νοµιµοποίηση αυτών των οργάνων
και δεν απαντήσατε. Προφανώς γιατί η απάντηση είναι ότι δεν
υπάρχει δηµοκρατική νοµιµοποίηση σε αυτά τα όργανα. Ακούµε
τους εισηγητές των κοµµάτων που στηρίζουν το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο τόσο στη σηµερινή τοποθέτησή τους όσο και στις
προγενέστερες της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων να µας
µιλούν για το τέλος του µνηµονίου και να περιγράφουν τη Νοµισµατική Ένωση σαν µια οικογένεια στην οποία όλοι οφείλουµε
να συνεργαστούµε και να παίξουµε τον ρόλο µας. Δεν γνωρίζουµε εάν πραγµατικά καταλαβαίνετε και πιστεύετε αυτά που
λέτε ή απλά µας διαβάζετε λέξεις για να γεµίσετε τον χρόνο και
να καλύψετε απλά την τυπική υποχρέωση της εισήγησης.
Φαντάζει αδιανόητο να συζητείται η εθνική κυριαρχία επί των
δηµόσιων οικονοµικών και να αντιµετωπίζεται αυτό το θέµα µε
αυτήν την ελαφρότητα. Είναι αδιανόητο να πιστεύει οποιοσδήποτε µε σώας τας φρένας αυτά τα οποία µας λέτε. Χρησιµοποιείτε συγκεκριµένες εκφράσεις έντονης συναισθηµατικής φόρτισης για να παίξετε µε το µυαλό των πολιτών και να απενεργοποιήσετε την κριτική ικανότητα και απευθύνεστε στον κόσµο των συναισθηµάτων και των συµπλεγµάτων.
Για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, έχουµε ξεκαθαρίσει ότι τα οικονοµικά του κράτους δεν ταυτίζονται µε τα οικο-
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νοµικά µιας οικογένειας. Το κράτος δεν είναι µια µεγάλη οικογένεια. Αυτό είναι κάτι που θα πούµε ακόµη µια φορά. Όταν οι οικογένειες σφίγγουν το ζωνάρι για να κάνουν οικονοµία, δηµιουργείται στα µέλη τους δυσαρέσκεια από τη µείωση της καταναλωτικής τους ικανότητας. Όταν τα κράτη κάνουν το ίδιο, οι άνθρωποι πεθαίνουν, οι οικογένειες εξαθλιώνονται, ολόκληρες κοινωνικές οµάδες υποβαθµίζονται και υποβαθµίζουν όχι την ποσότητα
της κατανάλωσης, αλλά την ποιότητα της ζωής τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Ενστερνίζεστε τη γερµανική αεροµπουρδολογία για δηµοσιονοµική πειθαρχία χωρίς να σκέφτεστε. Η πειθαρχία µπορεί να διδάξει τα ανήλικα µέλη µιας οικογένειας όταν χρησιµοποιείται µε
µέτρο και φειδώ, γιατί απλά οι ανήλικοι στερούνται τις απαιτούµενες γνώσεις και τις απαραίτητες εµπειρίες. Στα κράτη µιας νοµισµατικής ένωσης που όλα βρίσκονται στην ίδια θέση, για ποια
ακριβώς πειθαρχία µιλάµε;
Από το 2010 αυτές οι κουταµάρες τις οποίες συνεχίζετε να µας
λέτε έχουν στοιχίσει τη δουλειά, τη στέγη, τη ζωή σε πλειάδα συνανθρώπων µας. Πότε σκοπεύετε επιτέλους να ανοίξετε και ένα
εγχειρίδιο απλών οικονοµικών και να προσαρµοστείτε επιτέλους
στην πραγµατικότητα;
Δηµιουργείτε δήθεν ανεξάρτητες αρχές για να ελέγχουν τον
προϋπολογισµό και εµείς σας ρωτάµε γιατί. Γιατί να υπάρχει ο
διοικητικός πληθωρισµός µε µαγαζιά, παραµάγαζα και τρύπες
βολέµατος αργόσχολων «ηµετέρων» για να κάνουν δήθεν ανεξάρτητα τη δουλειά την οποία οφείλει να κάνει η Κυβέρνηση;
Γιατί να υπάρχει γνωµοδοτικό όργανο; Ο Υπουργός έχει τις δηµόσιες υπηρεσίες, έχει προσωπικούς συµβούλους που πληρώνει
το ελληνικό δηµόσιο. Έχει τη Βουλή, έχει επιτροπές. Τι χρειάζεται, λοιπόν, ένα ακόµη όργανο; Τι θα πει «έχουν οι άλλες χώρες»;
Καλά κάνουν και το έχουν. Μπορεί αυτοί να το χρειάζονται ή µπορεί και να µην το χρειάζονται. Εµείς το χρειαζόµαστε; Η απάντηση είναι ειλικρινά «όχι».
Διαφωνούµε µε το νοµοσχέδιο, γιατί όπως τονίσαµε και στις
συζητήσεις στην Επιτροπή Οικονοµικών, το νοµοθέτηµά σας έχει
αντιαναπτυξιακό προσανατολισµό και θα παράγει ακόµα περισσότερη ύφεση, ανεργία και ανέχεια στην ελληνική κοινωνία. Σας
δώσαµε συγκεκριµένα παραδείγµατα, αλλά αποφύγατε να µας
απαντήσετε παρά µόνο µε µισόλογα υπεκφυγής. Θα τα επαναλάβουµε, γιατί ο λαός που πληρώνει δικαιούται µια απάντηση.
Ας δούµε, λοιπόν, τα σηµεία που είχαµε θέσει µέσα από το νοµοσχέδιο και για τα οποία ακόµη µας χρωστάτε µια ουσιαστική
απάντηση.
Το πρώτο αφορά το άρθρο 34 παράγραφος 2, όπου αναφέρεται ότι ο δηµοσιονοµικός σχεδιασµός δίνει προτεραιότητα στην
εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους κ.λπ. Προτεραιότητα, λοιπόν,
δεν είναι η αποκατάσταση των συνεπειών της ανθρωπιστικής λαίλαπας που έχετε επιφέρει και επιχείρηµα το οποίο χρησιµοποιούσε ο Πρωθυπουργός σας πριν από τις ευρωεκλογές. Προτεραιότητα δεν είναι τα εκατοµµύρια των ανέργων, δεν είναι τα παιδιά τα οποία λιποθυµούν από ασιτία, δεν είναι η υγεία, δεν είναι
η παιδεία, δεν είναι οι απολυµένοι, δεν είναι οι συνταξιούχοι, δεν
είναι οι εξαθλιωµένοι που βάζουν τέλος στη ζωή τους µη µπορώντας να αντέξουν την καθηµερινότητα. Ούτε καν η «καραµέλα» για ανάπτυξη που µας τσαµπουνάτε τόσα χρόνια δεν είναι
η βασική σας προτεραιότητα.
Η µόνη σας προτεραιότητα είναι η αποπληρωµή του χρέους,
του χρέους που είναι µη βιώσιµο, ενός χρέους που αποτελεί
αποτέλεσµα κερδοσκοπίας και κραυγαλέων οικονοµικών και πολιτικών σκανδάλων, ενός χρέους που το 2009 έφθανε τα 299 δισεκατοµµύρια ευρώ, ήτοι το 129% του ΑΕΠ, έπειτα από σκανδαλώδεις αναθεωρήσεις από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, για να φθάσει τα 321 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 176% επί του ΑΕΠ το 2013, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι βίαιες λύσεις που επιλέξατε µέσω αλλεπάλληλων µνηµονίων δεν αντιµετώπισαν το πρόβληµα του χρέους,
αλλά οδήγησαν σε ανθρωπιστική κρίση, σε εκτίναξη της ανεργίας, σε µείωση των µισθών, σε ρεκόρ αυτοκτονιών, σε κατάργηση εργατικών κατακτήσεων ενός αιώνα. Οδήγησαν στην καταστροφή δεκαπέντε χιλιάδων µικροοµολογιούχων, τριών χιλιάδων
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υπαλλήλων της Ολυµπιακής, που είχαν αποζηµιωθεί µε οµόλογα.
Ασφαλιστικά ταµεία έχασαν 14 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το ίδιο και
νοσοκοµεία, πανεπιστήµια, ΤΕΙ, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που διατηρούσαν αναγκαστικά τις καταθέσεις τους στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
Από την άλλη, βέβαια, κάποιοι ευνοήθηκαν από την ιστορία. Οι
τραπεζίτες αποζηµιώθηκαν για τις ζηµιές που υπέστησαν από το
κούρεµα ύψους 55% στα οµόλογα αξίας 56 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που κατείχαν και κερδοσκόποι, όπως για παράδειγµα το
Fairpoint, έβγαλαν 500 εκατοµµύρια ευρώ στις πλάτες του ελληνικού λαού και εις υγείαν των Ελλήνων «κορόιδων» πολιτών.
Άρθρο 36: «Όταν ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης
προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς υπερβαίνει την τιµή αναφοράς του 60%, που αναφέρεται στο άρθρο
1 του πρωτοκόλλου άρθρου αριθµός 12, η διαφορά σε σχέση µε
την τιµή αναφοράς πρέπει να µειώνεται ως κριτήριο αξιολόγησης
κατά ένα εικοστό ετησίως κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε το άρθρο
2 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) 1467/1997.»
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι όταν το χρέος υπερβαίνει το 60% του
ΑΕΠ, που αυτό θα γίνεται πάντα, ή θα πρέπει η Κυβέρνηση να
αυξήσει το ΑΕΠ ή θα πρέπει να βρει χρήµατα, για να µειώσει το
χρέος. Το ΑΕΠ, βέβαια, δεν αυξάνεται µε µέτρα λιτότητας, οπότε
θα πρέπει η Κυβέρνησή σας να βρει χρήµατα, για να µειώσει το
χρέος. Από πού, λοιπόν, θα βρει αυτά τα χρήµατα; Μα, φυσικά,
από τους Έλληνες φορολογούµενους µε νέα µέτρα. Τόσο απλά
καταρρίπτονται οι δηλώσεις Σαµαρά για τη µη λήψη νέων µέτρων. Τόσο απλά πάνε περίπατο οι φαντασιακές προβλέψεις του
µεσοπρόθεσµου για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Είστε
πολύ λίγοι σε επιστηµονική πληρότητα και πολιτική ευθύτητα,
γιατί αυτοαναιρείστε συνέχεια.
Άρθρο 38 παράγραφος 3: «Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται
να ενεργοποιεί τον διορθωτικό µηχανισµό, βασιζόµενος στη δική
του εκτίµηση για τις σηµαντικές αποκλίσεις από τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή από την πορεία προσαρµογής προς
αυτόν.»
Οπότε όποτε ο Υπουργός εκτιµά ότι πρέπει να πάρει νέα µέτρα, για να ικανοποιηθούν οι ληστρικοί στόχοι των δανειστών, θα
το κάνει. Εάν, όµως, δεν συνεργαστεί ένας Υπουργός Οικονοµικών, τι θα γίνει; Τότε έρχεται η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου
που προβλέπει ότι ο διορθωτικός µηχανισµός ενεργοποιείται αυτοµάτως, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα κάνει σύσταση η
Καγκελάριος και αυτόµατα θα βάζουν το χέρι στην τσέπη του
Έλληνα πολίτη, χωρίς να χρειάζεται να περνάει ούτε καν από το
ελληνικό Κοινοβούλιο. Όταν, λοιπόν, σας λέµε «αχυράνθρωπους», απλώς παρεξηγείστε.
Από την τελευταία επικαιροποίηση του µεσοπρόθεσµου σας
καλούσαµε να σταµατήσετε να ψεύδεστε µε το «µνηµόνιο τέλος»
και µε τη «µη λήψη νέων µέτρων» και να πείτε, επιτέλους, την
αλήθεια. Να παραδεχθείτε ότι έχουµε τους εφαρµοστικούς του
προηγούµενου µνηµονίου όρους που επιβάλλουν, για παράδειγµα, επίθεση στις συντάξεις η οποία έρχεται. Να αποδεχθείτε
ότι δίνοντας το δηµοσιονοµικό έλεγχο στις Βρυξέλλες και στους
Γερµανούς µόνο φόρους µπορούµε να περιµένουµε και µάλιστα
χωρίς κανένα ανταποδοτικό αποτέλεσµα.
Δικαιωθήκαµε. Πριν περάσει ένας µήνας αρχίσατε τις περικοπές από το εφάπαξ. Το µειώνετε σε ποσοστό 80%. Γιατί όµως;
Εσείς δεν είπατε ότι έχετε πρωτογενή πλεονάσµατα, άρα «το ταµείο δεν είναι µείον»; Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, αφού «το ταµείο
δεν είναι µείον» να προβαίνετε σε τέτοιες µειώσεις;
Εν κατακλείδι, η καραµέλα της λιτότητας και της πειθαρχίας
απέτυχε. Το παραδέχεται το ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της παραδοχής των
λαθών τους για την ελληνική συνταγή. Το παραδέχεται η τρόικα
των λαθών, αυτή που ήρθε να βάλει σε τάξη τη χώρα, αφού οι
«εκλεκτοί» των κοµµάτων σας αποδείχθηκαν ανίκανοι να διαχειριστούν τόσα χρόνια τα οικονοµικά της χώρας -διότι, βέβαια, τα
έξοδα της διαπλοκής είναι πολύ µεγάλα και τα έσοδα δεν εισπράττονται- αυτοί που διαθέτουν «πείρα» και «τεχνογνωσία» βέβαια, οι αδέκαστοι, αυτά τα λαµόγια που ήρθαν και δεν ήξεραν
ούτε τι θα πει δηµοσιονοµικός πολλαπλασιαστής. Και µετά µίλη-
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σαν για λάθος! Όµως, το µόνο που ήρθαν να κάνουν είναι να
προστατέψουν τις τράπεζές τους για να µην χάσουν καµµία δεκάρα από τα πανωτόκια τους. Αυτοί οι οποίοι αγόραζαν οµόλογα
σε κλάσµατα της αξίας τους και τα πληρώνατε εσείς µε τον επιτυχηµένο Υπουργό Οικονοµικών τον κ. Στουρνάρα στο ακέραιο
της αξίας τους!
Σε αυτούς, λοιπόν, έρχεστε σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο για
να δώσετε την αρµοδιότητα σύνταξης των κρατικών προϋπολογισµών, σε αυτούς που µετέτρεψαν τη χρηµατοοικονοµική κρίση
σε ευκαιρία για κούρεµα, για καίρια χτυπήµατα στο σύνολο του
ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, µετατρέποντάς το σε δηµοσιονοµική κρίση, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν πλέον να ελέγξουν και τα
δηµοσιονοµικά οικονοµικά!
Όταν αυτό γινόταν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Αγγλία και η Τσεχία αντέδρασαν στη µετατροπή του συµφώνου
δηµοσιονοµικής σταθερότητας σε συνθήκη. Γι’ αυτό και η Γερµανία συνέταξε τη συγκεκριµένη οδηγία που έρχεστε σήµερα και
κυρώνετε και τα µέτρα των δύο κανονισµών, µετατρέποντας
αυτά που ήθελε να περάσει σε σύµφωνο σε νοµοθετικό κείµενο
της Κοινότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εσείς όταν γινόταν αυτό, ήσασταν απλοί θεατές. Σας βολεύει
να παρουσιάζετε, βέβαια, την εθνική προδοσία ως τυπική υποχρέωση κύρωσης µιας οδηγίας.
Ε, λοιπόν, όχι! Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουµε -και σας
το ξαναλέµε για µια ακόµη φορά- σε µια Ευρώπη των λαών, σε
µια Ευρώπη των εθνών-κρατών, όχι σε µια οµοσπονδία όπου θα
κάνει κουµάντο η Μέρκελ και το Βερολίνο, όχι σε ένα κράτος που
θέλετε να µετατρέψετε σε φθηνό τουριστικό θέρετρο, αλκοόλ,
πορνείας και τζόγου. Εσείς ονειρεύεστε αυτό το µέλλον για την
πατρίδα µας, γιατί αυτό το µέλλον έχουν προσφέρει οι εταίροι
σας του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας
Τράπεζας σε όσες χώρες έχουν πάει.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όµως, δεν ονειρευόµαστε αυτό το
µέλλον για την πατρίδα µας και τους Έλληνες πολίτες και για
αυτόν τον λόγο δεν θα συναινέσουµε σε τέτοιες πράξεις εθνικής
µειοδοσίας! Τέτοιες πράξεις δεν τις υπογράφουµε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως γίνοµαι βαρετός, αλλά ακόµα µια µέρα ήρθα στο ελληνικό Κοινοβούλιο συνοδευόµενος από την Ασφάλεια. Θα ήθελα
διά του Βήµατος, όπως ανέκυψε και από ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, να προσκαλέσω τον Χριστόδουλο Ξηρό να πιούµε ένα καφέ. Αυτός κάνει βόλτες στο Παλαιό Φάληρο. Εκεί
κοντά µένω και εγώ. Μπορούµε να βρεθούµε κάποια στιγµή να
πιούµε και κανένα καφεδάκι.
Ο αγώνας συνεχίζεται δεν τελειώσαµε ακόµα. Τώρα πια, όµως,
κερδίζουµε έδαφος. Είναι ένας αγώνας της φιλελεύθερης δηµοκρατίας ενάντια στον λαϊκισµό και τον εξτρεµισµό. Αντώνης Σαµαράς, Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου του 2014, εχθές.
Πού έγιναν αυτές οι δηλώσεις; Πού αλλού; Κάθε δίµηνο πάµε
στο Εβραϊκό Συµβούλιο –γιατί εκδήλωση του Εβραϊκού Συµβουλίου ήταν- να δηλώσουµε υποταγή.
Συνέντευξη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» του Αµερικανού Πρέσβη
στην Ελλάδα. Πού αλλού θα δοθεί η συνέντευξη; Στο κ. Αθανάσιο
Έλλις, τον γνωστό ως «voice of America». Και τι λέει; Εκφράζει
την ελπίδα ότι θα µειωθούν σύντοµα και δραστικά τα ποσοστά
της Χρυσής Αυγής. Ενώ στην Ελλάδα, παραδείγµατος χάριν, δεν
τον ενδιαφέρει και τόσο η αύξηση του µαρξιστικού-λενινιστικού
κόµµατος, του ΚΚΕ ή της Αριστεράς. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν
τον νοιάζει. Και ξέρετε γιατί; Γιατί είναι ποδηγετηµένοι. Γιατί είναι
ευκολοχείριστοι. Αλλού υπάρχει η δυσκολία.
Ο κ. Σαχινίδης µίλησε για τους ευρωσκεπτικιστές και αυτούς
που δεν θέλουν την Ευρώπη. Κάνει λάθος. Δεν θέλουµε αυτήν
την Ευρώπη. Όχι την Ευρώπη. Και µίλησε και για υπεράσπιση
του πολιτεύµατος. Ξεχνάει εύκολα. Λέει ότι δεν πρέπει να δέχεται
λαβωµατιές η δηµοκρατία. Άραγε στη δηµοκρατία δεν εµπεριέ-
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χεται και η δικαιοσύνη;
Στις αρχές της δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας που
συζητούµε σήµερα µιλάµε για ακόµα µία ανεξάρτητη διοικητική
αρχή. Θα λέγεται Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, θα εξετάζει τις µακροοικονοµικές προβλέψεις και θα παρακολουθεί τη συµµόρφωση της χώρας µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, γνωµοδοτώντας σχετικά. Αυτή η αρχή θα έχει πενταµελές διοικητικό συµβούλιο που θα αποτελείται κατά πάσα πιθανότητα από καθηγητές πανεπιστηµίου οικονοµικών και σχετικούς. Ειδικά ο πρόεδρος
θα έχει αποδοχές ίσες µε του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης. Επιπλέον, δηµιουργούνται σαράντα θέσεις επιστηµονικών,
διοικητικών, κ.λπ..
Στην Ελλάδα σήµερα δεν χρειαζόµαστε δηµοσιονοµικά συµβούλια και ανεξάρτητες αρχές για να µας καταδείξουν ότι η
ανεργία, για παράδειγµα, είναι στα ύψη. Εσείς, όµως, εδώ κινείστε δραστικά και αστραπιαία, µειώνοντας κατά σαράντα άτοµα
–υµέτερους βέβαια- την ανεργία. Τα θερµά µας συγχαρητήρια!
Επιπλέον, όλοι γνωρίζουµε πώς λειτουργούν οι λεγόµενες «ανεξάρτητες αρχές» στην Ελλάδα: Μετά από συµφωνία κοµµάτων
βάζουµε πέντε, δέκα δικά µας παιδιά και µετά τίποτα. Μόλις
προχθές φέρατε τροπολογία που ανανεώνει για άλλους έξι
µήνες τη θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών. Δεν θυµόµαστε καν πότε τελείωσε η θητεία τους. Ποια ανανέωση να είναι
αυτή; Να είναι η έβδοµη που γίνεται µε τροπολογία; Ίσως η
όγδοη;
Από την άλλη, έχεις ένα ΕΣΡ που δεν µπορεί να επιβάλει επί
της ουσίας ούτε ένα πρόστιµο. Πρόσφατα είχαµε διπλές εκλογές. Τα µέσα έκαναν όργιο παραβίασης της νοµοθεσίας και το
ΕΣΡ απλώς αγνάντευε. Η Χρυσή Αυγή, πλήρως αποκλεισµένη και
θυµωµένη, δεχόταν µόνο συκοφαντίες. Από την άλλη, κάτι ανύπαρκτα «Ποτάµια» και «Ελιές» είχαν πιάσει στασίδι σε όλα τα
µέσα, παραβιάζοντας ένθεν και εντεύθεν την εκλογική νοµοθεσία.
Ας γυρίσω στην ανεξάρτητη αρχή που δηµιουργείται µε το νοµοσχέδιο αυτό. Σύνολο: 1.130.000 ευρώ ανά έτος. Μάλιστα. Εδώ
η εφορία ξυρίζει τους νοικοκυραίους, κάθε µέρα που περνάει
κλείνουν επιχειρήσεις και πόσα νέα παιδιά µε πτυχία φεύγουν για
άλλες ηπείρους κι ο καηµός σας είναι να βολέψετε πέντε άτοµα
δικά σας στο διοικητικό συµβούλιο µιας διοικητικής αρχής για να
παίρνουν ένα καλό έξτρα και να βολέψετε και σαράντα άτοµα µε
γαλάζια και πράσινη συνέντευξη. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι
ψήφοι. Υπάρχει αναβροχιά. Σαράντα εδώ, σαράντα εκεί, κάτι θα
γίνει.
Με τα υπόλοιπα εκατόν εξήντα τόσα άρθρα ενσωµατώνονται
αυτούσιες οι τροποποιούµενες υφιστάµενες διατάξεις σχετικά
µε το δηµόσιο λογιστικό και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο
για τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών. Απορώ αν πρόλαβε
έστω κι ένας Βουλευτής να µελετήσει σε βάθος και να δει τις συνέπειες όλων αυτών των εκατόν εξήντα άρθρων. Αλλά τι ζητάµε;
Εδώ κορυφαίοι Υπουργοί δεν διάβασαν το µνηµόνιο που άλλαξε
τη φυσιογνωµία της χώρας. Για µερικά άρθρα θα κλάψουµε;
Πάµε τώρα στα αναδροµικά των δικαστικών. Όπως το συνηθίζετε και είναι αρκετά ενοχλητικό και πολιτικά απαράδεκτο, σε νοµοσχέδιο των Θερινών Τµηµάτων «περνάτε» τροπολογίες και
ζητήµατα που θα έπρεπε να είχαν εισαχθεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής, όταν αυτή λειτουργεί κανονικά και όχι στα Θερινά Τµήµατα.
Φέρνετε µια τροπολογία µε την οποία σπεύδετε να αποκαταστήσετε τις αµοιβές των δικαστικών, των οποίων οι περικοπές
κρίθηκαν παράνοµες προ ηµερών µε δικαστική απόφαση. Ταυτόχρονα, επιστρέφονται και αναδροµικά από 1η Αυγούστου του
2012 µισθοί, παροχές και συντάξεις. Η δαπάνη που προκαλείται,
δε, κάθε χρόνο σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
είναι γύρω στα 70 εκατοµµύρια -49 εκατοµµύρια για τους εν
ενεργεία και 20 εκατοµµύρια για τους συνταξιούχους- λόγω της
αναπροσαρµογής -αύξησης δηλαδή- των µισθών, των παροχών
και των συντάξεων. Επίσης, θα υπάρξει εφάπαξ δαπάνη 99 περίπου εκατοµµυρίων από την αναδροµική καταβολή µισθών, παροχών και συντάξεων.
Δεν είναι κανείς αντίθετος στο να αποκαθίστανται τυχόν αδικίες. Δεν είναι κανείς αντίθετος στο να διορθώνονται τυχόν λάθη
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και παραλείψεις. Αυτό, όµως, θα πρέπει να ισχύει για όλους.
Αυτό θα πρέπει να ισχύσει σαφώς για τους ένστολους, από τους
οποίους ζητάτε πίσω χρήµατα, θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις
κοινωνικές τάξεις, για όλον τον ελληνικό λαό που δοκιµάζεται σε
τραγικό βαθµό από την ανάλγητη πολιτική του µνηµονίου.
Ενώ λεφτά δεν υπάρχουν, τώρα ξαφνικά βρέθηκαν; Και από
πού; Εσείς, όµως, θα τα βρείτε. Σαφώς και θα τα βρείτε. Από
πού; Από τα νοσοκοµεία που κλείνουν; Από τις διαθεσιµότητες;
Από τα επιδόµατα ανεργίας του ΟΑΕΔ που θα κόψετε σε όσους
έχουν ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, δηλαδή στη µεγάλη πλειοψηφία
των ανέργων; Από όλα όσα καταργείτε και υποβιβάζετε;
Όσον αφορά το ζήτηµα της ΕΑΒ, σίγουρα στρέφεται προς τη
σωστή κατεύθυνση. Όµως, το έχετε εντάξει σε µια τροπολογία
η οποία και απαράδεκτη είναι και περαιτέρω οικονοµικά βάρη
προσθέτει στην ελληνική κοινωνία και δεν συντελεί στην ενότητα
του ελληνικού λαού, αφού κάνει διακρίσεις και διαχωρισµούς σε
αυτούς που ευνοούνται και σε αυτούς που δεν ευνοούνται. Γι’
αυτό σαφώς και την καταψηφίζουµε.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, καταψηφίζουµε
αυτήν που αφορά τον ΟΔΔΗΧ, τη 1498 δηλαδή.
Σε αυτήν που αφορά την παραγραφή υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των αυτούσιων παρακαταθηκών πριν
την 1η Ιανουαρίου του 1989, την τροπολογία 1499, ψηφίζουµε
«παρών» γιατί διαφωνούµε µε το χρονικό σηµείο που τίθεται. Να
γίνει, αλλά όχι σε βάθος εικοσιπενταετίας, αλλά τουλάχιστον
τριαντακονταετίας ή και περισσότερο, να πρόκειται για παρακαταθήκες που πράγµατι δεν έχουν κάποιο λόγο να συντηρούνται.
Με την τροπολογία 1500 θέλετε να δεσµεύσετε τα χρήµατα
που κατατίθενται σε κρατικό λογαριασµό ως προϊόντα παράνοµων δραστηριοτήτων από υπόδικους κ.λπ., υπέρ κάποιων φορέων που, όπως λέτε, θα κάνουν κάποιες δράσεις αλληλεγγύης.
Εµείς διαφωνούµε κάθετα. Καλό είναι να αφήσετε ήσυχα τα
λεφτά αυτά, να ενταχθούν στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού. Έχουµε δεκάδες παραδείγµατα για δηµόσιο χρήµα που
κατασπαταλήθηκε για τέτοιου είδους δράσεις, την ανάπτυξη της
ντοµάτας στην Κένυα και τη διατήρηση του ψαρέµατος µε βάρκα
στη Σρι Λάνκα. Αφήστε τα χρήµατα αυτά ήσυχα και µε αυτά ενισχύστε τα ταµεία, τα επιδόµατα ανεργίας, τα προγράµµατα υπέρ
των µακροχρόνια ανέργων.
Τελικά, η συγκυβέρνηση βλάπτει σοβαρά τα συµφέροντα της
πατρίδας και του λαού. Δυστυχώς οι συνέπειες των εγκληµάτων
που διαπράττονται, θα φανούν άµεσα. Γι’ αυτό και εµείς λέµε ότι
επιβάλλεται το γκρέµισµά της µια ώρα αρχύτερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ψύρρας ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει την οδηγία 85/2011/ΕΕ που συναρτάται άµεσα µε τη φιλοσοφία, τις οδηγίες και τους κανονισµούς της που απορρέουν από τη νέα οικονοµική διακυβέρνηση
στη ζώνη του Ευρώ.
Με το νοµοσχέδιο θεσπίζεται το πλαίσιο για την εποπτεία όλων
των υποτοµέων της γενικής κυβέρνησης. Τα βασικά σηµεία των
νέων ρυθµίσεων αφορούν τη θέσπιση αυστηρών δηµοσιονοµικών
κανόνων µε καθορισµένους στόχους και διορθωτικούς µηχανισµούς και ρήτρες, την παρακολούθηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής από ανεξάρτητους φορείς, τη σύσταση του Ελληνικού
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, τον ορισµό συγκεκριµένων ηµεροµηνιών για τα διάφορα στάδια έκδοσης και δηµοσίευσης των δηµοσιονοµικών αναφορών, ώστε να είναι εναρµονισµένες µε το
πλαίσιο που θέτει το αντίστοιχο ευρωπαϊκό κοινό χρονοδιάγραµµα, όπως προβλέπεται από το λεγόµενο «ευρωπαϊκό εξάµηνο».
Ας δούµε όµως µερικές επιµέρους πρόνοιες που περιλαµβάνει
η ενισχυµένη οικονοµική εποπτεία.
Καθηλώνονται τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα κάτω από το 3%
του ΑΕΠ και µειώνεται το κρατικό χρέος µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και ετήσιους ρυθµούς στο 60% του ΑΕΠ. Θεσπίζονται αριθµητικοί δηµοσιονοµικοί δείκτες σχετικά µε το ισοζύγιο
των κρατικών προϋπολογισµών και για τη διαµόρφωση του κρατικού χρέους σε σχέση µε το ΑΕΠ. Μάλιστα, σε περίπτωση από-
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κλισης προβλέπεται η ενεργοποίηση ενός διορθωτικού µηχανισµού που συνεπάγεται την άµεση εφαρµογή µέτρων. Προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια για την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση διαφόρων δηµοσιονοµικών µεγεθών όπως τα εµπορικά και άλλα ελλείµµατα ή τα πλεονάσµατα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών. Οι δαπάνες όλων των κρατικών προϋπολογισµών κρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπεται η
κατάθεση συµπληρωµατικού προϋπολογισµού σε περιπτώσεις
που καταγράφονται ενδείξεις υπέρβασης των δαπανών για την
κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των κρατικών δαπανών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ρυθµό
του ΑΕΠ και εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα να αυξάνονται
οι δαπάνες πάνω από το ρυθµό του ΑΕΠ, αλλά µε την αυστηρή
προϋπόθεση ότι θα αντισταθµιστούν µε κατάλληλα ισοδύναµα
µέτρα.
Ειδικά για τους δεκαοκτώ της Ευρωζώνης προβλέπονται και
χρηµατικές κυρώσεις µέχρι 0,5% του παραγόµενου ΑΕΠ, καθώς
επίσης και αφαίρεση των προβλεπόµενων χορηγήσεων µέσω του
ΕΣΠΑ και των διορθωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
καθεστώς ειδικής εποπτείας θα παραµένουν τα κράτη-µέλη –και
εµείς βέβαια- που βρίσκονται σε προγράµµατα χρηµατοδότησης
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον παραµένει ανεξόφλητο το
75% της οικονοµικής βοήθειας που τους δόθηκε. Δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιείται το λεγόµενο ευρωπαϊκό εξάµηνο, δηλαδή το χρονοδιάγραµµα στενής παρακολούθησης µήνα µε τον
µήνα και εποπτείας της πολιτικής που εφαρµόζεται σε κάθε κράτος-µέλος. Με το ευρωπαϊκό εξάµηνο οι προβλεπόµενες κυρώσεις ενεργοποιούνται αυτόµατα µετά την παρέλευση της πρώτης
προθεσµίας για τη διόρθωση του ελλείµµατος.
Ειδικά για τους ΟΤΑ, οι παρατεταµένες υπερβάσεις θα τους
οδηγούν σε καθεστώς επιτροπείας και ένα από τα µέτρα που θα
επιστρατεύονται για την κάλυψη των αποκλίσεων θα είναι η αύξηση των φόρων και των τελών που θα πληρώνουν οι δηµότες.
Σε αυτό το πλαίσιο ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας θα µπορεί να φτάσει το 3‰, δηλαδή ένα πάρα πολύ µεγάλο
ποσό.
Επίσης, θεσπίζεται το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, µία
ανεξάρτητη αρχή που παρουσιάζεται µεν να έχει γνωµοδοτικό
χαρακτήρα, ωστόσο διαθέτει πραγµατικές υπερεξουσίες, αφού
αναλαµβάνει τον έλεγχο και την εκτέλεση του προϋπολογισµού
και την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, αλλά προσδιορίζει
και τις αποκλίσεις απ’ αυτούς τους στόχους και µάλιστα θα υποχρεώνει και το Υπουργείο Οικονοµικών να λαµβάνει διορθωτικά
µέτρα.
Ειδικά για το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο επισηµαίνω ότι εξαρτάται από τις πολιτικές δοµές και τις ιδιαιτερότητες του κάθε
κράτους ο τελικός ρόλος του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου. Πάντως η διεθνής εµπειρία καταδεικνύει ότι πολλά συµβούλια καταλήγουν να είναι ευάλωτα σε πολιτικές και κυρίως σε χρηµατοοικονοµικές πιέσεις. Στη δική µας περίπτωση θα ήταν καλό να
ισχύσουν οι διατάξεις που ισχύουν για τις κεντρικές τράπεζες
ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του και θα ήταν καλό να
υφίσταται και έναν διεθνή έλεγχο. Για παράδειγµα, το ECOFIN ή
η επιτροπή θα µπορούσαν να ζητούν από τα Δηµοσιονοµικά Συµβούλια αξιολογήσεις για την εθνική σταθερότητα ή τα προγράµµατα σύγκλισης. Φυσικά θα µπορούσαν να υπάρχουν και διεθνείς
αξιολογήσεις της δουλειάς του Συµβουλίου, γεγονός που προϋποθέτει τη δικτύωση µεταξύ των Δηµοσιονοµικών Συµβουλίων
ώστε να εγκαθιδρυθούν πρότυπα και να υπάρχει διάχυση της
έρευνας και των καλών πρακτικών.
Η βασική επιχειρηµατολογία που ακούγεται υπέρ του νοµοσχεδίου είναι ότι έρχεται να καλύψει ένα κενό εποπτείας και ελέγχου που υπήρχε και να επιβάλει ένα «νοικοκύρεµα» στη δηµοσιονοµική διαχείριση. Ωστόσο, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν ένα
τόσο άκαµπτο πλαίσιο κανόνων και µία αυστηρότατη µακροοικονοµική εποπτεία µπορούν να διευκολύνουν την Ελλάδα και την
Ευρώπη να λύσουν τα προβλήµατα της ύφεσης, της ανεργίας,
της απασχόλησης και της ανάπτυξης.
Να είµαι σαφής: δεν αµφισβητούµε την ίδια την ανάγκη ενός
τέτοιου πλαισίου γενικώς. Αλλά το όποιο σύµφωνο δεν µπορεί
να είναι µόνο ένα σύµφωνο αυτού του είδους της σταθερότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Πρέπει να είναι συγχρόνως ένα σύµφωνο ανάπτυξης, ένα σύµφωνο κοινωνικής συνοχής και µάλιστα σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
Η πλήρης κατάργηση ενός πλαισίου ελέγχου και κανόνων θα
έφερνε εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα και θα έφερνε την Ευρώπη στην ασυδοσία των δυνάµεων της αγοράς. Όµως το συγκεκριµένο πλαίσιο δεν είναι πρακτικά βιώσιµο, γιατί προσπαθεί
µε άκαµπτα διατάγµατα να λύσει σύνθετα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.
Στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν γίνονταν αντίστοιχες συζητήσεις,
οι δηµοκράτες σοσιαλιστές υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο άλλο µονοπάτι εξόδου από την κρίση, γιατί δεν δίνονται περιθώρια ελιγµών στα κράτη-µέλη για έξυπνες δαπάνες και
στοχευµένες επενδύσεις.
Στο ίδιο µήκος µε τους δηµοκράτες σοσιαλιστές ήταν και οι
πράσινοι οι οποίοι υποστήριξαν επιπλέον ότι το πακέτο δεν δίνει
κίνητρα για ανάπτυξη και απασχόληση. Ειδικά στην Ελλάδα όπου
το δηµόσιο χρέος παραµένει στα δυσθεώρητα ύψη του 175% δεν
θα έχουµε την παραµικρή δυνατότητα να προχωρήσουµε σε µειώσεις που απαιτούν οι νέοι δηµοσιονοµικοί κανόνες αποκλειστικά
µόνο µε εθνικές προσπάθειες. Αν το επιχειρήσουµε θα πρέπει να
εφαρµοστεί τυφλή λιτότητα που θα επιδεινώνει την κρίση και δεν
θα λύνει κατά κανέναν τρόπο το πελώριο πρόβληµα της υπερχρέωσης.
Όλα αυτά σηµαίνουν συνέχιση της αυστηρής δηµοσιονοµικής
πολιτικής για αρκετά χρόνια ακόµα και µε όρους ιδιαίτερα επώδυνους. Οι απαιτήσεις για διόρθωση και διαρκή δηµοσιονοµική
προσαρµογή περιορίζουν ασφυκτικά κάθε προοπτική ανάπτυξης.
Αν, δε, λάβουµε υπ’ όψιν µας και το νέο κανονισµό για τα διαρθρωτικά ταµεία ο οποίος ορίζει ότι οι κοινοτικοί πόροι για κάθε
χώρα υπόκεινται σε µακροοικονοµική αιρεσιµότητα, αντιλαµβάνεται κανείς ότι το τοπίο που διαµορφώνεται είναι εξαιρετικά
σκοτεινό δεδοµένου ότι η όποια διόρθωση θα απαιτεί νέα µέτρα.
Εν τω µεταξύ θα πληρώνουµε και πρόστιµο και παράλληλα θα
στερούµαστε και κοινοτικούς πόρους, το ΕΣΠΑ δηλαδή.
Επιπλέον, µε βάση τον κανονισµό 472 του 2003 τα κράτη µέλη
παραµένουν υπό εποπτεία µετά το πρόγραµµα εφόσον δεν έχει
εξοφληθεί το 75% της χρηµατοδοτικής συνδροµής που έχει ληφθεί. Και όλα αυτά τη στιγµή που είναι κοινά αποδεκτό ότι η συνταγή ήταν λάθος, τη στιγµή που ερευνητικά κέντρα αλλά και το
ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ο ΟΟΣΑ υπογραµµίζουν
την ανάγκη για κλιµάκωση της οικονοµικής προσαρµογής σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου και πιο ευέλικτα προγράµµατα που να
ανταποκρίνονται στα οικονοµικά δεδοµένα των κρατών-µελών.
Συνεπώς δεν χρειάζονται µόνο αυστηροί κανόνες. Χρειάζονται
κανόνες ελαστικοί. Αλλά χρειάζεται και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Χρειάζεται µια γενναία µεταφορά δηµόσιων πόρων από το
κέντρο προς την ευρωπαϊκή περιφέρεια, ώστε να αντισταθµιστεί
η αυστηρή περιοριστική πολιτική που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
Η επιβολή άκαµπτων δηµοσιονοµικών κανόνων ελέγχου ήδη
προκαλεί αντιδράσεις. Πρόσφατα ο Γερµανός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο σοσιαλδηµοκράτης Μίχαελ Ροτ, δήλωσε
ότι οι δαπάνες του µέλλοντος για την εκπαίδευση, για την έρευνα, για τις υποδοµές, για την απασχόληση πρέπει να εγγράφονται ξεχωριστά από τις τρέχουσες δαπάνες του κράτους στο πλαίσιο του συµφώνου σταθερότητας. Αν δεν συµβεί αυτό οι υπερχρεωµένες χώρες δεν θα µπορέσουν καθόλου να επενδύσουν
στο µέλλον τους. Όταν µια χώρα θέλει να επενδύσει µε τρόπο
στοχευµένο και ακριβή στην απασχόληση ή την εκπαίδευση εµείς
δεν πρέπει να την εµποδίσουµε.
Συνεπώς στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ακολουθώντας τη
γραµµή των Ευρωπαίων Δηµοκρατών Σοσιαλιστών και των Ευρωπαίων Πράσινων, εµείς της ΔΗΜΑΡ θα ψηφίσουµε όχι επί της
αρχής και θα δώσουµε θετική ψήφο σε µια σειρά άρθρα τεχνικού
χαρακτήρα, παραδείγµατος χάριν για το διπλογραφικό λογιστικό
σύστηµα. Ειδικά δε για το ζήτηµα του λογιστικού συστήµατος
επισηµαίνουµε την ανάγκη άµεσα να βρείτε ενιαίο λογιστικό σύστηµα στον δηµόσιο τοµέα, να σταµατήσει η παράλληλη λειτουργία του δηµόσιου λογιστικού µε το διπλογραφικό σύστηµα και να
υπάρξει άµεση εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στην
κεντρική διοίκηση.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που τηρούν τον χρόνο, είναι σηµαντικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε ένα ζήτηµα της άµεσης επικαιρότητας, την αγωνία η οποία υπάρχει σε χιλιάδες µαθητές εξαιτίας των αποτελεσµάτων και της εφαρµογής της Τράπεζας
Θεµάτων στην Α’ λυκείου, όπου ένα πολύ µεγάλο ποσοστό έχει
απορριφθεί και δεν µπορεί να συνεχίσει στην επόµενη τάξη, πρέπει να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέµβρη.
Τι επιβεβαιώνει αυτή η εξέλιξη των πραγµάτων; Επιβεβαιώνει
αυτό το οποίο είχαµε πει ως ΚΚΕ όταν συζητήθηκε η συγκεκριµένη διάταξη τον Αύγουστο του 2013. Είχαµε τότε τονίσει ότι ο
συνυπολογισµός του βαθµού από την Α’ τάξη, οι προαγωγικές
εξετάσεις σε όλες τις τάξεις από τη δεξαµενή θεµάτων θα κρατήσουν ισχυρή την παραπαιδεία των φροντιστηρίων και την αιµορραγία των λαϊκών οικογενειών.
Όταν η Κυβέρνηση µιλάει για αναβάθµιση του µορφωτικού
ρόλου, εννοεί ένα λύκειο πιο ταξικό και ελιτίστικό, δηλαδή να
πάψει να αποτελεί διέξοδο για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας,
να ανοίγει ο δρόµος για τη διαφοροποίηση του λυκείου, την κατάργηση του ενιαίου σχολικού βιβλίου. Η Τράπεζα Θεµάτων είναι
ενταγµένη οργανικά στις αναδιαρθρώσεις στο λύκειο, επιβεβαιώνει τη στρατηγική των κυβερνήσεων να ωθήσει κυρίως τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας να αφήσουν το λύκειο και από νωρίς
να στραφούν στην πρώιµη κατάρτιση που βεβαίως δεν αποτελεί
σχολείο και αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της Α’
λυκείου όπου χιλιάδες µαθητές σπρώχνονται να εγκαταλείψουν
το λύκειο από την Α’ λυκείου.
Από αυτήν την άποψη ως ΚΚΕ τονίζουµε έστω και σήµερα ότι
είναι επιτακτική ανάγκη ακόµα και αυτήν την τελευταία στιγµή να
αποσύρει την Τράπεζα των Θεµάτων και µέχρι να καταργηθεί η
Τράπεζα Θεµάτων και ο ν.4186/2013 για το νέο λύκειο, έστω για
φέτος, λοιπόν, να µη ληφθούν υπ’ όψιν ο βαθµός ούτε για τις
προαγωγικές, δηλαδή να µπορέσει να αλλάξει τάξη ο µαθητής,
ούτε κατ’ επέκταση για την πρόσβαση του στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό θα αποτελέσει, τουλάχιστον, ένα µέσο ανακούφισης.
Ερχόµαστε τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε. Ποιο είναι το πραγµατικό επίδικο της συζήτησης; Είναι
η αγωνία, η οποία εκφράστηκε από όλες τις πλευρές που µίλησαν µέχρι τώρα, για τη σωτηρία του καπιταλιστικού συστήµατος,
ενός συστήµατος άδικου, ενός συστήµατος το οποίο σαπίζει, το
οποίο γεννά φτώχεια και εξαθλίωση για τους λαούς και από την
άλλη µεριά αµύθητα πλούτη και κέρδη για τους κεφαλαιοκράτες,
γεννά τεράστια όξυνση των ανισοτήτων, των αντιθέσεων και ταυτόχρονα διαµορφώνει συνθήκες επιδείνωσης της θέσης της λαϊκής συνολικότερα οικογένειας. Είναι η αγωνία τους, λοιπόν, για
τη σωτηρία του καπιταλιστικού συστήµατος από την κρίση, η θωράκισή του από αυτήν.
Βεβαίως, η διαπάλη, η οποία και εδώ σήµερα εµφανίστηκε ιδιαίτερα οξυµµένη, για το µείγµα της διαχείρισης ανάµεσα στη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη δηµοσιονοµική ευελιξία δεν είναι
επιφανειακή. Δεν είναι µια διαπάλη απλά και µόνο για να προσπαθήσουµε να αποπροσανατολίσουµε τον λαό και να τον χειραγωγήσουµε για να επιλέξει ξένες σηµαίες. Αυτή η διαπάλη
αντανακλά και επιµέρους συµφέροντα, αντανακλά επιµέρους
συµφέροντα τµηµάτων του κεφαλαίου που στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης κάποιοι βλέπουν να επιδεινώνεται η θέση
τους και κάποιοι άλλοι να βγαίνουν πιο ενισχυµένοι.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη είναι φανερό ότι αυτά τα τµήµατα του κεφαλαίου, τα οποία βλέπουν τη θέση τους επιδεινώνεται, να επιδιώκουν µια διαφορετική µεταχείριση, ουσιαστικά
επιζητούν ως προτεραιότητα από µεριάς της κάθε κυβέρνησης
τη στήριξη των δικών τους συµφερόντων, τη γενναία δηλαδή
κρατική και κοινοτική χρηµατοδότηση. Αυτή η συζήτηση, όµως,
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για το ποιο δηλαδή τµήµα του κεφαλαίου θα ενισχυθεί και θα
βγει πιο δυνατό µετά την καπιταλιστική κρίση δεν είναι µια συζήτηση που έχει να κάνει µε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Εµείς το λέµε καθαρά. Βρίσκεται απέναντι από τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους, γιατί ανεξαρτήτως µείγµατος η
υπόθεση της καπιταλιστικής ανάκαµψης και της θωράκισης της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας έχει ως προαπαιτούµενο να
θυσιάζεται στον βωµό της κερδοφορίας η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
Επειδή έτσι είναι τα πράγµατα, γι’ αυτό και παρατηρούµε µια
αντιεπιστηµονική αντιµετώπιση της πραγµατικής εικόνας και της
πραγµατικότητας.
Ποια είναι αυτή η αντιεπιστηµονική προσέγγιση; Πρώτα απ’
όλα, είναι η αποσπασµατικότητα, η οποία εκφράζεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εκφράζεται στο επίπεδο των αιτιών. Για παράδειγµα, το βασικό αίτιο για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
σήµερα ο λαός είναι το υψηλό δηµόσιο χρέος. Άρα έχουµε µια
κρίση χρέους, ενώ αφήνεται στο απυρόβλητο η πραγµατική
αιτία, που είναι η κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος και η επίπτωση αυτής της κρίσης, η εκδοχή αυτή της κρίσης, είναι και το
υψηλό δηµόσιο χρέος. Πρόκειται για ένα δηµόσιο χρέος το οποίο
έγινε πολύ υψηλό στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάκαµψης
και, βεβαίως, µεγαλώνει και στην προσπάθεια διαχείρισης της
καπιταλιστικής κρίσης. Άρα, δηλαδή, αποτελεί το σύµπτωµα της
καπιταλιστικής κρίσης το δηµόσιο χρέος και από αυτή την άποψη
η αποσπασµατική εξέταση του ζητήµατος δεν αποκαλύπτει τον
ένοχο.
Δεύτερον, επειδή ακριβώς υπάρχει αποσπασµατική εκτίµηση
της αιτίας, είναι σε αποσπασµατικό επίπεδο και η λύση, καθώς
και το µείγµα που θα µας οδηγήσει στη λύση, στο πώς θα διαχειριστούµε στο συγκεκριµένο παράδειγµα το δηµόσιο χρέος,
στο πώς αυτό θα γίνει βιώσιµο.
Εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις, δύο λογικές. Είτε θα επεκταθεί η διάρκεια αποπληρωµής του δηµόσιου χρέους και θα µειωθούν τα επιτόκια ή θα εφαρµοστεί η λύση την οποία προβάλλει
η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία αυτήν τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ότι δηλαδή θα υπάρξει ένα γενναίο «κούρεµα». Είναι η
λύση που επιδιώκει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή άλλα κόµµατα του λεγόµενου «αντιµνηµονιακού τόξου».
Και στη µία και στην άλλη περίπτωση υπάρχει µια κοινή βάση.
Ποια είναι αυτή η κοινή βάση; Πρώτον, η αγωνία να νοµιµοποιηθεί στη λαϊκή συνείδηση το δηµόσιο χρέος και το ότι πρέπει ο
λαός το όποιο τµήµα του αποµείνει να το αποπληρώσει, άρα να
συνεχίσει τις γενναίες θυσίες.
Δεύτερον, κοινή βάση είναι και το ότι είτε µε τη µία είτε µε την
άλλη επιλογή θα πρέπει απαρέγκλιτα να συνεχιστούν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, τα µέτρα δηλαδή εκείνα τα οποία διαµορφώνουν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να µπορούν
να υπάρχουν µόνιµοι µηχανισµοί αναπαραγωγής µιας φθηνής εργατικής δύναµης, χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά, ασφαλιστικά
και συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ταυτόχρονα µόνιµοι µηχανισµοί που θα διαµορφώνουν το πεδίο επέκτασης της δράσης και
της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Από τη µια µεριά, λοιπόν, έχουµε την αποσπασµατικότητα. Από
την άλλη µεριά, δεν µπορεί να αποκρύψει αυτή η αποσπασµατικότητα την αντιφατική επίπτωση των διαφόρων µειγµάτων. Γι’
αυτό ακριβώς είναι ψευτοδίληµµα για το λαό το δίληµµα «αποπληθωρισµός ή πληθωρισµός».
Αποτελεί ψευτοδίληµµα, γιατί και στη µία και στην άλλη περίπτωση το επίδικο είναι ακριβώς ο πραγµατικός µισθός, που πάντα θα µειώνεται είτε έχουµε εσωτερική υποτίµηση, δηλαδή είτε
έχουµε τα αντιλαϊκά και αντεργατικά µέτρα τα οποία εφαρµόζει
η Κυβέρνηση, είτε έχουµε εξωτερική υποτίµηση. Δηλαδή, µέσω
του πληθωρισµού αυτό το οποίο χάνει επί της ουσίας είναι ο
πραγµατικός µισθός.
Άρα, λοιπόν, από τη µια έχουµε την προσπάθεια κάποιων να
θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας επιδιώκοντας
τον αποπληθωρισµό, γιατί ακριβώς βρίσκονται σε διαφορετική
φάση του κύκλου της οικονοµίας, όπως είναι οι βόρειες χώρες,
και από την άλλη έχουµε τον Νότο, ο οποίος θέλει υψηλό πλη-
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θωρισµό για να µπορέσει να χαλιναγωγήσει το δηµόσιο χρέος.
Συνεπώς µε ένα εργαλείο δεν µπορείς να αντιµετωπίσεις συνολικά την αντιφατικότητα της κατάστασης που διαµορφώνει το
ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα.
Τρίτον, αυτά τα µέτρα τα οποία συζητάµε σήµερα είναι ελληνική πραγµατικότητα; Είναι, δηλαδή, απλά και µόνο µια ελληνική
υπόθεση που η Κυβέρνηση σπεύδει να εφαρµόσει ή είναι µια ευρωπαϊκή πραγµατικότητα; Είναι µια ευρωπαϊκή πραγµατικότητα
και αυτό δεν µπορεί να κρυφτεί, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο είναι µια σειρά Κανονισµοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγίες, που ισχύουν για όλα τα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο γι’ αυτά τα οποία
είναι υπερχρεωµένα ή γι’ αυτά τα οποία βρίσκονται κάτω από τον
µηχανισµό εποπτείας εξαιτίας των µνηµονίων οικονοµικής συνεργασίας, εξαιτίας των µνηµονίων.
Άρα, λοιπόν, είναι ένα ζήτηµα συνολικότερο και µέσα από
αυτήν τη διαδικασία αυτό προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θωρακίσει. Γιατί δεν το αντιµετωπίζει µε αποσπασµατικότητα. Προσπαθεί ακριβώς να θωρακίσει τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων.
Από αυτήν την άποψη, γεννά ερωτηµατικά η υπόθεση ότι κάτι
άλλαξε µετά τις εκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές αυτό το οποίο
έχουµε ως πραγµατικότητα είναι µια συντηρητική µετατόπιση ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων και όχι µια χειραφέτηση των εργατικών λαϊκών στρωµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
ταξική πολιτική.
Και επειδή ακριβώς τίποτα επί της ουσίας δεν άλλαξε, γι’ αυτό
ακριβώς και κάποιοι, όπως ο κ. Τσίπρας, προτείνουν τον Γιούνκερ
για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή ακριβώς δεν
θέλετε να αλλάξετε την πραγµατικότητα αλλά να προσαρµοστείτε σ’ αυτήν, θα εφαρµόσει µια άλλη κυβέρνηση, µια κυβέρνηση της Αριστεράς τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Γιατί βεβαίως δεν
µιλάτε για απειθαρχία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
πολύ περισσότερο για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Και από τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει, ακόµα και αν έχουµε αλλαγή των συσχετισµών εντός των τειχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εµείς λέµε ότι πρέπει αυτή η κατάσταση
να ανατραπεί. Η πραγµατική Ευρώπη των λαών θα είναι µόνο η
σοσιαλιστική Ευρώπη και όχι βεβαίως, µια καπιταλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν είναι ζήτηµα εθνικής µειοδοσίας το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως κάποιοι τονίζουν,
αλλά ζήτηµα ταξικής επιλογής, µιας συνεχούς ταξικής επιλογής
όπου η αστική τάξη θέλει να θωρακίσει την εξουσία της και στη
χώρα µας εθελοντικά εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώµατα σε έναν
περιφερειακό ιµπεριαλιστικό οργανισµό.
Τι προβλέπει, λοιπόν, αυτή η ενιαία δηµοσιονοµική εποπτεία;
Κατ’ αρχάς µια συλλογική εποπτεία. Τα µέτρα τα οποία περιλαµβάνει είναι τα εξής: τον χρυσό κανόνα του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, έναν µηχανισµό αυτόµατης διόρθωσης των αποκλίσεων, την προληπτική εποπτεία των προϋπολογισµών από την
ίδια την Κοµισιόν πριν εγκριθούν από τα εθνικά Κοινοβούλια, τον
έλεγχο από την επιτροπή της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού, τον έλεγχο του προϋπολογισµού από ανεξάρτητες εθνικές αρχές και το καθεστώς της ενισχυµένης εποπτείας για χώρες
που έχουν προσφύγει στον ΕΜΣ. Και τα µέτρα επιβάλλονται αυτόµατα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ισχύει πλέον η αντίστροφη
πλειοψηφία.
Και, βεβαίως, δεν είναι αποσπασµατικό. Δεν είναι απλά και
µόνο πώς θα νοικοκυρέψουµε τα δηµόσια οικονοµικά. Δεν είναι
τυχαίο ότι αυτό το πακέτο των µέτρων για τη δηµοσιονοµική εποπτεία συνδέεται άµεσα µε το σύµφωνο για το ευρώ plus το οποίο
καθορίζει και θέλει να θωρακίσει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Γι’ αυτό ακριβώς και παρεµβαίνει το ευρώ plus σε ζητήµατα
τα οποία αποτελούν εθνικές επιλογές, όπως για παράδειγµα τα
ζητήµατα της µισθολογικής πολιτικής. Γι’ αυτό και λέει µέσα το
ευρώ plus ότι ο κατώτερος µισθός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τους κατώτερους µισθούς
των ανταγωνιστικών περιοχών οικονοµικών οντοτήτων απέναντι
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα Κίνα, Ινδία, Βραζιλία. Δεύτερον,
παρεµβαίνει στα εργασιακά ζητήµατα και στην απελευθέρωση
της αγοράς εργασίας και στο ασφαλιστικό και, τρίτον, αυτή η δηµοσιονοµική εποπτεία συνδέεται µε την αιρεσιµότητα των διαθρωτικών ταµείων, ότι αν δεν εφαρµόσεις αυτά τα µέτρα δηµοσιονοµικής εποπτείας τότε θα σου κοπεί η κοινοτική χρηµατοδότηση από τα διάφορα κοινοτικά πακέτα στήριξης.
Άρα, λοιπόν, ο στόχος της δηµοσιονοµικής αυτής εποπτείας
είναι να επιταχυνθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, να θωρακιστεί η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων και να διασφαλιστεί κερδοφορία. Αυτόν τον στόχο, βεβαίως, δεν τον αµφισβητεί το επεκτατικό ή ευέλικτο µείγµα. Και, βεβαίως, είναι µια ανιστόρητη προσέγγιση, ότι µέσα από ένα πιο ευέλικτο οικονοµικό
µείγµα, από µια επεκτατική πολιτική θα µπορέσει να µας θωρακίσει από την κρίση, να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης.
Το παράδειγµα είναι πολύ απλό, γιατί κάποιοι φλερτάρουν µε
την αµερικάνικη οικονοµία και τη µορφή διαχείρισης. Αυτή η επεκτατική πολιτική απέτρεψε τη στάση πληρωµών στο δηµόσιο
τοµέα των Αµερικανών;
Για ενάµιση χρόνο απολύθηκαν και έµειναν απλήρωτοι το σύνολο των Αµερικανών δηµόσιων υπαλλήλων.
Αυτή η πολιτική δεν απέτρεψε τη χρεοκοπία της πολιτείας του
Ντιτρόιτ και τις τεράστιες επιπτώσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν
εκεί τα λαϊκά στρώµατα. Βεβαίως, δεν έχει να κάνει µε µια φιλολαϊκή προσέγγιση των ζητηµάτων. Και γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο
ότι επειδή οι ταξικές ανισότητες, οι κοινωνικές ανισότητες θα
οξύνονται, τι λέµε να βάλουµε και ως πρόσθετα κριτήρια στην
υπόθεση της δηµοσιονοµικής εποπτείας; Το κριτήριο της φτώχειας. Αν υπάρχει φτώχεια, να δηµιουργήσουµε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Δηλαδή, αυτό το οποίο αναγνωρίζουν οι εµπνευστές και του
άλλου µείγµατος είναι ότι φτώχεια θα υπάρχει, άρα τα µέτρα τα
οποία θα πρέπει να πάρεις είναι ένα δίχτυ να προστατευθούν τα
ακραία φαινόµενα φτώχειας. Δηλαδή, να περιοριστούν οι λαϊκές
απαιτήσεις µέχρι το επίπεδο εκείνο που επιτρέπει το καπιταλιστικό σύστηµα. Δηλαδή, κάποια ψίχουλα για αναδιανοµή στα
λαϊκά στρώµατα, αφήνοντας άθικτο το καρβέλι στους κεφαλαιοκράτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν –επειδή η πραγµατικότητα βοάπρώτον, το καπιταλιστικό σύστηµα µε όποιο µείγµα διαχείρισης
και να υπάρχει, δεν πρόκειται να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες. Αντίθετα, αυτές οι κοινωνικές ανισότητες θα οξύνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω σε ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερον, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την ανισοµετρία. Αυτή
η ανισοµετρία θα οξύνεται. Είναι ανισοµετρία ανάµεσα σε κλάδους της οικονοµίας, ανισοµετρία ανάµεσα σε εθνοκρατικό επίπεδο –γιατί αυτές οι αντιθέσεις, παρά τις µεταβιβάσεις πληρωµών, υπάρχουν και σε επίπεδο εθνοκρατικό και στην Ελλάδα
υπάρχουν τεράστιες περιφερειακές ανισότητες– και, βεβαίως,
και σε διαπεριφερειακό επίπεδο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από αυτή την άποψη αποτελούν ουτοπικές και χρεοκοπηµένες
απόψεις η υπόθεση περί σύγκλισης, η υπόθεση περί αντιµετώπισης των ανισοµετριών ή να βάζουµε λογικές περιορισµών των
πλεονασµάτων, όταν ο ανταγωνισµός είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισµα.
Από αυτήν την άποψη, κατά τη γνώµη του ΚΚΕ και όπως επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις, διέξοδος εντός των τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού συστήµατος, προς όφελος του λαού, δεν µπορεί να υπάρξει. Από αυτή
την άποψη η πάλη του λαού πρέπει να προσανατολιστεί σε µια
κατεύθυνση απόκρουσης της κλιµάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής από µεριάς της Κυβέρνησης, που θα έχουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα, για να µπορέσει αφ’ ενός µεν να ανακουφιστεί και
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ταυτόχρονα να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις να δραπετεύσει
από το πλαίσιο αυτό του συστήµατος και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
για να µπορέσει να οικοδοµήσει τη δική του κοινωνία και τη δική
του εξουσία.
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 ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις σπουδαστές και έξι συνοδοί εκπαιδευτές από τη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών της Πολεµικής Αεροπορίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Σας ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν οι τοποθετήσεις-αγορεύσεις
των εισηγητών και ειδικών αγορητών και εισερχόµεθα στον κατάλογο των αγορητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, επί του το νοµοσχεδίου τοποθετούµαι θετικά. Περιέχει πάρα πολύ σηµαντικές διατάξεις για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και εποπτεία των οικονοµικών της χώρας µας για τα
επόµενα χρόνια. Έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα κράτη που σέβονται τον εαυτό τους, να έχουν ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και –αν είναι δυνατόν- να αφήνουν και κάτι στην άκρη ως
περίσσευµα. Όπως κάνει ένα νοικοκυριό και λέγεται νοικοκυριό,
έτσι πρέπει να κάνει και µια οικονοµία, αν θέλει να προοδεύσει
και να µη δηµιουργεί συνέχεια ελλείµµατα και δανεικά. Εποµένως
συµφωνούµε και µε τις διατάξεις του και µε την ουσία του νοµοσχεδίου.
Θέλω να κάνω µια τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, επί της τροπολογίας που εισηγείται το Υπουργείο Οικονοµικών για την αποκατάσταση των µισθολογικών αδικιών των δικαστικών λειτουργών, σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δεν είµαι αντίθετος και δεν είµαστε αντίθετοι κανένας –πιστεύω- σε αυτήν την Αίθουσα στο να δοθούν αυτές οι αυξήσεις
στους δικαστικούς, γιατί το λειτούργηµά τους επιβάλλει ειδική
αµοιβή. Αυτό εξ άλλου αναγνωρίζει και το Σύνταγµα και η ελληνική πολιτεία διαχρονικά και αυτό ερµήνευσαν τα δικαστήρια.
Η ένστασή µου και η ένσταση πολλών συναδέλφων σε αυτήν
την Αίθουσα είναι ότι δεν είχαµε µέχρι τώρα αντίστοιχη ρύθµιση
και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, για το οποίο έχει υπάρξει αµετάκλητη απόφαση της
ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Βέβαια, δεν είναι ακριβώς ίδιες οι περιπτώσεις: για µεν τους
δικαστικούς, είχαµε από τον προηγούµενο χρόνο την απόφαση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για δε τους ενστόλους, µόλις τώρα
έχει καθαρογραφθεί και πήγε στο Γενικό Λογιστήριο για να κοστολογηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι µια κατηγορία που προσφέρει
σηµαντικά στον ελληνικό λαό, πρέπει να αµείβεται µε ειδικό, ξεχωριστό µισθολόγιο, όπως προβλέπει το Σύνταγµα και οι νόµοι
του κράτους, και αυτό το απαιτεί και ο ελληνικός λαός, γιατί καθηµερινά αυτοί οι άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να
προσφέρουν εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια στους Έλληνες
πολίτες.
Θέλουµε, κύριε Υπουργέ, να είµαστε ξεκάθαροι. Θέλουµε την
εφαρµογή όλων των δικαστικών αποφάσεων, όταν αυτές καθίστανται αµετάκλητες από την ελληνική διοίκηση, όπως επιβάλλεται από τη νοµιµότητα. Άρα επ’ αυτού συµφωνούµε όλοι.
Η µόνη απόφαση που ξέρουµε τώρα ότι έχει καταστεί αµετάκλητη είναι η απόφαση για τους ενστόλους. Προφανώς θα ακολουθήσουν και οι άλλες κατηγορίες ειδικών µισθολογίων, που αν
κρίνουν τα δικαστήρια ότι πρέπει να δικαιωθούν, τότε θα το
δούµε. Τώρα, όµως, έχουµε συγκεκριµένα µία απόφαση. Θέλουµε αναλογική εφαρµογή και για τους ενστόλους µε ό,τι ισχύει
για τους δικαστικούς λειτουργούς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Για τις καθαρίστριες;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για τις καθαρίστριες δεν έχουµε
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καµία αντίρρηση εµείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε. Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. Μην απαντάτε στις διακοπές.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά, µιλάµε για αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Άλλο τα κοινωνικά θέµατα, άλλο οι δικαστικές
αποφάσεις όταν έχουν καταστεί αµετάκλητες και είναι υποχρέωση της πολιτείας η εφαρµογή τους.
Ζητούµε, κύριε Υπουργέ, να δεσµευτείτε για την υλοποίηση
ανάλογης δέσµευσης, ανάλογης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, αν
χρειάζεται. Γιατί κατά πολλούς συνταγµατολόγους δεν χρειάζεται, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγµατικές τις περικοπές. Άρα στην ολότητά τους πρέπει η
διοίκηση να τις επαναφέρει στο προ περικοπών καθεστώς, ενώ
η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προφανώς θέλει νοµοθετική ρύθµιση, γιατί δεν είναι απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση εάν κρίνουν οι δικοί σας νοµικοί σύµβουλοι
ότι χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση, να δεσµευτείτε ότι αυτή θα
έρθει. Εάν δεν χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση και απλή εφαρµογή της νοµιµότητας, τότε να πάµε στο καθεστώς που ίσχυε
προ των περικοπών.
Και επ’ αυτού περιµένουµε όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουµε υπογράψει σχετική δήλωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Παίρνω αφορµή από την οµιλία του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, µια
οµιλία µε αντιπολιτευτική επικάλυψη, η οποία δεν µας είπε τίποτα
το διαφορετικό, παρά ουσιαστικά ότι δεν υπήρχε εναλλακτική
λύση. Και δεν είχε και καµµία δόση αυτοκριτικής για το εάν προσπάθησαν εκείνη την εποχή να βρουν τους συσχετισµούς –η
χώρα ήταν σε µια πιο ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαπραγµατευτική ικανότητα– για να µην µπούµε σε αυτήν τη διαδικασία.
Πέρα από αυτό, όµως, υπήρχε από πλευράς του και µια διάθεση υπεράσπισης της δηµοκρατίας και της δηµοκρατικής λειτουργίας της Βουλής. Σαν να ζούµε σε άλλον κόσµο! Διότι, τα
δύο χρόνια που βρίσκοµαι σε αυτήν τη Βουλή περνούν σωρηδόν
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, η Βουλή κλείνει πριν την
ώρα της, διότι έχουν έρθει διάφορες δικογραφίες. Οπότε, όψιµος υπερασπιστής της δηµοκρατίας και της λειτουργίας της
Βουλής. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε πράξεις.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν είµαι όψιµος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µου τα πείτε στη δευτερολογία σας.
Τον καλωσορίζω, όµως, σε µια πραγµατικότητα, στην πραγµατικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, έχει διαβεί ανοιχτές θύρες. Μας ενηµέρωσε πως αν είµαστε αντίθετοι στο παρόν νοµοσχέδιο που
συζητείται και ουσιαστικά στη δηµοσιονοµική επιτροπή που έρχεται να εισαχθεί ως ανεξάρτητη αρχή, τότε πεδίο αντιπαράθεσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προφανώς και πεδίο αντιπαράθεσης, ταξικής πάλης είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουµε πει. Είµαστε αντίθετοι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες αποφασίζονται και εφαρµόζονται από τα λόµπι των Βρυξελλών.
Αλλά, το ζήτηµα είναι πως αυτά τα είχαµε πει όταν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, και συγκεκριµένα η πρώτη του ΠΑΣΟΚ, αντιµετώπιζαν το πρόβληµα της καπιταλιστικής κρίσης και του
χρέους που προκαλεί ως ελληνικό. Με αυτήν τη λογική πήγε, µε
αυτήν τη λογική δέχθηκε τα µνηµόνια, µε αυτήν τη λογική τα
εφαρµόζει και µέχρι τώρα, ως δεκανίκι της µνηµονιακής Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Άρα δεν θα µας πείτε κάτι καινούργιο. Αυτό είναι το πεδίο πάλης των λαών, για να δηµιουργηθεί η Ευρώπη των λαών, κύριε Σαχινίδη.
Όπως και να έχει όµως, στο σηµερινό νοµοσχέδιο επιχειρείται
να δεσµευτεί ουσιαστικά και να περιοριστεί δηµοσιονοµικά η
χώρα και οι µέλλουσες κυβερνήσεις.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου συστήνεται το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, µια ανεξάρτητη αρχή, η οποία αποκτά ιδιαίτερες
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εξουσίες, εξουσίες που µέχρι πρότινος βρίσκονταν στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείτε αφ’ ενός να εµφανίσετε τις οικονοµικές και πολιτικές αποφάσεις ως απόρροια µιας ανεξάρτητης αρχής, άρα εκτός εµβέλειας της κυβερνητικής εξουσίας,
εκτός της σφαίρας της πολιτικής στην οποία µπορεί κάποιος να
ασκήσει κριτική, και αφ’ ετέρου µε αυτόν τον τρόπο επιχειρείτε
να εγκλωβίσετε οποιαδήποτε προσπάθεια µιας µέλλουσας κυβέρνησης µε διαφορετικούς πολιτικούς στόχους, κάτω από τη
σκέπη και την εξουσία του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και των
κανόνων που αυτό θα θέτει στο εξής.
Απ’ αυτήν την άποψη τίθεται για το συγκεκριµένο Συµβούλιο
και ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας, καθώς η λαϊκή κυριαρχία εκχωρείται από τον Υπουργό σε µια ανεξάρτητη αρχή.
Στο ίδιο µοτίβο κινείται και το µέρος του νοµοσχεδίου στο
οποίο τίθενται δηµοσιονοµικοί κανόνες, κανόνες οι οποίοι συνδέονται µε την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους καθώς και µε
µια σφιχτή δηµοσιονοµική πολιτική.
Πρέπει να τονίσουµε, επίσης, το γεγονός ότι όπου παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτούς τους κανόνες, καθώς και από το
µεσοπρόθεσµο σχέδιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής, ορίζεται ότι
θα υπάρχουν ποινές. Οι ποινές αυτές στην περίπτωσή µας έχουν
να κάνουν µε την εφαρµογή µίνι µνηµονίων, τα οποία θα στοχεύουν στην εξισορρόπηση του συστήµατος.
Βέβαια, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι µε αυτόν τον τρόπο θα
ορίζονται περαιτέρω περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, κοινωνικές δαπάνες που είναι απαραίτητες σήµερα για τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής και την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης.
Σε ό,τι αφορά το µεσοπρόθεσµο θα πρέπει να τονίσουµε ότι
είναι αυτό το οποίο γίνεται το βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής και µε αυτόν τον τρόπο περνά σε δεύτερη µοίρα ο κρατικός
προϋπολογισµός.
Προσπαθείτε για ακόµη µια φορά, σε συνέχεια των προηγούµενων νοµοθετηµάτων σας να θεσµοθετήσετε τον πιο σκληρό
και αδίστακτο νεοφιλελευθερισµό. Προσπαθείτε να περιορίσετε
τις δυνατότητες άσκησης πολιτικής ή ορθότερα να τις εγκλωβίσετε στη σφαίρα µιας σκληρά νεοφιλελεύθερης οικονοµίας.
Προσπαθείτε να δεσµεύσετε τις πολιτικές του µέλλοντος, οι
οποίες επιβάλλεται να είναι διαφορετικές από τις νεοφιλελεύθερες, αν θέλουµε να διατηρήσουµε τόσο µια Ελλάδα όσο και µια
Ευρώπη που θα στηρίζει τις κοινωνίες, θα απαντά στις κοινωνικές
ανάγκες, θα προσπαθεί να επιλύσει τα τεράστια ζητήµατα της
φτώχειας και της ανεργίας, που µαστίζουν σήµερα τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Απ’ αυτήν την άποψη χρειάζεται µια διαφορετική στρατηγική,
ένα διαφορετικό πλαίσιο, που θα θέτει κανόνες και ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων των κοινωνιών της
Ελλάδας και της Ευρώπης. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά
σήµερα απαιτείται µια ριζικά διαφορετική πολιτική. Δεν µπορούµε να αρκεστούµε σε σφικτούς και σκληρούς δηµοσιονοµικούς κανόνες αφήνοντας εκτός τις ανάγκες της κοινωνίας.
Το κράτος δεν µπορεί να λογίζεται ως ένα απλό νοικοκυριό.
Αυτός ο ευφηµισµός, αυτή η υπεραπλούστευση που γίνεται –και
γίνεται µε έναν λαϊκίστικο τρόπο για να δικαιολογήσει όλες αυτές
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διαλύουν αυτόν τον τόπο–
δεν µπορεί να λέγονται δοµές. Είναι αντιεπιστηµονικές και δεν
έχουν καµµία λογική. Και νοµίζω ότι όσοι έχουν αντίληψη αυτού,
ακόµη και αυτοί οι Βουλευτές που είναι στην Κυβέρνηση, είναι
πολύ προσεκτικότεροι στο πώς τα διατυπώνουν.
Η µόνη λύση στα προβλήµατα αυτά µπορεί να τεθεί από την
επιστροφή της πολιτικής στην οικονοµία. Μιας πολιτικής που θα
στοχεύει στην επίλυση των µεγάλων προβληµάτων της Ελλάδας
και της Ευρώπης, που θα στοχεύει στην αντιµετώπιση της ανεργίας, που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί δίχως δηµόσιες επενδύσεις, δίχως ένα αναπτυξιακό πλάνο που θα στοχεύει στην
αναδιανοµή του πλούτου προς τα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα.
Ένα πλάνο που στοχεύει στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης,
για να µπορέσει να ανακάµψει η κοινωνία και η οικονοµία της
χώρας.
Εάν θέλουµε να προχωρήσουµε δίχως µικρότερα ή µεγαλύ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τερα µνηµόνια, πρέπει ριζικά να αναθεωρήσουµε τους στόχους
που θέτει η νεοφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική σήµερα.
Το νοµοσχέδιο αυτό την υπηρετεί σε µέγιστο βαθµό, γι’ αυτό
και µας βρίσκει σε ευθεία αντιπαράθεση. Εµείς θα συνεχίσουµε
να παλεύουµε για την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ευηµερία,
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας
από τη σκοπιά των λαϊκών συµφερόντων µε στόχο τη θεµελίωση
της σοσιαλιστικής κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για τριάντα δευτερόλεπτα.
Σε αυτήν την Αίθουσα βλέπουµε σεβασµό των δικαστικών αποφάσεων –και δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά προφανώς– αλλά
βλέπουµε επιλεκτική υπεράσπιση. Πέρα από τις καθαρίστριες,
που µπορεί να µην υπάρχει δικαστική απόφαση υπέρ τους υπό
την έννοια του δηµόσιου συµφέροντος –και θα τοποθετηθεί για
τη συγκεκριµένη τροπολογία για τις αυξήσεις, ουσιαστικά για την
επαναφορά των µισθών των δικαστικών, ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος- υπάρχουν και άλλες δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχει για τους σχολικούς φύλακες. Δεν είδαµε, όµως, να υπερασπίζονται οι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας αυτούς,
αλλά υπερασπίζονται µόνο επιλεκτικά και ψηφοθηρικά, όπως
τους συµφέρει.
Εµείς στο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόµαστε τα εισοδήµατα όλων των
κοινωνικών και επαγγελµατικών οµάδων, όλων των ανθρώπων
που έχουν καταβαραθρωθεί µε αποτέλεσµα να χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Παλεύουµε για όλους βάσει µιας λογικής όχι ψηφοθηρικής, αλλά µιας λογικής που θα βάλει µπροστά αυτήν την
κοινωνία και θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση αυτής της
χώρας.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
όλους τους συναδέλφους να είναι συνεπείς στην τήρηση του
χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη
µόνιµη επωδό σε κάθε θέµα που φέρνει η Κυβέρνηση και σε κάθε
νοµοσχέδιο απλά ότι αρνείται. Αρνείται κάθε θέµα, όπως αρνείται
και τώρα να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο το οποίο αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση και την εποπτεία των οικονοµικών του κράτους, για να µπορεί µια οικονοµία να πατά στα πόδια της και να
έχει γερές βάσεις, να µπορεί να λειτουργήσει, να δηµιουργήσει
ανάπτυξη, να φέρει καλύτερες µέρες στη χώρα.
Στηρίζουµε το νοµοσχέδιο χωρίς καµµία επιφύλαξη και πιστεύουµε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι προς θετική κατεύθυνση αυτό
το νοµοσχέδιο και θα προσφέρει, θα βάλει πολύ γερές βάσεις
στην περαιτέρω πορεία της οικονοµίας στη χώρα µας και στα δηµοσιονοµικά της χώρας ούτως ώστε να είναι αυτά υγιή.
Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντοµα θα αναφερθώ στην υπουργική
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1505 και ειδικό 251, που αφορά το
θέµα των δικαστικών και την απόδοση των αναδροµικών στους
δικαστικούς και τις περαιτέρω ρυθµίσεις.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι, ότι δεν είµαστε αντίθετοι.
Μιλώ, κατ’ αρχάς, για τους πέντε συναδέλφους –µεταξύ των
οποίων και εγώ- που υπογράψαµε µια κοινή δήλωση γι’ αυτό το
θέµα. Είναι, όµως, και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν δικές
τους δηλώσεις για το θέµα, όπως ο κ. Νταβλούρος και η κ. Καραµανλή.
Αυτό που θέλουµε να τονίσουµε είναι ότι δεν είµαστε κατά στο
να πάρουν οι δικαστικοί τα αναδροµικά και όλα αυτά τα οποία δικαιούνται. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Αυτό το οποίο λέµε,
όµως, ξεκάθαρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονη κίνηση αποκατάστασης των µισθολογικών αδικιών και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, όπου
υπάρχει τελεσίδικη πλέον απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Δεν έχει καθαρογραφθεί, θα µπορούσε να πει κάποιος. Ναι,
αλλά έρχεται η καθαρογραφή και ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία.
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Αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω µε όλον το σεβασµό είναι
ότι διάβασα ανακοινώσεις που βγήκαν από τους δικαστικούς.
Διάβασα στις εφηµερίδες –και έχω τα αποκόµµατα εδώ- ότι η
Ένωση Εισαγγελέων µάς καλεί να λάβουµε τα νοµοθετικά µέτρα
προς συµµόρφωση, όπως λέει, µε τις αποφάσεις του Μισθοδικείου που επιβάλλουν την αποκατάσταση των αποδοχών του Σώµατος στα επίπεδα προ των αντισυνταγµατικών περικοπών
αναδροµικά από 1ης Αυγούστου 2012.
Με όλον τον σεβασµό που τρέφω προς τους δικαστικούς λειτουργούς, µόνο των δικαστών ήταν αντισυνταγµατικές οι περικοπές; Γιατί πρέπει να δούµε και µία άλλη πλευρά. Ακούµε φωνές
που λένε «Πού θα τα βρείτε αυτά; Από πού θα τα φέρετε αυτά
τα λεφτά;». Το ΕΚΑΣ που κόπηκε από τους χαµηλοσυνταξιούχους δεν ήταν αντισυνταγµατικό; Τα δώρα που κόπηκαν από τις
συντάξεις του ΟΓΑ των αγροτών δεν ήταν αντισυνταγµατικό κόψιµο; Τα δώρα που κόπηκαν και οι µειώσεις που έγιναν στους
δηµόσιους υπαλλήλους, ακόµα και η απόλυση των καθαριστριών
τι ήταν; Εδώ βεβαίως πρέπει να πούµε ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη
απόφαση, για να το ξεκαθαρίσουµε, γιατί άκουσα προηγουµένως
από τον ΣΥΡΙΖΑ να χύνει κροκοδείλια δάκρυα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καµµία
κίνηση δεν έκανε. Δεν δικαιούται διά να οµιλεί! Επιτρέψτε µου
αυτήν τη φράση, µπορεί να είναι πολύ ακραία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ
απλά χύνει κροκοδείλια δάκρυα για το συγκεκριµένο θέµα.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλω να πω είναι ότι, κατ’ εµέ τουλάχιστον, πολιτικά εκπέµπετε ένα λανθασµένο µήνυµα προς την κοινωνία, ότι ξεκινούµε την αποκατάσταση των αδικιών από πολύ
ψηλά, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσουµε από χαµηλά. Εδώ, λοιπόν,
κάποιοι έχουν κάνει λάθος κατ’ εµέ και πρέπει να το δούµε.
Από εσάς, κύριε Υπουργέ, περιµένουµε ξεκάθαρα να τοποθετηθείτε, να πάρετε θέση, να δεσµευθείτε. Δεν θεωρώ δεδοµένο
ότι επειδή έχουν ειπωθεί κάποια πράγµατα ή η νοµοθεσία, αυτό
αρκεί. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας σε όποια απόφαση τελεσιδικεί και επειδή δεν έχουµε συνταγµατικό δικαστήριο
στη χώρα -και εδώ η Αριστερά ευθύνεται, όπως ευθύνεται και το
ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχει γίνει και ούτε το 2005 έγινε αλλαγή του
Συντάγµατος, ώστε να αποκτήσει συνταγµατικό δικαστήριο η
χώρα και να τελεσιδικεί στο συνταγµατικό δικαστήριο κάθε απόφαση- έχουµε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Εφόσον, λοιπόν, τελεσιδικεί µία απόφαση, θα πρέπει να έχουµε
τη θέση, ξεκάθαρα, ότι θα υλοποιούµε αυτές τις αποφάσεις.
Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Περιµένουµε τη δική σας θέση
για να ξεκαθαρίσει ένα θέµα το οποίο, πραγµατικά, δηµιούργησε
και δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στα
µνηµόνια και στις µνηµονιακές πολιτικές και τα εφαρµόζουν µε
ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν δικαιούνται
να οµιλούν -για να χρησιµοποιήσω µία έκφραση και εγώ, παρ’ ότι
δεν είναι σωστή, όπως είπε ένας συνάδελφος προηγουµένως.
Δεν δικαιούνται να οµιλούν και να εγκαλούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν
έχει θέσεις για τα ζητήµατα αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην
καταστροφή χιλιάδες νοικοκυριά και στις αυτοκτονίες χιλιάδες
κόσµο.
Διότι αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, τι κάνει; Έχει
ως βασική του µέριµνα να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δηµοσιονοµικού χρέους για τη διατήρηση και ενίσχυση,
όπως λέει, της δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Αυτά λέει το
άρθρο 34 παράγραφος 2. Δίνεται δηλαδή προτεραιότητα στην
εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των δανειστών, αφήνοντας στη
µοίρα τους τους ανέργους, τους νέους, τους συνταξιούχους, την
κοινωνία ολόκληρη. Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα οι δανειστές! Και το παρόν και το µέλλον της χώρας στα παλαιότερα των
υποδηµάτων σας!
Ποιος σας έδωσε, λοιπόν, αυτό το δικαίωµα, κύριοι της Κυβέρνησης; Πότε επιτέλους θα αντιληφθείτε ότι οι πολιτικές που επιβάλλετε δηµιουργούν συνεχώς νέα θύµατα και σκοτώνουν;
Χτες πήγα στην Καλαµάτα, γιατί η πολιτική σας δηµιούργησε
ένα ακόµη θύµα. Καταθέτω στα Πρακτικά το δηµοσίευµα µιας
τοπικής εφηµερίδας µε τίτλο «Η τράπεζα του πήρε τα λεφτά και
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τη ζωή».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θρηνήσαµε ένα θύµα των µνηµονιακών πολιτικών στις οποίες
η χούντα των τραπεζιτών και η συγκυβέρνηση έχει καταδικάσει
τον ελληνικό λαό. Φτωχός αγρότης, που τον πατέρα του τον
είχαν εκτελέσει οι Γερµανοί, έβαλε τέλος στη ζωή του όταν η
Τράπεζα Πειραιώς πήρε από τον λογαριασµό του τα χρήµατα
της επιδότησης του ελαιολάδου!
Ήταν 3.000 ευρώ, τα οποία ήταν τα µοναδικά χρήµατα για να
επιβιώσει η οικογένειά του µέχρι τα Χριστούγεννα που θα είχε
κάποια έσοδα από την αναµενόµενη φετινή παραγωγή από το
λάδι του, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε λόγω της ακαρπίας. Ήταν ένας
άνθρωπος µε τέσσερα παιδιά άνεργα, ένας φτωχός αγρότης στη
Μάνη της Μεσσηνίας. Του πήραν χρήµατα από το λογαριασµό
του, χωρίς να έχει δώσει πάγια εντολή, για ένα καλλιεργητικό δάνειο το οποίο το εξυπηρετούσε. Αιφνιδίως αποφάσισαν ότι
επειδή δεν µπόρεσε να εξυπηρετήσει µία δόση πλέον το δάνειο
είναι άµεσα απαιτητό και χωρίς να ενηµερωθεί, του πήραν τα
χρήµατα και ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Αυτή είναι η Ελλάδα που
κρύβετε. Οι τράπεζες ασύδοτες να αρπάζουν τα ελάχιστα χρήµατα φτωχών ανθρώπων και να τους οδηγούν στην αυτοκτονία.
Αυτά είναι τα success stories σας! Γι’ αυτά δεν πρέπει να οµιλούµε, κύριοι συνάδελφοι;
Και τι κάνετε µετά εδώ, για να ξαναγυρίσω στο νοµοσχέδιο.
Δηµιουργείτε µία ανεξάρτητη αρχή που στόχο έχει πρώτα απ’
όλα την εξυπηρέτηση του χρέους. Προβλέπετε µάλιστα στο
άρθρο 5 παράγραφος 3, τον αποκλεισµό πρώην Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπουργών αλλά και µελών εκτελεστικών οργάνων
κοµµάτων.
Γιατί δεν µας λέτε ξεκάθαρα ποιοι θα απαρτίζουν αυτήν την
ανεξάρτητη, δήθεν, αρχή, η οποία όχι µόνο θα µπορεί να παρεµβαίνει σε θέµατα προϋπολογισµού και κατά συνέπεια οικονοµικής πολιτικής αλλά θα έχει και τον πρώτο λόγο, καθώς η ψήφιση
του προϋπολογισµού από τη Βουλή θα προϋποθέτει την προηγούµενη αποδοχή του από το δηµοσιονοµικό συµβούλιο; Απαξιώνετε δηλαδή, ουσιαστικά, µία από τις βασικότερες λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Και τι κάνετε; Δηµιουργείτε µία άλλη ανεξάρτητη, δήθεν, αρχή, µία καινούργια ΡΑΕ, σαν την Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας, για την οποία µας είπε προχθές στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου ο κ. Μανιάτης ότι είναι πάνω από την
Κυβέρνηση. Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, βέβαια. Είναι πάνω
από την Κυβέρνηση, είναι πάνω από το Κοινοβούλιο, γράφει στα
παλαιότερα των υποδηµάτων της το Κοινοβούλιο. Αυτή θα είναι
και η νέα ανεξάρτητη αρχή. Μία τέτοια ανεξάρτητη δηµοσιονοµική αρχή θα φτιάξετε που θα κάνει κουµάντο στην οικονοµική
πολιτική της χώρας. Γιατί; Μα, για να µην ξεφύγει η χώρα από
το στόχο των δανειστών, που δεν είναι άλλος από τη µόνιµη εποπτεία, την οποία συνυπέγραψαν και τα τρία κόµµατα που ήταν
τότε το Μάιο του 2013, µέχρι να αποπληρωθεί το 75% του χρέους, όπως είχε ξεκάθαρα απαντήσει ο κ. Όλι Ρεν στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο τον Χουντή, όπου µάλιστα είχε τονίσει
ότι η ιστορία θα γράψει ότι η µνηµονιακή Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ήταν αυτή που υπέγραψε και δέσµευσε την Ελλάδα να βρίσκεται υπό συνεχή και αυστηρή
εποπτεία για πολλές δεκαετίες, ακόµη και µετά τη λήξη των µνηµονίων.
Θεσπίζετε παράλληλα µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το µεσοπρόθεσµο ως κύριο εκφραστή της δηµοσιονοµικής πολιτικής
στη χώρα και εν πάση περιπτώσει, αυτή η δηµοσιονοµική αρχή
ήταν που έλειπε από τη χώρα και εκτοξεύθηκε το χρέος; Όχι, βέβαια. Το ζητούµενο είναι να υπάρχει άµεσος έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δηµοσιονοµικά της Ελλάδος.
Είπε ο κ. Βεσυρόπουλος ότι το νοµοσχέδιο αφορά το κοινό κανονιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λειτουργούν όλες οι χώρες
της Ευρωζώνης. Μα, σε µία Ευρωπαϊκή Ένωση που ο οµοσπονδιακός προϋπολογισµός είναι µόλις στο 1%, ποιος ο λόγος της
ύπαρξης ενός τέτοιου πλαισίου; Είναι ίδιες οι ανάγκες της Ελλάδας και των χωρών που βρίσκονται υπό εποπτεία µε τις ανάγκες
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της Γερµανίας, παραδείγµατος χάριν; Και εάν πρόκειται για ενσωµάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική νοµοθεσία, πείτε µας, από ποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκύπτει η προτεραιότητα στην εξόφληση των δανειστών;
Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µέσω των χαµηλών ελλειµµάτων που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, θεσµοθετείται πλέον η λιτότητα ως µόνιµη πολιτική, ορίζοντας ως βασικό στόχο της δηµοσιονοµικής πολιτικής την εξυπηρέτηση του
χρέους σε βάρος των κοινωνικών αναγκών και της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας. Εκχωρείται ουσιαστικά στην Κοµισιόν η δηµοσιονοµική πολιτική της χώρας. Και επί τη ευκαιρία, τι
θα γίνει επιτέλους µε τη διαγραφή του χρέους; Πάλι, «µην το συζητάς, Γιάννη µου»; Θα έχουµε τώρα «µην το συζητάς Γκίκα
µου»;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, από την Ελλάδα δεν λείπει
µία καινούργια ανεξάρτητη, δήθεν, δηµοσιονοµική αρχή. Από την
Ελλάδα λείπει µία πολιτική σαν αυτή που τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, µία
πολιτική κατάργησης των µνηµονίων και των εφαρµοστικών
νόµων και διαγραφής του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, µία
πολιτική που να σώσει τα χιλιάδες υπερχρεωµένα νοικοκυριά, τα
εκατοµµύρια των ανέργων, τα παιδιά που υποσιτίζονται, τα
ασφαλιστικά ταµεία, τα νοσοκοµεία και τα σχολεία. Για να σωθεί
η χώρα, πρέπει αυτή η Κυβέρνηση-τραγωδία να φύγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ο λαός να είστε σίγουροι, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι σύντοµα θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρος Σολδάτος έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι στέκοµαι θετικά απέναντι στο νοµοσχέδιο,
ένα νοµοσχέδιο το οποίο συµµορφώνει και µε τον ορθολογισµό
του πιστεύω ότι συντελεί στο να γίνει ακόµα καλύτερη η δηµοσιονοµική διαχείριση της χώρας και σε αυτήν την κατεύθυνση
προσωπικά αλλά πιστεύω και οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ
µέσα, µόνο θετικά µπορούν να διατυπώσουν την όποια άποψη
έχουν.
Παίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή την τροπολογία,
η οποία έχει κατατεθεί εκ µέρους της Κυβερνήσεως και αφορά
την αποκατάσταση των µισθών των δικαστικών αλλά και του θέµατος το οποίο έχει προκύψει µετά τη δηµόσια παρέµβαση συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας, µεταξύ των οποίων και ο
οµιλών. Και θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να µιλούν επί παντός επιστητού, γενικολογώντας και χωρίς να προτείνουν απολύτως τίποτα, αλληλοαναιρώντας θέσεις, οι οποίες κατά καιρούς διατυπώνονται είτε
επίσηµα από τον κοµµατικό τους φορέα είτε µέσω συναδέλφων
αλλά και άλλων στελεχών, οι οποίοι τον αντιπροσωπεύουν, να µιλήσουν και για το «πάπλωµα».
Εδώ, τα πράγµατα είναι απλά. Το ζήτηµα που έχουν θέσει κάποιοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έχει ως εξής: Σεβόµαστε
την απόφαση των δικαστηρίων αυτών που έχουν τελεσιδικήσει,
στεκόµαστε θετικά απέναντι στην πρόθεση να αποκαταστήσει
την αδικία στο κοµµάτι των δικαστικών η πολιτεία -είναι κάτι το
οποίο έχει προβλεφθεί από το µεσοπρόθεσµο- και βεβαίως, δεν
µπορεί κανείς απέναντι αυτού να εκφράσει αντιρρήσεις.
Όµως, εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτηµα. Μία άλλη απόφαση η
οποία έχει τελεσιδικήσει, δεν έχει καθαρογραφεί αλλά είναι επί
θύραις. Επ’ αυτής, οι εισηγητές σήµερα δεν είπαν τίποτα. Αυτό,
οι δεκάδες χιλιάδες των ενστόλων της Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής, του Λιµενικού, της Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς
και του Ναυτικού, ασφαλώς να το έχουν υπ’ όψιν τους. Και προσωπικά, έχω λάβει δείγµατα ευαισθησίας εκ µέρους της Κυβερνήσεως. Ασφαλώς, ενθυµούµαστε όλοι ότι σηµαντικό κοµµάτι
από το πλεόνασµα πήγε και στην κατεύθυνση των ενστόλων,
ίσως όχι µε τον καλύτερο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο έχουµε κουβεντιάσει στο παρελθόν και απλώς αρκούµαι να το επαναλάβω.
Αυτό που προσδοκούµε, κύριε Υπουργέ, σήµερα από εσάς,
είναι να πείτε µε σαφήνεια, ότι τελεσίδικες αµετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούν επαγγελµατικές οµάδες είναι σεβαστές και εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα υπάρξουν εκείνες οι
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ενέργειες ώστε να υπάρξει και η εφαρµογή αυτών των αποφάσεων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας που κάνετε την τοποθέτηση αυτή,
θέλω να πιστεύω ότι κανείς από τους συναδέλφους, τουλάχιστον
της Νέας Δηµοκρατίας, δεν είναι αντίθετος και λέτε πολύ σωστά
«άµα τη καθαρογραφή της αποφάσεως», γιατί διαφορετικά δεν
µπορεί προφανώς να εκτελεστεί µία απόφαση. Άρα, εκείνο το
οποίο πρέπει να γίνει, είναι το εξής: Θα πρέπει να ασκηθεί πίεσις
-και αυτό το κάνουν οι συνήγοροι των ενδιαφεροµένων- να καθαρογραφεί το ταχύτερο δυνατό η απόφαση…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει καθαρογραφεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και έχει δηµοσιευθεί, έχει µονογραφηθεί, έχει υπογραφεί;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε, τότε, δεν την
έχουµε δει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μα, η όποια τοποθέτηση, θα θεωρούνταν παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, όχι. Η επίσπευση της καθαρογραφής δεν είναι καµµία παρέµβαση. Έχει
γίνει διάσκεψη, έχει αποφασιστεί, έχει δηµοσιευθεί, απλά καθαρογραφή θέλει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ουσιαστικά, έχει ολοκληρωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό τοις πάσι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό
δεν λειτουργεί η κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Και το λέω αυτό,
γιατί όσον αφορά όλα, µα όλα τα νοµοθετήµατα σε αυτήν την
περίοδο που εγώ είµαι καινούργια Βουλευτής, δεν υπάρχει νοµοσχέδιο στο οποίο να µην έχουµε νοµοθετήσει ότι είτε ο Υπουργός πρόκειται να πάρει τις αποφάσεις για το πώς θα εκτελεστεί
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είτε κάποια ανεξάρτητη αρχή, είτε
κι εγώ δεν ξέρω τι. Είναι πολύ καιρό τώρα που όλα τα νοµοθετήµατα που έχετε καταθέσει, ουσιαστικά οδηγούν στην υποβάθµιση του Κοινοβουλίου αυτής της αστικής δηµοκρατίας.
Και εδώ είναι το ζητούµενο, πόσο µεθοδικά έχετε ουσιαστικά
καταλύσει αυτό το οποίο έχουµε ως χώρα, ως λαός και ως πολίτευµα, δηλαδή τον έλεγχο της λαϊκής εντολής -που είναι τώρα
από το Κοινοβούλιο- της εκτελεστικής εξουσίας.
Για το συγκεκριµένο θα ήθελα να πω το εξής: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ουσιαστικά µε την οδηγία 2011/85 ολοκληρώνεται
το πακέτο των έξι δράσεων δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου
µαζί µε τους κανονισµούς από 1173 έως 1177 σχετικά µε την οικονοµική διακυβέρνηση. Το πακέτο αυτό άλλαξε τη δοµή της
ΟΝΕ και τον τρόπο που τα κράτη-µέλη ασκούν την οικονοµική
πολιτική τους. Το έχουµε πει πολλές φορές και θα το επαναλάβουµε για άλλη µια φορά. Το πακέτο αυτό της οικονοµικής διακυβέρνησης δεν αποτελεί µόνο τη λάθος απάντηση στην οικονοµική κρίση αλλά και το τέλος της Ευρώπης όπως τη γνωρίζαµε
µέχρι τώρα.
Το πακέτο αυτό χρησιµοποιείται και θα χρησιµοποιείται ως µοχλός πίεσης απέναντι στα κράτη για να κάνουν βαθιές και βίαιες
αλλαγές στην οικονοµική πολιτική τους και βεβαίως, όλη αυτήν
την υπόθεση την πληρώνουν οι εργαζόµενοι, ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ολόκληρη η κοινωνία και σαφώς τη γλιτώνουν οι τραπεζίτες και τα κάθε λογής ολιγοπώλια.
Στο όνοµα του ελέγχου των ελλειµµάτων έχουµε ένα πιο αυστηρό σύµφωνο σταθερότητας µε κυρώσεις. Αυστηρό σύµφωνο
σταθερότητας µαζί µε απασχόληση και ανάπτυξη δεν µπορούν
να υπάρξουν. Επιπλέον, µε τις κυρώσεις που εισηγούνται η Κοµισιόν και οι εισηγητές του αντί να αντιµετωπιστούν οι ανισορροπίες το πιο πιθανόν είναι να τις διευρύνουν.
Από την άλλη πλευρά, ο µηχανισµός για τις ανισορροπίες επιβάλλει την καταγραφή µεταβλητών, όπως παραδείγµατος χάριν
το εµπορικό ισοζύγιο που δεν ελέγχεται απόλυτα από τα κράτη
και τις κυβερνήσεις. Το αποτέλεσµα θα είναι το εξής: Επειδή δεν
θα µπορούν να το ελέγξουν, και µε βάση την εµπειρία της Ελλά-
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δας και της Ιρλανδίας, θα γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές στο
ασφαλιστικό, στα εργασιακά και σε άλλους τοµείς. Βέβαια, ξέρουµε όλοι µας εδώ πέρα τι σηµαίνουν αυτά, άλλωστε το ζούµε
αυτά τα χρόνια στο πετσί µας.
Είναι φανερό ότι βρισκόµαστε σε λάθος κατεύθυνση. Με
όχηµα αυτό το πακέτο γίνεται η µεγαλύτερη νοµική, πολιτική και
θεσµική αναδιάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει γίνει
ποτέ ως σήµερα. Μεγάλο πρόβληµα για τη λειτουργία της Ένωσης είναι ότι πάνε να αλλάξουν τις συνθήκες µέσω των κανονισµών. Σας τόνισε και ο εισηγητής µας ότι αυτή η λάθος κατεύθυνση οδηγεί σε ευρωσκεπτικισµό. Οι λαοί δεν βλέπουν µια αλληλέγγυα, κοινωνική Ευρώπη αλλά µια Ευρώπη των τραπεζιτών.
Σε σχέση µε κάποια άρθρα θα ήθελα να πω το εξής: Στο παρόν
νοµοσχέδιο συνεχίζεται και διευρύνεται η τακτική της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας περί της συγκρότησης ανεξάρτητων
αρχών, στη περίπτωσή µας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής µε
τον τίτλο «Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο».
Τα όργανα αυτά είναι κατ’ επίφαση ανεξάρτητα. Πρέπει να το
παραδεχθούµε, κύριοι συνάδελφοι. Διαστρεβλώνουν την έννοια
της αστικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Αλλοτριώνουν τη
φύση της αφού ορίζονται έξω και µακριά από την εκπεφρασµένη
γνώµη και θέληση του λαού. Ως και οι αρµόδιοι αντιπρόεδροι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της ένατης
γενικής συνεδριάσεως της ολοµέλειας του Σώµατος στις 30
Απριλίου του 2014 -και κατεγράφησαν στα Πρακτικά- ότι το Μέρος Πρώτο του νοµοσχεδίου -άρθρα 1 µέχρι 13- µε την ίδρυση
του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου θέτει εν αµφιβόλω τη λειτουργία του ελληνικού κράτους βάσει της δηµοκρατικής αρχής, της
αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και του κράτους δικαίου, καθώς
αναθέτοντας βασικές δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών στο προαναφερόµενο συµβούλιο µεταφέρει
πολιτική ύλη από την νυν υποκείµενη στον έλεγχο της Βουλής
εκτελεστική εξουσία σε ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν διαθέτει
λαϊκή νοµιµοποίηση. Αυτά είπαν κάποιοι αντιπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν τα είπε µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να λησµονούµε πώς
έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια κάποιες ανεξάρτητες
αρχές, τις οποίες, δυστυχώς, τις ξέρουµε πολύ καλά. Η ανεξάρτητη αρχή, που εµείς λέµε «βρώµικη ΡΑΕ», ξέρετε πώς έχει λειτουργήσει. Έχει λειτουργήσει ως µηχανισµός εξυπηρέτησης
µεγαλοϊδιοκτητών και όχι ως αρχή προάσπισης του δηµόσιου
συµφέροντος.
Ο κ. Παπαγεωργίου µας είπε καθαρά ότι έχουµε τη ρυθµιστική
αρχή και δεν µπορεί να παρέµβει το Υπουργείο, δεν µπορεί να
παρέµβει το Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι
αυτά; Είναι έξω από τη θέληση του λαού. Ο λαός ψηφίζει και βγάζει κυβερνήσεις για να κυβερνήσουν τον τόπο. Δεν το αναθέτει
σε κάποιες δήθεν ανεξάρτητες αρχές.
Με τη δηµιουργία των ανεξάρτητων αρχών υποβαθµίζετε συνεχώς την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, τη λαϊκή συµµετοχή
και τον έλεγχο που εκφράζεται µέσω του Κοινοβουλίου, του αρµόδιου θεσµού στην αστική δηµοκρατία για τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας.
Αυτοί είναι οι λόγοι που ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει «κατά».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται µία προσπάθεια για τη διευθέτηση των δηµοσιονοµικών πραγµάτων στη χώρα. Και θα έλεγα πως ήταν και
απαραίτητο και αναγκαίο ως µία προοπτική διασφάλισης αυτών
των δηµοσιονοµικών πραγµάτων. Άλλωστε, πάρα πολλές φορές
από την Αντιπολίτευση, ειδικότερα την από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τονίστηκε η αναγκαιότητα αυτού του ελέγχου. Έλεγαν ότι δεν υπήρχε έλεγχος κι ότι υπήρχε µία αυθαιρεσία. Και
τώρα που γίνεται αυτή η προσπάθεια, βλέπουµε για µία ακόµη
φορά την ίδια τακτική. Δεν είναι η πρώτη αλλά η πολλοστή φορά.
Και αυτό, βεβαίως, θα συνεχιστεί, γιατί µέχρι σήµερα, σε αυτά

309

τα δύο χρόνια, δεν είδαµε ποτέ η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
συντρέχει σε ένα νοµοσχέδιο ή, αν θέλετε, να υιοθετεί θέσεις και
απόψεις. Και ενώ στις επιτροπές θέσεις και προτάσεις γίνονται
αποδεκτές, ενώ συµφωνούν, στη συνέχεια στην Ολοµέλεια αντιδρούν, δεν συµφωνούν και καταψηφίζουν. Είναι µία παλαιοκοµµατική τακτική και πρακτική, η οποία εφαρµόζεται –βλέπουµε- µε
µεγάλη επιτυχία από πλευράς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Έγινε ιδιαίτερος λόγος σήµερα όχι για το νοµοσχέδιο αλλά για
την ανεξάρτητη αρχή που θεσµοθετείται.
Χθες, ήµασταν µε το συνάδελφο, τον κ. Διαµαντόπουλο, σε µία
άλλη επιτροπή. Και έγινε επίκληση της αναγκαίας παρουσίας
ανεξάρτητης αρχής, µολονότι δεν ήταν φορέας.
Δεν αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, πώς θεωρούν τις ανεξάρτητες
αρχές, δηλαδή µε τι «ζύγι», πότε τους βολεύει και πότε δεν τους
βολεύει. Όµως, φαίνεται πως σήµερα δεν τους βολεύει η συγκεκριµένη ανεξάρτητη αρχή. Και η συνάδελφος, η κ. Ουζουνίδου,
είπε ότι η Κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία επιλέγει την τακτική,
την πρακτική που θα ακολουθήσει για οποιαδήποτε εφαρµογή
της δικής της πολιτικής. Δεν θα την εφαρµόσει εν προκειµένω η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Σε ό,τι αφορά την επιλεκτική εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων, όπως είπε ο συνάδελφος, ο κ. Διαµαντόπουλος, θέλω να
πω το εξής: Μάλλον έχει επιλεκτική µνήµη ο συγκεκριµένος
συνάδελφος.
Όσον αφορά τη στήριξη ή την υποστήριξη κλάδων, κοινωνικών
στρωµάτων από πλευράς των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, και βεβαίως από πλευράς των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας -και είµαστε περήφανοι για αυτό- ασκείται ο εσωτερικός
επιβαλλόµενος έλεγχος. Πιέζουµε την Κυβέρνησή µας, έτσι ώστε
ζητήµατα που τα θεωρούµε στρεβλά, να έχουν µία ορθή τελική
κατάληξη.
Αυτό γίνεται και µε την τροπολογία-θέση µας για το ζήτηµα,
µε το οποίο συµφωνούµε, από πλευράς της Κυβέρνησης, για την
ικανοποίηση των δικαστικών. Όµως, ορθά αναφέρθηκε -και δεν
είναι µία συντεχνιακή αντίληψη και άποψη- ότι δεν συντρέχουµε
ως Βουλευτές και για ζητήµατα ή, αν θέλετε, την υιοθέτηση
δικαστικών αποφάσεων που αφορούν άλλους κλάδους εργαζοµένων. Κι επειδή αναφερθήκαµε στις καθαρίστριες, η υπόθεση
δεν έχει τελεσιδικήσει ακόµη σε ό,τι τις αφορά. Άλλωστε, είναι
σε διαθεσιµότητα. Λαµβάνουν το 75% των αποδοχών τους. Δεν
είναι σηµαντικό για πολλούς αλλά πιστεύω ότι για αυτές είναι σηµαντικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Έληξε η διαθεσιµότητα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Λέω ότι περιµένουµε να τελεσιδικήσει η υπόθεση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας κάνανε διαφώτιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Κυριαζίδη, να απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Επειδή έχει αναλάβει το «φροντιστήριο» µου η Ζωή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, σας
παρακαλώ, τώρα. Μη δηµιουργούµε προσωπικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πιστεύω δεν θα το συνεχίσουµε.
Άλλωστε, δεν είχα την τύχη και την οικονοµική ευχέρεια να σπουδάσω σε πανεπιστήµια εκτός χώρας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε ανεπίδεκτος µαθήσεως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη
διάταξη για τους δικαστικούς, βεβαίως επειδή υπήρξε και µια
θέση από πλευράς συναδέλφου της Νέας Δηµοκρατίας και για
άλλους κλάδους εργαζοµένων, ειδικότερα αυτό των ένστολων γιατί δεν έχουν ιδιαίτερη φωνή όσοι άλλοι εργαζόµενοι, έτσι
ώστε να διασφαλιστούν- πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει και τη συγκεκριµένη απόφαση -η οποία βρίσκεται προς καθαρογραφή- στο σύνολό της. Διότι ορισµένες αποφάσεις έχουν
δηµοσιοποιηθεί. Πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση θα τις κάνει αποδεκτές.
Άλλωστε, και σε προηγούµενες παρεµβάσεις µας που είχαν να
κάνουν µε τα οικονοµικά των ένστολων και ειδικότερα για τις περικοπές, είναι γνωστό ότι προβλέφθηκε διάταξη για τις περικοπές για το 2014 µέσα από τον προϋπολογισµό, έτσι ώστε να µην
υπάρξουν άλλες. Θεωρούµε σηµαντική την κίνηση αυτή από
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πλευράς του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρα, πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι και σε αυτήν την περίπτωση
θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην υλοποίηση αυτής της απόφασης. Αντιλαµβανόµαστε το ύψος. Θα συντρέξουµε, βεβαίως,
στον τρόπο της καταβολής, έτσι ώστε να υπάρχει ικανοποίηση
ενός µεγάλου κοµµατιού συµπατριωτών µας, όπου, πράγµατι, η
Κυβέρνηση βρέθηκε στην ανάγκη να περικόψει, όπως έκανε και
σε άλλους εργαζόµενους.
Πιστεύω ότι µε τη συνδροµή όλων θα πάνε καλύτερα τα πράγµατα στην οικονοµία, έτσι ώστε βαθµηδόν να ικανοποιήσουµε
κάθε άλλο κλάδο εργαζοµένων, εφόσον υπάρχουν ανάλογες
αποφάσεις αλλά και εφόσον υπάρχει πρόοδος, πέρα από το
όποιο περίσσευµα όπως είδαµε φέτος. Και για αυτούς υπήρξε
µια κατανοµή σε κάποιο ύψος και µια ικανοποίηση, άσχετα αν
δεν τους ικανοποίησε όλους.
Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση, εφόσον προχωράει µε αυτά τα θετικά βήµατα, θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προφανώς, επί
προσωπικού, κύριε Διαµαντόπουλε
Παρ’ ότι δεν υπάρχει προσωπικό, διότι ο Κανονισµός είναι
σαφής, εντούτοις, εξηγήστε µας σε ένα λεπτό ποιο είναι το προσωπικό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σαφώς
υπάρχει προσωπικό. Με ανέφερε δύο ή τρεις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό δεν είναι
κακό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρόβληµα είναι ότι διαστρεβλώθηκε η οµιλία µου. Και δεν πρόκειται να ξανακάνω την
οµιλία µου που έκανα στη χθεσινή Επιτροπή Δηµόσιας Τάξης,
Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης. Οποιοσδήποτε είναι σε
αυτήν την Αίθουσα µπορεί να ανατρέξει στα Πρακτικά. Η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανεξάρτητες αρχές είναι πάγια. Ασκεί µια κριτική. Έτσι τοποθετηθήκαµε και σήµερα.
Βέβαια, ήθελα να τοποθετηθώ, διότι είναι δύσκολο για τους
πολίτες που παρακολουθούν να αντιληφθούν τα λεγόµενα του
συναδέλφου. Εγώ επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές στην ίδια επιτροπή, έχω έναν τρόπο αποκωδικοποίησης αυτών που λέει και
κατάλαβα τη διαστρεβλωτική του διάθεση.
Αυτό ήθελα µόνο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό δεν είναι
προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Μπέζας για την υποστήριξη σχετικής τροπολογίας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφέροµαι στην παράγραφο 2β της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1505 και ειδικό 251, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική
Βιοµηχανία, την ΕΑΒ.
Είναι γνωστό ότι η ΕΑΒ αποτελεί ένα βασικό προµηθευτή των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για την οικονοµική και λειτουργική της αναδιάρθρωση και για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι εδώ και αρκετά χρόνια η δραστηριότητα της ΕΑΒ είναι ζηµιογόνος, µε αποτέλεσµα να έχει λειτουργικές ζηµιές, να έχει ληξιπρόθεσµα συσσωρευµένα χρέη και
έλλειψη ρευστότητας. Επιπλέον, µε όλα αυτά, έχουµε και ένα
άλλο αποτέλεσµα, την αδυναµία είσπραξης ποσών που της οφείλονται από το ελληνικό δηµόσιο λόγω εκτέλεσης συµβάσεων,
επειδή δεν µπορεί να έχει ασφαλιστική ή φορολογική ενηµερότητα. Όλα αυτά έχουν οπωσδήποτε αρνητικές συνέπειες και για
την άµυνα και για την ασφάλεια της χώρας.
Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση, τι γίνεται Με την προτεινόµενη
ρύθµιση από την έναρξη ισχύος του ν. 4254/2014, δηλαδή από 7
Απριλίου 2014, µέχρι το τέλος του χρόνου, στις 31 Δεκεµβρίου
2014, η ΕΑΒ απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκοµίζει
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αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη της προς
το ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς είτε πρόκειται για ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας είτε επικουρικής
ασφάλισης.
Εποµένως, για όλες τις συναλλαγές που απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας, δεν είναι υποχρεωµένη η ΕΑΒ να προσκοµίζει αυτό το αποδεικτικό, εκτός από
τις µεταβιβάσεις ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην ΕΑΒ να εισπράξει από το ελληνικό δηµόσιο οφειλόµενες επιστροφές ΦΠΑ και παράλληλα να εξοφλήσει µέσω συµψηφισµού ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ΙΚΑ.
Η ίδια ρύθµιση προβλέπει ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της
ΕΑΒ προς το ΙΚΑ, που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση µε το ν.
4152/2013, θα εξοφληθούν χωρίς να υπάρχουν προσαυξήσεις
και άλλες επιβαρύνσεις. Και θα εξοφληθούν βέβαια πάντα –επαναλαµβάνω- µέσω συµψηφισµού.
Πιο συγκεκριµένα, η ΕΑΒ έχει να εισπράξει από το δηµόσιο,
από επιστροφές ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, ένα ποσό της τάξης περίπου των 8,5 εκατοµµυρίων ευρώ,
οφείλει στο ΙΚΑ ένα ποσό της τάξης των 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ,
χωρίς τις προσαυξήσεις κι έτσι µέσω του συµψηφισµού το ΙΚΑ
θα εισπράξει από το δηµόσιο αυτό το ποσό των 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ και το δηµόσιο θα αποδώσει τα υπόλοιπα χρήµατα
στην ΕΑΒ, τα οποία είναι περίπου 5,2 εκατοµµύρια ευρώ.
Θεωρούµε ότι είναι µία ρύθµιση η οποία λειτουργεί προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, δίνει τη δυνατότητα στο ΙΚΑ να εισπράξει άµεσα ένα σηµαντικό ποσό µέσω αυτού του συµψηφισµού, παρέχει ρευστότητα
στην ΕΑΒ, διότι το υπόλοιπο ποσό θα έρθει ως ρευστό στην ΕΑΒ,
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και δίνει τον αναγκαίο χρόνο για την αναδιάρθρωση της εταιρείας και τις περαιτέρω ενέργειες για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς της.
Νοµίζω ότι είναι µία ρύθµιση που κινείται προς θετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Από εδώ και µπρος τι θα γίνει;
Θα µπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: ..(Δεν ακούστηκε)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έχει υπάρξει ανάλογη ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
κ. Κωνσταντοπούλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως Βουλευτής µέλος του Α’ Τµήµατος Διακοπής Εργασιών θέλω να καταθέσω την αγανάκτησή
µου για τον τρόπο µε τον οποίο, κύριε παριστάµενε Αναπληρωτή
Υπουργέ, η Κυβέρνηση µεθοδεύει την εντατική νοµοθέτηση την
ίδια ώρα που έχει κλείσει τη Βουλή για να σώσει τον κ. Βενιζέλο.
Δεν έχει υπάρξει προηγούµενο ενόσω λειτουργούσε η Ολοµέλεια της Βουλής, κατά το οποίο να εισαχθούν την ίδια εβδοµάδα
τέσσερα νοµοσχέδια: Ένα του Υπουργείου Υγείας που αποσύρθηκε, ένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ήρθε ως κατεπείγον και συζητήθηκε χθες, το σηµερινό δικό σας και το αυριανό.
Και την ίδια ώρα στις επιτροπές συνεδριάζουµε για άλλα νοµοσχέδια που κατατίθενται κατά ρυπάς. Είναι ξεκάθαρο ότι επιθυµείτε να επιτύχετε το να µην µπορούν να παρίστανται οι Βουλευτές στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να περνούν έτσι τα
νοµοσχέδιά σας.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ξεκάθαρα νοµοσχέδιο συρρίκνωσης της δηµοκρατίας. Το δηµιουργούµενο Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο ουσιαστικά είναι ένα άλλοθι για εσάς για
να παρακάµπτετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και για να
δηµιουργήσετε τετελεσµένα που θα δεσµεύσουν όχι µόνο τις
επόµενες κυβερνήσεις αλλά και τις επόµενες γενιές.
Με κάθε τρόπο, λοιπόν, σας λέµε ότι αυτά τα σχέδιά σας δεν
θα περάσουν, κύριε Σταϊκούρα. Και αν ήταν εδώ ο κ. Χαρδούβελης, θα το έλεγα και στον κ. Χαρδούβελη. Δεν θα περάσουν αυτά
τα σχέδια ορισµένων κονκλάβιων που θεωρούν τις εκλογές κακό
πράγµα, αναταραχή και ανάσχεση στα σχέδια ενός δηµοσιονοµικού συµβουλίου που εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι δεν θα είναι ανεξάρτητο αλλά απολύτως οριζόµενο και καθοριζόµενο από την
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ίδια οµάδα η οποία ενέπνευσε και εκτέλεσε την οικονοµική πολιτική της χώρας από εποχής του κ. Σηµίτη.
Ο κ. Χαρδούβελης και ο κ. Στουρνάρας θα διορίζουν. Είναι τα
δύο από τα τρία µέλη της επιτροπής που θα διορίζουν αυτό το
συµβούλιο.
Αυτό έχετε επιτύχει, κύριε Σταϊκούρα! Αυτό έχουν επιτύχει οι
κυβερνήσεις σας!
Μου έκανε εντύπωση ότι η πρώτη δήλωση που έκανε ο κ. Χαρδούβελης ήταν ότι οι ευρωεκλογές, δηλαδή µία θεσµοθετηµένη
δηµοκρατική διαδικασία, πανευρωπαϊκή, ήταν λόγος καθυστέρησης των προαπαιτούµενων. Είναι η ίδια, δηλαδή, αντίληψη, που
επαναλαµβάνει ο κ. Στουρνάρας, ότι έχουµε αστάθεια όποτε
υπάρχουν εκλογές.
Νοµίζω ότι σας έχει καταλάβει και ο τελευταίος απλός πολίτης.
Βάλατε λουκέτο στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, λουκέτο στη
Βουλή. Σε λίγο δεν θα εκπλαγεί κανείς αν επιχειρήσετε να βάλετε
λουκέτο και στη δηµοκρατία συνολικά. Όµως, µην έχετε την αυταπάτη ότι δεν είναι αντιληπτή και η αντίληψη και η στόχευση της
εκτροπής, την οποία υποδαυλίζετε.
Έρχοµαι σε δύο τροπολογίες που αφορούν τη δικαιοσύνη.
Αναφέροµαι στην τροπολογία, µε την οποία ορίζεται ότι µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών, που απορρέει από τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου κατά το διάστηµα από 1-8-2012 έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Αναφέρεται στον τρόπο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, της απόφασης µε την οποία
κρίνονται αντισυνταγµατικές οι περικοπές των αποδοχών των δικαστών.
Εµείς το έχουµε πει σε όλους τους τόνους και θα το πούµε και
εδώ. Εκείνοι που θέλουν µία δικαιοσύνη ενδεή, περιδεή και εξαρτηµένη, είναι οι ίδιοι που θέλουν µία δικαιοσύνη επιρρεπή σε πιέσεις και ενδοτική σε εκβιασµούς και στο δέλεαρ που επινοεί η
κάθε είδους εξουσία.
Άρα, εµείς επαναλαµβάνουµε και από αυτό εδώ το Βήµα ότι η
δικαιοσύνη πρέπει να είναι θεσµικά και λειτουργικά ανεξάρτητη.
Και υπό αυτήν την έννοια, πολύ κακώς προσπαθεί η Κυβέρνηση
να τη χειραγωγήσει και να την χαλιναγωγήσει είτε µε επιστολές
στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που λένε ότι θα αρθούν τα
ρίσκα -διότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι ρίσκα- είτε µε απαράδεκτες πρακτικές, όπως η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στους εισαγγελείς που διαβίβασαν τη δικογραφία για τα υποβρύχια, δικογραφία για την έρευνα ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών ΒενιζέλουΠαπακωνσταντίνου από 17 Οκτωβρίου του 2010, όπως, επίσης,
και οι πρακτικές επίδειξης εκλεκτικών σχέσεων µε την ηγεσία της
δικαιοσύνης, στις οποίες επιδίδεται το Υπουργείο Οικονοµικών
όταν περιφρονεί τις δικαστικές αποφάσεις Α’ βαθµού, περιφρονεί και τον Β’ βαθµό και προσφεύγει επιδεικτικά στον Άρειο Πάγο
για να πάρει προσωρινή διαταγή είτε για να µη σταµατήσει να εισπράττει το «χαράτσι» µέσω ΔΕΗ είτε για να µην επαναπροσλάβει τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ξεκάθαρα ότι οι δικαστικές αποφάσεις
είναι όλες εκτελεστές. Και «εκτελεστές» σηµαίνει ότι δεν θα κάνετε αυτό το αλισβερίσι που βάζετε εδώ, ότι θα διαπραγµατευθείτε µε τους δικαστές τον χρόνο και τον τρόπο που θα εκτελέσετε µία και µόνο απόφαση, αυτή που αφορά τις δικές τους
αποδοχές.
Όλες οι αποφάσεις είναι εκτελεστές. Άρα, οφείλει η Κυβέρνηση να εκτελέσει τις αποφάσεις για τις καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονοµικών, τις αποφάσεις για τους απολυµένους
-που δεν είναι εγκύρως απολυµένοι- της ΕΡΤ, τις αποφάσεις για
τους σχολικούς φύλακες, την απόφαση για την αντισυνταγµατική
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, όλες εκείνες τις αποφάσεις που ξεβολεύουν την Κυβέρνηση, που ουσιαστικά καταδεικνύουν και
αποκαλύπτουν τον αντισυνταγµατικό τρόπο λειτουργίας και νοµοθέτησης.
Γι’ αυτόν τον λόγο και µε αυτό το σκεπτικό ακριβώς η ψήφος
µας σε αυτήν την τροπολογία είναι «ΠΑΡΩΝ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε, συνυπολογι-
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ζοµένης και της διακοπής.
Σε περίπτωση που διανοηθείτε να κάνετε και άλλου είδους τέτοια παιχνίδια διµερούς διευθέτησης, όπως αυτά που επιχειρεί
και προσπαθεί µία οµάδα Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, θα
εκθέσετε τους εαυτούς σας και µόνο. Δεν µπορεί από τη µία να
λέγεται ότι πρέπει να εκτελεσθεί µία µη δηµοσιευθείσα απόφαση
και από την άλλη να υποστηρίζεται από τους ίδιους ότι για µία
δηµοσιευθείσα ισχύουσα και ισχύσασα ως εκτελεστή είναι αποδεκτό το γεγονός ότι παραβιάστηκε από την Κυβέρνησή σας για
περίοδο µεγαλύτερη του µηνός.
Θα ήθελα να κάνω µία δεύτερη παρατήρηση για τη δεύτερη
τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
συντοµεύετε, κυρία συνάδελφε, γιατί είδατε ότι όλοι οι συνάδελφοι ήταν πολύ συνεπείς στο χρόνο. Συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η δεύτερη τροπολογία στην
οποία θέλω να αναφερθώ, είναι η τροπολογία µε την οποία χωρίς
την συνυπογραφή, κύριε Σταϊκούρα, του Υπουργού Δικαιοσύνης,
επιχειρείτε να βάλετε χέρι στα χρήµατα τα οποία είναι έσοδα από
εγκληµατικές δραστηριότητες και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό.
Είδαµε τις κακόγουστες αφίσες «µε εντολή Σαµαρά τόσα εκατοµµύρια από µίζες πηγαίνουν σε παιδεία, υγεία κ.λπ.». Εάν αυτά
τα χρήµατα αξιοποιηθούν και πρέπει να αξιοποιηθούν, πρέπει να
αξιοποιηθούν όχι για προγράµµατα και δράσεις από αυτές που
παίρνουν διάφορες εταιρείες συµβούλων µε συνδεδεµένα πολλαπλώς πρόσωπα, ακόµα και Υπουργούς της Κυβέρνησής σας
αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν για τη δικαιοσύνη, για το σωφρονιστικό σύστηµα που καταρρέει.
Οι κρατούµενοι βρίσκονται σε απεργία πείνας και δεν υπάρχει
ούτε γιατρός να µετρήσει την πίεσή τους και το ζάχαρό τους. Το
ξέρετε αυτό; Το σωφρονιστικό σύστηµα σήµερα υποστηρίζει τον
κάθε κρατούµενο µε 2 ευρώ την ηµέρα και καλύπτει µε αυτό το
ποσό το φαγητό του, την υγιεινή του, την υγειονοµική του περίθαλψη, τη ζωή του ολόκληρη.
Η δικαιοσύνη και η απονοµή της καταρρέουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε µία φράση.
Οι συµπολίτες µας από τα δυσθεώρητα χαράτσια δεν µπορούν
να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και δεν έχετε θεσµοθετήσει νοµικό παραστάτη για τους απόρους.
Τα χρήµατα, λοιπόν, αυτά -που πιστεύω ότι θα αυξηθούν όταν
και κάποιοι ασκήσαντες εξουσία επιστρέψουν τα κλεµµένα- να
αξιοποιηθούν για τη δικαιοσύνη!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει κυβέρνηση, θα τα
δώσει αυτά;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα χρησιµοποιήσω τη δευτερολογία µου, γιατί έχω
να αναπτύξω και τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα πάρετε και
το χρόνο της δευτερολογίας σας τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, για να µιλήσω και για όλες τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μάλιστα. Εγώ θα σας
δώσω τα δεκαοχτώ λεπτά και µετά βλέπουµε.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου κατατίθεται και
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συζητείται στη Βουλή σε µία περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα
µετά από µία πολυετή φάση οικονοµικής συρρίκνωσης και δηµοσιονοµικής προσαρµογής έχει εισέλθει σε φάση σταθεροποίησης των δηµόσιων οικονοµικών της, ενίσχυσης της διεθνούς
της θέσης και δηµιουργίας των προϋποθέσεων για τη λήξη της
παρατεταµένης ύφεσης. Πρόκειται για επιτεύγµατα που είναι
αποτέλεσµα κυρίως των τεράστιων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε όρους δηµοσιονοµικού εγχειρήµατος όσο και σε
όρους βιοτικού επιπέδου.
Με το νέο θεσµικό πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας που σήµερα συζητάµε εξοπλίζεται η δηµόσια διοίκηση
µε εκείνα τα εργαλεία που θα ενισχύσουν τη µακροχρόνια βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και θα εξασφαλίσουν ότι
αυτές οι θυσίες των πολιτών θα έχουν βιώσιµο αντίκρισµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε εισηγητά της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, είναι αλήθεια ότι οι ευρωπαϊκές οικονοµίες και
κοινωνίες χτυπήθηκαν έντονα από την παγκόσµια κρίση, κρίση
χρηµατοπιστωτική, κρίση δηµοσιονοµική, κρίση, όπως έχω πει
και άλλες φορές, µεταδοτική στις περισσότερες χώρες από το
χρηµατοπιστωτικό προς το δηµοσιονοµικό τοµέα και σε ορισµένες, όπως στην περίπτωση της Ελλάδος, αντίστροφα, κρίση συστηµική, που έθεσε σε κίνδυνο την ίδια την βιωσιµότητα του
κοινού νοµίσµατος.
Αυτή η κρίση, βρήκε την Ευρώπη ανοχύρωτη, χωρίς µηχανισµούς αντίδρασης και αντιµετώπισης της κρίσης, µε το εγχείρηµα της οικονοµικής και νοµισµατικής ενοποίησης δοµικά και
θεσµικά ηµιτελές. Αυτή η κρίση και οι προσπάθειες αντιµετώπισής της, κατέστησαν εµφανείς τις ατέλειες και τις υστερήσεις
του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Ανέδειξαν, όµως και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων.
Πρώτο συµπέρασµα. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, προσαρµογή και πειθαρχεία, είναι βασικός πυλώνας για τη βιωσιµότητα
των δηµόσιων οικονοµικών και για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη.
Δεύτερο συµπέρασµα. Η προσήλωση στη δηµοσιονοµική πειθαρχία δεν αποτελεί από µόνη της ικανή συνθήκη, ώστε να εξέλθει µια οικονοµία από την κρίση. Είναι καθοριστικό να συνοδεύεται από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, από διαρθρωτικές πολιτικές.
Τρίτο συµπέρασµα. Το µείγµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι καθοριστικό για την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος και για τη διατηρησιµότητα του επιδιωκόµενου δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος.
Τέταρτο συµπέρασµα, το οποίο ανέφερε και ο εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των προγραµµάτων οικονοµικής πολιτικής πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τον κύκλο της
οικονοµίας.
Πέµπτο συµπέρασµα. Είναι αναγκαία η θεσµοθέτηση µηχανισµών και πλαισίου για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος.
Έκτο συµπέρασµα. Απαιτείται η ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση διαµορφώθηκε ένα
νέο θεσµικό πλαίσιο στην Ευρώπη όσον αφορά στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Για την
ενίσχυση αυτής της οικονοµικής διακυβέρνησης, του έκτου συµπεράσµατος, έχουν ήδη θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενισχυµένο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µε µια δέσµη
πέντε κανονισµών και µιας οδηγίας, οι µηχανισµοί στήριξης των
κρατών-µελών, δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας, το Δηµοσιονοµικό Σύµφωνο, η ενδυνάµωση της οικονοµικής
συνεργασίας σε πεδία ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής, η ενισχυµένη εποπτεία σε κεντρικό επίπεδο των εθνικών προϋπολογισµών των κρατών-µελών της Ευρωζώνης.
Όλα αυτά είναι εργαλεία, αφ’ ενός για την εξάλειψη των αδυναµιών στη δηµοσιονοµική διαχείριση των κρατών-µελών που
αναδείχθηκαν από το δηµοσιονοµικό µέρος της οικονοµικής κρίσης και αφ’ ετέρου, για τη δηµιουργία ενός βελτιωµένου πλαισίου οικονοµικής διακυβέρνησης µέσα σε έναν ετήσιο κύκλο
συντονισµού µακροοικονοµικών δηµοσιονοµικών διαρθρωτικών
πολιτικών. Είναι το περίφηµο ευρωπαϊκό εξάµηνο. Αυτό µετα-
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φράζεται στο ότι κάθε κράτος-µέλος έχει µια σειρά από υποχρεώσεις, όπως είναι η θεσµοθέτηση και η τήρηση του κανόνα του
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, η µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική πειθαρχία, η εφαρµογή πολιτικών που οδηγούν σε διατηρήσιµα αποτελέσµατα, η ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία
µηχανισµών αυτόµατης διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων από τους
δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν τεθεί, η κατάρτιση του
προϋπολογισµού σε χρονική εναρµόνιση µε τα υπόλοιπα κράτηµέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας µε στόχο τη στήριξη της ευρύτερης προσπάθειας για δηµοσιονοµική εξυγίανση,
προσαρµογή και πειθαρχία αναλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, θα έλεγα, την τελευταία διετία- σηµαντικές πρωτοβουλίες για τη θέσπιση δηµοσιονοµικών κανόνων και εποπτικών
πρακτικών αλλά και για τη θωράκιση των ελεγκτικών µηχανισµών.
Είναι πρωτοβουλίες, όπως η επικαιροποίηση και βελτίωση του
συστήµατος δηµοσιονοµικών ελέγχων, η ποσοτική και ποιοτική
ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών για τη διαχείριση των δηµοσίων πόρων, η ενίσχυση του πλαισίου δηµοσιονοµικών κανόνων και πρακτικών µε την παράλληλη ενεργοποίηση µηχανισµών
παρακολούθησης των ΔΕΚΟ και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η σύσταση και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, η θέσπιση τριµηνιαίων ενηµερωτικών δελτίων επίτευξης των στόχων του προϋπολογισµού,
η εδραίωση της τακτικής, έγκαιρης, έγκυρης ενηµέρωσης και
της διαφάνειας σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, η περαιτέρω θεσµική θωράκιση καταπολέµησης της απάτης, η αναβάθµιση του ρόλου του Γραφείου Προϋπολογισµού
του Κράτους στη Βουλή, αρχικά µε την επαναλειτουργία του και
στη συνέχεια µε τη διασφάλιση της θεσµικής του υπόστασης, σε
αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν.
Ωστόσο, παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν ήδη συντελεστεί αλλά και µε δεδοµένες τις αλλαγές στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα και η
οικονοµία της, εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από ισχυρούς,
επαρκείς και αποτελεσµατικούς θεσµούς που να διασφαλίζουν
το δηµόσιο συµφέρον και να προστατεύουν από τις παθογένειες
του παρελθόντος.
Τέτοιους θεσµούς επικαιροποιούµε αλλά και δηµιουργούµε µε
την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, στη σύνταξη των ρυθµίσεων της οποίας συµµετείχε και το Γραφείο Προϋπολογισµού
του Κράτους στη Βουλή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, γιατί κάποιοι
αναφέρθηκαν εδώ στο ότι πάµε να δηµιουργήσουµε ιδιωτικά
ελεγκτικά γραφεία. Και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι σύµφωνο µε
τις διατάξεις του σχεδίου νόµου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι όλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τη δηµοσιονοµική διαχείριση, όπως αυτό είχε αποτυπωθεί από τα µέσα της δεκαετίας του
1990 στο νόµο για το δηµόσιο λογιστικό, κρίθηκε ότι χρήζει εκ
βάθρων αναθεώρησης και εκσυγχρονισµού, προκειµένου να
εναρµονιστεί µε όσα ισχύουν πλέον στην Ευρωζώνη.
Γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και για λόγους συστηµικής νοµοθέτησης, αντί της επικαιροποίησης του ν. 2362/1995, ο οποίος
ήδη έχει τροποποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, προκρίθηκε η κατάργηση όλων των σχετικών διατάξεων και η σύνταξη ενός νέου αναδοµηµένου νόµου
που να αντανακλά τις αυξηµένες ανάγκες κατάρτισης, παρακολούθησης και θέσπισης διαδικασιών σε όλους τους τοµείς και
τους υποτοµείς που απαρτίζουν τη γενική κυβέρνηση.
Ειδικότερα, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αναµορφώνονται
οι κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, εκσυγχρονίζεται, εναρµονίζεται και συντονίζεται το υφιστάµενο εθνικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο µε τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς
πρακτικές, επικαιροποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού, αναδεικνύεται και εµπεδώνεται η έννοια της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Οι στόχοι του σχεδίου νόµου είναι οι εξής: Πρώτον, πρέπει να
θωρακιστεί η πρωτόγνωρη δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας από µελλοντικές δηµοσιονοµικές και µακροοικονοµικές ανισορροπίες, ώστε να µην τεθούν σε κίνδυνο οι τεράστιες θυσίες
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της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, πρέπει να συγκεντρωθεί σε
ένα νόµο το σύνολο των διατάξεων που αφορούν τη δηµοσιονοµική διαχείριση. Τρίτον, πρέπει να ενσωµατωθούν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες οικονοµικής και δηµοσιονοµικής διακυβέρνησης,
οι οποίοι είναι, πράγµατι, πιο αυστηροί και πιο δεσµευτικοί και
ισχύουν για όλα τα κράτη-µέλη, ακόµα και γι’ αυτά που είναι σε
προγράµµατα προσαρµογής, όταν βγουν από τα µνηµόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι βασικές ρυθµίσεις που εισάγονται για πρώτη φορά είναι οι ακόλουθες: Πρώτον, εισάγεται η
θέσπιση σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης αριθµητικών δηµοσιονοµικών κανόνων για το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο και το χρέος.
Κάθε κράτος-µέλος, πρέπει να διαθέτει αριθµητικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες που προωθούν αποτελεσµατικά σε ένα πολυετές πλαίσιο για το σύνολο της γενικής κυβέρνησης τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις στον τοµέα της δηµοσιονοµικής πολιτικής και που απορρέουν από τη συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι ο κανόνας της δηµοσιονοµικής
θέσης, προβλέπει για πρώτη φορά το διαρθρωτικό ισοζύγιο της
γενικής κυβέρνησης, δηλαδή τον καθορισµό κυκλικά προσαρµοσµένων στόχων λαµβάνοντας υπ’ όψιν –και ορθώς- την επίπτωση
του οικονοµικού κύκλου. Αυτός ο κανόνας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία πέρυσι είχε ένα από τα
υψηλότερα κυκλικά διορθωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα στον
κόσµο.
Δεύτερον, προβλέπει την παρακολούθηση, ανάλυση και επίβλεψη των δηµοσιονοµικών κανόνων από ανεξάρτητους φορείς,
ιδιαίτερα µε τη σύσταση µετά από επισταµένη επεξεργασία τόσο
των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, όσο και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου. Πρόκειται
για µία Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κατά το πρότυπο αντίστοιχων δηµοσιονοµικών συµβουλίων που ήδη λειτουργούν σε άλλα
δώδεκα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη και δροµολογούνται και σε υπόλοιπα. Εκτός κι αν όλα αυτά τα κράτη-µέλη της Ευρώπης είναι
ιθαγενείς αχυράνθρωποι, όπως ανέφερε η ειδική αγορήτρια των
Ανεξάρτητων Ελλήνων και εκτός αν και σ’ αυτά τα κράτη-µέλη
ασκείται µόνιµη εποπτεία δανειστών!
Άλλοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπαν ότι
αυτό είναι ένα άλλοθι για να παρακάµπτουµε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αυτό ισχύει και στις άλλες χώρες που έχουν δηµοσιονοµικά συµβούλια;
Συνεπώς, πρόκειται για µια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κατά
τα πρότυπα αντίστοιχων δηµοσιονοµικών συµβουλίων που ήδη
λειτουργούν –και το λέω για δεύτερη φορά- σε άλλα δώδεκα
κράτη µέλη και δροµολογούνται και στα υπόλοιπα. Είναι αρχή µε
ισχυρή διακριτή θεσµική υπόσταση, αρχή που είναι σε θέση να
αξιολογεί τις µακροοικονοµικές προβλέψεις και τις παραδοχές
επί των οποίων βασίζονται, να ενηµερώνει δηµόσια σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την πορεία των δηµόσιων οικονοµικών, να
παρεµβαίνει όταν χρειάζεται για την τήρηση των δηµοσιονοµικών
κανόνων και να συνεργάζεται θεσµικά και αξιόπιστα µε τη Βουλή
των Ελλήνων και το Υπουργείο Οικονοµικών. Είναι αρχή που αναµένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας στη δηµοσιονοµική διαχείριση, όπως υποστήριξαν, όλοι οι φορείς κατά την
ακρόασή τους.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να σταθώ εκ νέου στη διάταξη που
αφορά στη δυνατότητα συµµετοχής πολιτικών προσώπων στο
διοικητικό συµβούλιο του υπό σύσταση Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.
Επαναλαµβάνω ότι η διάταξη που δεν επιτρέπει αυτή τη συµµετοχή έχει ως αποκλειστικό στόχο να προστατευθεί η θεσµική
υπόσταση και η αµεροληψία του έργου του συµβουλίου, να καθιερωθεί η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία του στη συνείδηση της
κοινωνίας. Ωστόσο, προς την κατεύθυνση αναζήτησης της άριστης λύσης σε περιβάλλον ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και
ακούγοντας και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, δίνουµε µε
νοµοτεχνική παρέµβαση που ήδη κατατέθηκε τη δυνατότητα
συµµετοχής στο συµβούλιο και πολιτικών προσώπων µε διαδροµή στην εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία αλλά υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
Πρώτη προϋπόθεση, είναι η παρέλευση ενός εύλογου χρονι-
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κού διαστήµατος από την έξοδο των προσώπων αυτών από το
πολιτικό σύστηµα. Το εν λόγω χρονικό διάστηµα ορίζεται στα
τέσσερα έτη, όσο είναι δηλαδή µια πλήρης κοινοβουλευτική θητεία.
Δεύτερη προϋπόθεση, µόνο έως δύο από τα πέντε µέλη του
διοικητικού συµβουλίου µπορούν να έχουν θητεύσει στις πολιτικές θέσεις που περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις.
Και η τρίτη προϋπόθεση είναι η εξής. Κατά την πρώτη θητεία
του διοικητικού συµβουλίου δεν θα µπορούν να συµµετάσχουν
πρόσωπα που έχουν θητεύσει στις πολιτικές θέσεις που περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις.
Τρίτον, προβλέπεται η θέσπιση γενικών αρχών που πρέπει να
διέπουν το δηµοσιονοµικό στρατηγικό σχεδιασµό µε στόχο τη
διατηρήσιµη και επαρκή δηµοσιονοµική σταθερότητα.
Στο σηµείο αυτό και επειδή αναφέρθηκε και σήµερα από ορισµένους αλλά λιγότερους συναδέλφους η ένσταση για την εισαγωγή της διατύπωσης ότι ο δηµοσιονοµικός σχεδιασµός δίνει
προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, θέλω
να επισηµάνω τα εξής. Κατ’ αρχάς και σύµφωνα και µε τα οικονοµικά εγχειρίδια που µας καλεί να µελετήσουµε η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, θα ήθελα να ξεκαθαριστεί ότι
ο δηµοσιονοµικός σχεδιασµός αποτελεί µέρος του οικονοµικού
σχεδιασµού. Ο δηµοσιονοµικός σχεδιασµός τίθεται, ορίζεται και
καθορίζεται από την Κυβέρνηση. Η εξυπηρέτηση του δηµοσίου
χρέους προφανώς δεν αποτελεί το µοναδικό στόχο του δηµοσιονοµικού σχεδιασµού. Όµως, δεδοµένου του µεγέθους του
χρέους και προκειµένου η χώρα να διευρύνει σταδιακά τους βαθµούς ελευθερίας της, είναι εξαιρετικά σηµαντικός.
Επαναλαµβάνω ότι σε κάθε περίπτωση η δηµοσιονοµική πολιτική δεν είναι ο µόνος πυλώνας άσκησης οικονοµικής πολιτικής.
Είναι, όµως, βασικός άξονας, όπως βασικοί άξονες είναι η επίτευξη της µακροχρόνιας βιώσιµης ανάπτυξης, η ενίσχυση της
απασχόλησης, η τόνωση της κοινωνικής συνοχής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και τα πάτε θαυµάσια σε όλα
αυτά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εµείς θεωρούµε ότι η δηµοσιονοµική πολιτική, βεβαίως,
πρέπει να εναρµονίζεται µε την οικονοµική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση και επί του συγκεκριµένου, η αρχή της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους προκειµένου να
διατηρείται και να ενισχύεται µόνο η δηµοσιονοµική σταθερότητα, εισήχθη για πρώτη φορά στις γενικές αρχές που διέπουν
τους δηµοσιονοµικούς κανόνες το Μάιο του 2012 µε το ν.
4063/30-3-2012. Τότε κυρώθηκε η συνθήκη για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην ΟΝΕ
Με το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα σε αυτήν την αρχή
της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους
προκειµένου να διατηρείται και να ενισχύεται η δηµοσιονοµική
σταθερότητα, έρχεται η ελληνική Κυβέρνηση να εντάξει και την
έννοια της «οικονοµικής σταθερότητας».
Πλέον, συνεπώς η διατύπωση είναι «Ο δηµοσιονοµικός σχεδιασµός δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου
χρέους για τη διατήρηση και την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής
και οικονοµικής σταθερότητας». Όχι µόνο δηλαδή µόνο δηµοσιονοµική αλλά και οικονοµική σταθερότητα. Θεωρούµε ότι η
αναπτυξιακή διαδικασία στην οικονοµία πρέπει να εναρµονίζεται
µε την διάσταση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας.
Έγιναν κάποιες αναφορές από συναδέλφους για την ευελιξία
που πρέπει να έχουν οι κανόνες. Και ναι, πρέπει να έχουν ευελιξία. Θα ήθελα να σηµειώσω σχετικά ότι στην παράγραφο 5 του
άρθρου 35 για τον κανόνα της δηµοσιονοµικής θέσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 37 για τον κανόνα της πορείας προσαρµογής και στις παραγράφους 2 του άρθρου 38 και παράγραφο
3 του άρθρου 40 για τον διορθωτικό µηχανισµό και το σχέδιο
διορθωτικών ενεργειών, υπάρχουν ακριβώς προβλέψεις αναστολής της ισχύος τους σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων
και περιόδων εφαρµογής σηµαντικών διαρθρωτικών µεταβολών.
Σε ό,τι αφορά παρατήρηση του εισηγητή της Δηµοκρατικής
Αριστεράς ότι, για να ενισχυθεί η πραγµατική λογοδοσία των δηµοσιονοµικών συµβουλίων, είναι σηµαντικό να υπάρχουν διεθνείς
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αξιολογήσεις της δουλειάς τους, νοµίζω ότι καλύπτεται αυτό
στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, που προβλέπεται ότι η εξωτερική αξιολόγηση τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη από αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή από άλλον φορέα που κρίνεται κατάλληλος για την
λειτουργία αυτήν. Συνεπώς, πιστεύω ότι καλύπτεται και αυτή η
παρατήρηση.
Σε κάποιες λίγες αναφορές, που έγιναν όµως, για το 2009, µού
δηµιουργείται η αίσθηση ότι όσοι το αναµασούν, το κάνουν για
να τα πιστέψουν οι ίδιοι. Πάντως, οι Έλληνες πολίτες στην συντριπτική πλειοψηφία τους τα επιχειρήµατα αυτά τα έχουν απορρίψει. Έκτοτε, το έχουν αποδείξει µε τη ψήφο τους τρείς φορές.
Όπως υπογράµµισα και την προηγούµενη εβδοµάδα, είναι
απορριπτέος ο ισχυρισµός για τα δηµοσιονοµικά του 2009, λες
και οι δηµοσιονοµικές ανισορροπίες που ρίζωσαν τη δεκαετία
του ’80 αλλά και οι µετέπειτα δηµοσιονοµικές εκτροπές δεν ήταν
σε όλους µας γνωστές, λες και δεν υπήρχε ευθύνη για την δηµοσιονοµική διαχείριση κατά το 1/4 του επίµαχου έτους κατά το
οποίο υλοποιήθηκε η διακήρυξη του «λεφτά υπάρχουν», λες και
δεν είναι γνωστή σε όλους µας η άρνηση ανταπόκρισης στις
αρχές του 2009 από την τότε αντιπολίτευση στην πρόκληση και
πρόσκληση από την ηγεσία της τότε κυβέρνησης για χαµήλωµα
των αντιδράσεων, προκειµένου να εφαρµοστούν περιοριστικά
µέτρα, όταν το τσουνάµι της παγκόσµιας κρίσης έφτανε στη
χώρα µας.
Αν και θεωρώ ότι στην παρούσα φάση προέχει η συνεργασία
για την έξοδο από την κρίση, είµαι διαθέσιµος –αν θεωρείται χρήσιµο από όσους αναµασούν τα προαναφερθέντα- για συζήτηση
µε στοιχεία και επιχειρήµατα.
Σε ό,τι αφορά τα σχόλια περί έλλειψης επιστηµονικής πληρότητας, που έγινε από την ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αυτή ευτυχώς κρίνεται από άλλα αρµόδια όργανα. Και σε
ό,τι αφορά τουλάχιστον τον οµιλητή, έχει κριθεί δύο φορές από
το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Η αθυροστοµία όµως ως αυτοσκοπός, κάτι το οποίο προφανώς κάποιοι σε αυτήν την Αίθουσα πρεσβεύουν, δεν συνάδει
ούτε µε την προσωπική ούτε µε τη πολιτική φιλοσοφία και στάση
τη δική µου και της παράταξης µου.
Πράγµατι, υπάρχει µια τροπολογία για εγκληµατικές ενέργειες. Όπως γνωρίζετε το Δεκέµβριο του 2013 προχωρήσαµε
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο άνοιγµα ειδικού λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται
χρηµατικά ποσά τα οποία προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες κατά του ελληνικού δηµοσίου.
Από τότε και έπειτα µε αυξανόµενο ρυθµό παρατηρείται κατάθεση σηµαντικών ποσών. Ήδη µέχρι χθες είχαν συγκεντρωθεί
περίπου τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ. Η τελευταία κατάθεση έγινε πριν από πέντε-έξι µέρες. Από την πρώτη στιγµή
έχουµε ξεκαθαρίσει ότι το συγκεκριµένο ποσόν, που αποτελεί
προϊόν τέτοιων εκνόµων δραστηριοτήτων, συγκεντρώνεται στον
εν λόγω λογαριασµό από καταθέσεις ατόµων που ενέχονται σε
διάφορες υποθέσεις τις οποίες διερευνά η δικαιοσύνη και αποδίδεται πλέον στην κοινωνία.
Με την υπό κατάθεση τροπολογία ορίζεται ότι αυτά τα ποσά
αποτελούν –όπως είναι αυτονόητο και το θέσατε– έσοδα του
προϋπολογισµού στο έτος που κατατίθενται, ενώ παράλληλα αντίστοιχου ύψους πιστώσεις µπορούν να εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό για την ενίσχυση προγραµµάτων ή δράσεων που αφορούν ιδίως την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία,
την κοινωνική αλληλεγγύη.
Ειδικότερα, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
κατανέµεται το ποσό αναλυτικά µεταξύ των φορέων, πριν από
την εγγραφή και τη διάθεση των πιστώσεων στον προϋπολογισµό των φορέων που πρόκειται να ενισχυθούν, ενώ προβλέπεται
η διαδικασία µεταφοράς των τυχόν αδιάθετων πιστώσεων µετά
την παρέλευση τριµήνου, εάν οι φορείς δεν το αξιοποιήσουν,
στους λοιπούς οριζόµενους από την προτεινόµενη ρύθµιση φορείς. Έτσι διασφαλίζεται η έγκαιρη και στοχευµένη αξιοποίηση
των ποσών από προϊόντα εγκληµατικών δραστηριοτήτων.
Σε άλλη τροπολογία τίθεται και αντιµετωπίζεται το ζήτηµα των
παρακαταθηκών του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Όπως γνωρίζετε, από το 1878 µέχρι σήµερα, µόνο µία φορά, το
1984, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων προέβη στην κήρυξη ως αζήτητων των αυτούσιων παρακαταθηκών της περιόδου
1878–1920. Αυτό είχε ως συνέπεια, όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες από το 1920 µέχρι σήµερα, να µην έχουν
αξιοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις ανεξόφλητες χρηµατικές
παρακαταθήκες που παραµένουν στο ταµείο επί πολλών ετών.
Για πρώτη φορά, συνεπώς, στην ιστορία του ταµείου, σε ιστορία πλέον των εκατό ετών ανελήφθη πρωτοβουλία καταγραφής,
κατηγοριοποίησης, εκτίµησης και αξιοποίησης παρακαταθηκών
που φυλάσσονται σε αυτό. Η πρωτοβουλία αυτή, είναι αποτέλεσµα της ανάγκης για την αντιµετώπιση προβληµάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται στη λειτουργία και διαχείριση µεγάλου
αριθµού παρακαταθηκών που παραµένουν στο ταµείο ήδη από
τις αρχές του προηγούµενου αιώνα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση µε απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών, στις 19 Δεκεµβρίου 2013 συγκροτήθηκε
πενταµελής ειδική επιτροπή µε τη συµµετοχή έγκριτων νοµικών
και υπηρεσιακών παραγόντων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Βασικός σκοπός αυτής της επιτροπής, ήταν η καταγραφή και
κατηγοριοποίηση των υφιστάµενων, αυτούσιων και χρηµατικών
παρακαταθηκών που βρίσκονται τόσο στην κεντρική όσο και στις
περιφερειακές υπηρεσίες του ταµείου. Η επιτροπή, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσε και κατέθεσε το πόρισµά
της, σύµφωνα µε το οποίο µέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2014 υπάρχουν τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα δύο αυτούσιες παρακαταθήκες.
Με την εν λόγω, συνεπώς, τροπολογία προβλέπεται η παραγραφή υπέρ του ταµείου όλων των ανεξόφλητων αυτούσιων και
χρηµατικών παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί προ εικοσιπενταετίας µε την προηγούµενη τήρηση διαδικασιών δηµοσιότητας
προς ενηµέρωση οποιουδήποτε τυχόν αξιώνει δικαιώµατα επ’
αυτών.
Και γιατί εικοσιπενταετία; Γιατί είπαν κάποιοι στη Βουλή τα είκοσι πέντε χρόνια να τα κάνουµε τριάντα. Διότι µόνο το 0,001%
των χρηµατικών παρακαταθηκών έχει αναζητηθεί µετά την εικοσιπενταετία και σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουµε από το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µόνο µία αυτούσια έχει
αναζητηθεί, επίσης την τελευταία εικοσιπενταετία.
Σε σχέση µε µια άλλη τροπολογία που έχει κατατεθεί, θα
ήθελα κατ’ αρχάς να προσθέσω στον τίτλο του σχεδίου νόµου
και την αναφορά «και άλλες διατάξεις», διότι αυτή η τροπολογία
αφορά στον ΕΟΠΥΥ. Τι αφορά συγκεκριµένα; Στο πλαίσιο του
κράτους πρόνοιας, κρίνεται ως επείγουσα η κάλυψη της φαρµακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών, δεδοµένης της
δυσµενούς, δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας που έχει συντελέσει στην αύξηση του αριθµού τους. Στους σκοπούς όµως του
ΕΟΠΥΥ, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν. 4238/
2014, δεν περιλαµβάνεται η φαρµακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών και έτσι καθίσταται επιβεβληµένη η προτεινόµενη
τροπολογία.
Επίσης, θα ήθελα να προστεθεί περίπτωση δ’ στο άρθρο 183
ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 178 έως και 182
αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.».
Στην τελευταία τροπολογία, που αφορά τις απολαβές των δικαστικών, θέλω να πω τα εξής: Το ειδικό δικαστήριο του άρθρου
88 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, γνωστό ως Μισθοδικείο,
είναι ανώτατο δικαστήριο που αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό για θέµατα της αρµοδιότητάς του, ενώ η διοίκηση
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις του.
Με την εν λόγω τροπολογία, η Κυβέρνηση συµµορφώνεται µε
την απόφαση που εκδόθηκε πέρυσι, το 2013, απ’ αυτό το ειδικό
δικαστήριο. Πρόκειται για την υπ’ αριθµόν 88/2013 απόφαση. Με
την απόφαση αυτή, κρίθηκε ότι οι διατάξεις του ν. 4093/2012, µε
τις οποίες επιβλήθηκαν περικοπές στις αποδοχές των δικαστικών
λειτουργών, αντίκεινται σε άρθρα του Συντάγµατος και στις
απορρέουσες από αυτά αρχές της διάκρισης των λειτουργιών,
της ισοδυναµίας, της ισοτιµίας αυτών και της ανεξαρτησίας της
δικαστικής λειτουργίας.
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Το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε πέρυσι, το 2013,
παρείχε την ευχέρεια έγκαιρα, δεδοµένης της υποχρέωσης συµµόρφωσης µε τις δικαστικές αποφάσεις, να προβλεφθεί η σχετική πίστωση και να περιληφθεί η σχετική δαπάνη τόσο για την
ικανοποίηση των αναδροµικών αξιώσεων, όσο και για την εφεξής
αποκατάσταση του µισθολογίου αυτών των λειτουργών στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018
έτσι, ώστε να µην προκαλείται υπέρβαση των ανώτατων ορίων
δαπανών. Θυµίζω ότι αυτό το µεσοπρόθεσµο ψηφίστηκε από τη
Βουλή των Ελλήνων το Μάιο του 2014.
Όπως µπορείτε να δείτε και στη σελίδα 40 της εισηγητικής έκθεσης του µεσοπρόθεσµου, που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία, στις αποδοχές και συντάξεις έχει ενταχθεί µεταξύ άλλων η
αύξηση των δαπανών για την καταβολή διαφορών στους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς επί των αποδοχών και συντάξεων που τους περικόπηκαν το 2012.
Επιπρόσθετα, την ίδια συνέπεια στις δεσµεύσεις αλλά και συµµόρφωση στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, επιδεικνύει η Κυβέρνηση και στην περίπτωση των ενστόλων. Έπονται σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα ρυθµίσεις που θα εναρµονίζονται µε την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που τους
αφορά.
Ωστόσο, όπως έγινε και στην περίπτωση των δικαστικών, προκειµένου να εκτελεστεί αυτή η απόφαση, απαιτούνται οι σχετικές
πιστώσεις, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, δεν έχουν προβλεφθεί
στην παρούσα φάση, δεδοµένου ότι η απόφαση εκδόθηκε εντός
του 2014 και κυρίως κατόπιν της ψήφισης του µεσοπρόθεσµου
προγράµµατος, που θέτει τα ανώτατα δεσµευτικά όρια δαπανών.
Η Κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να καταβληθούν τα αναδροµικά προς ενστόλους και ό,τι άλλο έπεται των
αποφάσεων σε εκτέλεση της σχετικής δικαστικής απόφασης,
εξετάζει τρόπους κάλυψης µε διαφορετικούς τρόπους του δηµοσιονοµικού κενού που αναπόφευκτα δηµιουργείται.
Θυµίζω, ωστόσο, ότι ειδικά για αυτήν την κατηγορία συµπατριωτών µας δεν εφαρµόστηκαν, κατόπιν διαπραγµάτευσης της
Κυβέρνησης, ψηφισµένες περικοπές στο µισθολόγιό τους. Έλαβαν εφάπαξ εισοδηµατική ενίσχυση µε την καταβολή κοινωνικού
µερίσµατος, ως αποτέλεσµα της περικάλυψης των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας για το 2013 και έχουν τύχει ευνοϊκών προϋποθέσεων σε διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αναφορικά µε
τη διαδικασία συνταξιοδότησής τους.
Εποµένως, η Κυβέρνηση είναι συνεπής στις δεσµεύσεις της
και αίρει σταδιακά στρεβλώσεις και αδικίες που συντελέστηκαν.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βελτίωση, ενδυνάµωση και θωράκιση του θεσµικού πλαισίου δηµοσιονοµικής
διαχείρισης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης,
αποτελούν βασική προϋπόθεση, για να µη βρεθούν ξανά οι οικονοµίες σε διαταραχή και οι κοινωνίες σε δύσκολες καταστάσεις
αντίστοιχες των τελευταίων ετών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, κινείται το νέο πλαίσιο οικονοµικής διακυβέρνησης της Ευρώπης, ένα πλαίσιο που ισχύει για όλα
τα κράτη-µέλη, ένα πλαίσιο που εδράζεται σε ευρωπαϊκούς κανονισµούς, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, είναι γενικής εφαρµογής,
υποχρεωτικοί σε όλα τα στοιχεία τους, άµεσα εφαρµοστέοι για
όλα τα κράτη-µέλη, ακριβώς όπως ένας εθνικός νόµος. Ισχύει για
όλα τα κράτη-µέλη που θέλουν να ανήκουν στην Ευρωζώνη. Δεν
επιβάλλεται. Επιλέγεται.
Υπενθυµίζω ότι ως χώρα έχουµε επιλέξει να συµµετέχουµε
στις διαδικασίες εµβάθυνσης οικονοµικής και ιδιαίτερα της δηµοσιονοµικής και τραπεζικής ενοποίησης, η οποία προσδοκούµε
ότι θα διαµορφώσει ένα θεσµικό πλαίσιο αναγκαίο και ικανό για
την αντιµετώπιση αλλά και την αποτροπή στο µέλλον περιπτώσεων αντίστοιχων µε τις επιπτώσεις αυτής στις οικονοµίες και
στις κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση.
Παράλληλα, όµως, η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις, προωθώντας σε συνδυασµό µε την εµβάθυνση της
ΟΝΕ και τη βιώσιµη αποκατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών,
την αντιµετώπιση των τάσεων για ύφεση και τη δυναµική της
ανεργίας, µέσω της υιοθέτησης και υλοποίησης αναπτυξιακών
πολιτικών, να επιταχύνει και να διασφαλίσει µια ισορροπία µε-
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ταξύ των πολιτικών δηµοσιονοµικής σταθερότητας και των πολιτικών ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί καθοριστικά η απασχόληση
και να τονωθεί η συνοχή σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.
Κι αυτό γιατί, όπως είπα και πριν, η δηµοσιονοµική εξυγίανση,
προσαρµογή και πειθαρχία, αν και αναγκαία, δεν αποτελεί από
µόνη της ικανή συνθήκη για την έξοδο από την κρίση και για τη
διασφάλισης της ευηµερίας για όλους τους πολίτες.
Προτείνω να εστιάσουµε στις αναγκαίες δράσεις, για να οικοδοµήσουµε όλοι µαζί ένα ασφαλέστερο, ένα καλύτερο µέλλον
για τη χώρα και τους πολίτες. Σας καλώ, συνεπώς, να στηρίξετε
την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ έχουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο στην ουσία καταλύει
κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας και διαγράφει την πολιτική, διαγράφει ακόµα και την Βουλή και αναθέτει τη δηµοσιονοµική λειτουργία –επί της ουσίας οµιλώ- σε µια υποτιθέµενη ανεξάρτητη
αρχή, άκουσον-άκουσον, την οποία ορίζει ο Υπουργός Οικονοµικών. Στην προκειµένη περίπτωση το δηµοσιονοµικό συµβούλιο
θα το ορίσει ο κ. Χαρδούβελης.
Το ορίζει επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Άκουσον-άκουσον! Τι σχέση έχει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας; Πείτε µου. Κατά τα άλλα είναι ανεξάρτητος και υπαγόµενος
στο σύστηµα ευρωπαϊκών τραπεζών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δηλαδή, είναι ο κ. Στουρνάρας. Το ορίζει και ο Πρόεδρος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Κυβέρνηση στην ουσία, θα ορίσει το λεγόµενο ανεξάρτητο
Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, µέσω του Υπουργού Οικονοµικών και
του «ανεξάρτητου» -που τον όρισε χθες- Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτοί θα ορίσουν το ανεξάρτητο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, το οποίο στην ουσία θα κατευθύνει, εντός
ορισµένων ορίων και πλαισίων, αυστηρώς προδιαγεγραµµένων
έξω από κάθε έννοια δηµοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας, την δηµοσιονοµική πολιτική.
Σας ερωτώ. Δηµοκρατία λέγεται αυτό; Από πού και ώς που
είναι δηµοκρατία αυτές οι λειτουργίες και αυτές οι κατευθύνσεις;
Αυτό είναι η διάλυση της δηµοκρατίας. Περί αυτού πρόκειται.
Η δηµοσιονοµική πολιτική είναι η βάση, το κέντρο άσκησης πολιτικής. Αυτοί που καθορίζουν τη δηµοσιονοµική πολιτική, είναι
η εκλεγµένη από τον λαό Κυβέρνηση. Και την ελέγχει κατά τεκµήριο –κατά κύριο λόγο- η Βουλή και την αξιολογεί ο ελληνικός
λαός. Αυτοί είναι οι αξιολογητές και αυτοί είναι οι ελεγκτές, οι
µεγάλοι ελεγκτές. Αυτό σηµαίνει δηµοκρατία. Εσείς τη δηµοκρατία την γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια, την ακυρώνετε και
παίζετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι φαρσοκωµωδία.
Εσείς ορίζετε κάποιον και τον λέτε «ανεξάρτητο», αφού τον
ορίσατε, ενώ είναι το «µακρύ χέρι σας», όπως είπα για τον κ.
Στουρνάρα στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο κ. Στουρνάρας στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας ανεξάρτητος θα
είναι; Το «µακρύ χέρι» του κ. Σαµαρά, η σκληρή κατεύθυνση της
κυβερνητικής πολιτικής, αυτός θα είναι ο κ. Στουρνάρας στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό µας είπε και χθες άλλωστε –ειλικρινής ο άνθρωπος- στην επιτροπή, η οποία συζήτησε
και γνωµοδότησε για τον ορισµό του. Μας τα είπε ευθέως. Είναι
η ακραία, νεοφιλελεύθερη µνηµονιακή εκδοχή της πολιτικής κατεύθυνσης και είναι ο άνθρωπος του Σαµαρά στην Τράπεζα της
Ελλάδας.
Φτάσαµε στο σηµείο, να έχουµε Υπουργό Οικονοµικών που
τον όρισε ο κ. Σαµαράς, άντε και λίγο ο Βενιζέλος, για να µη στεναχωρηθεί ο κ. Κουτσούκος. Το Χαρδούβελη τον όρισε ο κ. Σαµαράς. Τον κ. Στουρνάρα τον όρισε ο κ. Σαµαράς στη θέση του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τον «βάφτισε» ανεξάρτητο. Οι δύο αυτοί, ως πλειοψηφία θα ορίσουν ένα ανεξάρτητο
Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο. Τώρα, µας κοροϊδεύετε; Θα τρελαθούµε; Αυτά τα ψηφίζετε ως εκσυγχρονιστικά, ως µεταρρυθµί-
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σεις, ως πράγµατα τα οποία υποτίθεται ότι θα υποβοηθήσουν τη
χώρα να βγει απ’ αυτήν την κρίση; Κοροϊδεύετε εαυτούς και αλλήλους και κυρίως εµπαίζετε τον ελληνικό λαό. Καταστρέφετε
το µέλλον της χώρας.
Αυτοί οι θεσµοί που κάνετε, υπακούουν σε µία και µόνο λογική,
πώς θα προφυλάξετε την Κυβέρνηση και τις ασκούµενες πολιτικές από κάθε έλεγχο, από κάθε διαφάνεια, πώς θα τις θωρακίσετε για να τις παραδώσετε στην εξυπηρέτηση των πιο σκληρών
και αδίστακτων µερίδων του µεγάλου κεφαλαίου και πώς θα
εφαρµόσετε µία σκληρή νεοφιλελεύθερη µνηµονιακή µονεταριστική πολιτική λεηλασίας του ελληνικού λαού και εξάρθρωσης
όλων των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων. Αυτές οι µεθοδεύσεις που καταργούν και ακυρώνουν τη δηµοκρατία, αποσκοπούν µόνο και µόνο στο να υπηρετήσουν αυτόν το σκοπό,
αυτήν την κατεύθυνση.
Εποµένως, δεν χρειάζεται κανένας δηµοκρατικός έλεγχος.
Χρειάζεται η ακύρωση του ρόλου της Βουλής την οποία έχετε
κάνει εδώ και χρόνια και συνεχώς την κλιµακώνετε. Χρειάζεται ο
ελληνικός λαός να αντιµετωπίζεται ως εχθρός. Δέκα άνθρωποι
να βαδίσουν στο δρόµο, θα έχουν δύο διµοιρίες ένοπλων ΜΑΤ
από δω και από κει να τους συνοδεύουν, δηλαδή έχουµε την καταστολή στο αποκορύφωµά της.
Από κει και πέρα, έχουµε ανεξάρτητα Σώµατα και ευρωπαϊκά
διευθυντήρια προκειµένου να αποκλείουν τον εχθρό λαό από
κάθε έννοια δηµοκρατικού ελέγχου και να θωρακίζουν τις ασκούµενες πολιτικές. Αυτό είναι το µοντέλο του νοµοσχεδίου που µας
έχετε φέρει.
Περιττό να σας πω ότι µία παρόµοια γνώµη εξέφρασε µε
τόλµη και παρρησία –θα έλεγα- και η µειοψηφία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, το οποίο κατά τα άλλα είπατε ότι συµφωνεί µε όλες
τις διατάξεις και τις ρυθµίσεις που φέρατε. Τι λένε εδώ πέρα;
Λέει η έκθεση: «Κατά τη γνώµη όµως των Αντιπροέδρων Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, Ευφροσύνης Καποβίτη, Γαρυφαλλιάς Καµπανή και των συµβούλων» -για να µην αναφέρω τα ονόµατά τους,
δεν τους υποτιµώ, αλίµονο- «το Μέρος Πρώτο του εξεταζόµενου
σχεδίου µε την ίδρυση Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, θέτει εν αµφιβόλω τη λειτουργία του ελληνικού κράτους βάσει της δηµοκρατικής αρχής, της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και του
κράτους-δικαίου, καθώς αναθέτοντας βασικές δηµοσιονοµικές
αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµικών στο προαναφερόµενο
συµβούλιο, µεταφέρει πολιτική ύλη από τη νυν υποκείµενη στον
έλεγχο της Βουλής εκτελεστική εξουσία σε ανεξάρτητη αρχή η
οποία δεν διαθέτει καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση».
Προσυπογράφουµε απολύτως αυτήν τη γνώµη της µειοψηφίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία είναι µία γνώµη προάσπισης της ίδιας της δηµοκρατίας, των ίδιων των δηµοκρατικών και
κυριαρχικών δικαιωµάτων του ελληνικού λαού.
Για να δούµε την κωµωδία που παίζεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο,
είναι εντυπωσιακό το άρθρο 12. Τι λέτε στο άρθρο 12; «Η ποιότητα και η ακεραιότητα των λειτουργιών του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου, υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση τουλάχιστον
κάθε τέσσερα έτη από αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο φορέα που κρίνεται
κατάλληλος για τη λειτουργία αυτή».
Δηλαδή, έχουµε το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο το οποίο αξιολογεί και παρακολουθεί και τη συµµόρφωση της Κυβέρνησης
στη δηµοσιονοµική πολιτική, στους κανόνες και στα κριτήρια που
έχουν επιβληθεί από ευρωπαϊκά κατά τεκµήριο κέντρα. Έχουµε
αυτό το ανεξάρτητο κατά τα άλλα συµβούλιο, το οποίο δεν αξιολογεί η Βουλή. Δεν αξιολογεί καν ο ελληνικός λαός αυτό το περίφηµο ανεξάρτητο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο. Υπάρχει εξωτερικός αξιολογητής, που το αξιολογεί κάθε τέσσερα έτη, από ανεξάρτητο φορέα κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιος είναι ο ανεξάρτητος φορέας; Ο οποιοσδήποτε ιδιωτικός
φορέας, ένας µεγάλος διεθνής οίκος απ’ αυτούς που έριξαν στο
βάραθρο και στην κρίση την παγκόσµια οικονοµία. Συνέβαλαν
τουλάχιστον. Ένας απ’ αυτούς θα αξιολογεί το Δηµοσιονοµικό
Συµβούλιο, που στη συνέχεια θα αξιολογεί την Κυβέρνηση και
θα ζητάει τη συµµόρφωσή της προς τας υποδείξεις του. Και τα
λέτε αυτά δηµοκρατία!
Άκουσον-άκουσον, το κανονικό τρελοκοµείο! Η επιλογή του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

φορέα αξιολόγησης, αυτού που θα αξιολογήσει το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου
3 του άρθρου 4. Ποια είναι η επιτροπή της παραγράφου 3 του
άρθρου 4; Εδώ είναι η κωµωδία. Η επιτροπή της παραγράφου 3
του άρθρου 4 είναι: Ο Υπουργός Οικονοµικών –να χαίρεστε,
κύριε Σταϊκούρα τα έργα σας!- ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δηλαδή, αυτοί
ορίζουν και βαφτίζουν ανεξάρτητο ένα όργανο. Αυτό το όργανο
χρειάζεται εξωτερική αξιολόγηση από ιδιωτικό φορέα, που αξιολογεί κατά τα άλλα αυτούς που το διόρισαν –γιατί αυτούς αξιολογεί- άκουσον- άκουσον! Αυτόν τον εξωτερικό φορέα που θα
τους αξιολογεί τον διορίζουν αυτοί που διόρισαν το όργανο και
αξιολογούνται απ’ αυτό.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τέτοια τερατουργήµατα θα µπορούσαν να τα ανακαλύψουν µόνο µνηµονιακές κυβερνήσεις οι
οποίες έχουν χάσει κάθε επαφή µε την κοινωνία και ο µόνος στόχος που έχουν είναι να τη διαλύσουν, να διαλύσουν δηλαδή κάθε
κοινωνική και εργασιακή κατάκτηση. Τα φέρνετε εδώ στη Βουλή
αυτά τα τέρατα.
Δυστυχώς, Έλληνες Βουλευτές, ανεξάρτητα από ιδεολογικές
και πολιτικές προτιµήσεις, οι οποίοι στοιχειωδώς πρέπει να προασπίζουν το ρόλο της Βουλής ως κυττάρου της αστικής δηµοκρατίας -γιατί δεν µπορεί να λειτουργήσει η αστική δηµοκρατία
αν δεν λειτουργεί η Βουλή- αντί, λοιπόν, να κάνουν αυτό το έργο,
κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έρχονται µετά βαΐων και κλάδων και χωρίς καµµία παρατήρηση εγκρίνετε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν µου ζητήσετε από τη δευτερολογία θα σας δώσω το χρόνο της δευτερολογίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον Υπουργό που µίλαγε τριάντα ένα λεπτά δεν τα είπατε αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Υπουργός
πήρε τη δευτερολογία του. Μου τη ζήτησε ο ίδιος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δε θα δευτερολογήσει, δηλαδή;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει. Δυο λεπτά και τελειώσαµε, κύριε Πρόεδρε. Δυο λεπτά θα έχω µόνο στη δευτερολογία. Αλίµονο.
Αντί, λοιπόν, να διαµαρτυρηθείτε έρχεστε εδώ µετά βαΐων και
κλάδων και ψηφίζετε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της ίδιας της
Βουλής και της λειτουργίας της.
Ψηφίζετε την κατάργηση της δυνατότητας της κυβέρνησης
που προκύπτει από την ίδια τη Βουλή και έχει την εµπιστοσύνη
της και βεβαίως µε την ψήφο του ελληνικού λαού να χαράσσει
δηµοσιονοµική πολιτική, διότι αυτό το οποίο ισχύει πλέον και
µέσα στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο µε τους ασφυκτικότατους περιορισµούς στην άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής, διαµορφώνει ένα καθεστώς νεο-ολοκληρωτισµού.
Με δύο λόγια, χώρες οι οποίες έχουν άνισες παραγωγικές και
οικονοµικές δυνατότητες, χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικούς κύκλους οικονοµικής πορείας, χώρες που είναι σε άνισα
επίπεδα ανάπτυξης, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της
οικονοµίας τους τις βάζετε στον ίδιο κορσέ και λέτε ότι θα έχουν
ενιαία αγορά, θα έχουν µια νοµισµατική πολιτική µε στόχο και
κριτήριο την καταπολέµηση του πληθωρισµού και θα έχουν στην
ουσία ασφυκτικούς περιορισµούς, οι οποίοι περιορίζουν µέχρι
εξαφανίσεως τη δυνατότητά τους να ασκούν αυτόνοµη νοµισµατική πολιτική και όλα τα άλλα σε εθνική βάση.
Αυτό ξέρετε τι σηµαίνει; Σηµαίνει επιχείρηση κοινωνικής λεηλασίας, επιχείρηση φορολογικού και κοινωνικού και εργασιακού
dumping στην Ευρώπη. Και αυτόν τον δρόµο έχουν µόνο για να
«επιβιώσουν» -γιατί δεν επιβιώνουν- οι πιο αδύνατες χώρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτός είναι ο ζουρλοµανδύας
τον οποίον έχετε κατασκευάσει και σας «αναγκάζει» -τον αποδέχεστε δυστυχώς, εθελοντικά τα κάνετε όλα αυτά- σας υποχρεώνει να φέρνετε νοµοσχέδια µε τα οποία στη συνέχεια, για να
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εφαρµόσετε πολιτικές τέτοιου χαρακτήρα, να καταργείτε και την
ίδια τη δηµοκρατία και τις δηµοκρατικές διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία που έχετε φέρει για τους δικαστικούς, η συντρόφισσα Ζωή
Κωνσταντοπούλου είπε τη θέση µας. Εγώ θέλω µόνο να πω µια
κουβέντα.
Η πολιτική της λιτότητας πρέπει να ανατραπεί στο σύνολό της.
Η πολιτική της λιτότητας, αφορά όλους όσους την υφίστανται,
δηµιουργεί πρόβληµα στον ελληνικό λαό, δηµιουργεί πρόβληµα
στην ελληνική οικονοµία και στην προοπτική της χώρας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
εάν έχετε την καλοσύνη, τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εποµένως, αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνετε, µετά τις σχετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης,
είναι πολιτικά να κινηθείτε και να καταργήσετε, να ακυρώσετε τις
πολιτικές της λιτότητας µε όλες αυτές τις συνέπειές τους.
Βεβαίως, δεν µπορείτε να το κάνετε εσείς, θα το κάνει όµως
µια κυβέρνηση της Αριστεράς που έρχεται σύντοµα σε αυτήν τη
χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Καράογλου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένας
Κανονισµός, προβλέπει κάποιο χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δώσατε τριάντα λεπτά στον
κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είπαµε ότι ο κύριος Υπουργός, µου ζήτησε ανεβαίνοντας στο Βήµα, να του
δώσω και το χρόνο της δευτερολογίας του….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας το είπα και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ρώτησα αν
θέλετε να σας δώσω και το χρόνο της δευτερολογίας σας και
επαναστατήσατε, καθώς και η «συνήγορός» σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας είπα ότι θα κρατήσω δύο
λεπτά για τη δευτερολογία. Το είπα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μιλάτε τώρα για Κανονισµό, ενώ
κλείσατε τη Βουλή για να παραγραφεί το θέµα του κ. Βενιζέλου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Καράογλου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Αρχές Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δηµόσιο Λογιστικό» και µόλις
πριν από λίγο είχαµε τη δυνατότητα να ακούσουµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να κάνει βαρείς χαρακτηρισµούς, να λέει βαριές κουβέντες σε ένα
κρεσέντο καταστροφολογίας, µηδενισµού, απαξίωσης των πάντων και προπαντός των επιτυχιών όχι της ελληνικής Κυβέρνησης,
αλλά του ελληνικού λαού.
Είναι αλήθεια η κατάσταση έτσι όπως την ακούσαµε να περιγράφεται από τον εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Προφανώς και όχι. Αντίθετα, σήµερα το περιβάλλον είναι ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο για τη χώρα µας οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό περιβάλλον.
Είναι ένα περιβάλλον όπου η πατρίδα µας είναι ισχυρότερη
πέρα από κάθε άλλη φορά, όπου χάρη στις θυσίες του ελληνικού
λαού αλλά και τη στήριξη των εταίρων µας -γιατί πρέπει να λέµε
και τις αλήθειες- η Ελλάδα, η πατρίδα µας, βγαίνει από ένα
φαύλο κύκλο επώδυνης ύφεσης και από µια οδυνηρή οικονοµική
κρίση που ταλαιπώρησε τους Έλληνες πολίτες την τελευταία
πενταετία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αναµφισβήτητα σήµερα βρισκόµαστε
σε µια περίοδο όπου τα ελλείµµατα του χθες γίνονται πρωτογενή
πλεονάσµατα, τα οποία µε συγκροτηµένο και συστηµατικό σχέδιο, µε σύνεση και αντιλαµβανόµενοι τις δυσκολίες που βίωσαν
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και συνεχίζουν να βιώνουν τα νοικοκυριά αποδίδονται µε τη
µορφή του κοινωνικού µερίσµατος στους Έλληνες πολίτες. Αποδίδονται σε αυτούς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση,
σε αυτούς που είδαν εκ των πραγµάτων τα εισοδήµατά τους να
µειώνονται και να συρρικνώνονται και πολλά απ’ αυτά δραµατικά.
Η χώρα µας από αδύναµος κρίκος που ήταν µέχρι πριν από
δύο χρόνια σήµερα γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και αυτό
το αναγνωρίζουν όλοι διεθνώς. Άλλωστε, η πρόσφατη επίσκεψη
του Κινέζου πρωθυπουργού στην πατρίδα µας απέδειξε ότι η Ελλάδα, η πατρίδα µας, αποτελεί ένα σταθερό σηµείο σε µια ιδιαίτερα ασταθή περιοχή, αυτή της Ανατολικής Μεσογείου.
Έχοντας, λοιπόν, επιστρέψει πλέον στις αγορές επιτυχώς,
προχωρούµε στην εξυγίανση της οικονοµικής κατάστασης µε ταχείς ρυθµούς. Η οικονοµία µας, που θα κλείσει µε θετικό πρόσηµο αυτήν τη χρονιά, µετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης,
περνάει στην ανάκαµψη. Επιδεικνύοντας, λοιπόν, αποφασιστικότητα και τόλµη αλλά και µε συλλογική προσπάθεια, η Κυβέρνηση
του Αντώνη Σαµαρά πέτυχε αυτό που κάποιοι αµφισβητούσαν.
Έσωσε τη χώρα από σίγουρη χρεοκοπία, την επανάφερε σε ρυθµούς ανάκαµψης και δηµιούργησε προοπτικές επενδύσεων, ανάπτυξης και πάνω απ’ όλα απασχόλησης.
Αρκετοί, βέβαια, ήταν αυτοί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό της χώρας που πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουµε.
Και τώρα ακόµα αρνούνται πεισµατικά να αποδεχθούν ότι περάσαµε το σκόπελο και ότι η χώρα µας έκανε ένα τεράστιο άλµα
µπροστά. Δυστυχώς γι’ αυτούς, διαψεύδονται συνεχώς σε αυτά
που διακηρύσσουν αλλά εµείς τους αφήνουµε στην πολυφωνία
των συνιστωσών τους.
Για εµάς ένας είναι ο στόχος. Να επαναφέρουµε την αισιοδοξία και την ελπίδα στον ελληνικό λαό και αυτό πράττουµε καθηµερινά εργαζόµενοι σκληρά µε σχέδιο, µε πρόγραµµα, µε σοβαρότητα, µε µεθοδικότητα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση και µε σκοπό να εξαλειφθούν παθογένειες του παρελθόντος που µας οδήγησαν στην παραγωγή
ελλειµµάτων, εισάγουµε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία το
παρόν νοµοθέτηµα. Πρόκειται για µια νοµοθετική πρωτοβουλία,
κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου ότι η χώρα µας
ως κράτος-µέλος της Ευρωζώνης, συµµετέχει στο στενότερο
συντονισµό της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ο οποίος είναι απαραίτητος µεταξύ των κρατών-µελών της που έχουν κοινό νόµισµα, το ευρώ, και βεβαίως κοινή νοµισµατική πολιτική.
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι η παγκόσµια οικονοµική
κρίση που συντελέστηκε την τελευταία δεκαετία, επηρέασε το
χρηµατοπιστωτικό και δηµοσιονοµικό τοµέα των περισσότερων
χωρών. Αποτέλεσµα αυτής της κρίσης, ήταν να αναδειχθούν οι
αδυναµίες του συστήµατος οικονοµικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Ασφαλώς, οι επιπτώσεις και τα συµπεράσµατα αυτής
της κατάστασης ήταν διαφορετικά από χώρα σε χώρα, όπως άλλωστε και ο βαθµός επιρροής τους στις κοινωνίες.
Το σηµαντικότερο συµπέρασµα, όµως, που εξάγεται, είναι η
αδήριτη ανάγκη εφαρµογής πολιτικών για την ενίσχυση του πλαισίου οικονοµικής διακυβέρνησης εντός της Ευρωζώνης. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάµε ότι η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, πρέπει να λειτουργεί µε µοναδικό γνώµονα το όφελος των
πολιτών της και να δηµιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις
που είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς οικονοµικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, λοιπόν, µας αφορά όλους, όλα
τα κράτη-µέλη που συµµετέχουν στο κοινό νόµισµα. Η ύπαρξη,
όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενός ισχυρού νοµίσµατος
προϋποθέτει τη θωράκισή του απέναντι στους κινδύνους. Διότι
είναι γεγονός ότι η Ευρώπη και το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, βρέθηκαν απροετοίµαστοι µπροστά στην κρίση. Οφείλουµε, όµως,
να τονίσουµε ότι η ύπαρξη και η συµµετοχή σε µια κοινή νοµισµατική ένωση δεν συνεπάγεται µόνο δικαιώµατα αλλά συνοδεύεται και από υποχρεώσεις και αυτήν την αρχή τη γνωρίζουν
πάρα πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες.
Πώς είναι δυνατόν να απαιτούµε από τους εταίρους µας και
τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης την οποιαδήποτε βοήθεια και την
ίδια στιγµή να µην είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας;
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση, η
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οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής µας, θα επέλθει
µέσα από ένα πλαίσιο κοινών αρχών και κανόνων, ένα πλαίσιο
που θα δηµιουργεί ισοσκελισµένους και πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς και θα βάλει τέλος στη δηµιουργία ελλειµµατικών
προϋπολογισµών.
Από την πρώτη στιγµή, λοιπόν, που ο ελληνικός λαός µας ανέθεσε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, δείξαµε την αποφασιστικότητά µας να πετύχουµε τον στόχο της δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης που θα επιτρέψει στην πατρίδα µας να σταθεί και
πάλι στα πόδια της, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάκαµψης και ανάπτυξης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, τίθεται το πλαίσιο για την
παρακολούθηση των τοµέων της γενικής κυβέρνησης αναφορικά
µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση. Δεν αποτελεί απλά και µόνο την
ενσωµάτωση µιας ευρωπαϊκής οδηγίας στο θεσµικό µας πλαίσιο
αλλά παράλληλα αποτελεί το όχηµα µε το οποίο η χώρα µας
θέτει τις βάσεις, για να συµµετέχει ένα πλαίσιο αρχών εντός της
Ευρωζώνης σε ζητήµατα που αφορούν στη δηµοσιονοµική πολιτική. Επικαιροποιεί, δηλαδή και προσαρµόζει το θεσµικό πλαίσιο
για την οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη στην Ευρωζώνη,
προκειµένου να επέλθει υγιής δηµοσιονοµική διαχείριση.
Ένας από τους στόχους αυτού του πλαισίου, είναι να θωρακιστεί το κοινό µας νόµισµα, το ευρώ, µέσα από νέους θεσµούς
όπως είναι το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, η δηµιουργία
του οποίου στηρίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου
νόµου. Είναι µία Ανεξάρτητη Αρχή, της οποίας η λειτουργία προβλέπεται ήδη σε είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
οποία ήδη λειτουργεί σε δώδεκα από αυτές τις χώρες-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αξιολογεί και θα ελέγχει τη δηµοσιονοµική πορεία της χώρας, ενώ παράλληλα θα έχει στενή συνεργασία µε τη Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Μια ακόµη βασική τοµή αυτού του νοµοσχεδίου, είναι το σύνολο των αρχών που εφεξής θα διέπουν την κατάρτιση και την
εκτέλεση των προϋπολογισµών των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Οι αρχές, δηλαδή, της ετήσιας διάρκειας, της καθολικότητας και της ενότητας του προϋπολογισµού, δηλαδή, όλες οι
δηµοσιονοµικές πράξεις του προϋπολογισµού, θα αναφέρονται
σε ένα µόνο οικονοµικό έτος. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισµό. Επίσης,
θα υπάρχει πλήρης απεικόνιση εσόδων και δαπανών στην προϋπολογισµό, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουµε τον τρόπο αξιολόγησης όλων των πόρων. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν στο
µέλλον καταστάσεις που οδηγούν στην παραγωγή νέων ελλειµµάτων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγες µέρες, το Μάιο, οι ‘Έλληνες πολίτες µε την ψήφο τους έστειλαν ένα ηχηρό µήνυµα, ένα
µήνυµα παραµονής µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ,
ένα µήνυµα ότι η Κυβέρνησή µας παραµένει εγγυητής για τη
σταθερότητα και την οµαλή πορεία της χώρας, ένα µήνυµα απαλλαγής από τις παθογένειες του παρελθόντος. Και αυτό το νοµοθέτηµα αποτελεί µια τέτοια πρωτοβουλία, µια σηµαντική θεσµική
παρέµβαση προς την κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και της δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος, όπου θα πάψουµε
επιτέλους να ζούµε µε δανεικά και θα στηριζόµαστε πλέον στις
δικές µας δυνάµεις.
Μέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, θεσπίζουµε κανόνες
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας και δηµιουργούµε
όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για µια µακροχρόνια
δηµοσιονοµική εξυγίανση υπό καθεστώς οικονοµικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Έτσι, ενισχύουµε ακόµη περισσότερο
τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας µας και οικοδοµούµε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία ισοσκελισµένων ακόµα και
πλεονασµατικών προϋπολογισµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας αυτά τα δύο
χρόνια έχει λάβει σηµαντικές αποφάσεις και έχει προχωρήσει σε
πρωτοβουλίες για την αναστροφή του δυσµενούς οικονοµικού
κλίµατος και σίγουρα αυτό το πετύχαµε. Καταφέραµε να σώσουµε την πατρίδα µας από τον ορατό κίνδυνο της χρεοκοπίας,
να οικοδοµήσουµε ένα περιβάλλον σταθερότητας και οµαλότητας και να δηµιουργήσουµε όλες εκείνες της απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία
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νέων θέσεων εργασίας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, συνεχίζουµε τη µεγάλη προσπάθεια
αναµόρφωσης του δηµοσιονοµικού πλαισίου µε απώτερο στόχο
τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Καλώ, λοιπόν, τις πτέρυγες της
Βουλής, πέρα από µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, να στηρίξουν
την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, έτσι ώστε συντεταγµένα
µε τόλµη και αποφασιστικότητα, να πετύχουµε το στόχο της εθνικής ανόρθωσης και να ξαναδώσουµε και πάλι στον ελληνικό λαό
ελπίδα και αισιοδοξία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσφέρεται –είναι η αλήθειαη συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου για ανταλλαγή απόψεων και µία ευρεία συζήτηση, µάλιστα αν προηγούνται πανεπιστηµιακού επιπέδου οµιλητές, όπως είναι ο κ. Τσακαλώτος και ο
κ. Σαχινίδης που τους παρακολουθώ να ανταλλάσσουν διάφορα
επιχειρήµατα επί των οικονοµικών θεωριών.
Καλή είναι αυτή η συζήτηση. Δεν βλάπτει, γιατί έχει να κάνει
µε το µέλλον.
Εκείνο, όµως, που οφείλουµε συζητώντας το νοµοσχέδιο -που
ενσωµατώνει µία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ’11 και θεσπίζει τους κανόνες της δηµοσιονοµικής πολιτικής και ένα συµβούλιο που θα τους ελέγχει- είναι κατά την άποψή µου να
συζητήσουµε για τα όργανα και τις αρχές που είναι ξεχωριστό
κεφάλαιο και για την πολιτική που είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να τοποθετηθούµε κατ’ αρχάς. Χρειαζόµαστε κανόνες και όργανα στην άσκηση οποιασδήποτε δηµοσιονοµικής πολιτικής; Προφανώς. Οποιασδήποτε δηµοσιονοµικής
πολιτικής! Διότι, δεν µπορεί να ασκηθεί χωρίς κανόνες και όργανα.
Υπάρχουν σήµερα όργανα στη χώρα µας; Προφανώς υπάρχουν. Πρώτα, πρώτα η Βουλή ψηφίζει τον προϋπολογισµό. Υπάρχουν οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η Τράπεζα της Ελλάδος. Υπήρχαν
αυτά στο παρελθόν; Βεβαίως, υπήρχαν. Απέτρεψαν το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό; Δεν τον απέτρεψαν, δυστυχώς!
Παραδείγµατος χάριν, για τον εκτροχιασµό δαπανών και χρέους την περίοδο 2004-2009, δεν έχει κανείς ευθύνη σε αυτόν τον
τόπο; Μπορεί να έχουµε και εµείς ευθύνη, που κάναµε ότι δεν
καταλαβαίναµε ή που τα ωραιοποιούσαµε. Αυτοί που είχαν την
κύρια ευθύνη, όµως, το επισηµάνανε έγκαιρα;
Είπε ο κ. Προβόπουλος, παραδίδοντας προχθές, ότι χτύπησε
το καµπανάκι. Εγώ δεν το άκουσα αυτό το καµπανάκι. Καµπάνα
έπρεπε να χτυπήσει, κουδούνα από αυτές τις µεγάλες!
Και είναι φανερό βεβαίως, ότι τις ευθύνες αυτές δεν τις απέδωσε δίκαια ο ελληνικός λαός. Γιατί, είναι σίγουρο ότι το ΠΑΣΟΚ
στο τρίµηνο του 2009 που κυβέρνησε, δεν είναι υπεύθυνο για το
έλλειµµα του 15% το οποίο είχε προϋπολογιστεί στον προϋπολογισµό του 2008 ότι θα είναι 1,2% ούτε γιατί δεν µπόρεσε µέσα
σε τρεις µήνες να το µειώσει. Και οδηγηθήκαµε ως χώρα στην
ανάληψη δεσµεύσεων απέναντι στους εταίρους µας και δανειστές µας. Και έναντι αυτών των δεσµεύσεων, ασκείται σήµερα
µια πολιτική. Όµως, οι αποφάσεις πάρθηκαν από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα της δηµοκρατίας µας.
Αυτό το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο και αυτές οι αρχές, πρέπει
να µας βρίσκουν σώνει και καλά αντίθετους, επειδή διαφωνούµε
µε την πολιτική; Θα έλεγα, όχι. Διότι, ποιος διαφωνεί παραδείγµατος χάριν, µε τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της αποδοτικότητας, της οικονοµικότητας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας
και της ειλικρίνειας; Ποιος διαφωνεί να έχουµε µία ανεξάρτητη
αρχή;
Θα µου πείτε τώρα, «οι ανεξάρτητες αρχές, είναι άνευ πολιτικού περιεχοµένου και τα µέλη τους προέρχονται από παρθενογένεση;».
Εγώ πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι ανεξάρτητες αρχές
κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όταν, πρώτον, έχουµε ένα σωστό
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, δεύτερον, οι
ίδιες τηρούν κανόνες απαράβατους και, τρίτον, είναι και τα πρό-
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σωπα που κατοχυρώνουν τις ανεξάρτητες αρχές.
Παραδείγµατος χάριν, αµφισβητεί κανείς σήµερα το ΑΣΕΠ και
τον Πρόεδρο του, τον κ. Βέη, ότι είναι µια Ανεξάρτητη Αρχή; Πιστεύω, όχι. Εγώ, όµως –και θέλω να το επισηµάνω- µία λογική
που οι πολιτικοί απεκδύονται τις ευθύνες τους ή καταστούν τους
εαυτούς τους ενόχους -και αυτό φαίνεται και από µια διάταξη
του νοµοσχεδίου- για να αναθέσουν τα ζητήµατα στις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι σωστή. Γιατί και αυτοί που θα πάνε να διαχειριστούν τις ανεξάρτητες αρχές και κόµµατα έχουν ψηφίσει και
σε αφεντικά έχουν δουλέψει -και θα ξαναδουλέψουν- και ιδεολογίες έχουν.
Παραδείγµατος χάριν, βάλαµε την κ. Σαββαΐδου στη θέση του
κ. Θεοχάρη. Μακάρι να κάνει καλά τη δουλειά της. Μακάρι να
βρει αυτούς που δεν βρήκαν. Όµως, έχει και αυτή ένα παρελθόν.
Κάπου δούλεψε, κάπου πέρασε, κάπου θα συνεχίσει να βγάλει
το µεροκάµατο στην πορεία.
Άρα, εκείνο που έχει σηµασία, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ -επειδή σας άκουσα να αµφισβητείτε, ποιος θα διορίσει
ποιον- είναι ότι από κάπου πρέπει να ξεκινάς. Από Θεού άρξασθε.
Δεν γίνεται.
Άρα, οι κανόνες είναι οι διαδικασίες και τα πρόσωπα. Και ελπίζω, όταν θα φτάσουµε στα πρόσωπα –και θα έρθουν αυτά,
όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο, στη Βουλή, µε την πλειοψηφία
που απαιτείται- να µπορούµε να τα κρίνουµε.
Το δεύτερο τώρα είναι οι ευθύνες της Βουλής. Μα, τη δηµοσιονοµική πολιτική θα τη χαράξει µόνο του το Συµβούλιο; Δηλαδή, το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα εµείς δεν το ψηφίσαµε; Τις
δεσµεύσεις της χώρας µας εµείς δεν τις αναλάβαµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν εκχώρησε εξουσία το Εθνικό
Κοινοβούλιο στο Ευρωκοινοβούλιο, υπογράφοντας τις συνθήκες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βεβαίως.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κουνάει το κεφάλι του ο κ. Παφίλης.
Είναι το µόνο κόµµα που διαφώνησε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Δεν µας έβαλε κανόνες η Συνθήκη του Μάαστριχτ για το
έλλειµµα, για τον πληθωρισµό, για το χρέος; Δεν τις έχουµε αναλάβει; Άρα, δεν τις εκχωρήσαµε; Τι κροκοδείλια δάκρυα είναι
αυτά;
Εµείς, λοιπόν, έχουµε την ευθύνη, ο ελληνικός λαός µε την
πλειοψηφία του και τους συσχετισµούς των δυνάµεων που θα
δώσει σε αυτό το ελληνικό Κοινοβούλιο να τα υλοποιήσει µε τον
άλφα ή βήτα τρόπο.
Τώρα, µας ικανοποιεί αυτή η δηµοσιονοµική πολιτική που
ασκείται;
Κύριε Τσακαλώτο, είπατε για το Λουδοβίκο και το τι έγραψε
στο ηµερολόγιο. Ο ίδιος, ρητορικά, θέσατε το ερώτηµα αν είναι
αλήθεια ή δεν είναι.
Ο κ. Τσίπρας, προφανώς, είχε γράψει στο ηµερολόγιο τη Δευτέρα 26 Μαΐου ότι, «Σήµερα φεύγουν». Διότι λέγατε, «Την Κυριακή ψηφίζουµε, τη Δευτέρα φεύγουν». Προφανώς, θα έβαλε
από κάτω «Αναβάλλεται», εκτιµώντας το αποτέλεσµα των εκλογών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και στις 4 Ιουνίου τι γράψατε
που κλείσατε τη Βουλή;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τι έδειξαν, λοιπόν, οι ευρωεκλογές;
Έδειξαν ότι υπάρχει ένας ευρύτατος προβληµατισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ακολουθείται µία πολιτική λιτότητας, δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, οδηγεί σε ανεργία, χτυπάει στην
καρδιά του κοινωνικού κράτους. Μην ξεχνάµε ότι η Ευρώπη είναι
η µήτρα όλων των προοδευτικών ιδεών και των µεγάλων αλλαγών που έγιναν στον κόσµο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και των παγκοσµίων πολέµων.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και αυτό το κουσούρι. Γιατί αναπτυσσόταν ο καπιταλισµός και οδηγούσε σε συγκρούσεις.
Όµως, όταν έρχεται ο Γκάµπριελ ή έρχεται ο Ρέντσι και έρχονται οι σοσιαλδηµοκράτες και βάζουν τα ζητήµατα της χαλάρωσης και της αλλαγής της πολιτικής λιτότητας, δεν είναι αυτό
συνδεδεµένο µε τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και το
µήνυµα των λαών; Και πώς θα το ερµηνεύσουµε αυτό; Θα το ερµηνεύσουµε ως περισσότερη Ευρώπη, που λέµε εµείς οι σοσιαλδηµοκράτες, ή θα το ερµηνεύσουµε ως διάλυση, που λένε ορισ-
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µένοι άλλοι, συµπεριλαµβανοµένου και του ΚΚΕ; Και πού θα οδηγηθούµε; Σε εθνικές οντότητες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το ΚΚΕ λέει άλλα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε σας παρακαλώ.
Κι εσείς, κύριε Κουτσούκο, µην απαντάτε στις διακοπές.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, να διαχωρίσουµε και να δούµε πώς θα αλλάξουµε –το επεσήµανε ο εισηγητής µας, ο κ. Σαχινίδης- τις συνθήκες που καθορίζουν τα
Όργανα και τις διαδικασίες της δηµοσιονοµικής πολιτικής και µε
ποιο συσχετισµό δυνάµεων.
Εσείς επιλέξατε να συµµαχήσετε µε διάφορους εκεί στην
οµάδα της Αριστεράς, οι οποίοι άλλοι θέλουν περισσότερη Ευρώπη, άλλοι θέλουν λιγότερη Ευρώπη και άλλοι καθόλου Ευρώπη.
Η δύναµη που οδηγεί σε αλλαγές την Ευρώπη και καθόρισε
σε προοδευτικό βαθµό τις εξελίξεις τις προηγούµενες δεκαετίες,
ήταν οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδηµοκράτες. Δεν ήταν, ας πούµε, η άνθιση της Ευρώπης, που υπήρξε µετά τον πόλεµο, ως
αποτέλεσµα της οικονοµικής µεγέθυνσης. Ήταν γιατί υπήρξε µία
συµµαχία προοδευτικών, εργατικών δυνάµεων, που την εκπροσώπησαν τα σοσιαλιστικά κόµµατα.
Άρα, λοιπόν, εάν θέλετε να συµφωνήσουµε ότι πρέπει να γίνουν µεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη, ελάτε να συζητήσουµε για
το πώς θα ενισχύσουµε αυτήν τη συµµαχία.
Για να παραφράσω µία λαϊκή παροιµία, η γραµµή του ΣΥΡΙΖΑ
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ήταν ότι «φταίει το γαϊδούρι και
χτυπάµε το σαµάρι». Δηλαδή, µας φταίει η γενικότερη δηµοσιονοµική πολιτική, αλλά εµείς δεν συµφωνούµε µε τα Όργανα και
τις αρχές ενός Οργάνου που θεσπίζονται από το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο.
Έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα των τροπολογιών, µια και την
άποψή µας πολιτικά την ανέλυσε, εµπεριστατωµένα πιστεύω και
µε την επιστηµοσύνη που διαθέτει, ο κ. Σαχινίδης.
Προφανώς, έχει κάνει µία µεγάλη προσπάθεια η κ. Γεννηµατά
στο Υπουργείο Άµυνας για να κρατήσουµε ζωντανές τις βιοµηχανίες των οπλικών συστηµάτων. Και πρέπει να την διευκολύνουµε και συµφωνούµε.
Επίσης, θέλω να σηµειώσω ότι µε πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ
και τη θεσµοθέτηση των εισαγγελέων του οικονοµικού εγκλήµατος και του ανοίγµατος των λογαριασµών, έχουµε σήµερα το
προϊόν αυτών των εγκληµάτων σε ένα λογαριασµό του Γενικού
Λογιστηρίου.
Δεν διαφωνούµε. Και πρέπει αυτός να πάει για την άσκηση
συγκεκριµένων πολιτικών.
Επίσης, να σηµειώσω ότι υπήρχε δέσµευση -το είχαµε αναδείξει και εµείς ως ΠΑΣΟΚ- και της Κυβέρνησης -ο κ. Γεωργιάδης,
για να θυµηθούµε, το είχε κάνει σηµαία- για την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους. Τώρα λύνουµε το ζήτηµα της φαρµακευτικής περίθαλψης νοµοθετικά.
Της ιατρικής αντιµετωπίζεται µε σχετική υπουργική απόφαση. Πιστεύω να µην είναι γραφειοκρατικό και να αποδώσει αποτελέσµατα.
Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, που επαναφέρετε τις γενικότερες
διατάξεις για την επιλογή των γενικών διευθυντών στο Γενικό Λογιστήριο. Φαντάζοµαι ότι δεν θα έχετε αντίρρηση, τώρα που συζητείται το νοµοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη, για να διέπουν οι ίδιοι
κανόνες την επιλογή των στελεχών και στο Υπουργείο Οικονοµικών, διότι µας είχατε συνηθίσει να κάνετε κατά το δοκούν επιλογές, όχι εσείς προσωπικά, δεν είστε αρµόδιος για το προσωπικό.
Έρχοµαι, τώρα, στο επίδικο ζήτηµα της τροπολογίας που
αφορά τα αναδροµικά. Θέλω να είµαστε πάρα πολύ συγκεκριµένοι. Μακριά από εµάς οποιοδήποτε αντιδικαστικό κλίµα. Σε µια
ευνοµούµενη πολιτεία ο σεβασµός των αποφάσεων της δικαιοσύνης είναι κανόνας απαράβατος. Αλλά, δεν φταίµε εµείς, δεν
φταίει το πολιτικό σύστηµα όταν οι ίδιοι οι δικαστές δίνουν
αφορµή να σχολιάζονται οι αποφάσεις τους. Παραδείγµατος
χάριν, είναι αντισυνταγµατική η απαγόρευση της προσφυγής στη
διαιτησία, σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση του ΣτΕ -που δεν
την έχω µελετήσει πλήρως- αλλά δεν είναι αντισυνταγµατική η
κατάργηση της µετενέργειας;
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Υπάρχουν ερωτήµατα, λοιπόν, που τα θέτει ο ίδιος ο πολίτης,
όπως αυτά που δηµιουργήθηκαν µε την απόφαση του Μισθοδικείου ή την απόφαση των άλλων δικαστηρίων για τα αναδροµικά
των µισθολογίων των ειδικών κατηγοριών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ανοχή, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, άκουσα την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ, που είπατε
ότι θα λάβετε υπ’ όψιν και τις άλλες δικαστικές αποφάσεις ιδιαίτερα για τους ένστολους.
Θέλω να σηµειώσω ότι µε το συγκεκριµένο νόµο, δηλαδή το
ν.4093/2012, έγιναν περικοπές σε όλα τα ειδικά µισθολόγια, όπως στους πανεπιστηµιακούς, στους ιατρούς. Άρα, λοιπόν, ναι
µεν τα δικαστήρια κρίνουν κατά περίπτωση, διότι έτσι προσφεύγουν οι ενδιαφερόµενοι, αλλά η υπεύθυνη κυβέρνηση και η πολιτεία οφείλει να σταθµίσει συνολικά τι επιπτώσεις έχει αυτό στον
προϋπολογισµό και πώς θα το αντιµετωπίσει. Δεν µπορεί να το
ρυθµίζει κατά περίπτωση.
Θέλω να σας θυµίσω –το ξέρετε πολύ καλύτερα από εµέναότι το πρωτογενές πλεόνασµα προέρχεται από τις θυσίες, από
το υστέρηµα του ελληνικού λαού, επειδή κόψαµε τα τριάντα
ευρώ από τον αγρότη, επειδή κόψαµε το ΕΚΑΣ από τον ανάπηρο,
επειδή κόψαµε τη σύνταξη από τον υπερήλικα. Άρα, υπάρχει ένα
κόστος και ένα όφελος από αυτές τις αποφάσεις και πρέπει να
το σταθµίσει η πολιτεία και να φέρει µία ολοκληρωµένη πρόταση.
Θέλω να λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν αυτή µας την παρατήρηση.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τούτο:
Είπε η κ. Βούλτεψη ότι αυτή η ρύθµιση δεν αφορά τους Βουλευτές. Προφανώς δεν αφορά τους Βουλευτές. Και θέλω να σας
θυµίσω ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όταν ο κ. Καραµανλής
έδωσε τα αναδροµικά στους δικαστικούς, υπογράψαµε ότι δεν
θα τα διεκδικήσουµε αυτά στα δικαστήρια. Και βεβαίως σε αυτήν
την κρίση που περνάει ο ελληνικός λαός, είµαστε υποχρεωµένοι
αυτά να τα θυµίζουµε και να θυµίζουµε και τις περικοπές. Όµως
-προσέξτε- σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν
σας τις δραµατικές, αθροιστικές, πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα
µειώσεις που έχουν υποστεί και οι συνταξιούχοι πρώην συνάδελφοί µας. Και τα λέω εγώ που δεν διεκδικώ να πάρω σύνταξη
αύριο-µεθαύριο γιατί είµαι µόνο εξήντα ετών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Χρυσοβελώνη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µείνω
στα τεχνικά σηµεία του νοµοσχεδίου. Η ειδική µας αγορήτρια
έκανε εκτενέστατη ανάλυση επ’ αυτών. Άλλωστε, θεωρώ ότι η
καλή οικονοµική διαχείριση δεν είναι απλά θέµα κανόνων και ορισµών. Είναι κυρίως -πάνω απ’ όλα θα έλεγα- ζήτηµα χρηστής διοίκησης, συνετών διαχειριστών και αίσθησης ευθύνης απέναντι
στην κοινωνία η οποία µας ακούει, µια κοινωνία που δυστυχώς
συνεχίζει να χειµάζεται από διαδοχικά µνηµόνια και να λεηλατείται ανελέητα από τη συγκυβέρνηση.
Εποµένως, τον ελληνικό λαό λίγο τον αφορούν οι θεωρητικές
προβλέψεις του νοµοσχεδίου. Αναφέρετε, για παράδειγµα, µέσα
στο νοµοσχέδιο τον έλεγχο του κοινωνικού προϋπολογισµού.
Ποιου κοινωνικού προϋπολογισµού; Πότε καταθέσατε τελευταία
φορά κοινωνικό προϋπολογισµό; Πριν από πόσα χρόνια; Το
έχουµε πλέον παντελώς ξεχάσει.
Μιλάτε για τις προβλέψεις και το σχεδιασµό του µεσοπρόθεσµου. Όλοι γνωρίζουµε πως δεν τίθεται θέµα σχεδιασµού. Είναι
γραµµένο απολύτως στην τύχη ή πιο σωστά είναι γραµµένο µε
νούµερα τα οποία δεν έχουν καµµία απολύτως τεκµηρίωση, αλλά
τα βάζετε απλώς για να ικανοποιήσετε τους δανειστές, γιατί αυτό
είναι που σας ενδιαφέρει κυρίως και πρωτίστως.
Ρώτησα πρόσφατα τον Υπουργό κ. Σταϊκούρα µέσω της Βουλής για το τελευταίο µεσοπρόθεσµο και τα µέτρα τα οποία υλοποιεί το 2014. Στην υγειονοµική περίθαλψη περιλαµβάνετε συνολικές µειώσεις δαπανών ύψους 575 εκατοµµυρίων ευρώ µόνο για
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το τρέχον έτος. Όταν σας ρώτησα πώς θα επιτευχθούν αυτές οι
µειώσεις, δηλώσατε άγνοια. Άρα, για ποιο σοβαρό σχεδιασµό και
για ποια αξιοπιστία του µεσοπρόθεσµου να µιλήσουµε τώρα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει, παρά ταύτα, στο παρόν κείµενο ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, για το οποίο πλέον καλούµαστε ρητά και επίσηµα να νοµοθετήσουµε. Αναφέροµαι στην
οικειοθελή απεµπόληση αρµοδιοτήτων της Βουλής, την οποία
καλείτε σήµερα να αυτοακυρωθεί. Γεγονός είναι πως η αλλοίωση
του πολιτεύµατος και η φαλκίδευση της εθνικής κυριαρχίας βρίσκονται πάντοτε σε πολύ στενή σχέση µεταξύ τους. Αυτό αποδεικνύει και το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Αποδεικνύεται, δηλαδή,
για ακόµη µια φορά πως η ξένη εξάρτηση δεν υλοποιείται µόνο
µε την τοποθέτηση των ανθρώπων της τρόικας στις κατάλληλες
θέσεις, υλοποιείται παράλληλα και µε τον περιορισµό του Κοινοβουλίου, µε την αφαίρεση αρµοδιοτήτων της Βουλής, τις οποίες
προβλέπει το ίδιο το Σύνταγµα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το άρθρο 18 του νοµοσχεδίου που περιγράφει τις αρµοδιότητες της Βουλής επί των
δηµοσίων οικονοµικών. Εκεί, λοιπόν, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει
επί λέξει: «Η Βουλή, περιλαµβανοµένων των επιτροπών της, έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Συζητά και ψηφίζει τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισµό και εφόσον απαιτείται, το συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό».
Ας δούµε τώρα τι προβλέπει το Σύνταγµα για τη Βουλή στο
άρθρο 79. Η Βουλή, κατά την Τακτική Ετήσια Σύνοδό της, ψηφίζει τον προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του κράτους για
το επόµενο έτος. Η Βουλή µπορεί να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης επιµέρους κονδυλίων του προϋπολογισµού κατά τη
συζήτηση του προσχεδίου.
Με άλλα λόγια, ο κύριος Υπουργός αποφάσισε να αλλάξει
µόνος του το Σύνταγµα. Δεν θέλει η Βουλή να µπορεί να τροποποιεί επιµέρους κονδύλια του κρατικού προϋπολογισµού, απλώς
και µόνο να τα ψηφίζει. Νοµίζω πως δεν υπάρχει άλλο παράδειγµα που να αναδεικνύει µε τόσο επίσηµο τρόπο την αντισυνταγµατική εκτροπή αυτής της Κυβέρνησης. Και µιλώ για το
γράµµα του νόµου, γιατί σε ό,τι αφορά στην ερµηνεία και την
εφαρµογή της νοµιµότητος έχουµε δει πάρα πολλές φορές πόσο
απολύτως ελαστικά τις αντιλαµβάνεται η συγκυβέρνηση. Πλέον,
όµως, µε το παρόν νοµοσχέδιο ο κ. Σταϊκούρας δεν θα έχει το
δικαίωµα να υποτιµά τη Βουλή µόνο στην πράξη, αλλά θεσµοθετεί για τον εαυτό του την υποχρέωση να το πράττει σε θέµατα
προϋπολογισµού.
Η µανία εθελοδουλίας που διακατέχει τη συγκυβέρνηση γίνεται απολύτως φανερή και από τις διατάξεις για το περίφηµο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο. Δηµιουργείται µια νέα, θεωρητικά εθνική
ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα εποπτεύει τα δηµόσια οικονοµικά.
Κάποιος θα αναρωτηθεί: Γιατί, άραγε, είναι απαραίτητη η δηµιουργία µιας ακόµη τέτοιας αρχής; Δεν υπάρχουν ήδη αρκετές
στη χώρα; Η απάντηση έρχεται από την κοινοτική οδηγία που ενσωµατώνεται και η οποία προβλέπει ακριβώς τη σύσταση αυτού
του οργάνου. Στόχος του δεν είναι η εποπτεία της εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισµού από την ελληνική Κυβέρνηση, στόχος
είναι η δηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού ξένου ελέγχου και
λογοδοσίας απευθείας στις Βρυξέλλες, παρακάµπτοντας τις
µελλοντικές κυβερνήσεις, γιατί µε τη σηµερινή Κυβέρνηση δεν
υπάρχει τέτοιο πρόβληµα.
Λογοδοτείτε άµεσα και καθηµερινά στην Κοµισιόν. Είστε οι άνθρωποι της τρόικας στην Ελλάδα για ακριβώς αυτόν τον σκοπό.
Άρα, στην περίπτωσή σας, όντως δεν χρειάζεται Δηµοσιονοµικό
Συµβούλιο, αφού ήδη υπάρχει γι’ αυτήν τη δουλειά το Υπουργικό
Συµβούλιο.
Εκείνο, λοιπόν, που προσπαθείτε να πράξετε είναι να µονιµοποιήσετε αυτή τη σχέση εξάρτησης. Προσπαθείτε να παρακάµψετε, µέσω µιας ανεξάρτητης αρχής, την επόµενη ελληνική
κυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντοτε τα µάτια και τα αυτιά
της τρόικας στη χώρα µας, ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά,
ανεξάρτητα από τη βούληση του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα
από τη λειτουργία του Εθνικού Κοινοβουλίου.
Αυτό, άλλωστε, το ξεκαθαρίζετε, όπως είπα και πιο πριν, µε
τον πλέον σαφή τρόπο. Το ελληνικό Κοινοβούλιο απλώς θα ψηφίζει, δεν θα έχει καµµία δυνατότητα να τροποποιεί τον προϋπο-
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λογισµό. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο όµως θα µπορεί να παρεµβαίνει άµεσα στα δηµόσια οικονοµικά και βέβαια θα µεταφέρει γρήγορα, εκεί που πρέπει, τις «συστάσεις» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού. Δεν
θα είναι λοιπόν µόνο τα µάτια και τα αυτιά της τρόικας στην Ελλάδα, θα είναι και το φερέφωνό της, σε περίπτωση που η επόµενη κυβέρνηση δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα των δανειστών.
Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, οι δανειστές δεν θα χρειάζονται καν αυτό το φερέφωνο για να µπορέσουν να παρακάµψουν τη λαϊκή βούληση. Υπάρχουν, όπως µας θυµίζει και το
παρόν νοµοσχέδιο, περιπτώσεις συστάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι οποίες είναι άµεσα εκτελεστές. Εποµένως, πρόκειται
µόνο κατ’ όνοµα για συστάσεις των Γερµανών φίλων σας. Στην
πραγµατικότητα είναι διαταγές, που ορίζεται ότι θα εκτελούνται
αυτόµατα, χωρίς συζήτηση, από όλες τις ελληνικές αρχές.
Άλλωστε, το έργο το έχουµε ήδη ξαναδεί. Με αφορµή την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ είδαµε να εµφανίζονται στην Ελλάδα αεροµεταφερόµενοι εντολοδόχοι από το πουθενά. Είδαµε ξαφνικά, το
2009, τα στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών να αναθεωρούνται και να εµφανίζονται καινούργιοι στατικοί απολογισµοί,
απολογισµοί µε αλλοιωµένα νούµερα, τόσο για το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα όσο και για άλλα κρίσιµα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, όπως κατήγγειλε επανειληµµένα η κ. Ζωή Γεωργαντά. Οι
καταγγελίες της, δυστυχώς, αφορούσαν όχι µόνο αλλοιωµένα
αλλά και εξαφανισµένα στοιχεία.
Πρόκειται για σοβαρότατες και επίσηµες καταγγελίες, οι
οποίες έχουν γίνει εδώ και καιρό, χωρίς όµως να τύχουν, όπως
αναφέρει το ίδιο το πρώην µέλος της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, ουσιαστικής διερεύνησης από την πλευρά της δικαιοσύνης. Προχθές µάλιστα ξαναδιαβάσαµε στη «REAL NEWS» ρεπορτάζ για το πώς έγινε η αρχειοθέτηση των καταγγελιών Γεωργαντά από συγκεκριµένη δικαστική λειτουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε όλοι µας αυτές τις
καταγγελίες. Είδαµε µάλιστα δηµοσιευµένα µέχρι και επίσηµα
έγγραφα στις εφηµερίδες για το πώς µεθοδεύτηκε, για το πώς
στήθηκε η συγκεκριµένη ιστορία. Δεν ακούσαµε όµως απολύτως
τίποτα από τις αρµόδιες αρχές. Εγώ τουλάχιστον δεν διάβασα
πουθενά ούτε µία ανακοίνωση του Αρείου Πάγου που να ζητά
την πλήρη και άµεση διαλεύκανση της συγκεκριµένης υπόθεσης.
Προσωπικά, περίµενα µία αντίδραση ακαριαία, τη Δευτέρα που
µας πέρασε, αµέσως µετά το πρωτοσέλιδο της «REAL NEWS».
Κάποιοι δύσπιστοι συνέδεσαν παρόµοια φαινόµενα αδράνειας
της δικαιοσύνης µε την τροπολογία που κατατέθηκε τελικά χθες
στο παρόν νοµοσχέδιο για το µισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Εγώ θέλω ειλικρινά να πιστεύω πως δεν είναι έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται, αλλά
κυρίως ούτε συναλλάσσεται µε την Κυβέρνηση.
Θέλω να πιστεύω ότι οι Έλληνες δικαστές αποτελούν, όπως
και θα πρέπει, την προσωποποίηση του δικαίου ότι δεν θα δεχθούν τη µισθολογική τους αποκατάσταση, την ώρα κατά την
οποία η πλειοψηφία του ελληνικού λαού υπόκειται στις σκληρότερες και πλέον άδικες περικοπές µισθών και συντάξεων.
Θέλω πραγµατικά να πιστεύω πως οι ίδιοι οι δικαστές θα αποκαταστήσουν τελικά τις αδικίες αυτές και ότι δεν θα αποδεχθούν
την ηθική µείωση που τους επιβάλλει η συγκυβέρνηση µε αντάλλαγµα µια αύξηση µισθού.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ώρα ανάληψης της
ευθύνης από όλους µας. Όπως η Βουλή -και πολύ σωστά
έπραξε- δεν αποδέχθηκε καµµία αύξηση της βουλευτικής αποζηµίωσης από την πίσω πόρτα, έτσι θεωρώ ότι οφείλουν και όλοι
οι υπόλοιποι δηµόσιοι λειτουργοί να αποδείξουν ότι δεν έχουν
χάσει την επαφή µε την τραγική πραγµατικότητα που βιώνει η
κοινωνία µας.
Τόσο η Κυβέρνηση όσο και η δικαστική εξουσία οφείλουν, όχι
µόνο µε αίσθηµα δικαιοσύνης αλλά κυρίως µε συναίσθηση των
ακραίων καταστάσεων που περνάει η χώρα, να ακούσουν επιτέλους τον ελληνικό λαό και να πράξουν το καθήκον τους, όπως
το όρισε ο λαός και όχι οι ξένοι δανειστές.
Μετά από όλα αυτά, είναι προφανέστατο ότι οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις τροπολογίες εγώ προσωπικά για την
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εξοικονόµηση του χρόνου δεν θα προσθέσω κάτι. Αναφέροµαι
σε όσα θα επικαλεστεί η αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων
στη δευτερολογία της.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αυτήν τη στιγµή εκτός της Αιθούσης
αυτής επικρατούν συνθήκες καύσωνα κοντά στους 40 βαθµούς
κελσίου. Το ίδιο συµβαίνει και στις φυλακές της χώρας και ορθώς το σωφρονιστικό σύστηµα προβλέπει, υπό συνθήκες καύσωνα, να ανοίγουν τα κελιά των φυλακισµένων.
Έτσι, λοιπόν, στις φυλακές του Κορυδαλλού αυτή τη στιγµή
άνοιξαν τα κελιά. Πακιστανοί, Ινδοί, Αλβανοί, Αφγανοί, κρατούµενοι για δολοφονίες, για βιασµούς ανηλίκων, βγήκαν ασφαλώς
από τα κελιά τους και περιφέρονται στα προαύλια, λόγω του καύσωνα. Υπάρχει, όµως, µια εξαίρεση. Δεν άνοιξαν τα κελιά για
τους Βουλευτές και τον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής και παρέµεναν κλεισµένοι στα κελιά τους υπό συνθήκες καύσωνα. Δεν µιλάµε πλέον για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µιλάµε
για Ουγκάντα. Έχει επιβληθεί κατάσταση Ουγκάντας στην πολιτική ζωή της χώρας και βρίσκονται άνθρωποι κλεισµένοι παράνοµα στη φυλακή και όχι µόνο κλεισµένοι παράνοµα, αλλά δεν
έχουν τα στοιχειώδη δικαιώµατα που έχουν οι κρατούµενοι. Τα
στοιχειώδη δικαιώµατα που έχει ένας παιδεραστής, ένας βιαστής, ένας δολοφόνος, δεν τα έχουν ο Αρχηγός και οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής. Και δεν είναι µόνο ότι τους είχαν σήµερα
κλειδωµένους υπό 40 βαθµούς, τους απαγορεύεται επί της ουσίας και το επισκεπτήριο. Δηλαδή µια φορά στις δυο εβδοµάδες
γίνεται κάποια απεργία υπαλλήλων, βρίσκεται κάποιο πρόσχηµα
και δεν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι τις οικογένειές τους.
Ο προφυλακισµένος, όπως γνωρίζουµε πολύ καλά, έχει δικαίωµα σε τρία επισκεπτήρια την εβδοµάδα. Για τους Βουλευτές
µας αυτό δεν ισχύει. Είναι δύο τα επισκεπτήρια την εβδοµάδα,
που γίνονται ένα συνήθως, λόγω κάποιας προσχηµατικής δικαιολογίας, όπως σήµερα έγινε µε κάποια στάση εργασίας των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Και έχουµε Βουλευτές, όπως ο κ.
Ηλιόπουλος για παράδειγµα, που δεν έχει δει το κοριτσάκι του,
γιατί όταν προφυλακίστηκε, το παιδάκι του ήταν δέκα ηµερών.
Και γιατί προφυλακίστηκε; Γιατί είναι λέει ύποπτος τέλεσης νέων
αδικηµάτων. Και ποια ήταν τα παλαιά αδικήµατα σύµφωνα µε τον
εισαγγελέα; Ότι ήταν Βουλευτής της Χρυσής Αυγής.
Δεν βλέπει, λοιπόν, το παιδάκι του και τώρα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες, ας πούµε, των δήθεν στάσεων εργασίας δεν δέχεται ούτε αυτό το επισκεπτήριο, το στοιχειώδες. Και υπάρχει η
Αριστερά εδώ που θίγεται λέει όταν κάποιος τροµοκράτης δεν
νοσηλεύεται κατ’ οίκον και δεν έχει πει λέξη για αυτήν την άθλια
κατάσταση. Δεν έχει πει λέξη για αυτήν την κατάντια.
Εµείς βεβαίως δεν είµαστε εγκληµατική τροµοκρατική οργάνωση. Θα είχαµε κάθε δικαίωµα βέβαια και µε βάση το Σύνταγµα
που καταλύεται να αντιδράσουµε µε κάθε µέσον. Αλλά δεν είµαστε εγκληµατική τροµοκρατική οργάνωση. Δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Έχουµε υποστεί την πιο βάναυση µεταχείριση µιας
χούντας στην κυριολεξία. Ασφαλώς θα µεταχειριστούµε κάθε νόµιµο µέσο και αυτή τη φορά. Θα κάνουµε µήνυση και στον
Υπουργό Δικαιοσύνης και σε κάθε υπεύθυνο για αυτή την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που υφίστανται οι Βουλευτές µας.
Δεν ευελπιστούµε να γίνει κάτι. Ξέρουµε πολύ καλά πως ο συγκεκριµένος Υπουργός Δικαιοσύνης έχει ένα ταλέντο: είναι ένας
ταχυδακτυλουργός. Μπορεί και εξαφανίζει και θάβει όποιες δικογραφίες δεν συµφέρουν τον ίδιο και τη µνηµονιακή Κυβέρνηση
που υπηρετεί.
Έχουµε φθάσει στο σηµείο να µη µιλάµε πλέον µόνο για συλλογική ευθύνη -γιατί πήγαµε όλοι οι Βουλευτές κατηγορούµενοι
µε συλλογική ευθύνη. Τι είσαι; Είσαι Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής; Όλοι κατηγορούµενοι για διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης. Τώρα έχουµε και οικογενειακή ευθύνη. Πήγε χθες η κ.
Ζαρούλια να απολογηθεί. Διαβάζω δεκαπέντε φορές το κατηγορητήριο και το πόρισµα των ανακριτριών και αναφέρουν την κ.
Ζαρούλια σε ένα σηµείο γιατί –λέει- έκανε µία οµιλία εδώ, από
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αυτά τα έδρανα και δεν άρεσε στον εισαγγελέα και στις ανακρίτριες η οµιλία της. Και επειδή δεν άρεσε η οµιλία της κατηγορείται για ένα αδίκηµα που σηκώνει δέκα µε είκοσι χρόνια φυλάκιση.
Με βάση αυτά τα ανύπαρκτα στοιχεία ο Εισαγγελέας Ντογιάκος
προτείνει την προφυλάκισή της. Μιλάµε πλέον για οριστική ποδηγέτηση της ελληνικής δικαιοσύνης από µία µνηµονιακή χούντα
και για κάποια όργανα της Κυβέρνησης που έχουν ισοπεδώσει
κάθε έννοια δικαίου για να επιβάλουν τη γραµµή Σαµαρά.
Έχω πει επανειληµµένως ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριµένα
ντοκουµέντα για όλα αυτά. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συµπράξει σε αυτό το έγκληµα -είτε γιατί ο Σαµαράς ως Πρωθυπουργός «θέλει να παραµείνει στην καρέκλα του και να µη χάνει
ψήφους», όπως λέγεται στο περίφηµο βίντεο επί λέξει, είτε γιατί
κάποιοι εισαγγελείς θέλουν να γίνουν εισαγγελείς του Άρειου
Πάγου στο µέλλον- εγώ λέω ότι όσοι έχουν συµπράξει σε αυτήν
την αδικία, όσοι έχουν διαπράξει αυτά τα κακουργήµατα που έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε το Σύνταγµα των Ελλήνων, θα πάνε
για πολλά χρόνια στη φυλακή.
Έφθασαν δε στο σηµείο και είπαν στον κ. Αρβανίτη -που λόγω
της ηλικίας του εάν τον έκλειναν στη φυλακή τον άνθρωπο θα
εξεγειρόταν το πανελλήνιο, µάλλον θα γελούσε το πανελλήνιο,
δεν εξεγείρεται ο κόσµος σήµερα δυστυχώς, ο κόσµος δεν έχει
διάθεση για εξέγερση, παρ’ όλο που καταπατούνται όλα τα δικαιώµατά του- το αµίµητο «απαγορεύεται να µιλάς». Είπαν σε
Βουλευτή ή µάλλον σε πολίτη, σε Έλληνα πολίτη -δεν µας ενδιαφέρει η βουλευτική ιδιότητα του κ. Αρβανίτη και κανενός από
εµάς- «σου απαγορεύουµε να µιλάς».
Αυτή είναι η πιο στυγνή χούντα που έχει γνωρίσει η Ελλάδα
τις τελευταίες δεκαετίες. Ο κ. Κουκούτσης, που είναι εδώ, έχει
υποστεί και αυτός ανάλογη αντιµετώπιση, αλλά, όπως είπε επειδή εµείς δεν σπάµε µε όλα αυτά και αντιµετωπίζουµε µε χιούµορ την όλη κατάσταση- «ποιος στη χάρη µου, ούτε στον
Σαµαρά τόση Αστυνοµία να τον συνοδεύει». Κρατική ασφάλεια,
ασφάλεια νοτίων προαστίων µπροστά και πίσω να τον πηγαίνουν
από τη Βουλή στο σπίτι και από το σπίτι στη Βουλή. Διότι αν κάνει
οποιαδήποτε άλλη κίνηση, όπως να πάει στο περίπτερο να αγοράσει τσιγάρα, τότε πάει αυτοµάτως στη φυλακή. Είναι εξωφρενικά αυτά τα οποία βιώνουµε.
Ένα ακόµα εξωφρενικό ζήσαµε σήµερα στη Διάσκεψη των
Προέδρων και το καταθέτω αυτό εν ονόµατι του ελληνικού λαού.
Δεν περιµένω καµµία αντίδραση από κανέναν, γιατί εδώ υπάρχει
σύµπραξη όλων των λοιπών µνηµονιακών κοµµάτων. Απαγορεύεται –λέει- πλέον στους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής να συµµετέχουν σε επιτροπές που θα έρχονται εκπρόσωποι ξένων κρατών. Μας είχατε ήδη απαγορεύσει τη συµµετοχή σε επιτροπές
στο εξωτερικό. Δεν πήγαινε Βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο
εξωτερικό. Τα ταξιδάκια αυτά ασφαλώς τα αποποιούµεθα κι
εµείς, δεν µας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά τώρα δεν θα συµµετέχουµε και σε επιτροπές όπου έρχονται εκπρόσωποι ξένων κρατών. Δηλαδή, µας ψηφίζει ο ελληνικός λαός, µπαίνουµε στη Βουλή, αποκαλύπτουµε τα σκάνδαλα κι έρχεται αυτοµάτως το Προεδρείο της Βουλής και λέει, σας απαγορεύω να έρχεστε εδώ να
µιλάτε όταν έρχονται εκπρόσωποι ξένων κρατών. Σε λίγο µπορεί
να µας απαγορεύει να µιλάµε και σε αυτήν την Αίθουσα, όπως
εντελώς παράνοµα και αντισυνταγµατικά βγήκαν και είπαν, εσείς
δεν δικαιούστε Αντιπρόεδρο Βουλής, παρ’ όλο που ήσασταν πέµπτο κόµµα, τώρα είστε τρίτο, αλλά είστε όλοι στη φυλακή.
Παρ’ όλα αυτά όλα τα ξένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης βρίσκονται εδώ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Τώρα προηγουµένως ήταν το µεγαλύτερο Ρωσικό Δίκτυο το «RUSSIA TODAY» και
µας πήρε µία συνέντευξη µίας ώρας περίπου, διότι έχει φρίξει ο
διεθνής Τύπος, έχει φρίξει όλος ο πολιτισµένος κόσµος µε την
κατάσταση Σουδάν που βιώνουµε αυτήν τη στιγµή ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού εδώ στην Ελλάδα, µε σαράντα βαθµούς
κελσίου να είναι κλειδωµένοι εδώ στα κελιά τους ο Αρχηγός και
οι Βουλευτές µας!
Ο λαός µας ψηφίζει και µας στερείτε το δικαίωµα της ψήφου,
µας στερείτε το δικαίωµα να εκπροσωπούµε τον ελληνικό λαό
εδώ µέσα. Κάποιοι θα προφυλακιστούµε στο προσεχές διάστηµα. Είναι και άλλοι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής που ανακρίνονται, επειδή είναι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής και για
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κανέναν άλλο λόγο. Εγώ πέρασα αυτήν την ανάκριση προτού πέσουν τα τηλέφωνα. Αφέθηκα ελεύθερος και µετά έπεσαν τα τηλέφωνα. Κι έρχεται εδώ µέσα ο Υπουργός της Δικαιοσύνης και
σε δική µου ερώτηση λέει «πήρα τηλέφωνο την ώρα της ανακρίσεως». Αλλά αυτό δεν είναι παρέµβαση. Δηλαδή, το να σηκώσει
το τηλέφωνο και να πάρει τους ανακριτές εν ώρα ανακρίσεως
και να πει απλά σου λέω εγώ, «Υπουργός εδώ», δεν είναι παρέµβαση αυτό, δεν συνιστά παρέµβαση αυτό. Αυτό αν είχε γίνει σε
οποιαδήποτε πολιτισµένη χώρα, όχι σε «µπανανία», θα έπρεπε
να είχε πάει στη φυλακή ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Σήµερα, όµως, βλέπουµε µια δεύτερη, αµεσότερη προσπάθεια, ποδηγέτησης της δικαιοσύνης ούτως ώστε να είναι απολύτως εναρµονισµένη µε την παράνοµη και ξενόφερτη µνηµονιακή
εξουσία. Θα µοιράσουµε -λέει- λεφτά. Το Συµβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να µοιραστούν λεφτά στους δικαστές. Αποφάσισε και στους ενστόλους να µοιραστούν λεφτά. Γιατί δεν ήρθε
τροπολογία για τους ενστόλους; Αφού το Συµβούλιο της Επικρατείας είπε ότι πρέπει να πάρουν τα λεφτά οι δικαστές, γιατί να
µην τα πάρουν και οι ένστολοι; Είναι πολίτες β’ κατηγορίας;
Και θα ρωτήσει κάποιος πολύ σωστά: Και τι γίνεται µε τις καθαρίστριες; Δηλαδή είναι συνταγµατικό να πάρουν τα λεφτά οι
δικαστές, αλλά αντισυνταγµατικό να βρουν και πάλι τη δουλειά
τους οι καθαρίστριες, ενώ πρόκειται στην ουσία για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Άρα έχουµε πολίτες α’, β’, γ’, δ’, ε’ κατηγορίας και
βέβαια έχουµε και κάποιους Βουλευτές ενός κόµµατος που αντιδρά, οι οποίοι δεν έχουν τα δικαιώµατα που έχουν οι αλλοδαποί
βιαστές!
Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάντια. Αναφέρθηκαν προηγουµένως
κάποια ονόµατα. Οι καταγγελίες της κ. Γεωργαντά είναι βαρυσήµαντες καταγγελίες. Θα έπρεπε ήδη η συγκεκριµένη ανάκριση
να έχει ξεκινήσει ή µάλλον να έχει στείλει φυλακή πολιτικούς παράγοντες.
Γιατί τα χαλκευµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αυτά που µας
οδήγησαν στο µνηµόνιο και έχουµε επτά χιλιάδες νεκρούς. Στην
ουσία έχουµε έναν ακήρυχτο κοινωνικό πόλεµο µε εφτά χιλιάδες
νεκρούς αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν µιλάει ο Άρειος Πάγος.
Και µετά όταν πούµε εµείς ή όταν πουν κάποιοι άλλοι «κακοπροαίρετοι», κάποιοι «φασίστες», κάποιοι -δεν ξέρω, χαρακτηρίστε τους όπως θέλετε- ότι ελέγχεται ο Άρειος Πάγος µέσω της
Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, που τυχαίνει να είναι στο διπλανό χωριό µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, θα µας πουν ότι κάνουµε ευθεία επίθεση στο θεσµό.
Όχι, δεν κάναµε καµµία επίθεση στο θεσµό. Προσπαθούµε,
αγωνιζόµαστε, δίνουµε το αίµα µας για να αποκαθαρθούν οι θεσµοί, να λειτουργήσουν επιτέλους οι θεσµοί σε αυτήν τη χώρα.
Διότι δεν µπορεί να βγαίνει η Πρόεδρος Πρωτοδικών, η κ. Γεωργίτση, και να λέει ότι την απείλησε ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, γιατί του φάνηκαν πολλά τα λεφτά που θα πλήρωνε ο κ. Γεωργιάδης, πρώην Υπουργός της Κυβέρνησης Σαµαρά. Δεν µπορεί να καταγγέλλει εγγράφως αυτό το γεγονός και να εγκαλείται
σε πειθαρχικό.
Δεν µπορεί να κάνουν τη δουλειά τους οι εισαγγελείς διαφθοράς και να στέλνουν εγκαίρως το φάκελο για τις ποινικές ευθύνες Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου στη Βουλή – ή µάλλον όχι
στη Βουλή, γιατί διαµεσολαβεί η «παράγκα» και περνάνε πρώτα
από τον Αθανασίου και µέσα στην «παράγκα» του Αθανασίου
κάπου χάνονται οι φάκελοι µε τα στοιχεία για ποινικές ευθύνες
Υπουργών. Χάνονται οι φάκελοι και µετά από δύο µήνες το θυµάται ο Αθανασίου και έρχεται εδώ πέρα και αναιδώς µας λέει:
«Άνθρωπος είµαι. Δεν το πρόσεξα. Ήταν πολλοί οι φάκελοι».
Αυτή είναι η ύστατη κατάντια, η ύστατη παρακµή. Εµείς θα την
καταγγέλλουµε όσο έχουµε λόγο. Γιατί αύριο µπορεί εγώ να
είµαι στη φυλακή. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Στους υπόλοιπους
Βουλευτές µας µπορεί να τους έχει στερηθεί ο λόγος, να µην
µπορούν να µιλάνε εντός ή εκτός αυτής της Αίθουσας. Τα έχουµε
δει όλα πλέον αλλά να ξέρετε ότι µέχρι το τέλος θα λέµε την αλήθεια.
Η φωνή της αλήθειας που εκφράζει σήµερα η Χρυσή Αυγή
είναι και η µεγάλη πολιτική µας δύναµη. Γιατί µπήκαµε σε µια
Βουλή σκανδάλων. Τα σκάνδαλα είναι αυτά που προανέφερα.
Εγώ µιλάω πάντα µε ντοκουµέντα.
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Όπως είπε ο Υπουργός Αθανασίου: «Το ξέχασα. Δεν το πρόσεξα». Είχε πολύ φόρτο εργασίας. Και πότε το θυµήθηκε; Την
ηµέρα που ο Σαµαράς έκλεισε τη Βουλή. Θυµήθηκε να φέρει το
φάκελο για τις ποινικές ευθύνες Βενιζέλου την ηµέρα που πραξικοµατικά ο Σαµαράς έκλεισε τη Βουλή και αυτοµάτως, µέσω
του σκανδαλώδους νόµου περί ευθύνης Υπουργών, παρεγράφη
και αυτό το έγκληµα.
Θα έρθει, όµως, µια µέρα που όλα αυτά τα νοµοθετήµατα θα
πάνε στον πολιτικό κάλαθο των αχρήστων και θα υπάρχει πραγµατική δικαιοσύνη, πραγµατική αξιοκρατία σε αυτήν τη χώρα.
Εµείς λέµε «όχι» σε όλα, και στο νοµοσχέδιο και στις τροπολογίες. Θα µπορούσα να µιλάω πολλές ώρες. Για παράδειγµα
για την τροπολογία αυτή που ήρθε, η οποία φαινοµενικά ακούγεται σωστή. Ναι, όσοι είναι ανασφάλιστοι να µην πληρώνουν
στα νοσοκοµεία. Συµφωνούµε απόλυτα.
Ποιοι είναι, όµως, αυτοί οι ανασφάλιστοι; Διότι µόλις εφαρµοστεί αυτή η τροπολογία –και το λέµε επειδή κι εµείς σε δηµόσια
νοσοκοµεία πηγαίνουµε όταν έχουµε πρόβληµα, δεν πηγαίνουµε
σε µεγάλα ιατρικά κέντρα, γιατί δεν έχουµε λεφτά- εκεί, λοιπόν,
θα γίνει πόλεµος.
Γιατί ήδη οι Ροµά, οι Πακιστανοί, οι λαθροµετανάστες είναι
αυτοί που έχουν πετάξει στην άκρη τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούµενο που πηγαίνει στα δηµόσια νοσοκοµεία. Και
µόλις εφαρµοστεί κάτι τέτοιο, θα γίνει δέκα φορές χειρότερο το
πρόβληµα.
Να ξεχωριστεί, λοιπόν, ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης,
που έµεινε άνεργος –βεβαίως- και γι’ αυτό είναι ανασφάλιστος
και να νοσηλεύεται δωρεάν. Αυτό είναι απαίτηση. Αλλά να εξαιρεθούν από αυτήν την κατάσταση όλοι αυτοί που έχουν εισβάλει
παράνοµα σε αυτήν τη χώρα, που σύµφωνα µε οµολογία του
πρώην Υπουργού Υγείας της Νέας Δηµοκρατίας –το είχε πει σε
τηλεοπτικό σταθµό- δεν «πληρώνουν «µία». Για τους λαθροµετανάστες πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε στο νοσοκοµείο και
νοσηλεύονται δωρεάν.
Θα επαναλάβω, λοιπόν, ότι καταπατώνται σε βαθµό τροµερό
και πρωτοφανή για ευρωπαϊκή χώρα τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Το κάνετε επίτηδες, γιατί νοµίζετε ότι έτσι θα σπάσετε τους
πολιτικούς σας αντιπάλους. Η Χρυσή Αυγή, όµως, είναι εδώ.
Ακόµα κι αν υποστούµε τα πάνδεινα, δεν πρόκειται να υποσταλεί
η σηµαία της εθνικής αντίστασης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Φούντα, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λιγοστοί κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω πρώτα
προσωπικά, γιατί ίσως να µην έχετε αντιληφθεί το πώς είναι το
να µιλάς πάντα µετά από τους ειδικούς αγορητές της Χρυσής
Αυγής.
Είπε ο Κοινοβουλευτικός τους Εκπρόσωπος τώρα ότι «τα
έχουµε δει όλα». Καλεί η Χρυσή Αυγή να λειτουργήσουν οι θεσµοί σε αυτήν τη χώρα. Έχουµε φτάσει σε αυτό το σηµείο!
Αυτό, κύριε Σταϊκούρα, έχει να κάνει και –δεν λέω ότι είναι
αυτός µόνο ο λόγος- µε την ανεπάρκεια των χειρισµών της Κυβέρνησης. Αν θέλουµε όλοι να είµαστε σοβαροί και µε αυτό που
κάνουµε και υπεύθυνοι απέναντι στην κοινωνία, πρέπει να αρχίσουµε να συνεννοούµαστε για την πάταξη ενός φαινοµένου, το
οποίο έχουν καταδικάσει ακόµα και τα ακροδεξιά κινήµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν αναγνωρίζεται η Χρυσή Αυγή στην Ευρώπη. Κι εµείς εδώ
καθόµαστε και προσπαθούµε µε συγκεκριµένους χειρισµούς κι
όχι µε πολιτικές και όχι µε πραγµατική και ουσιαστική κοινωνική
απεύθυνση προς τον κόσµο να χειριστούµε καταστάσεις. Δεν
βγαίνει έτσι. Εκφράζω την εντελώς προσωπική µου άποψη.
Μιλήσατε για ευελιξία. Αυτοµάτως το µυαλό µου πήγε στις δηλώσεις της κ. Μέρκελ, η οποία µιλώντας για την ευελιξία του συµφώνου σταθερότητας είπε ότι αφορά την παροχή εξαιρετικών
συνθηκών, πια, για την προώθηση της ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Πρώτη φορά η κ. Μέρκελ κάνει µια δήλωση σαν αυτή. Για µας
αυτό είναι ένα θετικό προµήνυµα για την αλλαγή της κυρίαρχης

323

πολιτικής, για την άρση αυτής της τροµακτικής λιτότητας που
επί τόσα χρόνια έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Το ερώτηµα,
όµως, είναι ένα: Εµείς αυτήν τη φορά θα το αξιοποιήσουµε; Αυτό
ως όπλο θα το πάρουµε στα χέρια µας; Θα πιέσετε ως Κυβέρνηση πραγµατικά;
Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι µια αναπόφευκτη πια υπαγόρευση, λόγω των αδιεξόδων που έχει φτάσει όλος ο ευρωπαϊκός
Νότος. Έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο που µιλάµε για ευρωεκλογές, οι οποίες ήταν παταγώδεις για τη συγκεκριµένη ευρωπαϊκή
οικονοµική πολιτική.
Σε αυτές, λοιπόν, τις νέες συνθήκες πως θα απαντήσει η Κυβέρνηση; Ξαναλέω: χρειάζεται ουσιαστική, πραγµατική αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας που δίνεται τώρα, όχι όπως ας πούµε
την παραδοχή του λάθους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Πρέπει να απαιτήσουµε τώρα να ανοίξει η συζήτηση για το
χρέος και να διεκδικήσουµε πράγµατα. Διότι, χωρίς διεκδικήσεις,
κύριε Υπουργέ, δεν πάµε πουθενά.
Ψηφίστηκε χθες –και δυστυχώς ήρθε στο Τµήµα µε µια απαράδεκτη διαδικασία κατεπείγοντος- το νοµοσχέδιο για το χωροταξικό. Η µοναδική –κατά τη γνώµη µου- πολύ µεγάλη ουσιαστική
µεταρρύθµιση που είχε µέσα αυτό το νοµοσχέδιο ήταν ουσιαστικά η σύνδεση έξι χιλιάδων κωδικών που αφορούσαν περιουσία
–ας πούµε- του κράτους, είτε ακίνητη είτε κινητή, µε το Κτηµατολόγιο και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Άρα, τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργείου Οικονοµικών και του
Υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι πλέον συνδεδεµένα ηλεκτρονικά. Επιτέλους, ζητήσαµε και χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να υπάρξει ένα
χρονοδιάγραµµα για αυτό.
Και, κύριε Υπουργέ, είµαστε έτοιµοι να πατάξουµε επιτέλους
τη φοροδιαφυγή; Διότι, η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι η
απάντηση στα ερωτήµατα και στις αγωνίες του ελληνικού λαού.
Δεν θα αναγκαζόµαστε να παίρνουµε αυτά τα µέτρα –που αναγκάζεστε να τα πάρετε µε αυτόν τον τρόπο, πια- αν δεν διορθωθούν αυτά τα λάθη. Πλέον, όλα αυτά πρέπει να γίνουν άµεσα.
Δεν υπάρχουν πια περιθώρια και δικαιολογίες.
Σε αντίθεση µε τον µεταρρυθµιστικό οίστρο που επικαλείστε
εσείς, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πλέον µιλάει και επίσηµα
για µεταρρυθµιστική κόπωση της Κυβέρνησης.
Έτσι ίσως κάποιες ενδεχόµενες πραγµατικές µεταρρυθµίσεις
να έρχονται εδώ στο Τµήµα ουσιαστικά µε τη µορφή µνηµονίου.
Αυτό το πράγµα πρέπει να αλλάξει. Επιτέλους πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες. Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση αυτή –το
ίδιο πρόβληµα είχαµε και ως δικοµµατική- απλά διεκπεραιώνει
πράγµατα. Αυτό δεν µπορεί να το αρνηθεί κανένας.
Από όλες τις πλευρές της Ευρώπης που έχουν το ίδιο πρόβληµα κρίσης, οικονοµικής για εµάς, και κρίσης αξιών έρχεται το
ίδιο µήνυµα. Λένε κάνε το όπως ο Ρέντσι. Στην Ιταλία έχει δηµιουργηθεί µια νέα κατάσταση πραγµάτων γιατί προσπαθούν µε
σοβαρότητα να ανατρέψουν µια κατάσταση. Δεν σηκώνουν τα
χέρια ψηλά και λένε «Αυτό είναι. Αυτό έχουµε. Είναι µονόδροµος
αυτό που γίνεται και προχωράµε µε βάση τις επιταγές». Πραγµατικά διεκδικούν.
Διάβαζα προχθές ότι ο Ρέντσι συνέδεσε όλες τις µηχανές απόδοσης αποδείξεων και όλα τα καταστήµατα αυτοµάτως συνδέονται µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Ποια πάταξη της φοροδιαφυγής θα κάνουµε, αν δεν έχουµε την ικανότητα να ενισχύσουµε
το φοροεισπρακτικό µηχανισµό;
Το «σέρπικο», που φωνάζαµε και όσο ήµασταν στην τρικοµµατική, είναι το σύστηµα που µπήκε στα υπόγεια του Υπουργείου
Οικονοµικών για να µπορέσουν όλες οι υπηρεσίες του δηµοσίου
και όλα τα Υπουργεία να συνδέονται και να µην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και ουσιαστικά κρυψίµατα κάτω από το χαλί όλων
των περιουσιακών στοιχείων, των καταθέσεων κ.λπ.. Όλα αυτά
γιατί δεν τα κάνουµε; Είναι τόσο δύσκολο πια;
Η προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια αίσθηση αυτής της επίπλαστης ευµάρειας είχε ξεκινήσει ήδη προεκλογικά. Η αλληλουχία
των γεγονότων, όµως, και κυρίως η πραγµατικότητα, δυστυχώς,
δεν µας κάνει να είµαστε αισιόδοξοι. Περάσαµε εσπευσµένα ουσιαστικά σε ένα θερινό Τµήµα, που και πάλι έρχονται πολλά νο-
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µοθετήµατα µε την επιταγή της Τρόικας, επειδή ουσιαστικά η
επόµενη δόση και το επόµενο Eurogroup στις 7 Ιουλίου επιβάλλουν να έχουµε κάνει κάποια πράγµατα. Ώς πότε θα προχωρούµε έτσι. Πόσα χρόνια πια θα λειτουργεί το Κοινοβούλιο έτσι;
Αλλάζοντας θέµα, από το Βήµα αυτό θα ήθελα να ευχηθώ
καλή επιτυχία στη νέα Γενική Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Ελπίζω αυτήν τη φορά το πόστο να µακροηµερεύσει. Η θέση της
για εµάς είναι απολύτως κοµβική και δεν θα έπρεπε, κύριε
Υπουργέ, να παίζονται πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του Ειδικού
Γραµµατέα και του Γενικού Γραµµατέα, ειδικά αυτής της θέσης,
της τόσο στρατηγικού χαρακτήρα θέσης. Για κάποιο λόγο, που
ελπίζω να το θυµηθείτε κάποια στιγµή, θεσµοθετήθηκε η ανεξάρτητη θητεία αυτής της θέσης από την εκάστοτε κυβέρνηση και
ήδη αυτό καταστρατηγήθηκε, όπως ξέρουµε όλοι, µε τον πλέον
άκοµψο τρόπο.
Θα περιµέναµε πάντως µια επίσηµη εξήγηση για αυτήν την
ακατανόητη απόφαση, η οποία δεν δόθηκε ποτέ. Το πρακτορείο
«BLUMBERG», πάντως, µε πρόσφατο δηµοσίευµά του καταγγέλλει ότι ο κ. Θεοχάρης αποµακρύνθηκε από τη θέση του γιατί προσπάθησε να ελέγξει τις φορολογικές υποθέσεις τριακοσίων προσώπων υψηλής εισοδηµατικής στάθµης. Έχει δοθεί απάντηση
σε αυτό; Θα θέλαµε την επίσηµη τοποθέτηση του Υπουργείου
Οικονοµικών για το ζήτηµα σήµερα, αν έχετε την καλοσύνη.
Πάντως η νέα Γενική Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων έχει πολύ
δύσκολο έργο µπροστά της, καθώς πληροφορούµαστε ότι από
το σύνολο των πέντε εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων φορολογικών δηλώσεων δεν έχουν υποβληθεί τριάµισι εκατοµµύρια,
µε ορατό πλέον τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί µε το καληµέρα µια
τεράστια τρύπα στα έσοδα.
Δεν είναι άρνηση ή κωλυσιεργία, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, αλλά πραγµατική αδυναµία, θεωρούµε εµείς, πληρωµής
των φόρων εκ µέρους των πολιτών. Η φοροδοτική ικανότητα του
πληθυσµού έχει προ πολλού εξαντληθεί. Αυτό πρέπει να το
έχουµε όλοι στο πίσω µέρος του µυαλού µας, για να καταλαβαίνουµε ότι δεν γίνεται πλέον µε µια φορολογική –φοροµπηχτική
την λένε άλλοι- πολιτική να προχωρήσουµε. Αυτό το πράγµα πρέπει να σταµατήσει.
Ελπίζουµε ο νέος Υπουργός Οικονοµικών να µην θεωρεί ότι οι
Έλληνες δεν υπερφορολογούνται αρκετά, όπως θεωρούσε ο
προηγούµενος, αλλά ότι έχουν φτάσει στα όρια τους και ότι πρέπει να γίνουν πράγµατα, ώστε οι πολλοί που µένουν στο απυρόβλητο επιτέλους να πληρώσουν και οι λίγοι να προσπαθήσουν
να δουν αυτό το όραµα της ανάπτυξης και της πραγµατικής απόδοσης, αντίστοιχης της φοροδοτικής τους ικανότητας, να έρχεται στο προσκήνιο.
Εµείς αυτήν την οικονοµική «αιµορραγία» των νοικοκυριών δεν
µπορούµε να την ονοµάσουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Σαφώς,
το αναγνωρίζουµε, παλέψαµε γι’ αυτό, αλλά πρέπει µε άλλους
όρους πλέον να λειτουργούν.
Αλγεινή εντύπωση –θα µου επιτρέψετε να το πω έτσι- επιπλέον
προκαλεί και η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου, που καλούσε τους πολίτες –άκουσον, άκουσον!- να καταθέσουν φορολογικές δηλώσεις, λέει, µε το επιχείρηµα ότι οποιαδήποτε
καθυστέρηση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα
προκαλέσει προβλήµατα στη νέα εκκαθάριση του κοινωνικού µερίσµατος µε τα στοιχεία που έχουν για το 2003, όπως και στη χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος.
Εµένα σαν εκβιασµός µού ακούγεται αυτό, κύριε Υπουργέ. Αν
είναι κάτι άλλο, ας µου το πείτε. Είναι απαράδεκτο να επιχειρείται
τέτοιου είδους κοινωνικός αυτοµατισµός. Είµαι σίγουρη προσωπικά ότι οι πολίτες ούτε θέλουν να µην είναι συνεπείς, ούτε θέλουν να παίζουµε εµείς παιχνίδια µε την αξιοπρέπειά τους. Είναι
πολίτες που δεν µπορούν πια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τουλάχιστον γι’ αυτούς καλό θα ήταν να βγάζουµε
άλλες ανακοινώσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Η έτερη πρόκληση, βέβαια, είναι οι δικαστικές αποφάσεις για
την επαναφορά µισθών που είναι πλέον συντριπτικές. Μετά τους
στρατιωτικούς αίρονται και οι µειώσεις και των δικαστικών και οι
πληροφορίες µιλάνε και για νέες ανάλογες δικαστικές αποφά-
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σεις. Το ρήγµα έτσι στα δηµοσιονοµικά ανοίγει επικίνδυνα και
καταδεικνύει µε εκκωφαντικό πλέον τρόπο τα λάθη κατά την
εφαρµογή µιας οριζόντιας δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Γι’ ακόµη µία φορά η χώρα µας πηγαίνει στο Eurogroup στις 7
Ιουλίου κυριολεκτικά µε την ψυχή στο στόµα, αφού έρχονται
στην επιφάνεια όλα τα λάθη του σχεδιασµού και η προεκλογική
αγωνία των κοµµάτων της Συµπολίτευσης.
Ας µην πω όλα αυτά τα «πρέπει» και τα «θα», που εµείς, τουλάχιστον, θα προσπαθήσουµε να φέρουµε και να συνεχίσουµε
να αναδεικνύουµε µε κάθε τρόπο. Ο κόσµος εκεί έξω έχει κουραστεί.
Ελπίζω µόνο πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, να αρχίστε να µας
ακούτε, έστω τώρα, έστω εκτός της τρικοµµατικής Κυβέρνησης,
για τον κοινωνικό και τον ανθρώπινο χαρακτήρα που θα πρέπει
να έχει οποιαδήποτε είδους δηµοσιονοµική προσαρµογή, γιατί
πίσω από τους αριθµούς κρύβονται κάθε φορά άνθρωποι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ήταν πιο ενδιαφέρον και πιο χρήσιµο από µια άποψη αν η συζήτηση γι’ αυτό το θέµα, δηλαδή της
ευρωπαϊκής οικονοµικής νέας, όπως λένε, διακυβέρνησης, αρχές
διαχείρισης εποπτείας κ.λπ. γινόταν πριν από τις ευρωεκλογές
και αν η Κυβέρνηση –µπορούσε να το κάνει- έφερνε αυτό τα νοµοσχέδιο πριν τις ευρωεκλογές.
Θέλω να υπενθυµίσω ότι αυτό το θέµα το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας το έφερε από τις αρχές του 2012 και όλοι έκαναν τον «ψόφιο κοριό», και η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση
και ο ΣΥΡΙΖΑ, που άχνα δεν έβγαζε για τη νέα οικονοµική διακυβέρνηση.
Επίσης, προσπαθήσαµε προεκλογικά να ανοίξουµε αυτό το
θέµα και στις συζητήσεις τις τηλεοπτικές, αλλά και πάλι έκαναν
τον «ψόφιο κοριό» όλα τα υπόλοιπα κόµµατα.
Λέω ότι αν ερχόταν προεκλογικά, όχι ότι θα άλλαζαν ριζικά τα
πράγµατα, αλλά τουλάχιστον εδώ στην Αίθουσα θα γινόταν συζήτηση και αν ο ελληνικός λαός και όσοι έχουν την αντοχή ή θέλουν θα παρακολουθούσαν και θα έµπαινε και κάθε κατεργάρης
στον πάγκο του για τα θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κρίθηκαν, όπως κρίθηκαν, στις ευρωεκλογές.
Και όσον αφορά την Κυβέρνηση, που λέει ότι βγαίνουµε από
το µνηµόνιο το 2014, άρα βγαίνουµε και από το τούνελ, θα αποδεικνυόταν ότι όχι µόνο δεν βγαίνουµε από το µνηµόνιο αλλά
µπαίνουµε σε ένα µνηµόνιο διαρκείας, που καθορίζεται από την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση. Για τα άλλα κόµµατα του ονοµαζόµενου αντιµνηµονιακού τόξου θα αποδεικνυόταν ότι κρύβουν την αλήθεια, καλλιεργούν αυταπάτες πως µπορείς µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε αυτήν την πολιτική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και µε αυτόν τον χαρακτήρα να ακολουθήσεις διαφορετική πολιτική και να σκίσεις µνηµόνια και όλα τα υπόλοιπα.
Θα µπορούσε, λοιπόν, να αντιληφθεί ο λαός καλύτερα και αυτούς που του καλλιεργούν ακόµα και τώρα την αυταπάτη.
Ακούω πράγµατα εδώ µέσα που είναι για να ανεβαίνει κανείς
στα κεραµίδια, όπως τα θέµατα της εθνικής ανεξαρτησίας, της
υποτέλειας και µια σειρά άλλα πράγµατα, λες και δεν γνωρίζουν
όλοι ότι έχουν εκχωρηθεί συνειδητά από την ένταξη της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και
άλλες στη συνέχεια συνθήκες τµήµατα της κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία τα ψήφισαν κάποιοι όχι µόνο µε ένα,
αλλά και µε δύο χέρια και σήµερα εµφανίζονται έκπληκτοι για το
ότι µας καταργούν την αυτοτέλεια των Κοινοβουλίων.
Σοβαρολογείτε; Μα, εσείς δεν τα ψηφίσατε όλα αυτά; Δεν τα
δεχθήκατε όλα αυτά τα χρόνια; Και µάλιστα ορισµένοι επέµεναν
ότι πρέπει να βαθύνει η πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Δεν το είχατε σηµαία, κύριε Τσακαλώτο, τα προηγούµενα χρόνια; Τι περιµένατε δηλαδή από αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από την εµβάθυνση της πολιτικής ενοποίησης; Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου; Μήπως είναι των λαών; Μήπως
ήταν ποτέ των λαών αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν είναι ένωση
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καπιταλιστικών κρατών; Τι θα ακούσεις δηλαδή από στόµατος
κοράκου; Κελάηδηµα αηδονιού; Όχι, βέβαια. Θα ακούσεις αυτήν
την πολιτική τη στυγνή, την κυνική της δικτατορίας του κεφαλαίου, που µπορεί να είναι πιο ευέλικτη σε περίοδο ανάπτυξης
και που γίνεται πιο σκληρή, πιο κυνική σε περιόδους κρίσης και
όξυνσης των διεθνών ανταγωνισµών και αλλαγής του διεθνούς
τοπίου συνολικά.
Και σήµερα έρχεστε έκπληκτοι εδώ πέρα και βάζετε ερωτηµατικά για το πού κατάντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και ήταν κάτι
άλλο, λες και ήταν ένωση των λαών, των εργαζοµένων και όλα
τα υπόλοιπα.
Μάλιστα, απορείτε και για αυτούς τους µηχανισµούς ελέγχου.
Ακούσαµε εδώ από πολλούς, ιδιαίτερα από την Αντιπολίτευση –
µεγάλη και µικρότερη- να µιλούν για κατάλυση δηµοκρατίας
κ.λπ.. Τι είναι αυτοί οι µηχανισµοί ελέγχου που θεσµοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί τους θεσµοθετεί; Επειδή δεν µπορεί
αταξικά να αντιµετωπίσει αυτά τα θέµατα, τα θεσµοθετεί µε
στόχο να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και τα συµφέροντα
του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, την απρόσκοπτη χρηµατοδότησή
του, να µην κινδυνεύει δηλαδή η χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών οµίλων και του µεγάλου κεφαλαίου, µε αυτήν την πολιτική τη σφιχτή. Εσείς, βέβαια, προτείνετε να είναι πιο χαλαρή,
αλλά ίδια είναι η βάση. Αυτό ακριβώς θέλει.
Και τα περί «νοικοκυρέµατος» που ισχυρίζεται η Νέα Δηµοκρατία και το κυβερνητικό τόξο να τα προσδιορίσουµε. Τι σηµαίνει
«νοικοκύρεµα» δηλαδή µε αυτά τα µέτρα; Σηµαίνει ότι ο λαός θα
πεινάει και το κεφάλαιο θα κερδίζει όλο και περισσότερο. Αυτό
«νοικοκυρεύει» η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προσπαθεί να διασφαλίσει.
Μη µας λέτε τώρα πάλι –µην ξαναγυρίζουµε στη συζήτηση που
έγινε εδώ πριν πέντε χρόνια- για την κρίση του χρέους, ότι
έχουµε κρίση του χρέους. Αυτό είναι ανιστόρητο. Σοβαρός αναλυτής –δεν λέω επιστήµονας- δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει ότι
έχουµε την κλασική κρίση του καπιταλισµού που εκδηλώνεται σε
αυτές τις συνθήκες. Ποια κρίση χρέους; Όλες οι καπιταλιστικές
χώρες που έχουν κρίση είναι από το χρέος;
Μια και µιλάµε για το χρέος, µην προκαλείτε πια το λαό µε το
χρέος! Φθάνει! Μπορεί να έχει σκύψει προσωρινά, µπορεί να αντιλαµβάνεται τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά µην του χρεώνετε και το χρέος! Μην του το χρεώνετε!
Γιατί δηµιουργήθηκε το χρέος στην Ελλάδα; Δηµιουργήθηκε,
πρώτον, από τη σκανδαλώδη ενίσχυση χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών οµίλων -εδώ έβγαλαν δισεκατοµµύρια δισεκατοµµυρίων και δεν έβαλαν τίποτα όλα τα προηγούµενα χρόνια, γι’
αυτό δανειζόσασταν- δεύτερον, από τις στρατιωτικές δαπάνες
και τις µίζες -αλλά δεν είναι το κύριο αυτό- και τρίτον, από τους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Από εκεί δεν δηµιουργήθηκε το χρέος;
Τώρα αν δώσατε και επιλεκτικά ή υποχρεωθήκατε να δώσετε σε
ορισµένες κοινωνικές οµάδες και κάτι, δεν ήταν αυτό το κύριο.
«Σιγά µη στάξει η ουρά του γαϊδάρου»! Από εκεί δηµιουργήθηκε
το χρέος όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Αλήθεια, για το χρέος φταίνε οι εργαζόµενοι µε τα 1.000, τα
700, τα 500 ευρώ που έπαιρναν τα προηγούµενα χρόνια; Αυτοί
κατανάλωναν περισσότερα από όσα παρήγαγαν ή τα «τρωκτικά»
του πλούτου, αυτοί που σε ένα βράδυ χαλάνε 4 και 5 εκατοµµύρια, έχουν αµύθητες περιουσίες και εκµεταλλεύονται όλο το λαό;
Θα βγάλετε και κατηγορούµενο τον κόσµο µε αυτή τη θεωρία
του χρέους και λέτε «όχι λαϊκισµός»; Τι είναι λαϊκισµός; Να έχει
στοιχειώδη περίθαλψη ο εργαζόµενος; Να έχει στοιχειώδη υγεία
και να µπορεί να ανταποκρίνεται, που τώρα του τα πήρατε όλα
πίσω; Να έχει ένα µεροκάµατο, που ουσιαστικά πείνας είναι σε
σχέση µε αυτά που παράγει; Αυτοί είναι οι λαϊκισµοί; Λέτε, λοιπόν, να µην ξαναγυρίσουµε σε αυτούς τους λαϊκισµούς; Τι του
λέτε στην πράξη, δηλαδή; Του λέτε: «Ξεχάστε αυτά που ξέρατε.
Στην ανεργία, στην πείνα, στα 300 ευρώ, στα 400 ευρώ, άντε να
πάρετε και µερικά ψίχουλα». Και εκεί γίνεται καυγάς, για αυτά τα
ψίχουλα.
Άρα, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια αυτοί που ευνοήθηκαν και το
χρέος δηµιουργήθηκε για αυτούς είναι οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, τα µονοπώλια, το κεφάλαιο ή όπως αλλιώς θέλετε
πείτε το. Αυτοί εξυπηρετήθηκαν. Φυσικά, καλείται τώρα ο λαός

325

να ξαναπληρώσει σε άθλιες συνθήκες, τι; Την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία, σύµφωνα µε το κόµµα της Αντιπολίτευσης, µπορεί να υπάρξει και µε ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά µε τα
µονοπώλια να έχουν την εξουσία και να κερδίζουν.
Δεύτερον, τι λέει η Κυβέρνηση; Ταξικά σκέφτεται και δεν το
λέει για να εξυπηρετήσει άλλα πράγµατα, όπως λέγεται. Είναι
επιφανειακή η κριτική. Λέει ότι αυτοί οι κανόνες θα φέρουν ανάπτυξη, σταθερότητα και θα αποφευχθεί µια νέα κρίση.
Κατ’ αρχάς, αυτό να το σβήσετε, ότι θα αποφευχθεί νέα κρίση,
διότι θα γίνετε ρεζίλι. Ο καπιταλισµός και οι κρίσεις του είναι ένα
πράγµα, είναι σύµφυτες µε το ίδιο το σύστηµα. Ως προς τα υπόλοιπα που λέτε περί ανάπτυξης και σταθερότητας, τι ακριβώς εννοείτε; Φυσικά, κάποια ανάπτυξη προσωρινή µπορεί να υπάρξει,
που θα γίνει σε σωρούς ερειπίων, θα αποφέρει µεγάλα κέρδη και
θα προετοιµάσει την επόµενη µεγάλη κρίση, που την προβλέπουν όχι µόνο οι κοµµουνιστές, αλλά και όλοι οι σοβαροί αναλυτές.
Όταν λέτε σταθερότητα, τι εννοείτε; Ότι µε αυτό το βρόγχο
που βάζετε, τη δαµόκλειο σπάθη -τη βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του κεφαλαίου και την υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις- τη σταθερότητα, εννοείτε να σταµατήσει ο κόσµος να διεκδικεί το οτιδήποτε: «Μη ζητάτε τίποτα.
Πρέπει να σταθεροποιήσουµε την οικονοµία για να µπορούν να
αυξηθούν τα κέρδη και σε τελευταία ανάλυση, µπορεί να σας δώσουµε και κάποια ψίχουλα».
Τι λέει η Αντιπολίτευση; Τόσο καιρό τσιµουδιά για όλα αυτά.
Όταν γινόταν η µεγάλη αντιπαράθεση σε αυτήν την Αίθουσα -και
ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει- για το θέµα µνηµονίουτρόικας-Ευρωπαϊκής Ένωσης-πειραµατόζωα-αποικία κ.λπ. -τέτοια ακούγαµε εδώ- τι έλεγε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας;
Είναι ώρα να γίνει και ένας λογαριασµός και να σκεφθεί και ο καθένας. Τι λέγαµε εµείς, λοιπόν; Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, πέραν του ότι έλεγε ότι είναι καπιταλιστική η κρίση, έλεγε
ότι τα µέτρα του µνηµονίου έρχονται µε µορφή τυφώνα, απότοµα, γρήγορα, όλα συγκεντρωµένα, αλλά και ότι είναι µέτρα
που υπαγορεύει το κεφάλαιο για να βγει από την κρίση και ότι
είναι η επίσηµη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι µας απαντούσαν οι υπόλοιποι του ονοµαζόµενου «αντιµνηµονιακού µετώπου»; Ότι είναι η τρόικα, είναι πρωτοφανή, ότι δεν
γίνονται πουθενά, είναι πειραµατόζωο η Ελλάδα, µετατρέπεται
σε αποικία και όλα τα υπόλοιπα.
Εµείς επιµέναµε ότι ναι, είναι άγρια, πρέπει να αντιπαλέψουµε,
αλλά είναι πολιτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας κατηγορούσαν για αυτό και αθώωναν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι λέει, λοιπόν, ο κ. Τσακαλώτος τώρα; Διαβάζω από τα Πρακτικά: «Όταν εµείς λέµε ότι το µνηµόνιο είναι καθεστώς, αυτό εννοούµε, ότι µπορεί να είναι πιο ακραία τα πράγµατα στην Ελλάδα, να είναι πιο ακραίο το µνηµόνιο, αλλά ουσιαστικά οι προτεραιότητες του µνηµονίου είναι οι προτεραιότητες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτά, όταν τα λέγαµε όλο το προηγούµενο
διάστηµα, τι λέγατε εσείς; Λέγατε ότι είναι η ελληνική Κυβέρνηση
που φταίει, που τα κάνει όλα αυτά και ότι δεν είναι η πολιτική της
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να µπορέσει µε µια κλασική
καπιταλιστική συνταγή -άγρια, βέβαια και στις σηµερινές συνθήκες- να βγει από την κρίση.
Για να µην τα επαναλαµβάνω, χρειάζεται καταστροφή των παραγωγικών δυνάµεων, δηλαδή, ενός τµήµατος του κεφαλαίου
και κυρίως αποµείωση της εργατικής δύναµης και καταστροφή,
για να ξαναµπεί µπροστά η µηχανή. Αυτό ξεχάστηκε. Τώρα το
ανακαλύψατε ότι είναι πολιτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς εκτός από αυτά, λοιπόν, βάζαµε και το εξής ερώτηµα.
Όλο το προηγούµενο διάστηµα η συζήτηση ήταν να φύγει η
Τρόικα, να σταµατήσουν οι ξένοι, είµαστε υποταγµένοι, είµαστε
υποτελείς κ.λπ..
Δεν είναι ότι αυτά δεν έχουν βάση. Πραγµατικά, το να είναι εγκατεστηµένος εδώ ένας τροϊκανός και να σου ελέγχει την οικονοµία κάθε µέρα προκαλεί διάφορα συναισθήµατα. Αυτό το λέω
για όσους δεν γνωρίζουν τι σηµαίνει καπιταλισµός και τι καπισταλιστική ιµπεριαλιστική Ένωση. Γι’ αυτούς, ναι. Προκαλεί πραγ-
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µατικά τέτοια συναισθήµατα και τα αντιλαµβανόµαστε.
Για πείτε µας, λοιπόν, εσείς τώρα που θα φύγει η Τρόικα και
θα είναι µέσα ο ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης –µε τη δική
σας συναίνεση γιατί όλα αυτά τα έχετε συµφωνήσει όταν είπατε
«ναι» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ξέρατε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνατε πολιτική επιλογή- τι θα λέτε; Θα λέτε
«έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω χρόνο και από τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να ολοκληρώσουµε,
παρακαλώ. Σήµερα η µέρα είναι δύσκολη. Εσείς ξέρετε να χειρίζεστε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όλοι το ίδιο έκαναν. Μίλησαν είκοσι
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς είπατε ότι το
Κοµµουνιστικό Κόµµα είναι διαφορετικό. Πώς θα γίνει; Μόνο στα
λόγια;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συνεχίζω.
Ένα δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής: Όταν λέτε ότι θα σκίσουµε το µνηµόνιο, τι εννοείτε; Τι θα σκίσετε, δηλαδή; Αφού είναι
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Θα πας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα σου πει «Ποιο µνηµόνιο; Ορίστε, αυτή είναι η πολιτική µας». Εκεί δεν υπάρχει το «ολίγον έγκυος», δηλαδή ή υποτάσσεσαι ή φεύγεις. Θα σου πει «Αυτοί είναι οι κανόνες, τους
έχεις αποδεχθεί. Θες να είσαι στο ευρώ; Θες να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτό είναι όλο το πλαίσιο».
Εµείς λέµε «έξω». Γι’ αυτό λέµε ότι δεν νοείται φιλολαϊκή πολιτική µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µε τα µονοπώλια να κυριαρχούν στην οικονοµία. Εσείς τι θα κάνετε; Θα κάνετε ό,τι κάνατε µέχρι τώρα. Αφού τα δώσατε όλα! Δεν αφήσατε τίποτα να
διαπραγµατευτείτε και σαν Κυβέρνηση. Μέχρι και «ναι» στο
ΝΑΤΟ είπατε! Στα υπόλοιπα θα πείτε «αυτός είναι ο συσχετισµός
των δυνάµεων, δεν µπορούµε, περιµένετε να αλλάξει όλη η Ευρώπη». Δεν µιλάµε, δηλαδή, για τη Δευτέρα, αλλά για την όγδοη
Παρουσία.
Καταρρίπτονται, επίσης, όλα αυτά περί πειραµατόζωου, αποικίας, προτεκτοράτων, κ.λπ., γιατί όταν έχεις µία ενιαία πολιτική
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η πολιτική του κεφαλαίου, εφαρµόζεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά µε την ίδια
βάση.
Ποια είναι η διέξοδος, λοιπόν, όπως την αναφέρει ο εισηγητής
σας; Οι κρίσεις του καπιταλισµού –λένε- είναι ενδογενείς και επηρεάζουν το ίδιο σύστηµα, είτε είναι το χρηµατοπιστωτικό, είτε το
παραγωγικό κοµµάτι. Η κρίση πάντως είναι µία. Αυτό το γνωρίζετε καλά, φαντάζοµαι. Άρα, χρειαζόµαστε διακριτική ευχέρεια,
γιατί το καπιταλιστικό σύστηµα έχει συνεχώς κρίσεις και για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Εποµένως, πρέπει να έχεις την
πολιτική για να µπορείς να τις αντιµετωπίσεις. Όµως, αυτή η πολιτική χρειάζεται καινούργιες ιδέες.
Πώς το µεταφράζω αυτό εγώ ο αφελής; Το µεταφράζω λέγοντας ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισµού. Το θέµα είναι να τον σώσουµε και όχι να τον ανατρέψουµε. Για να τον σώσουµε, λέτε στη Νέα Δηµοκρατία και
στους υπόλοιπους ότι δεν έκαναν καλά µε τη σφιχτή δηµοσιονοµική πειθαρχία και όλα αυτά και ότι υπάρχει και η άλλη πολιτική,
το άλλο µοντέλο διαχείρισης.
Και για να ξεκαθαρίσουµε κι ορισµένες έννοιες, σας λέω ότι
δεν υπάρχει ανατροπή ούτε κοινωνικοποίηση ούτε οτιδήποτε.
Μάλιστα –κι αυτό είναι εκπληκτικό- διαφηµίζετε την αµερικανική πολιτική, την πολιτική του Οµπάµα. Ακόµα και η Αµερική –
λέει- στον τοµέα της νοµισµατικής Ένωσης έχει άλλη πολιτική,
πιο χαλαρή και όχι σαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι
σκληρή και σφιχτή και γι’ αυτό της δίνεται η δυνατότητα να κάνει
άλλη πολιτική.
Μα, ποια «άλλη πολιτική»; Στην Αµερική πεινάνε –και όχι µόνο
στα συσσίτια- πάνω από πενήντα εκατοµµύρια κόσµος. Υπάρχει
γενικότερη εξαθλίωση και, αν θέλετε, η αµερικανική οικονοµία
στηρίζεται και στη λογική των κανονιοφόρων πολλές φορές, δηλαδή στη στρατιωτική της ισχύ και στο πόσο χρέος έχει και όλα
τα υπόλοιπα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Δηλαδή, αυτό το µοντέλο διαχείρισης προτείνετε; Τι αποτελέσµατα θα έχει; Και τι λέτε και οι µεν και οι δε; Η µεν Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι µ’ αυτήν τη σκληρή δηµοσιονοµική
πολιτική θα διασφαλίζουµε την καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή
τα συµφέροντα του κεφαλαίου και εσείς λέτε «όχι µ’ αυτήν, αλλά
µε την άλλη». Έχει βάση η αντιπαράθεση; Βεβαίως κι έχει βάση.
Δεν είναι µόνο θεωρητική, αλλά εκφράζει και τα συµφέροντα, τα
οποία ανέλυσε πολύ καλά ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Εκφράζει τα συµφέροντα διαφορετικών τµηµάτων του κεφαλαίου. Εµπλέκονται και χώρες, κ.λπ..
Ποια είναι η ουσία, όµως και η διαφορά για το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας; Είτε µε τη µία µορφή, είτε µε την άλλη, ο εργαζόµενος δεν πρόκειται να ζήσει καλύτερα σε σχέση µ’ αυτά που
δικαιούται. Το πολύ-πολύ να πάρει κάποιες ανάσες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω άλλα δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Από πού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είπαµε ότι παίρνουµε και τη δευτερολογία. Δεκαοκτώ λεπτά µίλησαν όλοι. Τι θέλετε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Από πότε άλλαξε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και είµαστε και γνωστοί, κύριε Πρόεδρε και έχετε κάνει και στη Φθιώτιδα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Α, γι’ αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι δεν είναι, κύριε Σταϊκούρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε µε πόσους,
φίλε µου αγαπηµένε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, για να κλείσουµε αυτήν τη συζήτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κλείστε, όµως, κύριε
Παφίλη. Ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σας διακόψω. Όµως, καταλαβαίνετε όλοι ότι η µέρα σήµερα είναι δύσκολη και λόγω του
καύσωνα. Να µιλήσουµε, λοιπόν, όλοι αλλά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύµφωνοι. Θα είχα τελειώσει τώρα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εποµένως, ο καβγάς –ο οποίος δεν
συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσµια- ανάµεσα σε
Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση είναι για το µείγµα της διαχείρισης
του ίδιου του συστήµατος.
Εµείς λέµε ότι αυτό το σύστηµα, είτε µε τη µία είτε µε την
άλλη, έχει ξεπεραστεί ιστορικά, ανεξάρτητα εάν δεν έχουν αποφασίσει οι λαοί να το ανατρέψουν. Έχει σαπίσει και γυρίζει την
ανθρωπότητα στη βαρβαρότητα. Αυτή είναι η προσφορά του καπιταλισµού, είτε το παραδέχεται κανείς είτε όχι. Γυρίζει τον άνθρωπο πολλά χρόνια πίσω και δεν γιατρεύεται. Μάλιστα, κανείς
δεν µπορεί να νοσταλγεί παλαιότερες εποχές, όπου πάλι ο καπιταλισµός ήταν άδικος και βάρβαρος, αλλά κάτω από άλλες συνθήκες µπορούσε και έδινε, µε αποτέλεσµα ο εργαζόµενος να έχει
µια καλύτερη ζωή. Όµως, ποτέ δεν είχε αυτή που δικαιούνταν.
Γι’ αυτό και κανένας –κανένας!- δεν τάζει σήµερα και αυτό είναι
εκπληκτικό. Το 2014 κανένα κόµµα από τα αστικά ή τα σοσιαλδηµοκρατικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν λέει ότι µπορούµε να γυρίσουµε σ’ αυτά που είχαµε το 2000 ή το 2004. Και αυτό από µόνο
του δείχνει την εκρηκτική αντίθεση που υπάρχει στην κοινωνία.
Από τη µια έχουµε τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η κοινωνία
για να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες και από την άλλη έχουµε
ένα σύστηµα που πάει τον άνθρωπο πίσω και όχι µπροστά. Και
αυτό, κατά τη γνώµη µας, πρέπει να «σηµαδέψουν» οι εργαζόµενοι.
Είµαστε, λοιπόν, µπροστά σ’ αυτά που θα έρθουν και που έρχονται και µπροστά σ’ αυτά για τα οποία τι να πει κανείς; Λέει,
λοιπόν, ο κ. Λαφαζάνης ότι µ’ αυτό το νοµοσχέδιο στερείτε τη
δυνατότητα από την Κυβέρνηση να χαράσσει δηµοσιονοµική πολιτική. Συµφωνούµε. Όµως, ποιος τη στερεί; Δεν τη στερεί η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αφού η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπαγορεύει ακόµα και τις ανεξάρτητες αρχές;
Λέει, λοιπόν, και ο κ. Σαχινίδης το εξής: «Άρα, λοιπόν,…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εγώ το είπα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: «…η αντιπαράθεση θα γίνει σε πεδίο
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Ευρώπης». Ε, τότε να την πάµε και σε πεδίο ανθρωπότητας και
σε πεδίο πλανητών!
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι η αντιπαράθεση –χωρίς να υποτιµάται
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- θα γίνει σε εθνικό επίπεδο. Ο λαός
πρέπει να αποφασίσει -γιατί από κάπου θα αρχίσει να ξηλώνεται
η κάλτσα- να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει την
εξουσία στα χέρια του και να διαγράψει µονοµερώς το χρέος. Σε
διαφορετική περίπτωση, θα σέρνεται συνέχεια στο σύγχρονο
σκλαβοπάζαρο που λέγεται «Ευρωπαϊκή Ένωση» και «καπιταλισµός».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι πρωτολογίες και τώρα εισερχόµαστε στη διαδικασία των δευτερολογιών για όσους συναδέλφους
έχουν να συµπληρώνουν κάτι σ’ αυτά στα οποία τοποθετήθηκαν.
Διότι και ο χρόνος που διετέθη ήταν ικανός, αλλά υπάρχει και
παράκληση και προς τον Υπουργό, αλλά και προς τους συναδέλφους που θέλουν να µιλήσουν…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σαράντα λεπτά µίλησε ο κύριος
Υπουργός, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακολουθούσα και
το ξέρω, κύριε Τσακαλώτο.
Άρα, όσοι εκ των συναδέλφων πάρουν τον λόγο, θα ήθελα να
τους παρακαλέσω να τοποθετηθούν για σηµεία τα οποία δεν
έχουν ήδη τεθεί. Ξέρουν οι συνάδελφοι. Θα πουν αυτά που πρέπει να πουν. Όµως, σας παρακαλώ να είστε σύντοµοι.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να µιλήσετε εσείς τώρα ή στο τέλος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα µιλήσω στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, για λίγα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Τσακαλώτο, να
δώσουµε τον λόγο στην κ. Μακρή;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να φύγω. Θα
είµαι σύντοµη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Μακρή,
έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά, ώστε να µιλήσετε πέντε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ
σύντοµη. Ούτως ή άλλως, έχω τοποθετηθεί αναλυτικά επί του
νοµοσχεδίου. Ωστόσο, επειδή δεν προλάβαµε λόγω της διαδικασίας να µιλήσουµε για τις τροπολογίες, θα ήθελα η τοποθέτησή
µου να αφορά τις τροπολογίες.
Σχετικά λοιπόν µε την τροπολογία 1509/254, θα ήθελα να πω
και να παρατηρήσω ότι ο σκοπός της τροπολογίας είναι σε θετική κατεύθυνση. Αφορά τον ΕΟΠΥΥ και την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους. Οπότε, είµαστε
θετικοί και ψηφίζουµε αυτήν την τροπολογία. Βέβαια, θα ήθελα
να σηµειώσω ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι έρχεται τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο, ενώ υπήρχε νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας το οποίο αποσύρθηκε από το Τµήµα πριν από
λίγες µέρες.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 1500/250, συµφωνούµε
κατ’ αρχάς ότι τα ποσά τα οποία κατατίθενται σε λογαριασµούς
της Τραπέζης της Ελλάδας και προέρχονται από προϊόντα εγκληµατικών ενεργειών θα πρέπει να αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού. Ωστόσο, ο κύριος Υπουργός οφείλει να
προσδιορίσει µε ακρίβεια, αλλά και µε συνέπεια το πώς θα αξιοποιούνται αυτά τα έσοδα, από τη στιγµή που µε το νοµοσχέδιο
το οποίο συζητούµε σήµερα κουµάντο στον κρατικό προϋπολογισµό θα κάνει η τρόικα.
Αυτή η τροπολογία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπαµε, ότι
στην ουσία η κ. Μέρκελ και η τρόικα θα µπορούν να βάζουν το
χέρι κατευθείαν στις τσέπες του ελληνικού λαού. Οπότε την καταψηφίζουµε.
Όσον αφορά την τροπολογία 1499 για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Θεωρούµε ότι η τροπολογία κινείται προς
θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, το µόνο πρόβληµα το οποίο διακρίνουµε είναι ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων το έχετε
διαλύσει. Μας γεννάται, λοιπόν, το ερώτηµα για τον ακριβή σκοπό της τροπολογίας, καθώς δεν διευκολύνετε τη λειτουργία του
οργανισµού, αλλά µε αδιευκρίνιστη αιτία ρυθµίζετε κατόπιν εορτής το θέµα των Παρακαταθηκών. Γι’ αυτήν την τροπολογία απαι-
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τούµε να µας δώσετε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις.
Για την τροπολογία 1498/248: Είµαστε κάθετα αντίθετοι σ’
αυτήν την τροπολογία, καθώς θεωρούµε ότι ο ΟΔΔΗΧ, δηλαδή
ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους έχει αποδειχθεί
ακόµη ένα κύτταρο βολέµατος ηµετέρων κι ένα κύτταρο διαφθοράς, εµπνευσµένο, βέβαια, από τον κ. Σηµίτη, µε σκοπό την αδιαφάνεια όσον αφορά το δηµόσιο χρέος. Δεν ξέρουµε γενικά τι
φοβάστε και γιατί φοβάστε γενικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και του αφαιρείτε περαιτέρω αρµοδιότητες. Δεν ξέρουµε
γενικά τι θέλετε να κρύψετε, καθώς δεν µας απαντάτε σε πλήθος
ερωτηµάτων – αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων που έχουµε καταθέσει διαµέσου του κοινοβουλευτικού ελέγχου, µε τα οποία
απαιτούµε στοιχεία για τη δράση του συγκεκριµένου Οργανισµού, απαιτούµε να δοθούν απαντήσεις γιατί η ιστοσελίδα του
Οργανισµού αυτού είναι under construction, δηλαδή υπό κατασκευή ακόµα µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα οι Έλληνες πολίτες
να µην µπορούν να έχουν στοιχεία για το χρέος και για οικονοµικά θέµατα του κράτους.
Γι’ αυτούς τους λόγους µας γεννούνται εύλογες και βάσιµες
υπόνοιες ότι θέλετε -όπως είπα- να περάσετε κι άλλες αρµοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απαξιώνοντάς το.
Και θα κλείσω µε την τελευταία τροπολογία, την 1505/251:
Παρ’ όλο που οι αυξήσεις των µισθών των δικαστών θα επιφέρουν αυξήσεις στο µισθό των Βουλευτών, ως Ελληνίδα Βουλευτής είµαι έτοιµη να τις αποποιηθώ µόνο και µόνο γιατί αποτελούν
πραγµατική πρόκληση για την ελληνική κοινωνία σε έναν κόσµο
ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει από τη µνηµονιακή πολιτική
σας, σε έναν κόσµο ο οποίος είναι απλήρωτος, σε ανέργους, σε
όλη αυτήν την κοινωνία. Θα πρέπει να πούµε ότι το έργο της δικαιοσύνης ότι είναι αδιαµφισβήτητα πάρα πολύ σπουδαίο και
οφείλουµε να το αµείβουµε. Ωστόσο, θα πρέπει να είµαστε δίκαιοι και να επιδιώκουµε ένα κράτος δικαίου προς όλες τις κατηγορίες των πολιτών που θα λαµβάνουν δίκαιες αµοιβές
ανάλογα µε αυτά που προσφέρουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στην παράγραφο 2 για την ΕΑΒ -στην ίδια τροπολογία- έχουµε
να παρατηρήσουµε ότι δεν ωφελεί το δηµόσιο να προβαίνει σε
τέτοιες διευκολύνσεις, τη στιγµή που υποτασσόµενο –σας θυµίζω- στις επιταγές της τρόικας έχει σπάσει την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία σε καλή και σε κακή. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
είχαµε ζητήσει επανειληµµένως, πριν από ένα χρόνο, να γίνει
αυτή η συγκεκριµένη διευκόλυνση προκειµένου η ΕΑΒ να µπορεί
να συνεχίσει το έργο της. Δεν το είχατε δεχθεί. Έρχεστε, όµως,
κατόπιν εορτής και εφόσον προτίθεστε να πουλήσετε σε ιδιώτες
την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία και προβαίνετε σε τέτοιες
διευκολύνσεις.
Όσον αφορά την παράγραφο 3, βλέπουµε βασικά µια καταπληκτική προσπάθεια την οποία κάνετε για να µειώσετε τα προσόντα που απαιτούνται για τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου, προκειµένου προφανώς να πετύχετε το διορισµό ενός
ακόµη παιδιού του κοµµατικού σωλήνα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θέλω να κάνω κάποια σχόλια για
πράγµατα που έχουν ειπωθεί.
Θέλω να πω ότι από πλευράς της Κυβέρνησης νοµίζω ήταν
από τις χειρότερες εµφανίσεις από τότε που είµαι Βουλευτής.
Πραγµατικά δεν άκουσα -ειδικά από τον κ. Σταϊκούρα, αλλά κι
απ’ όλους τους Βουλευτές- κάποια επιχειρηµατολογία υπέρ
αυτού που γίνεται. Τουλάχιστον, όταν ήταν ο κ. Βορίδης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είχε επιχειρήµατα για το νεοφιλελευθερισµό, «οι αγορές λύνουν αυτό το πρόβληµα». Είχε κάποια
επιχειρήµατα.
Από τον κ. Σταϊκούρα και τους υπόλοιπους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας δεν άκουσα κάποιο επιχείρηµα γιατί αυτό το
νοµοσχέδιο, αυτό το πλαίσιο δηµοσιονοµικής πολιτικής λύνει κάποια από τα προβλήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Κανένα!
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Αν πάρετε τον λόγο του κ. Σταϊκούρα, θα δείτε ότι έχει καµµιά
δεκαπενταριά φορές -ίσως και είκοσι - εικοσιπέντε φορές- επαναλάβει τη φράση «κάθε κράτος – µέλος». Το επιχείρηµα, δηλαδή, ήταν πως όλοι έτσι κάνουν, λες και αυτό είναι επιχείρηµα, λες
και αυτό, κύριε Σταϊκούρα, θα το λέγατε στους φοιτητές σας.
Ποιο είναι το επιχείρηµα υπέρ αυτού του δηµοσιονοµικού πλαισίου και όχι υπέρ κάποιου άλλου; Μας είπατε και εσείς και ο κ.
Καράογλου πως όταν µπήκαµε στην κρίση δεν είχαµε τους µηχανισµούς, ότι ήµασταν απροετοίµαστοι. Αυτή είναι η προετοιµασία; Αυτό θα βοηθήσει τη φτώχεια; Αυτό θα βοηθήσει την
ανεργία; Αυτό θα βοηθήσει τις αποκλίσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση;
Μας είπατε ότι δεν είναι µόνο η δηµοσιονοµική πειθαρχία, γιατί
έχουµε και άλλους στόχους, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς. Μόνο
που εκεί δεν υπάρχει αιρεσιµότητα. Δεν λέτε, δηλαδή, ότι αν ανεβεί η φτώχεια παραπάνω από κάποιον στόχο, αν ανεβεί η ανεργία
ή αν οι µαθητές µας δεν τελειώνουν το σχολείο, θα πάρουµε
διορθωτικά µέτρα. Εκεί δεν υπάρχει αιρεσιµότητα. Απλώς λέµε
ότι έχουµε στόχους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς. Όµως, δεν
τους εφαρµόζουµε. Δεν έχουµε αιρεσιµότητα. Άρα, ισχύει αυτό
που είπα, ότι ο βασικός στόχος σας είναι η πειθαρχία και το να
έχουµε µόνο τον πραγµατικό µισθό ως «αµορτισέρ» της κοινωνίας.
Θέλω να πω κι ένα σχόλιο για τον κ. Σαχινίδη και το ΠΑΣΟΚ
και για το πώς αντιµετωπίζει αυτά τα προβλήµατα.
Κύριε Σαχινίδη, ο συµβιβασµός «µάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και το να εφαρµόζουµε ό,τι µας λένε στα κράτη-µέλη, δεν
είναι λύση. Δεν µπορείτε, δηλαδή, να µας πείτε ότι ανησυχείτε
για τους συσχετισµούς και να εφαρµόζετε οτιδήποτε έρχεται σε
κάθε κράτος ανεξαρτήτως.
Κύριε Σαχινίδη, ο Ολάντ πριν από τις προεδρικές εκλογές
έλεγε, «Εγώ θα τα αλλάξω και θα είµαι θηρίο!» και όταν κέρδισε
τις εκλογές, δεν σήκωσε κανένα από τα προβλήµατα και ήταν
σαν πρόβατο που είχε πάρει υπνωτικά τον τελευταίο χρόνο. Τόσο
«θηρίο» ήταν, όταν διαπραγµατευόταν µε την κ. Μέρκελ! Αυτό,
λοιπόν, δεν δουλεύει.
Επίσης, ενώ το SPD πριν από τις εθνικές εκλογές έλεγε µαζί
µε τον Habermas, «Ελάτε τώρα να πολεµήσουµε για µια διαφορετική Ευρώπη», την πρώτη µέρα των διαπραγµατεύσεων µε
τους Χριστιανοδηµοκράτες, την πρώτη µέρα µιας συζήτησης
που κράτησε παραπάνω από ένα µήνα -αν δεν κάνω λάθος- είπε
«όχι στα ευρωοµόλογα» που έλεγε πριν στον Habermas, φαίνεται
ότι κάτι δεν πάει καλά µε τη σοσιαλδηµοκρατία. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά όταν λέει αυτά πριν από τις εκλογές και µετά τις
εκλογές λέει τελείως διαφορετικά πράγµατα!
Το µόνο επιχείρηµα από την Κυβέρνηση -που είναι ένα λάθος
επιχείρηµα- περιέργως το άκουσα από τον κ. Βλαχογιάννη. Το
µόνο επιχείρηµα που άκουσα υπέρ αυτών των σχεδίων είναι πως
το κράτος είναι σαν µια επιχείρηση και πως πρέπει να είναι νοικοκυρεµένο. Είναι λάθος επιχείρηµα, γιατί το κράτος δεν είναι
σαν νοικοκυριό και δεν πρέπει να πράττει σαν νοικοκυριό.
Και ο λόγος είναι πολύ απλός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ο λόγος είναι πως όταν έχεις µια κρίση και έχεις τα νοικοκυριά
να προσπαθούν να µειώσουν το χρέος και το πόσο χρεωµένα
είναι, όταν έχεις επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωµένες και προσπαθούν να µειώσουν το χρέος, είναι οικονοµική αυτοκτονία να
προσπαθεί να κάνει το ίδιο και το κράτος, διότι µετά δεν υπάρχει
ζήτηση από πουθενά. Μετά µπαίνουµε στην παγίδα «χρέος» και
κάνουµε ό,τι κάνουµε, για να αυξηθεί το χρέος από το 120% ως
ποσοστό του Α.Ε.Π. και να πάει στο 180%.
Το κράτος -το λέω στον κ. Βλαχογιάννη και σε όλους σας- δεν
µπορεί να είναι σαν το νοικοκυριό, γιατί αυτός είναι ο δρόµος
που οδηγεί στην οικονοµική καταστροφή!
Τέλος, θέλω να πω κάτι για το ΚΚΕ, για να µη νιώθουν ότι τους
αγνοούµε και ότι δεν τους αγαπάµε. Αυτό στο οποίο διαφοροποιούµαστε δεν είναι αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση καπιταλιστική
ένωση. Δεν είναι αν είναι ένα πράγµα που δυσκολεύει τη θέση
των εργαζοµένων. Γιατί το εθνικό κράτος δεν είναι αυτό; Στη
Βρετανία, δηλαδή, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν
είναι ένα πολύ σκληρό πράγµα;
Αυτό που πρέπει να συζητηθεί –και πώς τα αλλάζεις αυτά τα
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πράγµατα- είναι ότι το καπιταλιστικό κράτος δεν µπορεί να αντιµετωπίσει από µόνο του ούτε τις πολυεθνικές ούτε τις χρηµαταγορές. Αυτό είναι που έχουµε καταλάβει εµείς και δεν έχετε
καταλάβει εσείς, ότι δηλαδή από µόνο του το κράτος και κάθε
αριστερή κυβέρνηση που θέλει να κάνει ρήξη µε τον καπιταλισµό, δεν έχει τη δύναµη να αντιµετωπίσει ούτε τις χρηµαταγορές, που δεν τελειώνουν όταν τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ούτε τις πολυεθνικές.
Άρα, εµείς καλούµαστε να κάνουµε αυτό που µάθαµε από την
ιστορία, δηλαδή να είµαστε πρωτίστως διεθνιστές, να βρούµε
συµµαχίες και να αντιµετωπίσουµε και τις πολυεθνικές και τις
χρηµαταγορές. Και αυτό πρέπει να το κάνουµε τώρα, πριν αλλάξουν οι συσχετισµοί ακόµη χειρότερα εις βάρος µας και όχι να
περιµένουµε στα τριάντα χρόνια, όταν έχει γίνει η απόλυτη καταστροφή και οι εργαζόµενοι δεν θα έχουµε ούτε τις δυνάµεις
πια να αντισταθούν και να φέρουµε σε πέρας την αλλαγή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Σαχινίδης έχει τον λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που δεν
είναι παρών στην Αίθουσα, να µε καλωσορίζει στη µάχη για τη
δηµοκρατία και για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Φοβούµαι
ότι ο συνάδελφος παραγνωρίζει ένα βασικό γεγονός, ότι όλοι
κρινόµαστε και όλοι κρίνονται.
Την ανησυχία µου για τη δηµοκρατία και για τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου την έχω καταθέσει -την έχουµε καταθέσει ως
ΠΑΣΟΚ επανειληµµένα- από την εποχή που ξέσπασε η κρίση και
ακούγαµε να διατυπώνονται ακραίες απόψεις για το ρόλο του
Κοινοβουλίου και των Βουλευτών, αλλά και όσες φορές διαπιστώναµε ότι εξωθεσµικά όργανα επιχειρούσαν να προσβάλουν
µε τη στάση τους το ελληνικό Κοινοβούλιο και να υποτιµήσουν
το ρόλο του ως του µόνου υπεύθυνου να λαµβάνει αποφάσεις
ακόµα και σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, οικονοµικής και κοινωνικής.
Η δηµοκρατία, κύριε Πρόεδρε, όσες φορές κινδύνεψε στη
διάρκεια του 20ου αιώνα, ήταν πάντα σε περιόδους οικονοµικών
κρίσεων.
Γι’ αυτό επιµένω ότι όλοι σε αυτήν την Αίθουσα και έξω από
την Αίθουσα έχουµε υποχρέωση να υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία, έχουµε υποχρέωση να υπερασπιστούµε τη λειτουργία
του Κοινοβουλίου. Και δεν δέχοµαι ούτε και επιτρέπω σε οποιονδήποτε εδώ µέσα να µοιράζει πιστοποιητικά προσήλωσης στη
δηµοκρατία. Διότι αυτή η χώρα έχει µακρά και κακή εµπειρία από
αυτούς που µοιράζανε κάθε είδους πιστοποιητικά.
Ας δούµε, όµως, και το θέµα του συσχετισµού των δυνάµεων
που έθεσε ο συνάδελφος, ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ο κ. Τσακαλώτος, στην Ευρώπη και το τι έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εν µέσω της κρίσης: Σας λέω, λοιπόν, κύριε
συνάδελφε, ότι αναζητήσαµε συµµαχίες και µεταξύ των χωρών
του µεσογειακού Νότου, αλλά και µε τους σοσιαλιστές τόσο του
Βορρά όσο και του Νότου καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, αλλά
δεν βρήκαµε την αναγκαία ανταπόκριση, γιατί όλοι εκείνη την
εποχή έλεγαν ότι το πρόβληµα είναι ελληνικό, όταν εµείς λέγαµε
ότι το πρόβληµα είναι ευρωπαϊκό.
Και θα συµφωνήσω µε την επισήµανση την οποία κάνατε
στους συναδέλφους του ΚΚΕ, ότι το κράτος σήµερα µόνο του
δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε µία κερδοσκοπική επίθεση των
αγορών. Όµως, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτό το οποίο λέτε
εσείς ως σχόλιο και ως κριτική απέναντι στο ΚΚΕ, ήταν ακριβώς
η δύσκολη στιγµή µε την οποία βρέθηκε αντιµέτωπη η ελληνική
Κυβέρνηση όταν το ελληνικό κράτος βρέθηκε στο επίκεντρο µιας
πρωτοφανούς κερδοσκοπικής επίθεσης. Και επειδή ο συσχετισµός δυνάµεων ήταν αδύναµος για την Ελλάδα, γι’ αυτό και υποχρεωθήκαµε να προχωρήσουµε σε ορισµένες επιλογές.
Ακούω τώρα τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι θα συµπράξει στη δηµιουργία συµµαχίας του Νότου. Δηλαδή, µε ποιους;
Με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, µε τον κ. Ρέντσι, µε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας µε τον κ. Ραχόι. Και λέω: Για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εύκολο να καθίσει στο
ίδιο τραπέζι και να συνοµιλήσει µε πρωθυπουργούς που ανήκουν
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στην οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, είναι εύκολο να
καθίσει στο τραπέζι µε Πρωθυπουργούς που ανήκουν στην
οµάδα των δηµοκρατών και σοσιαλιστών στην Ευρώπη, αλλά
ήταν δύσκολο την κρίσιµη στιγµή, το 2010, το 2011, να καθίσει
στο ίδιο τραπέζι µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Αυτό, όµως, για µένα και πάλι είναι µια υποχώρηση από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε λογικές και ρεαλιστικές θέσεις από τις
αρχικές τους τοποθετήσεις περί µονοµερών ενεργειών.
Γι’ αυτό σε ανύποπτο χρόνο σας έλεγα, «κύριοι συνάδελφοι;
µην ξανοίγεστε στα βαθιά νερά, γιατί θα έρθει κάποια στιγµή και
θα υιοθετήσετε τις δικές µας θέσεις και θα καταλάβετε πόσο σηµαντικό είναι να επιτύχετε συναίνεση στο εσωτερικό της χώρας».
Να έχετε ένα ισχυρό µέτωπο εδώ για να µπορείτε να διαπραγµατευτείτε και να διεκδικήσετε στο εξωτερικό.
Εγώ για να είµαι ειλικρινής, κύριε Τσακαλώτε, βλέπω µε ενδιαφέρον την υποχώρησή σας από την αρχική τοποθέτηση «σκίσιµο
του µνηµονίου» στη σηµερινή θέση «απεµπλοκή από το µνηµόνιο». Είναι ένα σηµαντικό βήµα. Είστε στο σωστό δρόµο, γιατί
τώρα βλέπετε ότι το να βγεις από το µνηµόνιο είναι βεβαίως ένα
ουσιαστικό θέµα το οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να το απαντήσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να αποφασίσεις αν θα καλύπτουµε και µε ποιον τρόπο- τις δανειακές µας ανάγκες στο µέλλον από
τις αγορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το µεγάλο ζήτηµα, όµως, είναι τι θα γίνει την επόµενη µέρα,
τη µέρα µετά το µνηµόνιο. Διότι τότε δεν θα µπορείτε να κρύβεστε πίσω από τον τεχνητό διαχωρισµό και το τεχνητό δίπολο µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο και θα είναι λειτουργικός ξανά ο ιστορικός
διαχωρισµός «δεξιά» και «αριστερά». Και εµείς τότε θα δώσουµε
και θα συνεχίσουµε να δίνουµε τη µάχη και για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας και για να βοηθήσουµε αυτούς που βρέθηκαν σε δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της κρίσης, αλλά και βέβαια
θα δώσουµε τη µάχη για την ανασύνταξη της ευρωπαϊκής και της
ελληνικής σοσιαλδηµοκρατίας.
Άκουσα τον κύριο Υπουργό για άλλη µια φορά να τοποθετείται
για το 2009. Κύριε Υπουργέ, µε όλη την εκτίµηση στο πρόσωπό
σας, γιατί θεωρώ ότι πραγµατικά αυτά τα δύο χρόνια έχετε προσφέρει σηµαντικό έργο από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δύο πράγµατα
θα ήθελα να σας πω:
Ακούω µία καινοφανή άποψη, ότι αυτά που δεν έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι τον Οκτώβριο του 2009,
έπρεπε να τα κάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους τρεις µήνες.
Μία πρόταση: Αναθέστε στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο που θα
συγκροτηθεί ως έργο να προσδιορίσει ποια είναι τα µέτρα που
έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το τρίµηνο του 2009
για να ανατρέψει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 10%, το οποίο
µας είπε ο κ. Προβόπουλος ότι ήταν το έλλειµµα όταν αναλάβαµε. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιµο για τη συζήτηση, να είναι το
πρώτο του έργο. Διότι, όταν είναι 10%, δηλαδή περίπου 24 δισεκατοµµύρια το έλλειµµα εκείνη την περίοδο που παραλάβαµε,
θα ήθελα να µου πείτε συγκεκριµένα αυτά τα µέτρα που δεν
πήρε η Νέα Δηµοκρατία µέχρι και τον Οκτώβρη του 2009 πώς θα
µπορούσε να τα πάρει η Κυβέρνηση που µόλις εκλέχτηκε.
Να αναφερθούµε, όµως, και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου το σηµείο πέντε της έκθεσης που ψηφίστηκε µε
συντριπτική πλειοψηφία στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -δεν το ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, δεν το ψήφισαν και οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρά το
γεγονός ότι επεδίωξαν και συνάντησαν τους συντάκτες της έκθεσης- λέει το εξής: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισηµαίνει ότι
πριν από την έναρξη του προγράµµατος συνδροµής Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το οποίο δροµολογήθηκε την άνοιξη του 2010, υπήρχε ένας διττός φόβος που αφορούσε την «αφερεγγυότητα» και τη «µη βιωσιµότητα» των
δηµόσιων οικονοµικών της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της συνεχώς µειούµενης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας
και του µακροχρόνιου δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού…» –άρα το
πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν του 2009, αλλά ήταν και του
2008 και του 2007- «…λόγω της χαµηλής πραγµατικής είσπραξης
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φόρου εταιρειών, µε το δηµόσιο έλλειµµα να αγγίζει το 15,7%
του ΑΕΠ το 2009, έναντι 6,5% το 2007, και το λόγο δηµόσιου χρέους προς ΑΕΠ να συνεχίζει την ανοδική πορεία του από το 2003,
όταν είχε διαµορφωθεί στο 97,4%, αγγίζοντας το 129,7%.». Και
συνεχίζει: «Είναι της γνώµης…» -το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- «…
ότι η προβληµατική κατάσταση στην Ελλάδα οφειλόταν και στη
στατιστική λαθροχειρία κατά τα έτη που προηγήθηκαν της κατάρτισης του προγράµµατος.»
Ας προχωρήσουµε λίγο στα θέµατα του νοµοσχεδίου:
Κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας µου, είχα πει ότι είναι πάρα
πολύ δύσκολο για τη χώρα µας να µπορεί να εξασφαλίσει πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 4,5% στο επόµενο χρονικό
διάστηµα. Να συµφωνήσω, λοιπόν, ότι είναι ένα ζήτηµα το τι είδους δηµοσιονοµική πολιτική θα ακολουθούµε, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι θα συµφωνήσουµε σε κάτι πολύ απλό: Ότι
δεν µπορούµε να αφήσουµε το δηµοσιονοµικό τοπίο ανεξέλεγκτο, για να µπορεί πραγµατικά η δηµοσιονοµική πολιτική να αποτελεί εργαλείο στα χέρια µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, παρακαλώ, να τοποθετηθώ πάνω στις
τροπολογίες.
Εµείς, στο ΠΑΣΟΚ ήµασταν και παραµένουµε ενάντια σε οποιαδήποτε αποσπασµατική ρύθµιση. Η αντιµετώπιση της κρίσης
δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα. Κατανοούµε ότι πρέπει να
γίνεται εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων. Δεν µπορεί,
όµως, κάθε φορά να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα αποσπασµατικά.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή προέρχεστε από την περιφέρεια, είµαι
απόλυτα πεπεισµένος ότι κατανοείτε πως σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες για τους περισσότερους από τους Έλληνες, αν η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει κάποια πρωτοβουλία, αυτή πρέπει να
αφορά πρωτίστως αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο
από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα ή Ελληνίδα. Και αυτοί είναι οι
µακροχρόνιοι άνεργοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει
τη δουλειά τους, δεν έχουν κανένα εισόδηµα. Σε αυτούς πρέπει
πρώτα να καταδείξουµε την ευαισθησία!
Κατανοώ τις τοποθετήσεις άλλων συναδέλφων, αλλά δεν
µπορώ να κατανοήσω γιατί δεν πρέπει µεταξύ των πρώτων τους
οποίους θα πάµε να στηρίξουµε, να είναι αυτοί οι οποίοι είναι
άνεργοι και δεν βλέπω, επίσης, τον λόγο να µην επικεντρωθούµε
στο πώς θα επαναφέρουµε µέτρα και πρωτοβουλίες έτσι ώστε
να οδηγήσουµε την οικονοµία σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης
και να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας που είναι, αν θέλετε, ο
πιο αποτελεσµατικός τρόπος για να απαντήσουµε στα µεγάλα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν και στην έξαρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία που µας έδωσε ο κύριος Υπουργός για τον ΕΟΠΥΥ, που ήταν το αποτέλεσµα των συζητήσεων
και των προτάσεων που έγιναν µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, θεωρούµε ότι αυτή είναι µία θετική πρωτοβουλία που
κινείται, αν θέλετε, και διέπεται από αυτό το πνεύµα, να στηρίζουµε δηλαδή αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη, γιατί αν µη
τι άλλο αυτοί οι οποίοι είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τη δική µας προστασία. Πρέπει να νιώθουν ότι εµείς ανταποκρινόµαστε σε αυτές τις δύσκολες στιγµές και µπορούµε να παίρνουµε αποφάσεις προς τη θετική και σωστή κατεύθυνση.
Επιµένω, ότι το νοµοσχέδιο αυτό ενισχύει τη διαφάνεια, ενισχύει τη δυνατότητα λογοδοσίας, αποτελεί µία θετική εξέλιξη
στην άσκηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, µπορεί να εισάγει
ορισµένους κανόνες οι οποίοι θα µπορούσαν να είναι ευέλικτοι,
αλλά είναι µέρος των δεσµεύσεων που έχουµε αναλάβει, γι’ αυτό
και το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το ρεζουµέ δεν είχε καµµία
σχέση µε την οµιλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Βεβαίως η αντιπαράθεση ανάµεσα στις λεγόµενες µνηµονιακές και αντιµνηµονιακές δυνάµεις είναι ξένη για το λαό και τις
ανάγκες του. Το λέµε αυτό γιατί η συζήτηση ανάµεσα σε µια αυστηρή δηµοσιονοµική προσαρµογή ή σε µια πιο χαλαρή δεν είναι
µία διαφορετική προσέγγιση των ζητηµάτων, αλλά προέρχεται
από την ίδια ακριβώς «µήτρα», δηλαδή από τη «µήτρα» της ικανοποίησης, της εξυπηρέτησης των αναγκών του κεφαλαίου και
όχι από τη λογική της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Η
όποια προσαρµογή δεν είναι αυθαίρετη σ’ αυτήν τη διαδικασία.
Αυτό δεν το λέµε µόνο εµείς ως ΚΚΕ. Το λένε αλλεπάλληλα δηµοσιεύµατα προχθεσινά, χθεσινά και σηµερινά.
Ένα απ’ αυτά: «ευέλικτο σύµφωνο σταθερότητας θέλει τώρα
και η κ. Άνγκελα Μέρκελ και µάλιστα προσπαθεί µε κάποιον
τρόπο να προσεγγίσει τον ενιαίο άξονα Παρισιού και Ρώµης». Τι
ζητάει η Ρώµη, για παράδειγµα; Λέει: Περισσότερο χρόνο και µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους
µε αντάλλαγµα την επιτάχυνση του µεταρρυθµιστικού βηµατισµού, δηλαδή µε αντάλλαγµα την επιτάχυνση των µέτρων που
δηµιουργούν όλο και πιο σκληρές αλυσίδες για τους λαούς µε
µόνιµα χαρακτηριστικά.
Ο δε κ. Ολάντ τι φιλοδοξεί; Φιλοδοξεί ένα νέο new deal, ένα
νέο σχέδιο Μάρσαλ για να χρηµατοδοτήσει απρόσκοπτα, µε κρατικό και κοινοτικό χρήµα τους µονοπωλιακούς οµίλους του, την
ίδια ώρα που συζητάει µέτρα περικοπών περίπου 20 δισεκατοµµυρίων από µισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Να τι
εννοούµε, λοιπόν, όταν λέµε ότι η διαπάλη αυτή είναι ξένη προς
τα λαϊκά συµφέροντα και αυτό βεβαίως αποτελεί µία επιβεβαίωση.
Κύριε Τσακαλώτε, κάνατε µία παρατήρηση στο ΚΚΕ. Βεβαίως
η Μεγάλη Βρετανία είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί βέβαια να φύγει αύριο-µεθαύριο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι
αλλάζει κάτι. Στο όνοµα ακριβώς του ότι ένα έθνος-κράτος είναι
πολύ µικρό για να τα βάλει µε τις πολυεθνικές και τις χρηµαταγορές, όπως είπατε, εσείς τι κάνετε; Προσαρµόζεστε στην ισχύ
των πολυεθνικών και των χρηµαταγορών και προσπαθείτε να θεραπεύσετε το καπιταλιστικό σύστηµα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο, επειδή σ’ αυτά τα πλαίσια προσαρµόζεστε, κάνετε και τις
απαραίτητες «κυβιστήσεις» που σας φέρνουν πιο κοντά µε τη σοσιαλδηµοκρατία, γι’ αυτό βλέπουµε «αρραβωνιάσµατα». Σήµερα
είδαµε τα «αρραβωνιάσµατα» αυτά. Απ’ αυτήν την άποψη, αυτή
η συζήτηση είναι πάρα πολύ παλιά στο εργατικό κίνηµα.
Είσαστε και ανιστόρητοι. Για ποιο λόγο; Διότι όλα αυτά που
λέτε δεν έγιναν ποτέ. Αυτά που υποστηρίζει το ΚΚΕ έγιναν ιστορικά, ανεξάρτητα από την προσωρινή υποχώρηση και τις προσωρινές ανατροπές, γιατί αν περιµένουµε όλοι µαζί να αλλάξουν
για να αλλάξουµε κι εµείς, δεν θα αλλάξουµε ποτέ. Αυτό λέτε.
Αυτό οδηγεί στην ηττοπάθεια, στη µοιρολατρία.
Εµείς επιµένουµε στην ισχύ και στην υπεροχή της µαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας για την ιµπεριαλιστική «αλυσίδα» και
τον «αδύναµο κρίκο». Οργανώνουµε, λοιπόν, την πάλη της εργατικής τάξης για να ανατρέψει την εξουσία των µονοπωλίων και
τον καπιταλισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σ’ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στο ζήτηµα της τροπολογίας του Υπουργείου
Υγείας. Εµείς βεβαίως δεν θα εµποδίσουµε µε την ψήφο µας να
περάσει αυτή η ρύθµιση, όµως δεν θα την ψηφίσουµε. Θα ψηφίσουµε «παρών». Γιατί; Διότι βεβαίως δεν αποσαφηνίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης κάποιου ανασφάλιστου σ’ αυτή τη διαδικασία. Αυτές θα καθοριστούν µε υπουργικές αποφάσεις, άρα µπορεί να µειωθούν και το εύρος και οι προϋποθέσεις.
Μάλιστα, υπάρχουν δηµοσιεύµατα που λένε ότι για να έχουν τη
φαρµακευτική περίθαλψη, πρέπει να έχουν και συµµετοχή. Βεβαίως εµείς ουσιαστικά δεν µιλάµε µόνο γι’ αυτούς που έχουν
χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, αλλά µιλάµε για το σύνολο όσων δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και µάλιστα
λέµε ότι πρέπει να λάβουν πλήρη και χωρίς διαβαθµίσεις ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και όχι µόνο φαρµακευτική. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο ψηφίζουµε «παρών».
«Παρών» θα ψηφίσουµε και στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
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1500 και ειδικό 250, γιατί αποτελεί υποκατάστατο και εµείς είµαστε ενάντια στα υποκατάστατα. Τη στιγµή που περικόπτετε τις
κοινωνικές δαπάνες, τη στιγµή που προβλέπετε νέες περικοπές
στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα λέτε ότι θα αρκεστούµε ουσιαστικά απλά και µόνο για να καλύψουµε κάποιες απ’ αυτές τις επιπτώσεις στα όποια έσοδα από εγκληµατικές ενέργειες.
Τέλος, ψηφίζουµε «παρών» και στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1505 και ειδικό 251, που έχει τρία σηµεία. Το πρώτο κοµµάτι αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς. Το ΚΚΕ, όπως είναι
γνωστό, καταψήφισε όλους τους νόµους που επέβαλλαν µειώσεις στους µισθούς των εργαζόµενων τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στον δηµόσιο τοµέα. Με την παρούσα τροπολογία έρχεστε
να κάνετε κάποιες υποτιθέµενες διορθωτικές κινήσεις επιλεκτικά
προς ορισµένα τµήµατα, ενώ ταυτόχρονα –το διακηρύσσετε- συνεχίζετε την πολιτική λεηλασίας των λαϊκών εισοδηµάτων και της
κλιµάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής.
Και για να µην υπάρχει και καµµία παρερµηνεία για τη στάση
του ΚΚΕ, σας καλούµε να προχωρήσετε σε νοµοθετική πρωτοβουλία πλήρους αποσύνδεσης της βουλευτικής αποζηµίωσης
από τους µισθούς των δικαστικών.
Για τους λόγους αυτούς το ΚΚΕ δεν µπορεί να ψηφίσει την
τροπολογία. Μένουµε στο «παρών» διεκδικώντας όχι µόνο ουσιαστικά µέτρα ανακούφισης όλου του λαού αλλά και ανατροπής
αυτής της πολιτικής και της κυριαρχίας του κεφαλαίου.
Και δεν µπορούµε και για έναν δεύτερο λόγο να την ψηφίσουµε: Γι’ αυτό που περιλαµβάνεται για την ΕΑΒ, την Ελληνική
Αεροπορική Βιοµηχανία. Την όποια ρύθµιση κάνετε την εντάσσετε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, δηλαδή της συρρίκνωσης
και ιδιωτικοποίησης της ΕΑΒ. Απ’ αυτήν την άποψη ψηφίζουµε
«παρών» και στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θέλετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε το λόγο και
µετά θα ξεκινήσουµε τη διαδικασία της ψήφισης του νοµοσχεδίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ απόλυτα µε τον κ. Λαφαζάνη.
Τρελοκοµείο! Το τι άκουσα δεν λέγεται.
Ακούσαµε για παράδειγµα ότι ο ΟΔΔΗΧ είναι κύτταρο βολέµατος ηµετέρων. Με µετατάξεις πήγαν οι υπάλληλοι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με διατάξεις που πέρασαν µέσα
από την Βουλή των Ελλήνων υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους από συγκεκριµένες διευθύνσεις έχουν πάει και υπηρετούν στον ΟΔΔΗΧ.
Είπε ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι δεν του
άρεσε η εµφάνιση της Κυβέρνησης. Αυτό είναι καλό. Το ανήσυχο
θα ήταν να σας άρεσε. Είναι προφανές όµως γιατί δε σας αρέσει. Γιατί η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές που στηρίζουν αυτό το
νοµοσχέδιο µίλησαν για το νοµοσχέδιο. Εσείς ως εισηγητής δεν
κάνατε καµµία αναφορά σε 178 άρθρα και 5 τροπολογίες. Εµείς
µιλήσαµε για τους στόχους, για τις προτεραιότητες του νοµοσχεδίου και για τα βασικά σηµεία των τροπολογιών. Δεν θίξατε
καν τις τροπολογίες, όπως όλοι οι άλλοι εισηγητές όλων των κοµµάτων.
Ξέρετε ότι ο ρόλος της Κυβέρνησης είναι να εργάζεται και να
παράγει έργο και όχι να βγάζει διαλέξεις. Άλλοι εισηγητές µίλησαν για τη Βουλή και τις αρµοδιότητες της Βουλής. Οι αρµοδιότητες της Βουλής είναι στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος
νόµου. Το λέει σαφώς. Δεν υπάρχει λόγος επανάληψης της Συντάγµατος. Είναι αυτονόητο. Εξάλλου στα υπόλοιπα άρθρα αναφέρονται και πολλές άλλες αρµοδιότητες της Βουλής και
υποστηρίζεται αυτό από την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας.
Άκουσα από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι έχουµε να καταθέσουµε πάρα πολλά χρόνια κοινωνικό προϋπολογισµό, «για ποιον κοινωνικό προϋπολογισµό
µιλάµε;» κ.ο.κ..
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Στον προϋπολογισµό του 2014, σελίδες 121 µέχρι 126, ο τίτλος είναι «Κοινωνικός Προϋπολογισµός». Στο µεσοπρόθεσµο
που ψηφίσαµε πριν ένα µήνα στις σελίδες 70 µέχρι 79 ο τίτλος
είναι «Κοινωνικός Προϋπολογισµός». Άρα, µην προσάπτετε κατηγορία στην Κυβέρνηση για άγνοια όταν δεν έχετε διαβάσει.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Άλλο σας είπα, αλλά δεν το καταλάβατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είπατε ότι έχουµε να καταθέσουµε χρόνια κοινωνικό
προϋπολογισµό. Σας λέω και τις σελίδες. Πριν ένα µήνα το ψηφίσαµε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θέµα ουσίας είναι, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σε ληξιαρχική πράξη θανάτου της Βουλής, ότι διαγράφουµε
τη Βουλή, ότι ο κ. Στουρνάρας και ο κ. Χαρδούβελης ορίζουν το
διοικητικό συµβούλιο. Εδώ κι αν είναι το τρελοκοµείο. Πρώτα
απ’ όλα όταν συστήνεις θεσµούς τους δηµιουργείς πέρα και πάνω από πρόσωπα.
Δεύτερον, όταν συστήνεις θεσµούς αξιολογείς τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές και τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Και αυτό πράξαµε.
Θέτω δυο απλά ερωτήµατα, αφού είπε ο κ. Λαφαζάνης ότι
αυτό το νοµοσχέδιο είναι τρελοκοµείο για την Κυβέρνηση.
Έχει τρελαθεί όλη η Ευρώπη; Θα επαναλάβω και στο Τµήµα
ότι δώδεκα κράτη - µέλη έχουν υιοθετήσει αυτό το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο µε αυτές τις αρχές: η Αυστρία, η Ρουµανία, η Λιθουανία, η Δανία, η Σλοβακία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Σλοβενία,
η Ιρλανδία, η Γερµανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και έπονται και
οι άλλες. Τρελάθηκε η Ευρώπη;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το ότι το κάνουν οι άλλοι δεν είναι
επιχείρηµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και κάτι ακόµα. Έχει τρελαθεί και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής; Είπε ο κ. Λαφαζάνης ότι ο κ. Στουρνάρας και
ο κ. Χαρδούβελης ορίζουν το Διοικητικό Συµβούλιο. Διαβάσατε
τι λέει το νοµοσχέδιο καταρχήν;
Σας το κωδικοποιώ σε µια πρόταση, όπως το λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία. Ως ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου ορίζεται πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο
τα µέλη του οποίου επιλέγονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και
εγκρίνονται από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
Για τι πράγµατα µιλάτε συνεπώς; Διαβάστε πρώτα το νοµοσχέδιο και µετά κάντε κριτική.
Η ίδια η Βουλή λέει ότι επιλέγονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και εγκρίνονται από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής. Διαβάζω ακριβώς την παράγραφο του
νοµοσχεδίου: «Η διαδικασία επιλογής των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου βασίζεται σε ανοικτό διαγωνισµό. Επιτροπή που
αποτελείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
καταρτίζει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια. Ο κατάλογος των επικρατέστερων πρέπει να αποτελείται από διπλάσιο αριθµό υποψηφίων από τον αριθµό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται
στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Στη συνέχεια το Υπουργικό Συµβούλιο επιλέγει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται
από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής». Αυτά για την αποκατάσταση της πραγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό.
Eτέθη πάλι το θέµα του 2009 από τον κ. Σαχινίδη, του οποίου
το έργο -το είπα και στην επιτροπή- το εκτιµώ από τη στιγµή που
ανέλαβα Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και έχει επιτελέσει ένα σηµαντικό έργο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Κατά τη δική µου αξιολογική κρίση -και θα το επαναλάβω και σή-
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µερα- οι ρίζες και η µεγέθυνση των παθογενειών στην οικονοµία,
την κοινωνία και την πολιτική εδράζονται στη δεκαετία του ’80.
Είπα στην πρωτολογία µου, απαντώντας σε ερωτήµατα για το
2009, ότι είναι απορριπτέος ο ισχυρισµός για τα δηµοσιονοµικά
του 2009, πρώτα από όλα γιατί -επαναλαµβάνω- οι δηµοσιονοµικές ρίζες του προβλήµατος και ανισορροπίες δηµιουργήθηκαν
και γιγαντώθηκαν τη δεκαετία του ’80. Αρκεί κανένας να κοιτάξει
το δηµόσιο χρέος εκείνης της περιόδου. Από 22,5% του ΑΕΠ το
’80 πήγε στο 100% στις αρχές της δεκαετίας του ’90.
Σε όσους επικαλούνται την περίοδο 2007 - 2009 για το χρέος,
να πω ότι το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ –γι’ αυτό είπα
να µιλήσουµε επί πραγµατικών αριθµών- αυξήθηκε κατά το 1/5.
Αντίστοιχη αύξηση µε αυτήν παρατηρήθηκε κατά µέσο όρο στην
Ευρωζώνη. Μάλιστα στην Ελλάδα αυτή ήταν η έβδοµη χαµηλότερη µεταξύ όλων των κρατών - µελών.
Η δεύτερη παρατήρηση που έκανα είναι ότι υπάρχει ευθύνη
για τη δηµοσιονοµική διαχείριση όχι κατά τα 3/4 στη µια κυβέρνηση, αλλά και κατά το 1/4 στην άλλη κυβέρνηση, λέγοντας ότι
υλοποιήθηκε εκείνη την περίοδο η διακήρυξη του «λεφτά υπάρχουν».
Δεν το γνωρίζει κανένας; Το αµφισβητεί κανένας; Το επίδοµα
κοινωνικής αλληλεγγύης πότε δόθηκε;
Επίσης, είπα ότι είναι γνωστή η άρνηση ανταπόκρισης στις
αρχές του 2009 από την τότε αντιπολίτευση στην πρόκληση από
την ηγεσία της τότε κυβέρνησης για χαµήλωµα των αντιδράσεων, προκειµένου να εφαρµοστούν περιοριστικά µέτρα.
Το πάγωµα µισθών και συντάξεων πότε έγινε; Η αξιωµατική
αντιπολίτευση τι έκανε τότε;
Άρα αυτή είναι η εικόνα και είµαι στη διάθεση, µε στοιχεία,
οποιουδήποτε να τα συζητήσουµε. Θα πρότεινα, όµως, να εστιάσουµε σήµερα στις αναγκαίες δράσεις, για να οικοδοµήσουµε
όλοι µαζί ένα ασφαλέστερο, ένα καλύτερο µέλλον για τη χώρα
και τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κηρύσσεται περαιωµένη…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Πόσο είναι το χρέος της χώρας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Μακρή, θα σας
τα πει µετά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Αναφέρθηκε προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αφήστε το. Θα σας τα
πει µετά, όταν χρειαστεί.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Μα, κύριε Πρόεδρε, έχει πει ανυπόστατα
πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Μακρή, µου
επιτρέπετε τώρα; Αρκετά!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δυο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, ιδιαίτερα εσάς.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν υπάρχει τίποτα
προσωπικό. Αν έχετε την καλοσύνη, δεν αναφέρθηκε προσωπικά
τώρα σε εσάς.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Να πει πόση είναι η αµοιβή του Προέδρου
του ΟΔΔΗΧ και ποιο ήταν το χρέος της χώρας το 2009 και ποιο
είναι σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Αρχές Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δηµόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Αρχές Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
- Δηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Πριν εισέλθουµε στην ψήφιση των άρθρων, όπως γνωρίζετε
ιδιαίτερα οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που
έχετε ασχοληθεί επισταµένα µε το νοµοσχέδιο, έχουµε εκατό
εβδοµήντα οκτώ άρθρα. Για να διευκολύνουµε την ψηφοφορία,
υπάρχουν άρθρα µέσα στα εκατό εβδοµήντα οκτώ τα οποία ψηφίζετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς δεν ψηφίζουµε κανένα.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και εµείς δεν ψηφίζουµε κανένα άρθρο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σε κάποια από τα άρθρα ψηφίζουµε «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μπορείτε να τα καταθέσετε. Θέλετε να τα διαβάσω ή θα τα διαβάσετε εσείς;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να τα καταθέσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν έχετε καταγεγραµµένο πού ψηφίζετε «παρών», να τα καταθέσετε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Θα τα καταθέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εισερχόµεθα στην
ψήφιση των άρθρων και θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
EΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 40

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
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ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 60
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 61
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 62
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 63
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 64
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 65
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 66
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 67
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 68
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 69
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 70
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 71
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 72
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 73
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 74
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 75
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 76
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 77
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 78
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 79
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 80
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 81
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 82
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 83
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 84
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 85
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 86
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 87
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 88
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 89
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 90
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 91
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 92
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 93
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 94
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 95
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 96
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 97
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 98
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 99
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
103 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
110 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
111 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
112 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
113 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
115 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
117 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
118 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
119 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
120 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
121 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
122 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
123 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
124 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
125 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
126 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 127 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
127 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 128 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
128 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 129 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
129 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 130 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
130 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 131 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
131 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 132 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
132 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 133 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
133 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 134 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
134 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 135 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
135 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 136 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
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136 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 137, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
137 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 138 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
138 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 139 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
139 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 140 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
140 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 141 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
141 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 142 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
142 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 143 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
143 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 144 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
144 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 145 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
145 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 146 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
146 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 147 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
147 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 148 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
148 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 149 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
149 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 150 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
150 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 151 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
151 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 152 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
152 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 153 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
153 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 154 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
154 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 155 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
155 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 156 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
156 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 157 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
157 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 158 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
158 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 159 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
159 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 160 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
160 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 161 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
161 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 162 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
162 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 163 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
163 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 164 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
164 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 165 ως έχει;

341

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
165 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 166 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
166 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 167 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
167 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 168 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
168 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 169 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
169 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 170 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
170 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 171 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
171 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 172 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
172 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 173 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
173 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 174 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
174 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 175 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
175 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 176 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
176 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 177 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο
177 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Μέσα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, παρόντες ήταν η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, η ΔΗΜΑΡ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Άρα
τα άρθρα 1 έως 177 έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία και κατεγράφησαν οι θέσεις των κοµµάτων όπως κατετέθησαν.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1498 και ειδικό 248 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1498 και ειδικό 248 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1499 και ειδικό 249 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1499 και ειδικό 249 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1500 και ειδικό 250 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1500 και ειδικό 250 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1505 και ειδικό 251, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1505 και ειδικό 251 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1509 και ειδικό 254 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

γία µε γενικό αριθµό 1509 και ειδικό 254 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε, κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ερωτάται το Τµήµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της
8ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE
L 306/41), καθώς και η συστηµατική ένταξη σε ενιαίο κείµενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού.
Άρθρο 2
Σύσταση και αρµοδιότητες του Ελληνικού
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου
[άρθρα 4 (5) και (6), 5 και 6 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την ονοµασία
«Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο» («Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο»). Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο απολαύβει λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κρατικούς φορείς.
Εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρό του.
2. Η έδρα του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου ορίζεται στην
Αθήνα. Για το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο εφαρµόζεται αναλόγως
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002
(Α’220).
3. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και το
προσωπικό του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, δεν λαµβάνουν οδηγίες από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα ή άλλον δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
4. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες των ανε-
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ξαρτήτων φορέων που αναφέρονται στις παραγράφους 1(α) του
άρθρου 2, στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στο άρθρο 5 του
Κανονισµού (ΕΕ) 473/2013 (EE L 140/11), αξιολογεί τις µακροοικονοµικές προβλέψεις µε σκοπό την υιοθέτησή τους και παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες,
γνωµοδοτώντας επί αυτής.
Ειδικότερα:
α. Αξιολογεί τις µακροοικονοµικές προβλέψεις πάνω στις
οποίες βασίζονται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και το προσχέδιο και το σχέδιο για τον
ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό, µέσω αξιολογήσεων του βασικού µακροοικονοµικού σεναρίου και των άλλων σεναρίων που
χρησιµοποιούνται.
β. Παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε:
αα. τους αριθµητικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες που ενσωµατώνονται στο εθνικό πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
ώστε να επιτευχθεί ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2α του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/97 (EE
L 209/1), και µε
ββ. τους αριθµητικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ (EE L 306/41).
γ. Προβαίνει σε αξιολογήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των
δηµοσιονοµικών κανόνων, ιδιαίτερα σε σχέση µε:
αα. τη διαπιστούµενη σηµαντική απόκλιση από το µεσοπρόθεσµο στόχο ή την πορεία προσαρµογής προς αυτόν σύµφωνα µε
το άρθρο 6(2) του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/97 και τους λόγους που
οδήγησαν στην απόκλιση αυτή,
ββ. την ενεργοποίηση, στις ανωτέρω περιπτώσεις, του διορθωτικού µηχανισµού που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ του άρθρου
τρίτου του ν. 4063/2012 (Α’ 71),
γγ. την εξέλιξη της δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε βάση το ψηφισµένο σχέδιο διορθωτικών ενεργειών σύµφωνα µε το άρθρο
40, καθώς και
δδ. την οποιαδήποτε εµφάνιση ή εξάλειψη εξαιρετικών περιστάσεων.
5. Μετά το δεύτερο έτος από τη σύστασή του, επιπρόσθετα
προς τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 το
Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο προβαίνει σε:
α. Αξιολογήσεις των µακροοικονοµικών προβλέψεων επί των
οποίων βασίζονται το Μ.Π.Δ.Σ., το προσχέδιο και το σχέδιο του
ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, κατόπιν σύγκρισης των προβλέψεων αυτών µε τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αν απαιτείται, και άλλων ανεξάρτητων
φορέων, καθώς και σε αξιολογήσεις των µεθοδολογιών και των
υποθέσεων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση των προβλέψεων και σε συστάσεις για τη διόρθωση τυχόν σηµαντικών
µεροληψιών, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 4
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ.
β. Αξιολογήσεις των δηµοσιονοµικών προβλέψεων σε σχέση
µε το Μ.Π.Δ.Σ. και τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό και ειδικότερα µέσω:
αα. της σύγκρισης των δηµοσιονοµικών προβλέψεων µε τις
πλέον επικαιροποιηµένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αν κρίνεται σκόπιµο, και άλλων ανεξαρτήτων φορέων,
ββ. των αξιολογήσεων των µεθοδολογιών και των παραδοχών
που χρησιµοποιήθηκαν για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις, και
γγ. των συστάσεων για τη διόρθωση συστηµικών µεροληψιών
κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ στις δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
γ. Αξιολογήσεις των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών
προβλέψεων επί των οποίων βασίζεται ο συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός, ειδικότερα µέσω συγκρίσεων µε εκείνες
που περιλήφθηκαν στον Ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό για το
οικείο έτος.
δ. Αξιολογήσεις των δηµοσιονοµικών στόχων του οικείου
έτους ή των ετών που καλύπτει το Μ.Π.Δ.Σ. και ο Κρατικός Προϋπολογισµός, και της εφαρµογής της σχετικής πολιτικής, περιλαµβανοµένης και της ανάλυσης της βιωσιµότητας του χρέους.
ε. Αξιολογήσεις των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων ειδικότερα µέσω της σύγκρισης µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους
που περιλαµβάνονται στο Μ.Π.Δ.Σ. και τον ετήσιο Κρατικό Προ-
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ϋπολογισµό.
στ. Αναλύσεις των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση και τα αποτελέσµατα του Κοινωνικού Προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε την περίπτωση ιδ’ του άρθρου 53, σε σχέση µε δηµογραφικούς παράγοντες, µε δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήµατος του Υπουργικού Συµβουλίου ή της Βουλής.
ζ. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4
και 5, καθώς και τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αφορούν τη δηµοσιονοµική διαχείριση.
6. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο δηµοσιοποιεί, τουλάχιστον
δύο φορές κατ’ έτος, έκθεση που επεξηγεί τα συµπεράσµατα
των αξιολογήσεών του για τις µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις, τους δηµοσιονοµικούς στόχους και τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 4 και στις περιπτώσεις α’, γ’ και δ’ της παραγράφου
5 και τη διαπίστωση της συµµόρφωσης ή µη µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, όπως ορίζεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε σχέση µε την έγκριση του
Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι εν λόγω
εκθέσεις περιλαµβάνουν επεξήγηση των µεθοδολογιών για τις
εκτιµήσεις και την παρακολούθηση των στόχων. Κάθε τέσσερα
(4) έτη, το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο προβαίνει στην αξιολόγηση
της διαδικασίας µε βάση την οποία παράγονται οι µακροοικονοµικές προβλέψεις και δηµοσιοποιεί το αποτέλεσµα της αξιολόγησης µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Σε περίπτωση κατά την
οποία το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο διαπιστώσει κατά την αξιολόγηση σηµαντικά µειονεκτήµατα στη διαδικασία κατάρτισης
των µακροοικονοµικών προβλέψεων, το Υπουργείο Οικονοµικών
προβαίνει στη δηµοσιοποίησή τους και εφαρµόζει µέτρα για την
εξάλειψή τους. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο µπορεί να δηµοσιεύει και οποιαδήποτε πρόσθετη έκθεση για οποιοδήποτε θέµα
που άπτεται των αρµοδιοτήτων του. Η δηµοσιοποίηση των εκθέσεων του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου πραγµατοποιείται µε
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.
7. Για τη διευκόλυνση στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του, το
Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε άλλους φορείς που διαχειρίζονται θέµατα δηµόσιων οικονοµικών.
Άρθρο 3
Μνηµόνιο Συνεργασίας
[άρθρα 4(6) και 6(1)(β) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου
(εφεξής «Δ.Σ.») συνάπτει Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να προσδιορισθούν οι απαραίτητες προθεσµίες και διαδικασίες για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 2. Ειδικότερα, το Μνηµόνιο προσδιορίζει τις προθεσµίες: (α) για την
υποβολή από το Υπουργείο Οικονοµικών των µακροοικονοµικών
προβλέψεων στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και (β) για την παροχή της γνώµης του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου περί των
µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων στο Υπουργείο Οικονοµικών.
2. Το Μνηµόνιο Συνεργασίας της προηγούµενης παραγράφου
δεν προσδιορίζει τις µεθόδους µε τις οποίες το Δηµοσιονοµικό
Συµβούλιο προβαίνει σε οποιαδήποτε εκτίµηση ή ανάλυση, ούτε
επηρεάζει την αυτονοµία του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Άρθρο 4
Διοικητικό Συµβούλιο και ορισµός µελών
1. Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 2. Ειδικότερα, κάθε έκθεση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου συζητείται και εγκρίνεται από το Δ.Σ. πριν τη
δηµοσιοποίηση ή την υιοθέτησή της. Με απόφαση του Δ.Σ. κα-
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ταρτίζονται όλοι οι εσωτερικοί κανονισµοί, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται ο κανονισµός λειτουργίας, ο κανονισµός του
προσωπικού και ο κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης, καθώς
επίσης και οποιοδήποτε σχέδιο δράσης του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου.
2. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα τακτικά
µέλη. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Για τα µέλη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου που δεν είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης δεν συνιστά ασυµβίβαστο η άσκηση καθηκόντων µέλους Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε καθεστώς
πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Τα µέλη του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου έχουν υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας
και της εχεµύθειας. Ο Πρόεδρος είναι ο διατάκτης των δαπανών
του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και ο εκκαθαριστής των αποδοχών των µελών του Δ.Σ. και του προσωπικού.
3. Η διαδικασία επιλογής του Δ.Σ. βασίζεται σε ανοικτό διαγωνισµό. Επιτροπή που αποτελείται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου καταρτίζει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια. Ο
κατάλογος των επικρατέστερων πρέπει να αποτελείται από διπλάσιο αριθµό υποψηφίων από τον αριθµό των σχετικών θέσεων
και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που
οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το διπλάσιο αριθµό των θέσεων,
περιλαµβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 3861/ 2010 (Α’
112), καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού, η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Το Υπουργικό Συµβούλιο επιλέγει τον Πρόεδρο και τα µέλη
Δ.Σ. µεταξύ των περιλαµβανόµενων στον κατάλογο της προηγούµενης παραγράφου. Το Δ.Σ. εγκρίνεται από την ειδική µόνιµη
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
5. Το Δ.Σ. που επελέγη σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η
λειτουργία του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου άρχεται από τη δηµοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
6. Το Δ.Σ. διορίζεται µε πενταετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται.
7. Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος για το διορισµό του πρώτου
Δ.Σ. κατά τη σύσταση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, η θητεία
του Προέδρου και ενός (1) ακόµη µέλους είναι εξαετής, για δύο
(2) άλλα µέλη είναι πενταετής και για ένα µέλος είναι τετραετής,
σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.
8. Η διαδικασία για το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους ολοκληρώνεται πριν από την εκπνοή της θητείας του Προέδρου ή
του µέλους, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων 3, 4 και
5. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους κατά τα ανωτέρω, η θητεία του
απερχόµενου Προέδρου και µελών παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι το διορισµό νέων.
9. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή µέλους
Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή µέλος, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων 3,
4 και 5, εντός δύο µηνών από την κένωση της θέσης, για το υπόλοιπο της θητείας. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6, ο νέος
Πρόεδρος ή το νέο µέλος δύνανται να επαναδιορισθούν για µία
(1) ακόµη θητεία. Μέχρι το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους,
η λειτουργία του Δ.Σ. δεν διακόπτεται.
10. Οι αποδοχές του Προέδρου είναι ίσες µε τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου και των µελών του Δ.Σ. ίσες µε το
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) αυτών.
11. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα νόµο και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού, ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. υπέχουν
πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πει-
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θαρχικού Συµβουλίου της επόµενης παραγράφου κινεί το Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται κατά
τη διαδικασία της παραγράφου 14. Σε εκτέλεση της πειθαρχικής
απόφασης εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
12. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν Σύµβουλο
Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Καθηγητή Πανεπιστηµίου
µε ειδίκευση στα οικονοµικά, µε τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη
γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου
Οικονοµικών. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
13. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µέσα σε εξήντα ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αµοιβή του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα καθορίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, υποδεικνύονται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
14. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του Δ.Σ., η πειθαρχική διαδικασία, το είδος
των επιβαλλόµενων κυρώσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
15. Ειδικά, το πρώτο Δ.Σ. που επελέγη σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών που εκδίδεται έως το τέλος Ιουλίου 2014.
Άρθρο 5
Κανόνες επιλογής µελών Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες του
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και ιδιαίτερα στους τοµείς των οικονοµικών ή των δηµόσιων οικονοµικών. Η διεθνής εµπειρία
στους τοµείς αυτούς λαµβάνεται επιπλέον υπόψη. Οι υποψήφιοι
πρέπει να διαθέτουν: α) πτυχίο οικονοµικών επιστηµών Α.Ε.Ι. ή
ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, β) διδακτορικό τίτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστηµονική
εξειδίκευση σε συναφή προς το σκοπό του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου γνωστικά αντικείµενα, γ) επαγγελµατική εµπειρία (σε συναφή προς το σκοπό του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου γνωστικά
αντικείµενα) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και δ) άριστη
γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας.
2. Αποκλείεται από τη θέση του Προέδρου ή µέλους του Δ.Σ.
πρόσωπο αν εµπίπτει σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. έχει εκδοθεί σε βάρος του αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε
τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/
2007, Α’ 26),
β. δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 9,
γ. έχει πτωχεύσει,
δ. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή από την
άσκηση ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη
θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δηµόσιου νοµικού
προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος,
ε. είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι
δευτέρου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή
άλλου µέλους του Δ.Σ., και
στ. είναι προϊστάµενος του προσωπικού ή µέλος του προσωπικού του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.
3. Δεν µπορεί να οριστεί Πρόεδρος ή µέλος του Δ.Σ. πρόσωπο,
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το οποίο είναι ή έχει διατελέσει µέλος της Βουλής των Ελλήνων,
του Ευρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόµµατος. Εξαιρετικά, έως και δύο µέλη του
Δ.Σ. µπορούν να διοριστούν από πρόσωπα που είχαν µία από τις
ανωτέρω ιδιότητες εφόσον κατά το χρόνο διορισµού τους έχει
παρέλθει τετραετία από τότε που απώλεσαν οποιαδήποτε από
τις ανωτέρω ιδιότητες. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται
κατά το διορισµό του πρώτου Δ.Σ..
4. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αµετάκλητο
παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα
διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 8, 9 και 149 του ν. 3528/2007
και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση.
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1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα στην
έδρα του και οποτεδήποτε κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρό
του ή κατόπιν αιτήµατος δύο εκ των µελών του. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9, το Δ.Σ. έχει απαρτία για
να συνεδριάσει εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και τρία µέλη.
Κάθε µέλος, περιλαµβανόµενου του Προέδρου, διαθέτει µία
ψήφο και οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των
παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη συνεδρίαση,
υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου.
2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση, για την οποία απαιτείται πλήρης απαρτία, ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. το µέλος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από
υπάλληλο του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και υπογράφονται
από όλα τα συµµετέχοντα µέλη.
4. Με εσωτερικό κανονισµό του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου,
που καταρτίζεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, προσδιορίζονται οι διαδικασίες συνεδριάσεων του Δ.Σ..

σεων του προσωπικού µε: α) διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2190/1994, β) µε µετάταξη ή απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990
(Α’ 101). Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού χωρίς
προηγούµενη γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων, οι δε µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόµενου. Το προσωπικό του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4024/
2011. Οι µετατασσόµενοι κατατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011. Για τους µετατασσόµενους σε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4024/2011. Οι αποδοχές των µελών του προσωπικού που προέρχονται από απόσπαση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερες από εκείνες που θα
λάµβαναν στην οργανική τους θέση, τηρουµένων των σχετικών
προϋποθέσεων.
2. Για τη στελέχωση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου συνιστώνται κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) θέσεις προσωπικού, εκ των
οποίων οι εννέα (9) είναι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού τουλάχιστον µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε κάποιον ή
κάποιους εκ των τοµέων της οικονοµετρίας, των µακροοικονοµικών, της δηµοσιονοµικής πολιτικής, των χρηµαταγορών, των θεσµών ή της πολιτικής οικονοµίας, οι πέντε (5) επιστηµονικού
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ στους προαναφερόµενους γνωστικούς τοµείς και οι έξι (6) θέσεις διοικητικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ.
3. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Η πλήρωση των θέσεων
αυτών µπορεί να γίνει και µε µετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό µε τη δηµόσια ανακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις προσωπικού του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου θέµα.
4. Ο προϊστάµενος του προσωπικού προέρχεται από το ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό, είναι εγνωσµένου κύρους και διαθέτει
τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία σε τοµείς που έχουν σχέση µε τις
αρµοδιότητες του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου ή εξέχοντα ερευνητικά προσόντα στους εν λόγω τοµείς. Ο προϊστάµενος του
προσωπικού επικουρεί το Δ.Σ. στην εκπλήρωση των καθηκόντων
του και έχει την ευθύνη της διαχείρισης των θεµάτων του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανονισµούς του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και τις λοιπές αποφάσεις του Δ.Σ..
5. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του
από δύο (2) µέλη του Δ.Σ., τα οποία αναδεικνύονται µετά από
κλήρωση, εκ των οποίων ένας ορίζεται Πρόεδρος, καθώς και από
έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων.
6. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του,
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., και τα δύο (2) µέλη του Δ.Σ. τα οποία
δεν µετέχουν στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, καθώς και από δύο (2)
αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
προεδρεύει του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι ισχύουσες διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια και το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

Άρθρο 8
Ρυθµίσεις για το προσωπικό

Άρθρο 9
Σύγκρουση συµφερόντων

1. Η υπηρεσία προσωπικού του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου
λειτουργεί σε επίπεδο τµήµατος. Επιτρέπεται η πλήρωση των θέ-

1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτή-

Άρθρο 6
Παύση και παραίτηση µελών του Δ.Σ.
1. Μέλος του Δ.Σ., περιλαµβανοµένου του Προέδρου, παύεται
από το αξίωµά του µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, αν
συντρέξει στο πρόσωπό του κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5.
2. Μέλος του Δ.Σ., περιλαµβανοµένου του Προέδρου, παύεται
από το αξίωµά του µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου,
όταν εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α. δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα ενός τέτοιου
αξιώµατος λόγω σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόµενους µήνες, και
β. αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις συνεχόµενους µήνες, χωρίς την άδεια του Δ.Σ..
3. Το Υπουργικό Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση παύσης του
Προέδρου ή µέλους του Δ.Σ., βάσει των παραγράφων 1 και 2,
µόνο µετά από προηγούµενη ακρόαση από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και οµόφωνη κρίση αυτής ότι πληρούται ο λόγος παύσης του, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και
2.
4. Ο Πρόεδρος ή µέλος του Δ.Σ. που έχει παυθεί από το
αξίωµά του σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, δύναται να
προσβάλει µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του.
5. Μέλος του Δ.Σ., συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, που
προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωµά του, ενηµερώνει σχετικά
το Υπουργικό Συµβούλιο και το Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις µήνες
πριν την παραίτησή του.
Άρθρο 7
Ρυθµίσεις για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
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των τους. Ιδιαίτερα οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή
διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης
ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’
ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, µε κάποιον από τους ενδιαφεροµένους ή γ) έχουν
ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους.
2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη οφείλουν να υπογράψουν σύµφωνο εµπιστευτικότητας και δήλωση για τη µη ύπαρξη σύγκρουσης συµφερόντων προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
3. Όταν οποιοδήποτε θέµα που άπτεται των ιδιωτικών ή προσωπικών συµφερόντων του Προέδρου ή άλλου µέλους του Δ.Σ.
τεθεί ενώπιον του Δ.Σ., το µέλος αυτό υποχρεούται να προβεί σε
δήλωση σχετικά µε το λόγο που επιβάλλει την αποχή του κατά
την έναρξη της συζήτησης, να µη συµµετάσχει στη συζήτηση και
στη σχετική απόφαση και δεν προσµετράται για τον υπολογισµό
απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύµατος συµµετοχής περισσότερων
του ενός µελών λόγω σύγκρουσης συµφερόντων, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόµιµα µε τα λοιπά, µη κωλυόµενα, µέλη.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας
µε τον οποίο καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου για τη σύγκρουση συµφερόντων των µελών του Δ.Σ. και του προσωπικού. Η παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του Κώδικα Δεοντολογίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
5. Τα µέλη του Δ.Σ., συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, δεν
επιτρέπεται, για δύο (2) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους, µε
οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή
ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε υποκατάστηµα ή σε θυγατρική
αυτής, καθώς και σε κοινοπραξία εταιριών ή επιχειρήσεων, µε
αντικείµενο δραστηριότητας την καθ’ οιοδήποτε τρόπο διενέργεια χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών σε αγορές συναλλάγµατος, παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και κρατικών
οµολόγων, καθώς και σε επενδυτικά ταµεία και εταιρίες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Τα µέλη του Δ.Σ., συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της
περιουσιακής τους κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3213/2003 (Α’ 309), τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο
και για (2) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους, και υπάγονται σε
κατά προτεραιότητα έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Σε
µέλος του Συµβουλίου που παραβιάζει τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το τριακονταπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε
κατά τη διάρκεια της θητείας του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.

την άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς σχετική έγκριση ή αν
δεν προβλέπεται από διάταξη νόµου.
3. Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγούµενης παραγράφου από τον Πρόεδρο ή µέλος του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου
που διατηρεί την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα κατά τις διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.
4. Η παραβίαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 από
τον Πρόεδρο ή άλλο µέλος του Δ.Σ., από πρόσωπο στο οποίο το
Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο αναθέτει την εκπόνηση µελέτης για
λογαριασµό του ή από τους προστηθέντες του αναδόχου, καθώς
και από πρόσωπο που συµµετέχει σε οµάδα έργου την οποία έχει
συστήσει το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, εφόσον στη σχετική σύµβαση έχει περιληφθεί ρήτρα εµπιστευτικότητας, συνιστά το αδίκηµα της παραγράφου 2 του άρθρου 252 ΠΚ. Η καταδίκη του
Προέδρου ή άλλου µέλους του Δ.Σ. για το αδίκηµα αυτό αποτελεί λόγο έκπτωσης του Προέδρου ή του µέλους από το Δ.Σ..
5. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η παροχή εµπιστευτικών πληροφοριών στους Υπουργούς, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
τους Γενικούς Διευθυντές Οικονοµικών Υπηρεσιών, το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Βουλή των Ελλήνων, το Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή, τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Άρθρο 10
Απαγόρευση διαρροής εµπιστευτικών πληροφοριών

Άρθρο 12
Σχέσεις µε τη Βουλή και άλλες ρυθµιστικές αρχές

1. Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος άρθρου:
α. Ως «εµπιστευτική πληροφορία» νοείται η πληροφορία που
χαρακτηρίζεται ως εµπιστευτική από το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο ή, στην περίπτωση πληροφοριών που παρέχονται στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο από τρίτο πρόσωπο, ως «εµπιστευτική
πληροφορία» νοείται εκείνη που χαρακτηρίζεται ως εµπιστευτική
από το εν λόγω πρόσωπο.
β. Ως «σχετική έγκριση» νοείται, στην περίπτωση πληροφοριών
που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές από το Δηµοσιονοµικό
Συµβούλιο, η έγκριση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, και στην
περίπτωση πληροφορίας που χαρακτηρίζεται ως τέτοια από
τρίτο άτοµο, ως «σχετική έγκριση» νοείται η έγκριση από το εν
λόγω άτοµο.
2. Εν ενεργεία ή πρώην µέλη του Δ.Σ., περιλαµβανοµένου του
Προέδρου και του προσωπικού του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου,
δεν αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες που έλαβαν κατά

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής του, σε εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 2,
µετά από αίτηµα διαρκούς ή άλλης Επιτροπής της Βουλής ή κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, καταθέτει ενώπιον Επιτροπής της
Βουλής σχετικά µε θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες του
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.
2. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των λειτουργιών του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση
τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη από αντίστοιχο ανεξάρτητο
φορέα κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο
φορέα που κρίνεται κατάλληλος για τη λειτουργία αυτή. Η επιλογή του φορέα αξιολόγησης διενεργείται από την Επιτροπή της
παραγράφου 3 του άρθρου 4. Τα αποτελέσµατα της εξωτερικής
αξιολόγησης και οι σχετικές συστάσεις υποβάλλονται στη µόνιµη
Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και της

Άρθρο 11
Παροχή πληροφοριών στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο
1. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο δύναται να ζητήσει για την εκπλήρωση των καθηκόντων του κάθε αναγκαία πληροφορία από
οποιονδήποτε φορέα του δηµοσίου τοµέα ή άλλο πρόσωπο που
τυγχάνει επιχορήγησης, δανείου ή εγγύησης από το Δηµόσιο, ειδικά δε από εκείνους µε τους οποίους έχει σταθερή ανταλλαγή
πληροφοριών. Ο φορέας ή το άτοµο οφείλουν να παράσχουν τις
ανάλογες πληροφορίες στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, όταν
τους ζητηθεί. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν
υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο και
τους εντεταλµένους υπαλλήλους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Η άρνηση, δυστροπία ή καθυστέρηση παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή η παροχή πληροφοριών
ανακριβών ή ελλιπών συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα κατά την
έννοια του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.
3. Όταν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν παρέχει τις αιτούµενες από το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο πληροφορίες σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο δύναται να
ανακοινώσει δηµόσια τη µη παροχή αυτών.
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Βουλής. Η εξωτερική αξιολόγηση δεν θίγει την αυτονοµία του
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.
3. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο συνεργάζεται µε τις ρυθµιστικές αρχές που ασκούν έλεγχο σε συγκεκριµένους τοµείς της
εθνικής οικονοµίας και παρέχει τη συνδροµή του, εφόσον του
ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του.
Άρθρο 13
Πόροι, προϋπολογισµός, έλεγχος και ετήσιες εκθέσεις
1. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται από το Δηµοσιονοµικό
Συµβούλιο βάσει του εκτιµώµενου κόστους λειτουργίας του και
σύµφωνα µε τις αρχές των άρθρων 49 και 62 και τις αρχές της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.
2. Οι πόροι του προϋπολογισµού του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου είναι:
α. Έσοδα από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού
για κάλυψη των αποδοχών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του προσωπικού και των λειτουργικών του δαπανών. Το
ποσό της επιχορήγησης που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό και το ύψος της οποίας προσδιορίζεται βάσει της παραγράφου 1, διατίθεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, στην αρχή
κάθε τριµήνου.
β. Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
3. Η οικονοµική διαχείριση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου
καθορίζεται από εσωτερικό κανονισµό που καταρτίζεται µε απόφαση του Δ.Σ..
4. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς, λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε το π.δ.
της παραγράφου 2 του άρθρου 156 και, µέχρι την έκδοσή του,
σύµφωνα µε το π.δ. της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του
ίδιου άρθρου, καθώς και να εκδίδει καταστάσεις αποτελεσµάτων
χρήσης και ισολογισµό. Οι λογαριασµοί και οι οικονοµικές καταστάσεις του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου υπόκεινται στον έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο υποβάλλει στη Βουλή, εντός
έξι (6) µηνών από το τέλος κάθε οικονοµικού έτους, ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητές του κατά το οικείο έτος, µαζί
µε τις ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις, και τα αναρτά στην
ιστοσελίδα του.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Ορισµοί
[άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι κάτωθι όροι
έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Δηµόσιος τοµέας: περιλαµβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα
εκτός αυτής νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς
και τις εκτός αυτής δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, κατά
την έννοια των παραγράφων 1, 2,3 και 6 του άρθρου 1 του ν.
3429/2005 (Α’314).
β. Γενική Κυβέρνηση: περιλαµβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής
αποκαλούµενα υποτοµείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύµφωνα µε τους κανόνες και τα
κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΟΛ). Οι
φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαµβάνονται στους
υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτοµέα, από το
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται µε ευθύνη
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της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ.
γ. Υποτοµέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαµβάνει την
Κεντρική Διοίκηση και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ), καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που περιλαµβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους
υποτοµείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.
δ. Υποτοµέας ΟΤΑ: περιλαµβάνει: (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι
αποτελούνται από τους Δήµους (OTA A’ βαθµού) και τις Περιφέρειες (OTA B’ βαθµού) και (ββ) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που ανήκουν,
ελέγχονται ή χρηµατοδοτούνται από τους ΟΤΑ.
ε. Υποτοµέας OKA: περιλαµβάνει Ασφαλιστικά Ταµεία, Οργανισµούς Απασχόλησης και Οργανισµούς Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας.
στ. Κεντρική Διοίκηση ή Δηµόσιο ή Κράτος: περιλαµβάνει την
Προεδρία της Δηµοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν
νοµική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόµησης, η
Βουλή των Ελλήνων περιλαµβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της, ως προς τον προϋπολογισµό εξόδων και τον ισολογισµό-απολογισµό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της µονάδες και µονάδες του προϋπολογισµού της, χωρίς αυτοτελή νοµική προσωπικότητα.
ζ. Κρατικός Προϋπολογισµός: ο προϋπολογισµός της Κεντρικής Διοίκησης που περιλαµβάνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό και
τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων.
η. Ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης: το
έλλειµµα ή το πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος,
προσαρµοσµένο κυκλικά, χωρίς έκτακτα και προσωρινά µέτρα,
εκφραζόµενο ως ποσοστό του ΑΕΠ σε τιµές αγοράς.
θ. Ως «εξαιρετικές περιστάσεις», στο πλαίσιο του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), νοούνται:
αα. ένα ασυνήθιστο συµβάν, το οποίο:
ααα. είναι εκτός του ελέγχου της Κυβέρνησης, και
βββ. έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της
Γενικής Κυβέρνησης ή
ββ. µία περίοδος σοβαρής οικονοµικής ύφεσης, όπως ορίζεται
από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτραπεί, λόγω ύπαρξης εξαιρετικών περιστάσεων, η απόκλιση από το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή η απόκλιση από τον κανόνα της πορείας
προσαρµογής ή η µη εφαρµογή ή η αναστολή ισχύος του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών, όπως περιγράφονται στα επόµενα
άρθρα, είναι να µην τίθεται σε κίνδυνο η δηµοσιονοµική βιωσιµότητα σε µεσοπρόθεσµη βάση.
ι. Ως «περίοδος εφαρµογής σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», στις οποίες συµπεριλαµβάνονται συνταξιοδοτικές
µεταρρυθµίσεις, νοείται η περίοδος όπως αυτή προκύπτει από
το άρθρο 5(1) του Κανονισµού (EΚ) 1466/1997, κατά την οποία
δύνανται να επιτραπούν η απόκλιση από το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή η απόκλιση από τον κανόνα της πορείας
προσαρµογής ή η µη εφαρµογή ή η αναστολή ισχύος του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών, όπως περιγράφονται στα επόµενα
άρθρα, ύστερα από σχετική έγκριση του αρµόδιου οργάνου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τις εξής προϋποθέσεις: (αα) οι µεταρρυθµίσεις να έχουν άµεσες µακροπρόθεσµες θετικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, περιλαµβανοµένης της αύξησης της
δυνητικής βιώσιµης ανάπτυξης, και, κατά συνέπεια, επαληθεύσιµο αντίκτυπο στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων
οικονοµικών, (ββ) ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος να
επιτευχθεί εντός της χρονικής διάρκειας που καλύπτει το τρέχον
πρόγραµµα σταθερότητας και (γγ) να µην υπάρξει σηµαντική
απόκλιση από τον Κανόνα Δηµοσιονοµικής Θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος.
ια. Μεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος: ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 3 της «Συνθήκης για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

σµατική Ένωση», η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν.
4063/2012 (Α’ 71).
ιβ. «Πρωτόκολλο 12»: το Πρωτόκολλο αρ.12 περί υπερβολικού
ελλείµµατος που έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιγ. Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: το Αναθεωρηµένο
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως ορίζεται από το
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997
περί του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τους Κανονισµούς ΕΕ και τις άλλες νοµοθετικές πράξεις που προέκυψαν
από το Πρωτόκολλο 12 στον τοµέα των δηµόσιων οικονοµικών.
ιδ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών
(ΕΣΟΛ).
ιστ. Επικεφαλής φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι: για
µεν τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που δεν έχουν νοµική
προσωπικότητα, ο εκάστοτε ανώτατος ιεραρχικώς προϊστάµενος, για δε τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που
είναι εποπτευόµενοι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
β’ της παρούσας παραγράφου και έχουν νοµική προσωπικότητα,
το ανώτατο όργανο διοίκησης αυτών.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι όροι «χρέος της
Γενικής Κυβέρνησης», «έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης» και
«πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο άρθρο 1 του Κανονισµού (EΚ) 479/2009
(ΕΕ L 145/1).
Άρθρο 15
Συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις από τη
διεθνή νοµοθεσία
Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η κατάρτιση, η εκτέλεση και η
εφαρµογή της δηµοσιονοµικής πολιτικής και του Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης εναρµονίζονται µε τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Άρθρο 16
Οικονοµικό έτος
Το οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαµβάνει
τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται µε
την ταµειακή διαχείριση, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και την
κίνηση της περιουσίας όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και αποτελεί την κύρια περίοδο που καλύπτουν οι λογιστικές
καταστάσεις και λοιπές χρηµατοοικονοµικές αναφορές τους. Το
οικονοµικό έτος όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ιδίου
ηµερολογιακού έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 17
Θεσµικά Όργανα
Οι φορείς µε αρµοδιότητες επί των δηµοσίων οικονοµικών
είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι:
α. Η Βουλή των Ελλήνων
β. Το Υπουργικό Συµβούλιο
γ. Ο Υπουργός Οικονοµικών
δ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ε. Οι Υπουργοί και λοιποί επικεφαλής της Γενικής Κυβέρνησης
στ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ζ. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών των Υπουργείων
η. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης
θ. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
ι. Το Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή
ια. Το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο
ιβ. Ο Οργανισµός Διαχείρισης του Δηµόσιου Χρέους
ιγ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

ιδ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Άρθρο 18
Βουλή των Ελλήνων
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, η Βουλή, περιλαµβανοµένων των επιτροπών της, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συζητά και ψηφίζει το Μ.Π.Δ.Σ. και την επικαιροποίησή του.
β. Συζητά και ψηφίζει τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό και,
εφόσον απαιτείται, το συµπληρωµατικό προϋπολογισµό.
γ. Συζητά και ψηφίζει τον απολογισµό του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισµού, τον Ισολογισµό και τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης.
δ. Παρακολουθεί τη διαχείριση των οικονοµικών του Δηµοσίου,
ιδίως µέσω εκθέσεων που υποβάλλονται σε αυτήν.
ε. Ψηφίζει το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών του άρθρου 39,
καθώς και την αναστολή ισχύος του όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.
Άρθρο 19
Υπουργικό Συµβούλιο
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, το Υπουργικό
Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Εγκρίνει το Μ.Π.Δ.Σ., την επεξηγηµατική του έκθεση και την
επικαιροποίησή του, που υποβάλλονται στη Βουλή, ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες για
τη διαχείριση των οικονοµικών του Δηµοσίου σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 33.
β. Εγκρίνει το επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπεται στο Σύµφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης.
γ. Εγκρίνει τον ετήσιο και, εφόσον απαιτείται, το συµπληρωµατικό Κρατικό Προϋπολογισµό που υποβάλλονται στη Βουλή,
ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους δηµοσιονοµικούς
κανόνες και µε το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..
δ. Εγκρίνει τον απολογισµό του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, τον ισολογισµό και τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης που υποβάλλονται στη Βουλή.
ε. Λαµβάνει γνώση του προγράµµατος δανεισµού και διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, που καταρτίζεται από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), πριν εγκριθεί
από τον Υπουργό Οικονοµικών.
στ. Εγκρίνει, το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, την απολογιστική
έκθεση των πεπραγµένων του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., µε αναλυτικά στοιχεία
του κόστους δανεισµού και της διάρθρωσης του δηµοσίου χρέους, πριν από την υποβολή της στη Βουλή.
ζ. Εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών του άρθρου 39,
πριν από την υποβολή του στη Βουλή, και εγκρίνει την πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών περί αναστολής του ανωτέρω σχεδίου λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 40, πριν από την υποβολή της στη Βουλή.
Άρθρο 20
Υπουργός Οικονοµικών
[άρθρα 4(6) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, ο Υπουργός Οικονοµικών είναι αρµόδιος για την άσκηση της γενικής διαχείρισης των οικονοµικών της Κεντρικής Διοίκησης, για το γενικό
συντονισµό και για την εποπτεία των οικονοµικών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονοµικών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Παρέχει έγκαιρα στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις, επεξηγήσεις µεθοδολογίας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Μνηµόνιο Συνεργασίας που συνάπτεται µεταξύ του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και του Υπουργείου Οικονοµικών, δυνάµει του άρθρου 3.
β. Εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις και οδηγίες για την εφαρ-
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µογή προτύπων και διαδικασιών που διέπουν τη δηµοσιονοµική
διαχείριση. Μεταξύ άλλων, εκδίδει οδηγίες οι οποίες αφορούν
κυρίως µεθοδολογικές και άλλες κατευθύνσεις, καθώς και το
συντονισµό των ενεργειών, για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισµού και του Μ.Π.Δ.Σ..
γ. Υποβάλλει, µεταξύ άλλων, στο Υπουργικό Συµβούλιο τον
ετήσιο και, εφόσον απαιτείται, το συµπληρωµατικό Κρατικό Προϋπολογισµό, το Μ.Π.Δ.Σ. και την επικαιροποίησή του, τις εκθέσεις και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους δ’ και ε’ του παρόντος άρθρου, καθώς και
στην παράγραφο στ’ του άρθρου 19, πριν την υποβολή τους στη
Βουλή.
δ. Υποβάλλει στη Βουλή, κάθε οικονοµικό έτος, το Μ.Π.Δ.Σ.
και την επεξηγηµατική του έκθεση, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του.
ε. Υποβάλλει στη Βουλή το προσχέδιο και το σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, την εισηγητική του έκθεση, το
σχέδιο του συµπληρωµατικού Κρατικού Προϋπολογισµού, αν
υπάρχει, καθώς και τον Απολογισµό του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, τον Ισολογισµό και τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης.
στ. Εποπτεύει την εκτέλεση του προϋπολογισµού και την οικονοµική διαχείριση δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών που
υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005 και δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της
ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ζ. Εποπτεύει την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
µεριµνά για τη συµµόρφωση όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες.
η. Εντοπίζει, αναλύει και παρακολουθεί τους µακροοικονοµικούς και δηµοσιονοµικούς κινδύνους οι οποίοι µπορεί να έχουν
ουσιαστικές επιπτώσεις στη δηµοσιονοµική πορεία.
θ. Υπογράφει µε τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης µνηµόνια συνεργασίας που περιλαµβάνουν τουλάχιστον τριµηνιαίους
δηµοσιονοµικούς στόχους.
ι. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη δηµοσιονοµική διαχείριση,
στη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας, έλεγχο στη διαχείριση
των εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και στη διαχείριση των προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις που τα διέπουν.
ια. Διαχειρίζεται τα διαθέσιµα του Ελληνικού Δηµοσίου και εγκρίνει το άνοιγµα σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα λογαριασµών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.
ιβ. Συµπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, του Προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του προϋπολογισµού φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ιγ. Παρακολουθεί, αξιολογεί και εισηγείται αλλαγές στην είσπραξη φορολογικών και µη φορολογικών εσόδων από Υπουργεία και λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ιδ. Καταρτίζει και υποβάλλει σχέδια νόµου στη Βουλή, συνάπτει και υποβάλλει προς κύρωση στη Βουλή διεθνείς συµφωνίες
µε άλλα κράτη σχετικά µε φόρους, τελωνειακά τέλη, εισφορές,
πρόστιµα και άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από Υπουργεία
και λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ιε. Υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο και εγκρίνει το πρόγραµµα δανεισµού και διαχείρισης του Δηµοσίου χρέους, το
οποίο του εισηγείται ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., συνάπτει τις δανειακές συµβάσεις για λογαριασµό του Δηµοσίου, περιλαµβανοµένου του
προσδιορισµού των κατάλληλων όρων και των προϋποθέσεων,
εγκρίνει προτάσεις για την παροχή εγγυήσεων και την ανάληψη
άλλων ενδεχόµενων υποχρεώσεων για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, καθώς και τα
άρθρα 1 έως 12 του ν. 2628/1998 (Α’151) και 5 έως 13 του
ν. 3965/2011 (Α’ 113) και µεριµνά για τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους.
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ιστ. Εγκρίνει το δανεισµό κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην των φορέων του υποτοµέα των ΟΤΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, µε το
Μ.Π.Δ.Σ. και µε τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα.
ιζ. Συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του και τα οποία του παρέχονται υποχρεωτικά
από οποιονδήποτε φορέα του Δηµόσιου Τοµέα, καθώς και από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λαµβάνει επιχορηγήσεις, εγγυήσεις ή δάνεια από το Κράτος.
ιη. Έχει την ευθύνη για την ορθότητα, την ακρίβεια και την
πληρότητα των στοιχείων όλων των εγγράφων του προϋπολογισµού και των οικονοµικών και απολογιστικών εκθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης, από κοινού µε τους συναρµόδιους Υπουργούς
και τους επικεφαλής των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
ιθ. Αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών µηνιαίες και τριµηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε την εκτέλεση των προϋπολογισµών του Κράτους και όλων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
κ. Υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον απολογισµό του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, τον ισολογισµό και τις λοιπές
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης.
κα. Υποβάλλει για γνωµοδότηση στην Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου νοµοσχέδια που ρυθµίζουν µείζονος σπουδαιότητας θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
κβ. Καταθέτει, το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, στη Βουλή, για
ενηµέρωση κατά το άρθρο 30 του παρόντος νόµου, την απολογιστική έκθεση που του υποβάλλει ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
κγ. Είναι αρµόδιος για τη διαµόρφωση και υποστήριξη των ελληνικών θέσεων κατά τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και
εκτέλεσης του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κατά την εξέταση από τα όργανα της Ένωσης θεµάτων δηµοσιονοµικού περιεχοµένου.
κδ. Υποβάλλει στη Βουλή το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών
του άρθρου 39, αφού έχει λάβει την έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου, και προτείνει την αναστολή του ανωτέρω σχεδίου
λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του άρθρου 40.
Άρθρο 21
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
[άρθρα 4(6), 13(1) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επικουρεί τον Υπουργό Οικονοµικών στην
εκτέλεση των καθηκόντων του µε την άσκηση των ακόλουθων
αρµοδιοτήτων:
α. Καταρτίζει το Μ.Π.Δ.Σ. και την επεξηγηµατική του έκθεση
για κάθε οικονοµικό έτος, καθώς και τις επικαιροποιήσεις του.
β. Γνωστοποιεί, κάθε έτος, µε εγκύκλιο, το χρονοδιάγραµµα
κατάρτισης του προϋπολογισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος
και παρέχει οδηγίες κατάρτισης σε όλα τα Υπουργεία και στους
λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
γ. Καταρτίζει τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό και την εισηγητική του έκθεση.
δ. Παρέχει έγκαιρα, στον Υπουργό Οικονοµικών, προκειµένου
να διαβιβασθούν στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο δηµοσιονοµικές
προβλέψεις, επεξηγήσεις µεθοδολογίας, καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία που ζητείται, και λαµβάνει υπόψη του γνώµες και
συστάσεις που παρέχονται από αυτό.
ε. Αξιολογεί τις επιπτώσεις από τις κύριες πηγές δηµοσιονοµικού κινδύνου στην επεξηγηµατική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ..
στ. Καταρτίζει, εφόσον απαιτείται, το συµπληρωµατικό προϋπολογισµό.
ζ. Καταρτίζει τον απολογισµό του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, τον Ισολογισµό και τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης.
η. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο αρµοδιότητάς
του, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις χρηµατικές εκροές από τον κεντρικό λογαριασµό του Δηµοσίου και προγραµµατίζει την τήρηση
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των απαιτούµενων χρηµατικών αποθεµάτων για την πληρωµή δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού. Διοικεί και διαχειρίζεται
το κεντρικό σύστηµα πληρωµών, καθώς και το κεντρικό σύστηµα
ταµειακής διαχείρισης του Ελληνικού Δηµοσίου και υποβάλλει
προτάσεις στον Υπουργό Οικονοµικών για την έγκριση ανοίγµατος τραπεζικών λογαριασµών από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόµο.
θ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισµού
και ασκεί έλεγχο στη δηµοσιονοµική διαχείριση. Σε περίπτωση
µείωσης των δεσµευτικών ορίων ανά Υπουργείο λόγω επικαιροποίησης του Μ.Π.Δ.Σ., η οποία δεν έχει απεικονιστεί στον ετήσιο
ή σε συµπληρωµατικό Κρατικό Προϋπολογισµό, µε ευθύνη του
ΓΛΚ, αναπροσαρµόζονται αντίστοιχα τα ποσοστά διάθεσης των
πιστώσεων.
ι. Συντονίζει την κατάρτιση των προϋπολογισµών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δίνει κατευθύνσεις, παρακολουθεί την εκτέλεσή τους και παρέχει οδηγίες σχετικά µε τη
µεθοδολογία για την ορθή εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και
αξιόπιστων δηµοσιονοµικών εκθέσεων, ενιαίων για όλους τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ια. Καταρτίζει έκθεση επί των εισαγοµένων προς ψήφιση στη
Βουλή νοµοθετικών ρυθµίσεων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 75 του Συντάγµατος. Παρακολουθεί την εφαρµογή των αρχών της δηµοσιονοµικής πρόβλεψης και αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 2469/1997
(Α’ 38).
ιβ. Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής για τη Γενική Κυβέρνηση.
ιγ. Διαχειρίζεται το λογιστικό σύστηµα της Γενικής Κυβέρνησης βάσει του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται σύµφωνα
µε το άρθρο 156 του παρόντος νόµου.
ιδ. Ασκεί έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση των δηµόσιων επιχειρήσεων και δηµόσιων οργανισµών, των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται µε οποιονδήποτε τρόπο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού τους ή από τον προϋπολογισµό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς
οργανισµούς ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των
παραγράφων 1, 2, 3, καθώς και δηµόσιοι οργανισµοί κατά την
έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, χωρίς
να ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 19 του ίδιου νόµου. Οι
έλεγχοι πραγµατοποιούνται στους ανωτέρω φορείς εφόσον εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του ν. 3492/2006
(Α’ 210) και διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού. Για φορείς που δεν υπάγονται στο προηγούµενο εδάφιο,
δύναται να διενεργηθεί έλεγχος βάσει των διατάξεων του ν.
3492/2006, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονοµικών ή του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης.
ιε. Συγκεντρώνει στοιχεία και τυχόν διευκρινίσεις που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, τα οποία υποχρεωτικά παρέχονται από οποιονδήποτε φορέα του Δηµόσιου
Τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λαµβάνει επιχορηγήσεις, εγγυήσεις ή δάνεια από το Κράτος, µε την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά δυνάµει ειδικών
νόµων. Αντίστοιχα, παρέχει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στο Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο τα απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων τους, µε την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά δυνάµει ειδικών νόµων.
ιστ. Καταρτίζει µηνιαίες και τριµηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε
την εκτέλεση των προϋπολογισµών της Κεντρικής Διοίκησης και
των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Οικονοµικών για την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε το έβδοµο µέρος (άρθρα 171 έως 175), σε Υπουργεία,
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και σε άλλους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, για τη µη υποβολή στοιχείων.
ιζ. Παρακολουθεί το ύψος των εκκρεµών υποχρεώσεων των
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φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και µεριµνά για την κατά το δυνατό µείωσή τους.
ιη. Εξετάζει και αξιολογεί το συνολικό κόστος λειτουργίας των
µονάδων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε σχέση µε τη
δραστηριότητά τους και το προσφερόµενο έργο. Η αρµοδιότητα
αυτή ασκείται ανεξάρτητα από τυχόν συντρέχουσα σχετική αρµοδιότητα των οικείων φορέων.
ιθ. Ενηµερώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τους φορείς εκείνους της Γενικής Κυβέρνησης που δεν συµµορφώνονται µε τις
δηµοσιονοµικές αρχές και κανόνες του παρόντος νόµου.
κ. Ασκεί έλεγχο επί των δηµόσιων δαπανών κατά τις διατάξεις
του άρθρου 94 και παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των
δηµοσιολογιστικών διατάξεων από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο 22
Υπουργοί και Λοιποί Επικεφαλής Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης
[άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, κάθε Υπουργός
και κάθε επικεφαλής φορέα Γενικής Κυβέρνησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Διαχειρίζεται και εκτελεί τον προϋπολογισµό του Υπουργείου του ή του φορέα που προΐσταται ή διοικεί σύµφωνα µε το
εκάστοτε ισχύον πλαίσιο για τα δηµόσια οικονοµικά όπως αυτό
καθορίζεται, ιδίως, από τον παρόντα νόµο, το Μ.Π.Δ.Σ., τον ετήσιο και τον ενδεχόµενο συµπληρωµατικό Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και κάθε άλλο νόµο, κανονιστική πράξη, οδηγία και
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, και, αν πρόκειται για φορέα, και του εποπτεύοντος
Υπουργείου.
β. Συµµετέχει στην προετοιµασία του Μ.Π.Δ.Σ. και της επεξηγηµατικής του έκθεσης, µε την κατάρτιση των δηµοσιονοµικών
προβλέψεων σε σχέση µε το Υπουργείο ή το φορέα που προΐσταται ή διοικεί, υποβάλλοντας τα απαιτούµενα στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ύστερα από διαβούλευση µε τον
Υπουργό Οικονοµικών.
γ. Υποβάλλει προτάσεις για τους ετήσιους, συµπληρωµατικούς ή αναθεωρηµένους προϋπολογισµούς του Υπουργείου ή
του φορέα που προΐσταται ή διοικεί και σε συµφωνία µε τους δεσµευτικούς στόχους και τα όρια που ορίζονται από το Μ.Π.Δ.Σ.
και τις επικαιροποιήσεις του.
δ. Εκτελεί τον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή του φορέα
που προΐσταται ή διοικεί εντός των ορίων πιστώσεων που καθορίζονται στους ετήσιους, συµπληρωµατικούς ή αναθεωρηµένους
προϋπολογισµούς, εντός των διαθεσίµων ορίων πιστώσεων που
ορίζει ο Υπουργός Οικονοµικών και µε βάση τους συµφωνηµένους µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού.
ε. Ανακατανέµει πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου ή του φορέα που προΐσταται ή διοικεί, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική διαχείριση του προϋπολογισµού και η
συµµόρφωση µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και το εκάστοτε
ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..
στ. Επιµελείται της είσπραξης των εσόδων του Υπουργείου ή
του φορέα που προΐσταται ή διοικεί, εφόσον ο φορέας αυτός
είναι εκτός της Κεντρικής Διοίκησης.
ζ. Παρακολουθεί και καθοδηγεί τους εποπτευόµενους φορείς
για την κατάρτιση των σχετικών προϋπολογισµών µέσα στα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. και για την ορθή
εκτέλεσή τους.
η. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία και πόρους αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε τις δηµοσιονοµικές αρχές και διαδικασίες.
θ. Εκπονεί και υποβάλλει εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισµού
του Υπουργείου του ή του φορέα που προΐσταται ή διοικεί και
των εποπτευόµενων φορέων του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και
εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει το ΓΛΚ.
ι. Εκπονεί και υποβάλλει χρηµατοοικονοµικές αναφορές του
Υπουργείου του και των εποπτευόµενων φορέων του και εκθέσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντός του χρονικού πλαισίου
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που θέτει το ΓΛΚ.
Άρθρο 23
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει την ευθύνη για τη χάραξη της πολιτικής δηµοσίων επενδύσεων και συντονίζει και εποπτεύει την εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συµµετέχει, µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Οικονοµικών, στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. και της επεξηγηµατικής
του έκθεσης, µε την κατάρτιση των δηµοσιονοµικών προβλέψεων
σχετικά µε τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, µε την
υποβολή των απαιτούµενων στοιχείων στο ΓΛΚ.
β. Υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχέδιο για
τον ετήσιο και, εφόσον απαιτείται, το συµπληρωµατικό προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, το οποίο συµπεριλαµβάνεται
στον ετήσιο ή το συµπληρωµατικό Κρατικό Προϋπολογισµό,
εντός του πλαισίου των ετήσιων συνολικών ανώτατων ορίων πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα
µε το Μ.Π.Δ.Σ..
γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού δηµοσίων
επενδύσεων σε µηνιαία βάση.
δ. Υποβάλλει αιτήµατα για συγχρηµατοδότηση έργων δηµοσίων επενδύσεων από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Κατανέµει τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων σε
κάθε έργο του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε την έκδοση αποφάσεων (Συλλογικών Αποφάσεων), σύµφωνα µε το
άρθρο 78, µετά από προτάσεις των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που χρηµατοδοτούν επενδυτικές δράσεις.
στ. Κατανέµει τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου σε κάθε έργο του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε την έκδοση αποφάσεων (Συλλογικών
Αποφάσεων), µετά από προτάσεις των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Περιφέρειες) που έχουν αρµοδιότητα να υποβάλλουν
πρόταση για την υλοποίηση επενδυτικών δράσεων.
ζ. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των προγραµµάτων για τα οποία παρέχει χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση από
τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων.
η. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις και οδηγίες που απαιτούνται
για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων.
θ. Συµπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν σε θέµατα υλοποίησης του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων.
ι. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και µεριµνά για τη διαλειτουργικότητά του µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και
άλλα πληροφοριακά συστήµατα.
ια. Συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, από οποιονδήποτε φορέα, οργανισµό
ή νοµικό πρόσωπο, οι οποίοι υποχρεούνται στην παροχή αυτών.
Άρθρο 24
Προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείων
[άρθρα 13(1) και 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα του. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφιστάµενες οικονοµικές οργανικές µονάδες και οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου και, εφόσον κριθεί σκόπιµο, ιδίως λόγω του περιορισµένου αντικειµένου της, και άλλες
οργανικές µονάδες του Υπουργείου µε υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα. Σε περιπτώσεις Γενικών Διευθύνσεων οι οποίες περιλαµβάνουν και άλλες δοµές, ο προϊστάµενος αυτών πρέπει να

351

έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών των Υπουργείων
είναι οι επικεφαλής της ΓΔΟΥ των Υπουργείων και έχουν τις αρµοδιότητες που καθορίζονται από τον παρόντα νόµο και τη σχετική κείµενη νοµοθεσία. Ο ορισµός και η αναπλήρωση των
προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών διέπονται από τις κείµενες διατάξεις, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών, µε απόφασή τους, δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα, να διενεργούν µε
εντολή τους οποιαδήποτε πράξη για την εφαρµογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Για τους προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών και τα από αυτούς εξουσιοδοτούµενα, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ιεραρχικά υφιστάµενά τους
όργανα, ισχύουν οι απαγορεύσεις και τα ασυµβίβαστα που
ισχύουν και για τους υπαλλήλους των ΥΔΕ.
3. Κατ’ εξαίρεση των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 2,
ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και µέχρι τη συγκρότηση
και έναρξη λειτουργίας της οικείας ΓΔΟΥ, τα καθήκοντα και τις
αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης. Επίσης, κατ’ εξαίρεση των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 2, τα καθήκοντα
και τις αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκούν ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού
Σχεδιασµού και ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα. Στα Υπουργεία Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, τα καθήκοντα και
οι αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 δύνανται να ασκούνται
και από Ανώτατους Αξιωµατικούς των Σωµάτων, ενώ ειδικά στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ασκούνται από Ανώτατους Αξιωµατικούς του Οικονοµικού Σώµατος, οι οποίοι ορίζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις κείµενες, γι’ αυτούς, διατάξεις. Οι
Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων έχουν τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 και εφαρµόζονται αναλογικά για αυτούς οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
4. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος
για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του
Υπουργείου του και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν
στον προϋπολογισµό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των
δραστηριοτήτων του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ.
Ειδικότερα µεριµνά για:
α. την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά
µε τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα προς τον ιεραρχικά
προϊστάµενο Γενικό Γραµµατέα και τον Υπουργό, τον Υπουργό
Οικονοµικών και τη Βουλή,
β. την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισµού
και του Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα του, των ειδικών περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και τη διενέργεια δαπανών µόνο εφόσον
υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό,
γ. την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στον Υπουργό,
µε σκοπό τη βέλτιστη κατανοµή των πόρων του Υπουργείου και
των εποπτευόµενων φορέων,
δ. την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που
εκδίδει το ΓΛΚ,
ε. τη διαβίβαση στο ΓΛΚ αξιόπιστων δηµοσιονοµικών στοιχείων
του Υπουργείου του, καθώς και των εποπτευόµενων από αυτό
φορέων, σύµφωνα µε τις κατ` εξουσιοδότηση του παρόντος
νόµου εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις και σχετικές εγκυκλίους,
στ. τη σύσταση και την εφαρµογή εσωτερικών δικλείδων στη
δηµοσιονοµική διαχείριση του Υπουργείου του, αναφορικά τόσο
µε τις δαπάνες, όσο και µε τα έσοδα.
5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην
παράγραφο 4, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του
Υπουργείου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
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α. Είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της προετοιµασίας του
Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισµού του Υπουργείου του
και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, σύµφωνα µε
τις οδηγίες που παρέχονται από το ΓΛΚ, και για την υποβολή των
προβλέψεων στο ΓΛΚ, µετά από έγκριση από τον αρµόδιο
Υπουργό. Συντάσσει τις εκθέσεις του φορέα του της παραγράφου 3 του άρθρου 45 και της παραγράφου 12 του άρθρου 54 και
µεριµνά για τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών από τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου του. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών, εφόσον κρίνει ότι το Μ.Π.Δ.Σ. ή ο ετήσιος
προϋπολογισµός που υποβάλλει για το Υπουργείο του παραβιάζει τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης ή ότι τα
προτεινόµενα ανώτατα όρια δαπανών δεν µπορούν να τηρηθούν
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, υποβάλλει
σηµείωµα προς τον Υπουργό του και το ΓΛΚ, διατυπώνοντας τις
απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. και
του ετήσιου προϋπολογισµού του Υπουργείου του και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, γίνεται σύµφωνα µε τις
διαδικασίες των άρθρων 45, 54, 63 και 64.
β. Οφείλει να διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ καταρτίζει προβλέψεις
για τις µηνιαίες ταµειακές ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων σε µηνιαία βάση, σύµφωνα µε τους στόχους που
έχουν τεθεί από τα µνηµόνια συνεργασίας µε τον Υπουργό Οικονοµικών.
γ. Είναι υπεύθυνος να πραγµατοποιεί όλες τις δηµοσιονοµικές
δεσµεύσεις και να διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ τηρεί ορθά το µητρώο
δεσµεύσεων που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 για το Υπουργείο και διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες δεσµεύσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το ΓΛΚ.
Εξασφαλίζει ότι η εκτέλεση των πολυετών δεσµεύσεων είναι σύµφωνη µε την έγκριση της παραγράφου 1 του άρθρου 67. Επίσης,
εξασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ διαθέτει τα απαραίτητα πληροφοριακά
συστήµατα για την επεξεργασία, την έγκριση και την παρακολούθηση όλων των δεσµεύσεων µέχρι την αποπληρωµή των σχετικών υποχρεώσεων.
δ. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών έχει την ευθύνη κατάρτισης µηνιαίων προγραµµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Υπουργείου του (τακτικού και προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων), καθορισµού των τριµηνιαίων ανωτάτων ορίων
δαπανών και της παρακολούθησης της µεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος µη τήρησης του προϋπολογισµού και των ανώτατων ορίων
δαπανών, ενηµερώνει τον Υπουργό, τον Γενικό Γραµµατέα και
το ΓΛΚ, προτείνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις,
περιλαµβανοµένης και τυχόν ανακατανοµής πιστώσεων. Παρακολουθεί τους στόχους και την εκτέλεση των προϋπολογισµών
των εποπτευόµενων από το φορέα του νοµικών προσώπων.
ε. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών διατυπώνει εισήγηση για κάθε σχέδιο νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής ή προγράµµατος που επισπεύδει ή
πρότασης που διατυπώνει το Υπουργείο του, εφόσον έχει επίπτωση στο ΜΠΔΣ ή στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή των
εποπτευόµενων φορέων. Η εν λόγω εισήγηση κοινοποιείται στον
Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, καθώς και
στο ΓΛΚ.
στ. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών οφείλει να εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής διαχείρισης που
καθορίζονται από το ΓΛΚ και εισηγείται υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση για θέµατα του Υπουργείου του και των εποπτευόµενων
φορέων, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό. Σε περίπτωση
επικαιροποίησης του Μ.Π.Δ.Σ., ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών οφείλει να εκδίδει προς τους εποπτευόµενους φορείς
υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες σχετικά µε
τις απαραίτητες προσαρµογές στη δηµοσιονοµική διαχείριση,
για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό, κατά τα
ανωτέρω.
ζ. Οι προϊστάµενοι των οικονοµικών υπηρεσιών των φορέων
της Κεντρικής Διοίκησης, για την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 77,αποστέλλουν στο Εθνικό Τυ-
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πογραφείο, µέχρι 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους, κατάλογο των φορέων που θα επιχορηγηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
κατά το αµέσως επόµενο οικονοµικό έτος.
6. α. Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου ΓΔΟΥ Υπουργείου έχουν υπάλληλοι
όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων. Ως προϊστάµενοι της ΓΔΟΥ επιλέγονται υπάλληλοι µε πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι µε τετραετή τουλάχιστον εµπειρία στα ίδια θέµατα. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, καθώς και η βαρύτητα αυτών.
β. Μέχρι την πλήρωση θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προηγούµενη περίπτωση, παράλληλα µε τον Γενικό Γραµµατέα
που έχει οριστεί συνυπογράφουν οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς
που υπέγραφαν µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 3943/2011. Οι πράξεις που υπεγράφησαν µετά τη δηµοσίευση του ν. 3943/2011
έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τους
Γενικούς ή Ειδικούς Γραµµατείς που ήταν αρµόδιοι πριν από τη
δηµοσίευση της παρ. 12γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, είναι
νόµιµες.
7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, είναι δυνατή, σε περίπτωση διάσπασης ή συγχώνευσης Υπουργείων, η σύσταση, συγχώνευση ή κατάργηση αντίστοιχου αριθµού ΓΔΟΥ και η ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις
αρµοδιότητες, τη διάρθρωση, τη λειτουργία τους, ζητήµατα µεταφοράς θέσεων και προσωπικού των µονάδων. Οι ως άνω αποφάσεις καλύπτουν περιπτώσεις όπου στις ΓΔΟΥ εντάσσονται και
άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή βάσει οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδοτικής διάταξης.
8. Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευόµενων
από αυτό φορέων οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
Άρθρο 25
Προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης
[άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Στους λοιπούς, πλην Κεντρικής Διοίκησης, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι αρµοδιότητες του παρόντος άρθρου ασκούνται από τον, σύµφωνα µε τον οικείο Οργανισµό, προϊστάµενο
οικονοµικών υπηρεσιών. Ο ορισµός και η αναπλήρωσή τους διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τον οικείο φορέα και,
εάν υπάρχει, από το καταστατικό του φορέα, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών, µε απόφασή
τους δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα, να διενεργούν µε εντολή τους οποιαδήποτε πράξη για την
εφαρµογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3. Για τους προϊσταµένους οικονοµικών υπηρεσιών και τα από αυτούς εξουσιοδοτούµενα, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα, ισχύουν οι απαγορεύσεις και τα ασυµβίβαστα που ισχύουν
και για τους υπαλλήλους των ΥΔΕ.
2. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος
για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του φορέα και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη λογιστική
αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, τη σχετική κείµενη νοµοθεσία και τις οδηγίες του
ΓΛΚ.
Ειδικότερα, µεριµνά για:
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α. Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον προϋπολογισµό του φορέα, στο εποπτεύον Υπουργείο, στο ΓΛΚ και
στον Υπουργό Οικονοµικών.
β. Την πιστή τήρηση των στόχων ισοζυγίου, των ανωτάτων
ορίων του προϋπολογισµού και του Μ.Π.Δ.Σ. του φορέα του,
καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από το φορέα αυτό, ώστε
να διενεργούνται δαπάνες µόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό.
γ. Την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στο ανώτατο όργανο διοίκησης του φορέα, µε σκοπό τη βέλτιστη κατανοµή των
πόρων του φορέα και των τυχόν εποπτευόµενων φορέων.
δ. Τη συµµόρφωση µε τις υποχρεωτικές οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών και το ΓΛΚ.
ε. Την είσπραξη των εσόδων του φορέα.
στ. Τη σύσταση και την εφαρµογή εσωτερικών δικλείδων στη
δηµοσιονοµική διαχείριση, αναφορικά τόσο µε τις δαπάνες όσο
και µε τα έσοδα.
3. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της προετοιµασίας του
Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισµού του φορέα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από το ΓΛΚ και το εποπτεύον
Υπουργείο, και για τη διαβίβαση των προβλέψεων στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου,
µετά την έγκρισή τους από το όργανο διοίκησης του φορέα. Συντάσσει τις εκθέσεις του φορέα του της παραγράφου 3 του άρθρου 45 και της παραγράφου 12 του άρθρου 54. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών, αν θεωρήσει κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του προϋπολογισµού ότι δεν µπορεί να τηρηθεί το
εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. ή ο ετήσιος προϋπολογισµός του
φορέα, ενηµερώνει το όργανο διοίκησης του φορέα, τον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών και τον Γενικό Γραµµατέα του
εποπτεύοντος Υπουργείου και το ΓΛΚ. Στη συνέχεια, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου
εξετάζει από κοινού µε τους ανωτέρω τη δυνατότητα ανάληψης
διορθωτικών δράσεων.
β. Καταρτίζει προβλέψεις για τις µηνιαίες ταµειακές ανάγκες
και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού του φορέα
σε µηνιαία βάση. Αν διαπιστώσει αποκλίσεις στην εκτέλεση του
προϋπολογισµού, ενηµερώνει το όργανο διοίκησης του φορέα,
τον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών και τον Γενικό Γραµµατέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, κάνοντας προτάσεις για
διορθωτικές ενέργειες, στις οποίες περιλαµβάνεται η πιθανή
ανακατανοµή πιστώσεων.
γ. Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων, για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης του Μητρώου Δεσµεύσεων και για τη διαβίβαση σε µηνιαία βάση όλων
των απαραίτητων στοιχείων για τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα. Επίσης, εξασφαλίζει ότι η εκτέλεση των πολυετών δεσµεύσεων είναι σύµφωνη µε την έγκριση της παραγράφου 1 του άρθρου 67, καθώς και ότι ο φορέας του διαθέτει τα
απαραίτητα πληροφοριακά συστήµατα για την επεξεργασία, την
έγκριση και την παρακολούθηση όλων των δεσµεύσεων µέχρι
την αποπληρωµή των σχετικών υποχρεώσεων.
δ. Όλες οι υπηρεσίες του φορέα υποχρεούνται να παρέχουν
έγκαιρα στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα
όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ε. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών υποχρεούται να
εφαρµόζει τις οδηγίες οικονοµικής διαχείρισης που εκδίδονται
από το ΓΛΚ και το εποπτεύον Υπουργείο και µπορεί να εισηγείται
την εξειδίκευσή τους.
4. Σε περίπτωση που ο φορέας του προϊσταµένου οικονοµικών
υπηρεσιών του παρόντος άρθρου, εποπτεύει άλλους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, έχει κατ’ αναλογία, ως προς τους φορείς
αυτούς, τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που έχουν και οι Γενικοί Διευθυντές Οικονοµικών Υπηρεσιών των
Υπουργείων για τους εποπτευόµενους από αυτά φορείς.

353

Άρθρο 26
Υποχρεώσεις των προϊσταµένων οικονοµικών
υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης
1. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών οφείλει να αρνηθεί
την εκτέλεση εντολής, από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, αν έχει
ως αποτέλεσµα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεσης δαπάνης
που υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισµού και των ποσοστών
διάθεσης ή του Μ.Π.Δ.Σ., ενηµερώνοντας εγγράφως την εν λόγω
αρχή. Αν η αρµόδια αρχή επιµείνει στην εκτέλεση της εντολής
της, οφείλει να επαναλάβει εγγράφως την αντίρρησή του, µε
ταυτόχρονη κοινοποίησή της στο ΓΛΚ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκτελέσει την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη ως προς τη νοµιµότητα της ενέργειας φέρει πλέον ο
εντολέας και δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 6.
2. Αν το όργανο διοίκησης φορέα της Γενικής Κυβέρνησης,
που έχει νοµική προσωπικότητα, λάβει απόφαση που δεν τηρεί
την ισχύουσα νοµοθεσία ή είναι αντίθετη στην οικονοµική πολιτική που ακολουθείται και στις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργού και οδηγεί σε παραβίαση των δηµοσιονοµικών κανόνων ή
των στόχων ισοζυγίου ή των ανώτατων ορίων δαπανών του
Μ.Π.Δ.Σ. ή του προϋπολογισµού του φορέα, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και
ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα, οφείλουν,
αµέσως µόλις λάβουν γνώση, να ενηµερώσουν εγγράφως τον
αρµόδιο Υπουργό και το ΓΛΚ.
3. Ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείου ή
άλλου φορέα Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να παρέχει εγγυήσεις
αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.
4. Ιδιαίτερα οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια ή διαδικασία
εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός του συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης ή β) είναι σύζυγος ή συγγενής
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, µε κάποιον από
τους ενδιαφεροµένους ή γ) έχει ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα
σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους.
5. Όταν για οποιοδήποτε θέµα που άπτεται των ιδιωτικών ή
προσωπικών συµφερόντων ενός προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείου ή φορέα Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται η
έγκρισή του, αυτός υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση
στον Υπουργό ή στον επικεφαλής του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, και να µην χορηγήσει την έγκριση. Στην περίπτωση αυτή,
η απόφαση σχετικά µε τη χορήγηση της έγκρισης λαµβάνεται
από τον αναπληρωτή του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών.
6. Η παράβαση των οριζοµένων στις παραγράφους 1, 2, 3 και
5, από τον προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα σύµφωνα µε το άρθρο 106 του ν. 3528/2007
και επισύρει την πειθαρχική ποινή της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ίδιου νόµου. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 3528/2007, σχετικά µε τη δυνητική θέση σε
αργία, εφαρµόζονται και στην προκειµένη περίπτωση, ο δε αρµόδιος Υπουργός ή ο επικεφαλής του φορέα αναστέλλει υποχρεωτικά την άσκηση των καθηκόντων του προϊσταµένου, εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.
Επίσης, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών υπέχει αστική
ευθύνη και για κάθε ζηµία που προξένησε στον οικείο φορέα από
δόλο ή βαριά αµέλεια.
Άρθρο 27
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
[άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι αρµόδιο για την
αξιολόγηση και τη διατύπωση γνώµης επί των σχεδίων των προϋπολογισµών, τη συνεχή παρακολούθηση και τη διασφάλιση της
ορθής εκτέλεσης σε µηνιαία βάση του προϋπολογισµού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συµµόρφωσή
τους µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, τους στόχους και τα
όρια των πιστώσεων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.
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και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης.
Άρθρο 28
Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή
1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, το Γραφείο
Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή έχει συµβουλευτικό
ρόλο και υποστηρίζει επιστηµονικά τον Πρόεδρο της Βουλής και
τους Προέδρους της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της
Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, καθώς και της
Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής. Η
υποστήριξη που παρέχει αφορά την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού, την παρακολούθηση της
εφαρµογής των δηµοσιονοµικών πολιτικών και µεταρρυθµίσεων
που ψηφίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων, την ανάλυση και
αξιολόγηση των στοιχείων του προϋπολογισµού, των προβλέψεων για τα δηµόσια έσοδα και δαπάνες και τη διατηρησιµότητα
των µακροχρόνιων δηµοσιονοµικών µεγεθών. Το Γραφείο λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 30Α του Κανονισµού της Βουλής
(Α’ 51) και τον κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενο Ειδικό Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης του Γραφείου
Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή.
2. Το Υπουργείο Οικονοµικών, τα λοιπά Υπουργεία, οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο κάθε πληροφορία
που εκείνο κρίνει αναγκαία για την επιτέλεση του έργου του.
Άρθρο 29
Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο
Το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 13
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 30
Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, ο Οργανισµός
Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει το πρόγραµµα δανεισµού και διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό
Οικονοµικών.
β. Αναλαµβάνει, ως εντολοδόχος και για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου, την εκτέλεση του εγκεκριµένου δανειακού
προγράµµατος, µε τη σύναψη δανείων και την έκδοση τίτλων.
γ. Συµµετέχει στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. µε την παροχή στο
ΓΛΚ των στοιχείων του δηµοσίου χρέους.
δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του δηµοσίου χρέους
και το σχετικό µε το δηµόσιο χρέος κεφάλαιο της εισηγητικής
έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού.
ε. Εξυπηρετεί το δηµόσιο χρέος.
στ. Σχεδιάζει, σε συνεννόηση µε την αρµόδια Διεύθυνση του
ΓΛΚ, µε βάση τις προδιαγραφές του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, τη διαδικασία για
την ορθή ενηµέρωση των κωδικών του προϋπολογισµού και των
λογαριασµών λογιστικής που αφορούν το δηµόσιο χρέος.
ζ. Υπολογίζει και διενεργεί τις απαραίτητες προσαρµογές στα
στοιχεία του δηµοσίου χρέους, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών.
η. Συντάσσει εκθέσεις προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σε τριµηνιαία βάση ή όποτε του ζητηθεί, για την εξέλιξη του δηµοσίου
χρέους και υποβάλλει προτάσεις σχετικά µε την πολιτική διαχείρισης του δηµοσίου χρέους.
θ. Συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, απολογιστική έκθεση των πεπραγµένων, µε αναλυτικά στοιχεία του κόστους δανεισµού, και της διάρθρωσης του δηµοσίου χρέους,
καθώς και επαρκώς αιτιολογηµένη αναφορά για την περίπτωση
υπέρβασης του ανώτατου ορίου του καθαρού δανεισµού.

ι. Υποβάλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, αναλυτικά στοιχεία, συνοδευόµενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το δηµόσιο χρέος, τη διαχείριση ταµειακών
διαθεσίµων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και των διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
ια. Διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων του Ελληνικού Δηµοσίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ανατίθενται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύναψη δανείων
των οργανισµών και φορέων του δηµόσιου τοµέα και για τη δανειοδότηση µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου των δηµοσίων
επιχειρήσεων.
β. Σύναψη και παρακολούθηση διαχειριστικών πράξεων παραγώγων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
γ. Παρακολούθηση και στήριξη της δευτερογενούς αγοράς
οµολόγων.
Άρθρο 31
Ελεγκτικό Συνέδριο
Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δηµοσιονοµικό Δικαστήριο της χώρας:
α. Ασκεί:
αα. έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νοµικών προσώπων που µε ειδική διάταξη νόµου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο αυτόν,
ββ. έλεγχο νοµιµότητας στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών µεγάλης οικονοµικής αξίας, που συνάπτει το Δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο
που εξοµοιώνεται µε αυτό,
γγ. κατασταλτικό έλεγχο σε όλους τους λογαριασµούς ή απολογισµούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στον εκτός
Κρατικού Προϋπολογισµού «Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων», καθώς και κάθε φορέα που έλαβε καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
β. Συντάσσει και υποβάλλει έκθεση προς τη Βουλή για τον
Απολογισµό και τον Ισολογισµό του Κράτους κατά το άρθρο 79
παρ. 7 του Συντάγµατος.
γ. Εκδικάζει ένδικα βοηθήµατα και µέσα κατά πράξεων που εκδίδονται κατά τον έλεγχο των λογαριασµών των ως άνω φορέων.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί και τον προβλεπόµενο από
την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 473/2013 έλεγχο
των λογαριασµών του Κράτους και όλων των υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο 32
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) έχει τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 3832/2010 (Α’ 38) µε σκοπό
τη συστηµατική κατάρτιση επίσηµων στατιστικών, περιλαµβανοµένων των στατιστικών σε δηµοσιονοµικούς τοµείς, καθώς και τη
διενέργεια των σχετικών ερευνών και την εκπόνηση µελετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 33
Γενικές αρχές για τη διαχείριση των
οικονοµικών του Δηµοσίου
Η διαχείριση των οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται από τις ακόλουθες αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης:
α. Αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαµβάνει τους φυσικούς
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πόρους και τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει
να διενεργείται µε σύνεση και µε γνώµονα την εξασφάλιση της
δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας. Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:
αα. στην αρχή της οικονοµικότητας, σύµφωνα µε την οποία τα
µέσα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των κυβερνητικών
πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγµένη ποιότητα και ποσότητα, µε την ελάχιστη δηµοσιονοµική επιβάρυνση
και µε τη χρήση των αναγκαίων µόνο διοικητικών πόρων,
ββ. στην αρχή της αποδοτικότητας, σύµφωνα µε την οποία
πρέπει να τηρείται η βέλτιστη δυνατή σχέση µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µέσων και των επιτυγχανόµενων αποτελεσµάτων
και
γγ. στην αρχή της αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε την
οποία ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριµένων αντικειµενικών
στόχων και των αποτελεσµάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
β. Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.
Σύµφωνα µε την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας,
η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης.
Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συµµετέχουν στη δηµόσια διαχείριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ασκούν
τις αρµοδιότητές τους, µε σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιµότητας των οικονοµικών της Γενικής Κυβέρνησης.
γ. Αρχή της διαφάνειας.
Σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και
οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης
έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονοµικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται µε τη διαχείριση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός
ο αποτελεσµατικός δηµόσιος έλεγχος της άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής και της οικονοµικής κατάστασης του Δηµοσίου,
εκτός και αν η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άµυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της
Ελλάδας.
δ. Αρχή της ειλικρίνειας.
Σύµφωνα µε την αρχή της ειλικρίνειας, κάθε οικονοµική και δηµοσιονοµική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα
ή εκθέσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθµό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγµατικά στοιχεία, σε
αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες
προβλέψεις ή εκτιµήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να
έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόµενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Άρθρο 34
Γενικές αρχές δηµοσιονοµικού σχεδιασµού
[άρθρα 5 και 7 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Για τη διατήρηση και την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας, εισάγονται γενικές αρχές που διέπουν το δηµοσιονοµικό σχεδιασµό σε πολυετή ορίζοντα, σε συµµόρφωση µε τους
µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους και άλλους δηµοσιονοµικούς κανόνες που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο.
Οι αρχές αυτές αφορούν:
α. Τον έλεγχο της εξέλιξης του δηµόσιου χρέους σύµφωνα µε
τις τιµές αναφοράς που καθορίζονται από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και µε τους σχετικούς
δηµοσιονοµικούς κανόνες που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του
Τίτλου ΙΙΙ της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισµό και
τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν. 4063/2012 (Α’ 71).
β. Το κατώτατο αποδεκτό όριο πρωτογενούς ισοζυγίου σύµφωνα µε τις τιµές αναφοράς που καθορίζονται από τη ΣΛΕΕ και
µε τους σχετικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες που ορίζονται στα
άρθρα 3 και 4 του Τίτλου ΙΙΙ της Συνθήκης για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν. 4063/
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2012.
γ. Το κατ’ ελάχιστο αποδεκτό όριο εσόδων ως ποσοστό του
ΑΕΠ.
δ. Τον τρόπο και τη διαδικασία αναπροσαρµογής των δαπανών, ανάλογα µε την πορεία των εσόδων.
2. Ο δηµοσιονοµικός σχεδιασµός:
α. Δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους, για τη διατήρηση και την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής και
της οικονοµικής σταθερότητας.
β. Είναι ενιαίος και καλύπτει ολόκληρη τη Γενική Κυβέρνηση.
γ. Είναι µεσοπρόθεσµος και βασίζεται σε µεσοπρόθεσµες µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις για το έτος προϋπολογισµού και για τα επόµενα τρία τουλάχιστον χρόνια.
δ. Είναι διαφανής, υπό την έννοια ότι το δηµοσιονοµικό σχέδιο
περιλαµβάνει συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους που αναφέρονται σε συγκεκριµένη περίοδο.
ε. Υπόκειται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, µε την αποτελεσµατική και έγκαιρη παρακολούθησή του και µε αξιολογήσεις, είτε
συµµόρφωσης µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες είτε ενεργοποίησης ρητρών διαφυγής, οι οποίες πραγµατοποιούνται από το
Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο.
Άρθρο 35
Κανόνας δηµοσιονοµικής θέσης
[άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Η δηµοσιονοµική θέση της Γενικής Κυβέρνησης (κατά
ΕΣΟΛ) πρέπει να είναι ισοσκελισµένη ή πλεονασµατική.
2. Ο κανόνας της παραγράφου 1 θεωρείται ότι πληρούται αν
το ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης βρίσκεται στον καθορισµένο µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο.
3. Το κατώτερο όριο του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού
στόχου είναι ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης της τάξεως του:
α) µείον 0,5 τοις εκατό (-0,5%) του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος σε τιµές αγοράς ή
β) µείον 1,0 τοις εκατό (-1%) του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιµές αγοράς, αν ο λόγος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς
είναι αισθητά χαµηλότερος της τιµής αναφοράς του 60% και οι
κίνδυνοι από την άποψη της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των
δηµόσιων οικονοµικών είναι περιορισµένοι.
4. Ο µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος αναφέρεται στο
Μ.Π.Δ.Σ. και στην εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και ο Υπουργός Οικονοµικών εξετάζει το επίπεδό
του τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
5. Επιτρέπεται η προσωρινή απόκλιση από το µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή η απόκλιση δεν θέτει σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα ή σε περιόδους εφαρµογής σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14.
Άρθρο 36
Κανόνας χρέους
[άρθρα 5(1)(α) και 6(1)(α) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Όταν ο λόγος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς υπερβαίνει την τιµή
αναφοράς του 60% που αναφέρεται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 12, η διαφορά σε σχέση µε την τιµή αναφοράς πρέπει
να µειώνεται, ως κριτήριο αξιολόγησης, κατά ένα εικοστό ετησίως κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού
του Συµβουλίου (ΕΚ) 1467/1997.
Άρθρο 37
Κανόνας πορείας προσαρµογής
[άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Το ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης
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πρέπει να συγκλίνει προς το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό
στόχο στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται από το άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/1997.
2. Κατά τον προσδιορισµό της συµµόρφωσης µε τον κανόνα
της πορείας προσαρµογής, η πρόοδος προς το µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο αξιολογείται µε βάση όσα αναφέρονται
στο άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/1997.
3. Μπορεί να επιτραπεί η προσωρινή απόκλιση από τον κανόνα
της πορείας προσαρµογής µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτή η απόκλιση δεν θέτει σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα ή σε περιόδους εφαρµογής σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14.
Άρθρο 38
Ενεργοποίηση του διορθωτικού µηχανισµού
[άρθρα 6(1)(γ) και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Ο διορθωτικός µηχανισµός συνίσταται στην προετοιµασία
και υιοθέτηση του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών του άρθρου
39.
2. O διορθωτικός µηχανισµός ενεργοποιείται όταν παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις από το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή από την πορεία προσαρµογής προς αυτόν µε
βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/1997. Ο διορθωτικός µηχανισµός δύναται να µην ενεργοποιηθεί: α) σε περίπτωση που
επικρατούν εξαιρετικές περιστάσεις, µε την προϋπόθεση ότι
αυτή η απόκλιση δεν θέτει σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα και β) σε περιόδους σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο
14.
3. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ενεργοποιεί το διορθωτικό µηχανισµό, µε βάση τα κριτήρια για σηµαντικές αποκλίσεις από το δηµοσιονοµικό στόχο ή από την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/1997, λαµβάνοντας υπόψη τη
σχετική γνώµη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου. Ο διορθωτικός
µηχανισµός δύναται να µην ενεργοποιηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.
4. Ο διορθωτικός µηχανισµός ενεργοποιείται αυτοµάτως σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική σύσταση του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/1997.
Άρθρο 39
Σχέδιο διορθωτικών ενεργειών
[άρθρο 6(1)(γ) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός µηχανισµός του άρθρου
38, ο Υπουργός Οικονοµικών, εντός δύο (2) µηνών από την ενεργοποίηση αυτού, καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών, το
οποίο υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση, µετά από έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου. Το σχέδιο αυτό:
α. Καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει
να διορθωθούν οι αποκλίσεις.
β. Καθορίζει ετήσιους στόχους δηµοσιονοµικών δεικτών που
πρέπει να επιτευχθούν προκειµένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι µεγαλύτερες αποκλίσεις από το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή από την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, οδηγούν σε µεγαλύτερες διορθώσεις.
γ. Καθορίζει την έκταση και το περιεχόµενο των παρεµβάσεων
για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να
διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και τους υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφορούν.
2. Το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών της παραγράφου 1 τηρεί:
α. Τους κανόνες του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
β. Οποιεσδήποτε συστάσεις γίνονται προς τη χώρα στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σε σχέση µε τη
διορθωτική περίοδο και την έκταση των παρεµβάσεων που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών.

3. Το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών που υποβάλλεται στη
Βουλή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περιλαµβάνει και την επικαιροποίηση του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και συµπληρωµατικό Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Άρθρο 40
Παρακολούθηση και αναστολή του σχεδίου
διορθωτικών ενεργειών
[άρθρο 6(1)(γ) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Μετά την υιοθέτηση του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 39 και για όσο διαρκεί η διορθωτική περίοδος, το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο καταρτίζει και δηµοσιεύει δύο φορές το χρόνο έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου.
2. Στην έκθεση προόδου της προηγούµενης παραγράφου
αξιολογείται αν η εφαρµογή του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών
εξελίσσεται σύµφωνα µε τους στόχους του και αν είναι εφικτή η
διόρθωση των σηµαντικών αποκλίσεων που εντοπίστηκαν.
3. Κατά τη διάρκεια της διορθωτικής περιόδου που έχει καθοριστεί µε το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών της παραγράφου 1
του άρθρου 39, µπορεί να αναστέλλεται η ισχύς του σχεδίου
εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Η αναστολή αποφασίζεται κατά τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 39, µετά από σχετική σύσταση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.
4. Μετά την απόφαση αναστολής του σχεδίου της προηγούµενης παραγράφου, ο Υπουργός Οικονοµικών αξιολογεί, µετά
από σχετική γνώµη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, σε τακτά
χρονικά διαστήµατα που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερα των έξι
µηνών, αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις, αλλά και οι αποκλίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38
και δηµοσιοποιεί την αξιολόγησή του στη µόνιµη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής.
5. Αν, από την ανωτέρω αξιολόγηση, ο Υπουργός Οικονοµικών
κρίνει ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις της παραγράφου 3 έπαψαν
να συντρέχουν, υποβάλλει νέο σχέδιο διορθωτικών ενεργειών
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 39, εκτός αν διαπιστώσει ότι δεν υφίστανται πλέον οι αποκλίσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 38.
6. Αν ο Υπουργός Οικονοµικών δεν αποδέχεται τις συστάσεις
του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου που διατυπώνονται κατά το
παρόν άρθρο, ενηµερώνει τη µόνιµη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής για τους λόγους της µη αποδοχής.
Άρθρο 41
Εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου σε περίοδο
προγράµµατος µακροοικονοµικής προσαρµογής
Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραµµα µακροοικονοµικής προσαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΕ)
472/2013, η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου
γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και µε το ρυθµιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα:
α. Οι τιµές των µεγεθών των άρθρων 35 έως και 37 που αφορούν οι δηµοσιονοµικοί κανόνες, καθώς και η πορεία προσαρµογής τους καθορίζονται και η εφαρµογή των οικείων δηµοσιονοµικών κανόνων γίνεται σύµφωνα µε το µακροοικονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής.
β. Το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών του άρθρου 39 ενσωµατώνεται στο µακροοικονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Άρθρο 42
Μακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις
[άρθρα 4(1), 4(5), 4(6) και 9(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Το Μ.Π.Δ.Σ. και η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 44
επεξηγηµατική του έκθεση, καθώς και ο Κρατικός Προϋπολογισµός και οι ενοποιηµένοι προϋπολογισµοί των υποτοµέων της
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Γενικής Κυβέρνησης που περιλαµβάνονται στην εισηγητική του
έκθεση, βασίζονται στις πλέον πιθανές και συνεπείς µε την επίτευξη των στόχων ή και σε ακόµα πιο συντηρητικές, µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
2. Στην επεξηγηµατική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και στην
εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, περιλαµβάνονται συγκρίσεις των µακροοικονοµικών και των δηµοσιονοµικών προβλέψεων στις οποίες βασίζονται το Μ.Π.Δ.Σ. και
ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός, µε τις πλέον επικαιροποιηµένες αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και,
κατά περίπτωση, µε αυτές άλλων ανεξάρτητων οργάνων. Οι ανωτέρω εκθέσεις περιγράφουν τυχόν σηµαντικές διαφορές µεταξύ
των επιλεγµένων µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων και των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τεκµηριώνοντας, ειδικότερα, αν το επίπεδο ή η εξέλιξη των εξωγενών
µεταβλητών διαφέρουν σηµαντικά από τις τιµές που περιέχονται
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Αρµόδια υπηρεσία για την κατάρτιση των µακροοικονοµικών
προβλέψεων, πάνω στις οποίες βασίζονται το Μ.Π.Δ.Σ. και ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός, είναι η Διεύθυνση Μακροοικονοµικών Αναλύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Αντίστοιχα,
το ΓΛΚ καταρτίζει τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
4. Το Μ.Π.Δ.Σ. και το σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού βασίζονται σε µακροοικονοµικές προβλέψεις που αξιολογούνται από το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, µε σκοπό την
υιοθέτησή τους. Η επεξηγηµατική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ. και η εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού αναφέρουν αν οι µακροοικονοµικές και οι δηµοσιονοµικές προβλέψεις,
πάνω στις οποίες βασίζονται, έχουν υιοθετηθεί από το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο.
Άρθρο 43
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
[άρθρο 9(2)(α) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Το Μ.Π.Δ.Σ. περιλαµβάνει:
α. Το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την πορεία
προσαρµογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37,
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
β. Τους ενδεικτικούς ετήσιους στόχους του ελλείµµατος ή του
πλεονάσµατος της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του χρέους
της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
γ. Τις ποσοτικές επιπτώσεις των προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων οικονοµικής πολιτικής επί του ισοζυγίου
της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
δ. Τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες των Υπουργείων και των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, για κυλιόµενη περίοδο των εποµένων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά,
εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά.
ε. Τα ανώτατα όρια για συγκεκριµένες δαπάνες στον τοµέα
της υγειονοµικής περίθαλψης, στην οποία περιλαµβάνεται η
φαρµακευτική δαπάνη και τα επιδόµατα ασθένειας για κυλιόµενη
περίοδο των επόµενων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ., τεσσάρων
ετών κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά.
στ. Τον ενδεικτικό στόχο ισοζυγίου του ενοποιηµένου κοινωνικού προϋπολογισµού.
ζ. Τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιηµένων προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόµενη περίοδο των εποµένων από τη
σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων
τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά, οι οποίοι τίθενται στα
πλαίσια της επίτευξης του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου και της πορείας προσαρµογής προς αυτόν, όπως ορίζεται
στα άρθρα 35 και 37 και µε τους οποίους είναι συνεπείς οι επιµέρους προϋπολογισµοί των άρθρων 64 και 63 αντίστοιχα.
2. Το Μ.Π.Δ.Σ. µπορεί επίσης να καθορίζει δεσµευτικούς στόχους αντί ενδεικτικών στόχων, σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς
δείκτες που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1.
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Άρθρο 44
Επεξηγηµατική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ.
[άρθρα 4(4), 4(5), 7, 9(2)(β), 9(2)(γ), 9(2)(δ), 14(1), 14(2) και
14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Το Μ.Π.Δ.Σ. συνοδεύεται από επεξηγηµατική έκθεση που
περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α. Την περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών εξελίξεων και προοπτικών, περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων
των τελευταίων δύο ετών και των προβλέψεων του τρέχοντος
έτους, του έτους προϋπολογισµού και των τριών επόµενων ετών
για τους κύριους µακροοικονοµικούς δείκτες. Αυτοί οι δείκτες
περιλαµβάνουν το ΑΕΠ και τις κύριες συνιστώσες του, το δείκτη
τιµών καταναλωτή, στοιχεία απασχόλησης, ανεργίας και του ισοζυγίου πληρωµών. Η αξιολόγηση των προοπτικών περιλαµβάνει
σύγκριση των προβλέψεων µε τις πιο πρόσφατες αντίστοιχες
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και άλλων ανεξάρτητων φορέων, καθώς και αξιολόγηση της µεθοδολογίας και των
παραδοχών που χρησιµοποιήθηκαν για τις προβλέψεις.
β. Την περιγραφή και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων σχετικά µε τη Γενική Κυβέρνηση και τους
υποτοµείς της, περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των τελευταίων δύο ετών και των προβλέψεων του τρέχοντος έτους,
του έτους προϋπολογισµού και των τριών επόµενων ετών, που
αναφέρονται σε:
αα. Περιγραφή των κατανοµών του προϋπολογισµού περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των τελευταίων δύο ετών µε
αναφορά στα έσοδα, τις δαπάνες, το ισοζύγιο, τη χρηµατοδότηση και το χρέος σχετικά µε τη Γενική Κυβέρνηση και τον κάθε
υποτοµέα της.
ββ. Πρόβλεψη, ανά υποτοµέα, των εσόδων, των δαπανών, του
ισοζυγίου, καθώς και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, που
βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει µεταβολή στα κύρια
µέτρα πολιτικής (βασικό σενάριο), σχετικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό και τα τρία επόµενα έτη.
γγ. Πίνακα µε τις αναθεωρηµένες αποδόσεις των ισχυόντων
µέτρων και πίνακα µε τα νέα µέτρα που η Κυβέρνηση σχεδιάζει
να εισαγάγει στον προσεχή προϋπολογισµό και τις εκτιµήσεις
της επίπτωσής τους στο ισοζύγιο και στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης.
δδ. Πρόβλεψη των εσόδων, των δαπανών, του ισοζυγίου και
του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, µε ενσωµατωµένες τις επιπτώσεις των κύριων µέτρων πολιτικής, τα οποία η Κυβέρνηση
σχεδιάζει σχετικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό και κατά τα τρία
επόµενα έτη.
εε. Αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο τα µέτρα πολιτικής
που αναφέρονται στην υποπερίπτωση δδ’, υπό το φως της άµεσης µακροπρόθεσµης επίπτωσής τους στα οικονοµικά της Γενικής Κυβέρνησης, είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών.
στστ. Εκτιµήσεις των αναµενόµενων αποδόσεων των κύριων
έργων δηµοσίων επενδύσεων, τα οποία έχουν σηµαντική δηµοσιονοµική επίπτωση, µε εξαίρεση τις δαπάνες του εξοπλιστικού
προγράµµατος.
ζζ. Ανάλυση της βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους.
ηη. Περιγραφή των εξελίξεων και των προοπτικών του τρέχοντος Προγράµµατος Αποκρατικοποιήσεων.
θθ. Παραδοχές που έγιναν, ιδίως, σχετικά µε τον αριθµό των
εργαζοµένων στο Δηµόσιο, των δικαιούχων παροχών και των
συνταξιούχων, µε τα επιτόκια νέων και υφιστάµενων υποχρεώσεων του Δηµοσίου, µε τις ελαστικότητες, τα επίπεδα εισπραξιµότητας και φορολογικής συµµόρφωσης αναφορικά µε τις
κύριες πηγές των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και
τα µακροοικονοµικά µεγέθη που χρησιµοποιήθηκαν στις προβολές των µισθών, συντάξεων, παροχών, αγορών αγαθών και υπηρεσιών και επενδυτικών δαπανών.
γ. Την αναφορά των κύριων πηγών κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις µέσω:
αα. Της ανάλυσης ευαισθησίας των δηµοσιονοµικών στόχων
της Κυβέρνησης και άλλων µεγεθών ως προς τις µεταβολές των
κύριων οικονοµικών παραδοχών που χρησιµοποιούνται στις προ-
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βλέψεις, και
ββ. Της αξιολόγησης των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων των κύριων πηγών δηµοσιονοµικού κινδύνου, περιλαµβανοµένων των
εγγυήσεων του Δηµοσίου και άλλων ενδεχόµενων υποχρεώσεων.
δ. Το στόχο για το χρηµατικό υπόλοιπο της Γενικής Κυβέρνησης και των υποτοµέων της για το έτος προϋπολογισµού και τα
επόµενα τρία έτη.
ε. Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δαπανών για τον Κρατικό Προϋπολογισµό, που περιλαµβάνει:
αα. Εκτιµήσεις τακτικών και επενδυτικών δαπανών για κάθε
Υπουργείο για το έτος προϋπολογισµού και τα τρία επόµενα έτη
σε συµφωνία µε τα ανώτατα όρια δαπανών ανά Υπουργείο.
ββ. Εκτιµήσεις του ποσού των µεταβιβάσεων από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό προς κάθε υποτοµέα, για το έτος προϋπολογισµού και κατά τα τρία επόµενα έτη.
γγ. Ένα περιθώριο προγραµµατισµού για την κάλυψη του κόστους µελλοντικών πολιτικών και σφαλµάτων στις προβλέψεις
δαπανών για τα τρία έτη µετά το έτος προϋπολογισµού, το οποίο
δεν είναι χαµηλότερο από το 1% και υψηλότερο από το 2% των
δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού, µε εξαίρεση τα τοκοχρεολύσια, σε ένα δεδοµένο οικονοµικό έτος.
στ. Τις εκτιµήσεις ακαθάριστων δαπανών, εσόδων και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος των φορέων του Κοινωνικού Προϋπολογισµού για το έτος προϋπολογισµού και τα τρία επόµενα έτη, οι
οποίες είναι σύµφωνες µε το στόχο του ισοζυγίου του υποτοµέα.
ζ. Τις εκτιµήσεις ακαθάριστων δαπανών, εσόδων και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το έτος προϋπολογισµού και κατά τα
τρία επόµενα έτη, οι οποίες είναι σύµφωνες µε το στόχο του ισοζυγίου του άρθρου 35.
η. Τις εκτιµήσεις της επίπτωσης των φορολογικών δαπανών
στα οικονοµικά της Γενικής Κυβέρνησης.
θ. Δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών για τη συµµόρφωση
των στόχων και των ανώτατων ορίων που προτείνονται από το
Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και των προβλέψεων και των εκτιµήσεων των
δηµοσιονοµικών δεικτών που παρουσιάζονται στην επεξηγηµατική έκθεση µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες των άρθρων 35,
36 και 37 και τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονοµικών
του Δηµοσίου του άρθρου 33.
2. Η επεξηγηµατική έκθεση της παραγράφου 1 είναι σύµφωνη
µε τους στόχους και τα ανώτατα όρια που προτείνονται από το
Μ.Π.Δ.Σ..
3. Αν υπάρχουν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν αποτελούν µέρος του Κρατικού ή των ενοποιηµένων Προϋπολογισµών των υποτοµέων, η επεξηγηµατική έκθεση της παραγράφου
1 προσδιορίζει αυτούς τους φορείς και παρέχει σχετικές πληροφορίες και αναλύσεις της συνολικής τους επίπτωσης στα οικονοµικά του Δηµοσίου.
Άρθρο 45
Κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ.
[άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Μ.Π.Δ.Σ. και της επεξηγηµατικής του έκθεσης, το ΓΛΚ εκδίδει οδηγίες σχετικά µε τις
διαδικασίες, τις µεθοδολογίες και τους κανόνες για την κατάρτιση προβλέψεων εσόδων, δαπανών και άλλων οικονοµικών δεδοµένων από τα Υπουργεία και τους λοιπούς εποπτευόµενους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η συλλογή και αποστολή στο
ΓΛΚ των προβλέψεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται µέσω των ΓΔΟΥ των εποπτευόντων Υπουργείων, κατά το
πρότυπο της κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισµών και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε
έτους. Για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις του
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..
2. Το ΓΛΚ µπορεί να ζητά κάθε απαραίτητη πληροφορία και
στοιχείο για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. και της επεξηγηµατικής
του έκθεσης από οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Οι προβλέψεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
για το Μ.Π.Δ.Σ. συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊστα-

µένου οικονοµικών υπηρεσιών µε αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγµατοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για την οποία
υπάρχουν διαθέσιµα ετήσια οικονοµικά στοιχεία.
Άρθρο 46
Ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ.
Το Μ.Π.Δ.Σ. και η επεξηγηµατική του έκθεση καταρτίζονται
από το ΓΛΚ και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συµβούλιο προς
έγκριση το αργότερο µέχρι την 25η Απριλίου κάθε έτους. Μετά
την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και το αργότερο µέχρι
τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο Υπουργός Οικονοµικών δηµοσιοποιεί, µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, το σχέδιο του Μ.Π.Δ.Σ. και της επεξηγηµατικής έκθεσης. Το
Μ.Π.Δ.Σ. υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονοµικών στη Βουλή
προς ψήφιση µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους.
Άρθρο 47
Επικαιροποίηση του Μ.Π.Δ.Σ.
[άρθρο 11 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Αν οι µακροοικονοµικές ή οι δηµοσιονοµικές προβλέψεις
στις οποίες βασίζεται το Μ.Π.Δ.Σ. και η επεξηγηµατική του έκθεση χρειάζεται να αναθεωρηθούν, λόγω ιδιαίτερα σηµαντικών
και απρόβλεπτων µεταβολών σε ουσιώδη στοιχεία αυτού ή στο
πλαίσιο προγράµµατος µακροοικονοµικής προσαρµογής που καθορίζεται στον Κανονισµό (ΕΕ) 472/2013 κατά τρόπο που επηρεάζει τον προϋπολογισµό που θα υποβληθεί, ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλλει στη Βουλή, µέχρι την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους, επικαιροποιηµένο Μ.Π.Δ.Σ.. Η ψήφιση από τη
Βουλή του επικαιροποιηµένου Μ.Π.Δ.Σ. πραγµατοποιείται εντός
δέκα ηµερών από την κατάθεσή του.
2. Η έκθεση του επικαιροποιηµένου Μ.Π.Δ.Σ. περιλαµβάνει
τουλάχιστον, τη σύγκριση των επικαιροποιηµένων στόχων, ανώτατων ορίων, εκτιµήσεων και προβλέψεων που υπόκεινται σε µεταβολές σε σχέση µε αυτούς που περιλαµβάνονται στο Μ.Π.Δ.Σ.
που ισχύει.
3. Αν µετά την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ. αλλά πριν την ψήφιση του
ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού επέλθει αλλαγή ως προς το
πρόσωπο του Πρωθυπουργού, και εφόσον αυτός επιθυµεί να
αναθεωρήσει τα δηµοσιονοµικά σχέδια και τις πολιτικές που καταρτίστηκαν από τον προηγούµενο Πρωθυπουργό, ο Υπουργός
Οικονοµικών δύναται να υποβάλει το συντοµότερο δυνατό στη
Βουλή προς ψήφιση επικαιροποιηµένο Μ.Π.Δ.Σ. µε τήρηση της
διαδικασίας του άρθρου 46. Η ψήφιση από τη Βουλή του επικαιροποιηµένου Μ.Π.Δ.Σ. πραγµατοποιείται εντός δέκα (10) ηµερών
από την κατάθεσή του.
4. Αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός µηχανισµός της παραγράφου 1 του άρθρου 38, ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλλει το
συντοµότερο δυνατό στη Βουλή προς ψήφιση, µε τήρηση της
διαδικασίας του άρθρου 46, επικαιροποιηµένο Μ.Π.Δ.Σ., ως
µέρος του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 39. Η ψήφιση από τη Βουλή του επικαιροποιηµένου Μ.Π.Δ.Σ. πραγµατοποιείται εντός δέκα (10) ηµερών από την κατάθεσή του.
Άρθρο 48
Δεσµευτικές επιπτώσεις του Μ.Π.Δ.Σ.
(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
1. Οι δεσµευτικοί στόχοι και τα ανώτατα όρια που καθορίζονται
από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. πρέπει να τηρούνται κατά την
κατάρτιση των ετήσιων και των συµπληρωµατικών Κρατικών
Προϋπολογισµών, περιλαµβανοµένων των ενοποιηµένων ετήσιων προϋπολογισµών των υποτοµέων που περιλαµβάνονται
στην εισηγητική έκθεση των ετήσιων και των συµπληρωµατικών
Κρατικών Προϋπολογισµών, καθώς και κατά την κατάρτιση οποιωνδήποτε ετήσιων ή αναθεωρηµένων προϋπολογισµών οποιουδήποτε φορέα που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
2. Ο ετήσιος ή ο συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογι-
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σµός, οι ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί των υποτοµέων,
που περιλαµβάνονται στην εισηγητική έκθεση, καθώς και οι ετήσιοι ή οι αναθεωρηµένοι προϋπολογισµοί οποιουδήποτε φορέα
ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, εκτελούνται σε απόλυτη συµµόρφωση προς τα όρια, τους δηµοσιονοµικούς στόχους και τις προβλέψεις που αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και στις
ενδεχόµενες επικαιροποιήσεις του.
3. Αν ο ετήσιος ή ο συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός, καθώς και οι ενοποιηµένοι ετήσιοι προϋπολογισµοί των
υποτοµέων, που περιλαµβάνονται στην εισηγητική έκθεση ή ο
ετήσιος ή ο αναθεωρηµένος προϋπολογισµός οποιουδήποτε
φορέα ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υπερβαίνουν τους ενδεικτικούς στόχους ή τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. ή βασίζονται σε προβλέψεις εσόδων ή
δαπανών που δεν συνάδουν µε αυτές του εκάστοτε ισχύοντος
Μ.Π.Δ.Σ. ή της επεξηγηµατικής του έκθεσης, συνοδεύονται από
έκθεση που εξηγεί την αιτία της απόκλισης από τους ενδεικτικούς στόχους, τα ανώτατα όρια ή τις προβλέψεις.
4. Τα δεσµευτικά ανώτατα όρια για τις δαπάνες της Κεντρικής
Διοίκησης και για τις δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης του
έτους προϋπολογισµού και του επόµενου έτους, που καθορίζονται από το Μ.Π.Δ.Σ., δεν δύνανται να τροποποιηθούν από το επικαιροποιηµένο ή το επόµενο Μ.Π.Δ.Σ. που υποβάλλεται στη
Βουλή.
5. Αν σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, δεν τίθεται σε κίνδυνο
η δηµοσιονοµική βιωσιµότητα σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα και
δεν προκαλείται απόκλιση από τον καθορισµένο µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο, η απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν
εφαρµόζεται όταν συντρέχουν, διαζευκτικά, τα ακόλουθα:
α. Οι µακροοικονοµικές ή δηµοσιονοµικές προβλέψεις στις
οποίες βασίζεται το Μ.Π.Δ.Σ. που ψηφίστηκε το προηγούµενο
έτος χρειάζεται να αλλάξουν στο πλαίσιο ενός προγράµµατος
µακροοικονοµικής προσαρµογής που καθορίζεται στον Κανονισµό (ΕΕ) 472/2013, µε τρόπο που επηρεάζει το Μ.Π.Δ.Σ. που
πρόκειται να υποβληθεί στο τρέχον έτος.
β. Η επικαιροποίηση του Μ.Π.Δ.Σ. γίνεται λόγω αλλαγής στο
πρόσωπο του Πρωθυπουργού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 47.
γ. Επικρατούν εξαιρετικές περιστάσεις ή διανύεται περίοδος
εφαρµογής σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων κατά την
έννοια του άρθρου 14.
6. Όταν η πρόταση του ετήσιου ή του συµπληρωµατικού ή του
αναθεωρηµένου προϋπολογισµού από οποιοδήποτε Υπουργείο
ή από οποιονδήποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν
τελεί σε συµφωνία µε τους δεσµευτικούς στόχους ή τα ανώτατα
όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ή δεν συνοδεύεται από
ικανοποιητικές εξηγήσεις για την αιτία της απόκλισης τότε:
α. Αν υποβληθεί πρόταση από φορέα της Κεντρικής Διοίκησης,
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιστρέφει αυτή την πρόταση
προϋπολογισµού στο φορέα ή τροποποιεί την πρόταση του προϋπολογισµού για να αναπροσαρµοσθεί, σύµφωνα µε το εκάστοτε
ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..
β. Αν υποβληθεί πρόταση από οποιονδήποτε άλλο φορέα της
Γενικής Κυβέρνησης, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 54, για τα σχέδια συνοπτικών προϋπολογισµών, σύµφωνα µε τα οποία καταρτίζονται και οι αναλυτικοί
προϋπολογισµοί.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 49
Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισµών
Ο Κρατικός Προϋπολογισµός και οι προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλου-
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θες αρχές:
1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας
Σύµφωνα µε την αρχή της ετήσιας διάρκειας, ο Κρατικός Προϋπολογισµός και οι προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονοµικό έτος που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιµασία
των εν λόγω προϋπολογισµών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συµπληρωµατικού η προσωρινού προϋπολογισµού και (γ)
την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσµεύσεων ή δεσµεύσεων που συνεχίζουν στο επόµενο έτος.
2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας
Σύµφωνα µε τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας,
όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εµφανίζονται σε
έναν ενιαίο προϋπολογισµό.
Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισµού δεν δύνανται
να πραγµατοποιηθούν παρά µόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά
στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθµό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισµού τους, όσον αφορά στα
Ν.Π.Ι.Δ., στον προϋπολογισµό τους και υπό τους λογαριασµούς
λογιστικής τους (αρχή της ενότητας). Καµία δαπάνη δεν δύναται
να αναληφθεί ή και να πραγµατοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για µεν
την Κεντρική Διοίκηση και τα Ν.Π.Δ.Δ. τις εγκεκριµένες πιστώσεις, για δε τα Ν.Π.Ι.Δ. τον προϋπολογισµό τους (αρχή της καθολικότητας).
Άρθρο 50
Κατάρτιση του προϋπολογισµού βάσει στόχων
και συνολικών ορίων δαπανών Μ.Π.Δ.Σ.
Ο Κρατικός Προϋπολογισµός και οι προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταρτίζονται σύµφωνα
µε τους δεσµευτικούς και ενδεικτικούς στόχους και τα ανώτατα
όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση τίθενται στο εκάστοτε
ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.. Όπου έχουν εφαρµογή τα ανώτατα όρια δαπανών, οι δαπάνες των επιµέρους προϋπολογισµών των φορέων
κατανέµονται εντός των ανωτάτων αυτών συνολικών ορίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 51
Γενικές αρχές κατάρτισης του ετήσιου
Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Όλα τα δηµόσια έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται και εµφανίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ο Κρατικός Προϋπολογισµός περιλαµβάνει και το αποθεµατικό του άρθρου 59, καθώς και τις εγγυήσεις και τις οιονεί χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο. Η συµµόρφωση µε την αρχή της ενότητας και καθολικότητας κατά την κατάρτιση και την έγκριση του Προϋπολογισµού
προϋποθέτει την τήρηση των δύο ακόλουθων κανόνων:
α. του µη ειδικού προορισµού των εσόδων, εκτός αν ο προορισµός επιτρέπεται από τον παρόντα νόµο ή από άλλη ειδική διάταξη, και
β. του µη συµψηφισµού των δαπανών µε έσοδα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα νόµο ή από απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται πριν από τη λήψη τέτοιων
αποφάσεων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο διενεργούµενος συµψηφισµός βασίζεται αυστηρά σε ανάγκες λογιστικής τακτοποίησης,
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
2. Σύµφωνα µε την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισµού
και της ειδικότητας των πιστώσεων:
α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισµού προσδιορίζονται µε βάση την προκαθορισµένη αναλυτική κωδικοποιηµένη
ταξινόµηση που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήµατα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισµού).
β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για να εκ-
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πληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον
Προϋπολογισµό, εκτός αν η ανακατανοµή πιστώσεων επιτρέπεται από τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 52
Περιεχόµενα και δοµή του νόµου για τον ετήσιο
Κρατικό Προϋπολογισµό
1. Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός είναι ο νόµος στον
οποίο προσδιορίζονται τα δηµόσια έσοδα που προβλέπεται να
εισπραχθούν και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του κράτους,
καθώς και οι πηγές χρηµατοδότησης κάθε οικονοµικού έτους. Ο
νόµος περιλαµβάνει συνοπτικούς πίνακες των εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισµού και Δηµοσίων Επενδύσεων ανά Υπουργείο,
ανά Αποκεντρωµένη Διοίκηση και ανά Περιφερειακή Υπηρεσία
Υπουργείου συγκεντρωτικά, καθώς και συνοπτικό πίνακα µε τους
προϋπολογισµούς φορέων που από ειδικές διατάξεις προβλέπεται η προσάρτησή τους στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισµός που κατατίθεται προς
ψήφιση στη Βουλή διακρίνεται στον Τακτικό Προϋπολογισµό και
στον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων και περιλαµβάνει:
α. Τις προβλέψεις, για το επόµενο οικονοµικό έτος, των εσόδων, αναλυτικά κατά ΚΑΕ, µετά την αφαίρεση των επιστροφών
και των εξόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 74, κατά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται
απαραίτητο από τον Υπουργό Οικονοµικών.
β. Τα δεσµευτικά ανώτατα όρια των συνολικών δαπανών του
ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού όπως ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..
Άρθρο 53
Εισηγητική έκθεση του ετήσιου
Κρατικού Προϋπολογισµού
[άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Η εισηγητική έκθεση συνοδεύει το σχέδιο του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων για τα τελευταία δύο έτη.
β. Επικαιροποιηµένες µακροοικονοµικές προβλέψεις για το
επόµενο οικονοµικό έτος και επεξήγηση των βασικών παραδοχών και των µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται για τις µακροοικονοµικές προβλέψεις.
γ. Μεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους και την πορεία
προσαρµογής προς αυτούς για το επόµενο οικονοµικό έτος,
όπως ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..
δ. Σχέδιο διορθωτικών ενεργειών που εκπονείται σύµφωνα µε
το άρθρο 39, όταν αυτό τίθεται σε ισχύ.
ε. Επικαιροποιηµένες προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για κάθε υποτοµέα για το επόµενο
οικονοµικό έτος, περιλαµβάνοντας τα κύρια µέτρα πολιτικής που
η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει σχετικά µε την εκτέλεση του
ετήσιου προϋπολογισµού.
στ. Περιγραφή της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής στρατηγικής της Κυβέρνησης.
ζ. Περιγραφή των βασικών δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων
που πρόκειται να ληφθούν σε κάθε υποτοµέα κατά το επόµενο
οικονοµικό έτος, σε σύγκριση µε τις σχετικές κατευθύνσεις που
δόθηκαν µε βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιµήσεις των µεµονωµένων και συνολικών τους επιπτώσεων στα οικονοµικά της Γενικής Κυβέρνησης.
η. Ανάλυση σχετικά µε τα έσοδα και τις δαπάνες της Γενικής
Κυβέρνησης για το επόµενο οικονοµικό έτος, η οποία παρουσιάζεται για τους επιµέρους τοµείς πολιτικής και, ειδικότερα, σε
σχέση µε τα ανάλογα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα του παρελθόντος.
θ. Κατάσταση του ύψους του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης
και της Γενικής Κυβέρνησης, πίνακα εξέλιξης του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, πίνακα δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους
της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και πίνακες των καταπτώσεων
των κρατικών εγγυήσεων και του ανεξόφλητου υπολοίπου των

κρατικών εγγυήσεων.
ι. Επεξήγηση των βασικών παραδοχών και µεθοδολογιών που
χρησιµοποιήθηκαν για τις εκτιµήσεις των δηµοσιονοµικών µεταβλητών που αναφέρονται στην περίπτωση ε’.
ια. Αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις βασικές πηγές δηµοσιονοµικού κινδύνου, περιλαµβανοµένων των κρατικών εγγυήσεων και άλλων ενδεχόµενων υποχρεώσεων.
ιβ. Το δεσµευτικό ανώτατο όριο καθαρού δανεισµού που ο
Υπουργός Οικονοµικών δύναται, κατ’ εξουσιοδότηση της Βουλής, να αναλάβει για το κράτος κατά τη διάρκεια του επόµενου
οικονοµικού έτους.
ιγ. Ανώτατο όριο για τις εγγυήσεις που δύναται ο Υπουργός
Οικονοµικών να χορηγήσει εκ µέρους του κράτους κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους.
ιδ. Πίνακα του ενοποιηµένου ετήσιου Κοινωνικού Προϋπολογισµού που περιέχει προβλέψεις για το επόµενο οικονοµικό έτος
για τα κάτωθι δηµοσιονοµικά µεγέθη του υποτοµέα των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης ως εξής:
αα. ακαθάριστα έσοδα επιµερισµένα σε ίδιους πόρους και µεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ββ. ακαθάριστες δαπάνες κατανεµηµένες στις κύριες οικονοµικές κατηγορίες,
γγ. συνολικό πλεόνασµα ή έλλειµµα,
δδ. πηγές χρηµατοδότησης,
εε. συνοπτικό ισολογισµό χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού
και παθητικού και
στστ. σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.
ιε. Πίνακα του ενοποιηµένου ετήσιου Προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που περιλαµβάνει τις προβλέψεις για το
επόµενο οικονοµικό έτος των ακόλουθων δηµοσιονοµικών µεγεθών του υποτοµέα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ως
εξής:
αα. ακαθάριστα έσοδα επιµερισµένα σε ίδιους πόρους, χρηµατοδότηση και µεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.),
ββ. ακαθάριστες δαπάνες κατανεµηµένες στις βασικές οικονοµικές κατηγορίες,
γγ. συνολικό πλεόνασµα ή έλλειµµα,
δδ. πηγές χρηµατοδότησης,
εε. συνοπτικό ισολογισµό χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού
και παθητικού και
στστ. το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων.
ιστ. Πίνακα του ενοποιηµένου ετήσιου προϋπολογισµού των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαµβάνει τις
προβλέψεις για το επόµενο οικονοµικό έτος για τα κάτωθι δηµοσιονοµικά µεγέθη των λοιπών φορέων που συνιστούν µέρος της
Γενικής Κυβέρνησης, και δεν καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, τον ενοποιηµένο ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό
ή τον ενοποιηµένο ετήσιο Προϋπολογισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής:
αα. ακαθάριστα έσοδα επιµερισµένα σε ίδιους πόρους και µεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ββ. ακαθάριστες δαπάνες κατανεµηµένες στις βασικές οικονοµικές κατηγορίες,
γγ. συνολικό πλεόνασµα ή έλλειµµα,
δδ. πηγές χρηµατοδότησης,
εε. συνοπτικό ισολογισµό χρηµατοοικονοµικού ενεργητικού
και παθητικού και
στστ. σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων.
ιζ. Κατάσταση των µετοχικών τίτλων που διακρατούνται από
την Κεντρική Διοίκηση.
ιη. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιµο, από τον
Υπουργό Οικονοµικών, να περιληφθεί προς ενηµέρωση της Βουλής.
Άρθρο 54
Διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των ενοποιηµένων προϋπολογισµών των
υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης
[άρθρο 13(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
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1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή σε
όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε εξαίρεση τους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών
τους προσώπων, δύνανται να τίθενται ειδικές προθεσµίες µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών.
2. Μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους εκδίδει εγκυκλίους που ορίζουν τους κανόνες, τις παραδοχές, τις µεθοδολογίες και τις διαδικασίες για την κατάρτιση
του Κρατικού Προϋπολογισµού και το περιεχόµενο του σχεδίου
των συνοπτικών προϋπολογισµών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι προβλέψεις του προϋπολογισµού αναφορικά µε τις δαπάνες κάθε Υπουργείου και των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων πρέπει να είναι συνεπείς µε τα δεσµευτικά ανώτατα
όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.. Οι λοιπές δηµοσιονοµικές προβλέψεις του προϋπολογισµού των ανωτέρω και των λοιπών φορέων είναι συνεπείς µε τους στόχους, τα επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα και τα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος
Μ.Π.Δ.Σ.. Σε περίπτωση διαφορετικού ύψους προβλέψεων, αιτιολογείται επαρκώς η απόκλιση.
3. Όταν απαιτείται, τα εποπτεύοντα Υπουργεία εκδίδουν εντός
δέκα (10) ηµερών από την αποστολή των εγκυκλίων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, εγκυκλίους που προσδιορίζουν τις λεπτοµέρειες των
κανόνων, παραδοχών, µεθοδολογιών και διαδικασιών σε σχέση
µε την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισµών των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
4. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, µε ευθύνη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών, υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι την 31η Ιουλίου σχέδιο προϋπολογισµού.
Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) που ανήκουν στην
Κεντρική Διοίκηση υποβάλλουν το σχέδιο στον προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών του φορέα στον οποίο υπάγονται ως ειδικός φορέας, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας τους.
5. Κάθε εποπτευόµενος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προετοιµάζει και υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού του για το
επόµενο έτος µέχρι την 31η Ιουλίου. Το περιεχόµενο του σχεδίου
του συνοπτικού αλλά και του αναλυτικού προϋπολογισµού προσδιορίζεται µε εγκυκλίους που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
6. Όταν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που υποβάλλεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, δεν είναι συµβατό µε
το δεσµευτικό στόχο, το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα ή το ανώτατο
όριο του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ή µε εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του αντίστοιχου εποπτεύοντος
Υπουργείου που εκδόθηκαν, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή
3, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει οδηγίες για τη
διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισµού και το
επιστρέφει στον εποπτευόµενο φορέα Γενικής Κυβέρνησης πλην
Α.Δ.Α., µαζί µε τις οδηγίες.
7. Ακολούθως, ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης διορθώνει,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της προηγούµενης παραγράφου, και
υποβάλλει αναθεωρηµένο σχέδιο στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος
Υπουργείου µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στις οδηγίες.
8. Όταν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού ή η αναθεωρηµένη του έκδοση υποβάλλεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 ή 7, και είναι σύµφωνο µε τους δεσµευτικούς στόχους,
τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. και µε τις εγκυκλίους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος
Υπουργείου το αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου και ενηµερώνει το φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης.
9. Αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα συνολικά µεγέθη ανά υποτοµέα των εποπτευόµενων φορέων ενός
Υπουργείου αποκλίνουν από τους στόχους και τα ανώτατα όρια
που έχουν τεθεί, επιστρέφει τα σχέδια των συνοπτικών προϋπο-
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λογισµών των φορέων στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου,
για την επανάληψη εντός δέκα (10) ηµερών των διαδικασιών των
παραγράφων 6, 7 και 8, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
διορθώσεις. Στην περίπτωση των Α.Δ.Α. που αποτελούν ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επικοινωνεί µε την Α.Δ.Α, για την πιθανή επανυποβολή του σχεδίου
συνοπτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
10. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζει, µε βάση
τους υποβληθέντες προϋπολογισµούς, τον Κρατικό Προϋπολογισµό, τον ενοποιηµένο ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό και τον
ενοποιηµένο ετήσιο Προϋπολογισµό των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην του ενοποιηµένου ετήσιου Προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος υποβάλλεται στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τον Υπουργό Εσωτερικών.
11. Με την επιφύλαξη των προηγούµενων παραγράφων, όταν
το Μ.Π.Δ.Σ. έχει ή πρόκειται να επικαιροποιηθεί, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1, 3 ή 4 του άρθρου 47 ή απαιτείται διαρθρωτική
µεταρρύθµιση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο
του προγράµµατος µακροοικονοµικής προσαρµογής, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 472/2013, το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους δύναται, σε συνεννόηση µε το εποπτεύον Υπουργείο,
να αναπροσαρµόσει τυχόν προθεσµίες που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο, να ζητήσει την αναθεώρηση του σχεδίου προϋπολογισµού που υποβλήθηκε.
12. Όλα τα σχέδια προϋπολογισµού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και τα συνοπτικά σχέδια προϋπολογισµού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συνοδεύονται από έκθεση
του οικείου προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών µε αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγµατοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, έσοδα ή έξοδα του φορέα
για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα ετήσια οικονοµικά στοιχεία.
Άρθρο 55
Κατηγορίες πιστώσεων και δηµοσιονοµικής
ταξινόµησης
1. Πίστωση είναι το ποσό που ψηφίζεται από τη Βουλή και εγγράφεται στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης δαπάνης κατά µείζονα κατηγορία σε
επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, η οποία περιλαµβάνεται σε ειδικούς πίνακες που συνυποβάλλονται κατά την κατάθεση του
ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και η οποία κατανέµεται στη
συνέχεια από τους φορείς σε αναλυτικό επίπεδο.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
µείζονες κατηγορίες δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία κατανοµής των αναλυτικών
πιστώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η
αναλυτική ταξινόµηση των εσόδων και των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 56
Κατάρτιση προϋπολογισµού προγραµµάτων
1. Με την επιφύλαξη των αρχών που διέπουν την κατάρτιση
του προϋπολογισµού και του πλαισίου που ορίζεται από τον παρόντα νόµο και κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου 55
παράγραφος 1, ο Κρατικός Προϋπολογισµός δύναται να διαρθρωθεί κατά προγράµµατα που περιλαµβάνουν στοιχεία δαπανών τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο µέτρων που συµβάλλουν,
µε διαρθρωµένο και συµπληρωµατικό τρόπο, στην επίτευξη ενός
ή περισσοτέρων συγκεκριµένων στόχων και αφορούν µία ή περισσότερες δηµόσιες πολιτικές. Η κατάρτιση του Προϋπολογισµού κατά προγράµµατα, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, βασίζεται κυρίως στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων του κράτους και προϋποθέτει ένα αξιόπιστο
και λειτουργικό σύστηµα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο
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προσδιορισµός οµάδων προγραµµάτων και οποιαδήποτε άλλα
θέµατα που απαιτούνται για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού
που είναι διαρθρωµένος κατά προγράµµατα.
Άρθρο 57
Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Τα θέµατα προϋπολογισµού του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) διέπονται από τον παρόντα νόµο και τις λοιπές κείµενες ειδικές διατάξεις.
2. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων περιλαµβάνονται σε ειδικό πίνακα
του Κρατικού Προϋπολογισµού και δύνανται να µεταβιβάζονται
µε επιτροπικά εντάλµατα.
3. Ο ειδικός πίνακας των δαπανών για έργα δηµοσίων επενδύσεων στον Κρατικό Προϋπολογισµό που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, περιλαµβάνει και τις πιστώσεις για την
εκτέλεση έργων δηµοσίων επενδύσεων η αξία των οποίων καταβάλλεται από τρίτους.
4. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του ΠΔΕ εγγράφονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) Φορέων άσκησης πολιτικής επενδύσεων.
Άρθρο 58
Διαδικασία για την ψήφιση του
Κρατικού Προϋπολογισµού
[άρθρο 14(3) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει στη Βουλή περιληπτική εισηγητική
έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου
Κρατικού Προϋπολογισµού δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Οι µακροοικονοµικές προβλέψεις που περιλαµβάνονται στην
περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου
Κρατικού Προϋπολογισµού, αξιολογούνται εγκαίρως από το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα που ορίζονται στο µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ
του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και του Υπουργείου Οικονοµικών. Η υιοθέτηση των µακροοικονοµικών προβλέψεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Συµβουλίου.
3. Ο Υπουργός Οικονοµικών εισάγει στη Βουλή το σχέδιο του
Κρατικού Προϋπολογισµού και την εισηγητική του έκθεση τουλάχιστον σαράντα (40) ηµέρες πριν την έναρξη του οικονοµικού
έτους το οποίο αφορά.
4. Με την κατάθεση του σχεδίου νόµου του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, κατατίθενται στη
Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών και οι παρακάτω δηλώσεις
και αναφορές:
α. Οι αναλυτικές εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών, κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 74 και την παράγραφο 4 του άρθρου
76, καθώς και έκθεση του Γενικού Διευθυντή Δηµόσιας Περιουσίας στην οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιοποίησης της περιουσίας του Δηµοσίου.
β. Δήλωση Συµµόρφωσης του Υπουργού Οικονοµικών, ότι οι
ετήσιοι προϋπολογισµοί των υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι συµβατοί µε το Μ.Π.Δ.Σ. ή την τυχόν επικαιροποίησή
του, για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος. Ειδικότερα, µε τη δήλωση
συµµόρφωσης προσδιορίζεται κατά πόσο η κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, του ενοποιηµένου ετήσιου Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των ενοποιηµένων ετήσιων
Προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων είναι σύµφωνη µε το Μ.Π.Δ.Σ. ή µε τυχόν επικαιροποίησή
του, που εγκρίθηκε για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης συµφωνία µε το εκάστοτε ισχύον
Μ.Π.Δ.Σ., ο Υπουργός Οικονοµικών δηλώνει εγγράφως τις τυχόν
αποκλίσεις, αιτιολογώντας αυτές λεπτοµερώς, καθώς και τις παρεµβάσεις που προβλέπονται για τη διόρθωση αυτών των αποκλίσεων.
γ. Δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία επιβεβαι-

ώνεται ότι όλες οι προβλέψεις που έχουν περιληφθεί στο σχέδιο
του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού και την εισηγητική έκθεση, ανταποκρίνονται στο βαθµό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγµατικά στοιχεία και κόστη όλων των δηλούµενων πολιτικών της Κυβέρνησης και όλων των άλλων περιστάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.
5. Με την ψήφιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, οι
πιστώσεις που αφορούν στις δαπάνες ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης και µείζονες κατηγορίες, καθίστανται δεσµευτικές. Οι
ανωτέρω πιστώσεις συνιστούν τα ανώτατα όρια δαπανών για το
οικονοµικό έτος που αφορά ο προϋπολογισµός και δεν µεταφέρονται στο επόµενο έτος. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 59 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 60, καµία
άλλη δαπάνη δεν µπορεί να δεσµευθεί ή να καταβληθεί πέραν
των ποσών που έχουν εγγραφεί για αυτή στον ετήσιο Προϋπολογισµό ή τους σχετικούς συµπληρωµατικούς προϋπολογισµούς.
Άρθρο 59
Αποθεµατικό Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών εγγράφεται ειδική πίστωση, ως αποθεµατικό, ποσού όχι µικρότερου
από 1% και όχι µεγαλύτερου από 2% των συνολικών δαπανών
του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, µε εξαίρεση τα τοκοχρεολύσια.
2. Το αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο
ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού ή των συµπληρωµατικών προϋπολογισµών.
3. Η χορήγηση πίστωσης από το αποθεµατικό πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη. Η πρόταση του διατάκτη διατυπώνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του προϊσταµένου
οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα του και περιλαµβάνει:
α. λεπτοµερή αναφορά στους λόγους που καθιστούν αναγκαία
τη χρήση της πίστωσης του αποθεµατικού και
β. επιβεβαίωση της αδυναµίας αντιµετώπισης της ανάγκης της
δαπάνης δια της ανακατανοµής πιστώσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 71.
4. Για την παρακολούθηση του αποθεµατικού ο Υπουργός Οικονοµικών παρουσιάζει κάθε τρίµηνο στη Βουλή κατάσταση µε
τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το
αποθεµατικό, τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή,
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 και
3, καθώς και το υπόλοιπο του αποθεµατικού που αποµένει. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Το χορηγούµενο από το αποθεµατικό ποσό χρησιµοποιείται
από τον αρµόδιο φορέα, εντός του οικονοµικού έτους και αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης για την οποία χορηγήθηκε.
6. Από τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού
φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να µεταφέρει σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισµού µέρος
αυτών, που δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού του προϋπολογισµού, µε εξαίρεση τις πιστώσεις µισθοδοσίας. Οι εν λόγω πιστώσεις χρησιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µετά από πρόταση του αρµόδιου διατάκτη για την αντιµετώπιση δαπανών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.
Άρθρο 60
Ψήφιση συµπληρωµατικού Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να υποβάλει στη Βουλή,
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, πρόταση
τροποποίησης των πιστώσεων του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό.
2. Ο Υπουργός Οικονοµικών υποχρεούται να υποβάλει στη
Βουλή συµπληρωµατικό προϋπολογισµό στη διάρκεια του οικο-
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νοµικού έτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 71,
εφόσον συντρέχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Αν η τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού που υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονοµικών καταδεικνύει ότι η Κεντρική Διοίκηση ενδέχεται να υπερβεί το συνολικό
ανώτατο όριο δαπανών που εγκρίθηκε από τη Βουλή για το εν
λόγω οικονοµικό έτος.
β. Αν το αποθεµατικό του προϋπολογισµού έχει δεσµευθεί στο
σύνολό του και αναµένεται να απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι για
την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών πριν το τέλος του οικονοµικού έτους.
γ. Αν για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν άλλες µεταφορές ή ανακατανοµές µε
την εφαρµογή των κανόνων µεταφοράς πιστώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 71 ή µε τη χρήση του αποθεµατικού του Κρατικού Προϋπολογισµού.
δ. Αν προκύψουν µείζονες αλλαγές στη σύνθεση του προϋπολογισµού, καθώς οικονοµικές ή δηµοσιονοµικές εξελίξεις απαιτούν σηµαντική µείωση των εγκεκριµένων πιστώσεων στον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Το περιεχόµενο και η διάρθρωση, καθώς και οι διαδικασίες
κατάρτισης του συµπληρωµατικού Κρατικού Προϋπολογισµού
µπορούν να διαφοροποιούνται από εκείνα του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισµού.
4. Κατά παρέκκλιση των προηγουµένων παραγράφων, όταν οι
δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους υπερβαίνουν τις σχετικές πιστώσεις στον Κρατικό
Προϋπολογισµό, δύνανται να εγγραφούν και να αναληφθούν
πρόσθετες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση του χρέους στον
Κρατικό Προϋπολογισµό, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, χωρίς την ψήφιση συµπληρωµατικού προϋπολογισµού από
τη Βουλή.
5. Κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων, ο
Υπουργός Οικονοµικών δύναται να εγκρίνει δαπάνες που υπερβαίνουν τα ποσά των πιστώσεων και προκύπτουν από υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες, καθώς και από
δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από τον Προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν εκτάκτως και δηµιουργούν υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία της
έγκρισης δαπανών του προηγούµενου εδαφίου, ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλλει έκθεση στη Βουλή για τις εγκριθείσες δαπάνες.
Άρθρο 61
Προσωρινή διαχείριση εσόδων και δαπανών
1. Αν ο Κρατικός Προϋπολογισµός δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί λόγω της λήξης της θητείας της Βουλής, ο Προϋπολογισµός
του οικονοµικού έτους που έληξε ή λήγει παρατείνεται κατά τέσσερις (4) µήνες, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
2. Κατά την περίοδο της προσωρινής διαχείρισης των εσόδων
και των δαπανών δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου, δεν
επιτρέπεται η πραγµατοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την
παροχή νέων ή την επέκταση υφιστάµενων υπηρεσιών από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 62
Αρχές κατάρτισης προϋπολογισµών των Ν.Π.Δ.Δ.
Κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών Ν.Π.Δ.Δ., εφαρµόζεται η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισµού και της ειδικότητας των πιστώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 51, καθώς
και οι γενικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 49.
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Άρθρο 63
Έγκριση του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.
[άρθρο 13(2) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Οι αναλυτικοί προϋπολογισµοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό
έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου από το έτος προϋπολογισµού, µετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία είναι συνεπής µε το σχέδιο του
συνοπτικού προϋπολογισµού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54.
2. Το αρµόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν
εγκρίνει τους προϋπολογισµούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης παρά µόνον αν είναι συνεπείς µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το
άρθρο 54 και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους,
τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτατα όρια δαπανών
που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 54. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών διαπιστώσει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισµού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου, µε απόφασή του
εκδίδει εντολή µη εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
3. Όταν το ποσό των µεταβιβάσεων ή των επιχορηγήσεων από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού, έχει µεταβληθεί στον τελικά ψηφισθέντα από τη Βουλή
Κρατικό Προϋπολογισµό, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προχωρεί στην αναγκαία αναθεώρηση του προϋπολογισµού του µόλις αυτό είναι εφικτό. Για την αναθεώρηση των
προϋπολογισµών των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/
2005 (Α’ 314), ισχύουν και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ.
4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (Α’18).
4. Αν ο προϋπολογισµός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην
Ο.Τ.Α., δεν εγκριθεί µέχρι την έναρξη του οικονοµικού έτους, ο
λόγος της µη έγκρισης γνωστοποιείται από το εποπτεύον Υπουργείο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι την έγκριση του
προϋπολογισµού από το εποπτεύον Υπουργείο, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης µπορεί να προβεί σε δαπάνες που
ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθµό εξόδου, πιστώσεων
του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους και
µόνο για περίοδο µέχρι τρεΙς (3) µήνες.
5. Οι φορείς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 υποβάλλουν
σχέδιο του αναλυτικού προϋπολογισµού τους στην αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3429/2005. Το υποβαλλόµενο σχέδιο πρέπει να είναι συνεπές µε
το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισµού που διαµορφώθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54.
Άρθρο 64
Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισµών
των Ο.Τ.Α.
Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισµών των
ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.
4172/2013, λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού
στόχου ή της πορείας προσαρµογής προς αυτόν. Η διαδικασία
της κατάρτισης αρχίζει µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και
µε την οποία παρέχονται, µεταξύ άλλων, οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισµών. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώµη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών επί των σχεδίων των προϋπολογισµών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειµένου αυτοί να είναι σύµφωνοι µε
τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονοµικών του Δηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επί-
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σης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων
που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισµό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και
µη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την κατάρτιση
προϋπολογισµών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισµένοι.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Άρθρο 65
Διατάκτης
1. Διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα
της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο
από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του
προϋπολογισµού του φορέα του, αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του. Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων,
οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισµό του φορέα του, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 66, 67 και 79. Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που
αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη.
2. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις όπου ο προϊστάµενος των οικονοµικών υπηρεσιών ταυτίζεται µε τον διατάκτη ή αυτός είναι αρµόδιος για οποιαδήποτε
ενέργεια που τείνει στην ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία προΐσταται, είναι υποχρεωµένος να εκχωρήσει την αρµοδιότητα δηµοσιονοµικής
έγκρισης για δεσµεύσεις στο νόµιµο κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα αντικαταστάτη του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα.
3. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του δηµόσιου υπόλογου. Αν ο διατάκτης αναµιχθεί στα καθήκοντα του τελευταίου, ευθύνεται ως δηµόσιος υπόλογος.
4. Ο διατάκτης, επικουρούµενος από τον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών, οφείλει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για
την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού του φορέα του, καθώς
και για την επίτευξη των στόχων του.
5. Αν ο διατάκτης διαπιστώσει ότι η ανάληψη υποχρέωσης
στην οποία προτίθεται να προβεί, στοιχειοθετεί σύγκρουση συµφερόντων οφείλει να απόσχει από αυτήν και να το αναφέρει στην
αρµόδια αρχή και στον Υπουργό Οικονοµικών. Σε κάθε περίπτωση, σύγκρουση συµφερόντων και παραβίαση της αρχής της
αµεροληψίας στοιχειοθετείται όταν:
α. η ικανοποίηση προσωπικού του συµφέροντος συνδέεται µε
την ανάληψη της υποχρέωσης,
β. είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου µέχρι και τέταρτου βαθµού µε κάποιον από τους ενδιαφεροµένους ή
γ. έχει ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε
τους ενδιαφεροµένους. Παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων του διατάκτη συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα και τιµωρείται µε
τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του ν. 3528/2007.
Αν ο διατάκτης είναι Υπουργός και διαπιστώσει σύγκρουση
συµφερόντων στο πρόσωπό του κατά την παραπάνω έννοια,
οφείλει να απόσχει από την ανάληψη υποχρέωσης και να εξουσιοδοτήσει σχετικά τον Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου του.

Άρθρο 66
Ανάληψη υποχρεώσεων
1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη µε την οποία
γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δηµοσίου και των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νοµική δέσµευση). Προκειµένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσµευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του
αρµόδιου, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οργάνου
περί ύπαρξης και δέσµευσης της αναγκαίας πίστωσης (δηµοσιονοµική δέσµευση).
2. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον
διατάκτη και περιέχει βεβαίωση του προϊστάµενου οικονοµικών
υπηρεσιών του φορέα, ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης, και ειδικά για την
Κεντρική Διοίκηση εντός του διαθέσιµου ποσοστού αυτής, και
ότι έχει δεσµευθεί από τον προϋπολογισµό του φορέα. Το ποσό
παραµένει δεσµευµένο µέχρι την καταβολή του ή µέχρι την ανάκληση της δέσµευσης της πίστωσης κατόπιν αιτήµατος του διατάκτη, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3.
3. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα τη
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στην οποία περιέχεται
η βεβαίωση της παραγράφου 2, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις. Επίσης, δεσµεύει το ποσό από την πίστωση του
προϋπολογισµού µε ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων, ενηµερώνει το Μητρώο Δεσµεύσεων του φορέα και ακολούθως προωθεί τα δύο (2) αντίτυπα στον διατάκτη προς υπογραφή.
β. Μετά την υπογραφή από τον διατάκτη επιστρέφεται το ένα
(1) αντίτυπο στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του
φορέα, ο οποίος, αν πρόκειται για φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, αποστέλλει ένα αντίγραφο στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ. Σε περίπτωση µη υπογραφής της απόφασης από τον διατάκτη, ο τελευταίος αιτείται από τον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών την ανάκληση της δέσµευσης της πίστωσης.
δ. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής
της βεβαίωσης της παραγράφου 2, αλλά ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών έχει βάσιµες αµφιβολίες ως προς το ουσιαστικό µέρος της δαπάνης, παρέχει τη βεβαίωση και εκτελεί τις
υπόλοιπες διαδικασίες του παρόντος άρθρου, ενηµερώνει
ωστόσο εγγράφως τον διατάκτη και, εφόσον ο τελευταίος υπογράψει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ο προϊστάµενος
οικονοµικών υπηρεσιών ενηµερώνει εγγράφως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, αν ο φορέας είναι εποπτευόµενος, τον
προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα.
4. α. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών φορέων των
οποίων η οικονοµική διαχείριση εποπτεύεται από αντίστοιχη Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ), για όσο διάστηµα δεν
έχουν άµεση πρόσβαση στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, αποστέλλουν την απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης στην αρµόδια ΥΔΕ, η οποία δεσµεύει την
πίστωση του προϋπολογισµού του φορέα, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194),
και παρέχει τη βεβαίωση της παραγράφου 2. Στη συνέχεια η ΥΔΕ
επιστρέφει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών προς υπογραφή, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3. Σε αυτή την περίπτωση, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών αποστέλλει αντίγραφο της υπογεγραµµένης
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και στην ΥΔΕ.
β. Για τους φορείς της περίπτωσης α’, για τις πληρωµές λογαριασµών κοινής ωφελείας και τηλεφωνίας, µε εξαίρεση τις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, και κοινοχρήστων του κτιρίου των
γραφείων, καθώς και για δαπάνες µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά απόφαση, η βεβαίωση της παραγράφου
2 δύναται να εκδίδεται από τον προϊστάµενο των οικονοµικών
υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται συνυπογραφή από την ΥΔΕ, η
οποία στη συνέχεια ενηµερώνεται άµεσα από τον προϊστάµενο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 26 IOYΝIΟΥ 2014

των οικονοµικών υπηρεσιών, ώστε να δεσµεύσει την πίστωση του
προϋπολογισµού του φορέα.
5. Κάθε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κατά την έννοια των
προηγούµενων παραγράφων, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του φορέα και, ειδικά για
την Κεντρική Διοίκηση και των ποσοστών διάθεσης αυτών, κατά
παράβαση των διαδικασιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 60, είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης και
ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα ευθύνονται
ατοµικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τη ζηµία του φορέα.
6. Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι
δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας (συναλλαγµατικές
διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες ΔΙΑΣ κ.λπ.)
αναλαµβάνεται η υποχρέωση και δεσµεύεται η απαραίτητη πίστωση αµέσως µετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασµού,
της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείµενες διατάξεις,
δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή µε την κατ’
οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου
εξόφλησής τους. Για τις πληρωµές του τακτικού προϋπολογισµού που τακτοποιούνται µε την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων και µέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών που θα ορίζει το χρόνο έναρξης της ανάληψης
υποχρέωσης αυτών µε σχετικές αποφάσεις, η εντολή πληρωµής
υπέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσµεύονται µε την ευθύνη των προϊστάµενων οικονοµικών υπηρεσιών στον προϋπολογισµό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες µε το ανεξόφλητο µέρος
των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούµενου οικονοµικού
έτους. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων.
8. Η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων,
εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών
παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική
ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, µισθώµατα κ.λπ.) αναλαµβάνεται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονοµικού έτους, µε Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Ειδικά, για τις
δαπάνες εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης
ισχύος του προηγούµενου εδαφίου, όσον αφορά στην έκδοση
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.
9. Οι υποχρεώσεις για δαπάνες για υπερωριακή εργασία,
αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές
ώρες, ειδική αποζηµίωση για απασχόληση πλέον του πενθηµέρου την εβδοµάδα, υπερωριακή αποζηµίωση εκπαιδευτικών,
αποζηµίωση εφηµεριών ιατρών Ε.Σ.Υ., που αφορούν το τελευταίο δίµηνο κάθε οικονοµικού έτους µπορούν να αναλαµβάνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, σε βάρος των
αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν αναλαµβάνονται
για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονοµικού
έτους.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και επί των δαπανών των Ενόπλων Δυνάµεων.
11. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και να µην προβαίνουν σε εκκαθάριση και
ενταλµατοποίηση αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις τιθέµενες προϋποθέσεις.
12. Ειδικά, για τις δαπάνες του ΠΔΕ, τίτλο ανάληψης υποχρέωσης αποτελεί η Συλλογική Απόφαση (ΣΑ).
Άρθρο 67
Πολυετείς υποχρεώσεις
1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι µισθώσεις ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
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κατά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής
Διοίκησης.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται
έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ. Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται µε
την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου
τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου
είδους. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται
στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειµένου
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.
2. Η έγκριση της ανωτέρω παραγράφου δίνεται αφού το εγκριτικό όργανο ελέγξει ότι δεν γίνεται υπέρβαση των δεσµευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής.
3. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της
δαπάνης.
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για
τις δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 68
Διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου
για όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση των
προϋπολογισµών της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Στο προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου
περιλαµβάνεται: (α) σαφής ορισµός της ανάληψης υποχρεώσεων και των κατηγοριών τους, (β) διαδικασίες των αρµόδιων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και άλλων φορέων για να αναλαµβάνουν υποχρεώσεις που αφορούν στον προϋπολογισµό
ενός έτους ή πολλών ετών, (γ) διαδικασίες για την ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών σε έργα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, (δ) µητρώο ανάληψης υποχρεώσεων και άλλα αντίστοιχα
έντυπα για την καταγραφή, τον έλεγχο και την αναφορά των εκκρεµών υποχρεώσεων και των οφειλών σε µηνιαία βάση, (ε) διαδικασίες για τη µεταφορά στο τέλος του έτους των εκκρεµών
υποχρεώσεων και οφειλών, στο επόµενο οικονοµικό έτος και την
εκκαθάρισή τους, (στ) κυρώσεις για µη συµµόρφωση και (η) κάθε
άλλο σχετικό θέµα µε τη διαδικασία ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων.
3. Οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών όλων των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης διασφαλίζουν ότι:
α. οι δεσµεύσεις που εγκρίνονται και καταχωρούνται υπόκεινται στον όρο της διαθεσιµότητας επαρκούς υπολοίπου πιστώσεων υπό το συγκεκριµένο κωδικό του προϋπολογισµού,
β. για όλες τις πολυετείς υποχρεώσεις του προϋπολογισµού,
έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 67,
γ. τα τιµολόγια αγαθών και υπηρεσιών εξοφλούνται εγκαίρως,
δ. δεν συσσωρεύονται ληξιπρόθεσµες οφειλές και
ε. όλες οι εκκρεµείς υποχρεώσεις και τα ανεξόφλητα τιµολόγια
στο τέλος του έτους µεταφέρονται στο επόµενο οικονοµικό έτος
και εξοφλούνται κατά χρονική προτεραιότητα.
4. Η καταχώριση των υποχρεώσεων του Δηµοσίου προς τρίτους στο λογιστικό σύστηµα διενεργείται, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται βάσει του άρθρου 159.
5. Μέχρι την έκδοση του διατάγµατος της παραγράφου 1,
εφαρµόζεται το π.δ. 113/2010 (Α’ 194).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 69
Προληπτικός έλεγχος δαπανών και εσόδων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Οι δαπάνες του Κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των λοιπών νοµικών προσώπων που µε ειδική διάταξη
νόµου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο αυτόν, καθώς και τα
έσοδα αυτών, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν, τα διεθνή ελεγκτικά
πρότυπα και τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισµού
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυµάτων.
2. Ο ασκούµενος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός
έλεγχος διενεργείται, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87) και πραγµατοποιείται σε δαπάνες, το κατώτατο ύψος των οποίων προσδιορίζεται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα
από τη σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 70
Μνηµόνια συνεργασίας - στοχοθεσία
1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπολοίπων
Υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά µνηµόνια συνεργασίας
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε στόχο την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. Στα µνηµόνια περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
α. οι τριµηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε
φορέα,
β. προκαθορισµένες διορθωτικές παρεµβάσεις σε περίπτωση
εµφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους,
γ. οι επιπτώσεις στην περίπτωση µη υλοποίησης των διορθωτικών παρεµβάσεων,
δ. ο χρόνος και το είδος των δηµοσιονοµικών αναφορών που
υποβάλλει ο κάθε φορέας,
ε. δεσµεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήµατα, διαδικασίες και µηχανισµοί που να διασφαλίζουν τη
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση ή µέτρα που λαµβάνονται για
τη βελτίωσή τους,
στ. ο ρυθµός αποδέσµευσης των εγκεκριµένων πιστώσεων του
προϋπολογισµού,
ζ. οι προθεσµίες, εντός των οποίων πρέπει να ανταποκριθεί το
Υπουργείο Οικονοµικών σε ερωτήµατα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις
διαφορών µεταξύ των Υπουργείων και των ΥΔΕ,
η. συγκεκριµένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουργικού µητρώου δεσµεύσεων,
θ. δράσεις µε πιθανά δηµοσιονοµικά οφέλη.
2. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάθε Υπουργείο υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίο πρόγραµµα
εκτέλεσης του προϋπολογισµού του τόσο για τα έσοδα όσο και
για τις υποχρεώσεις, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριµηνιαίοι στόχοι για τη διαφορά µεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων,
οι οποίοι µετά τη συµφωνία τους µε το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους συµπεριλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας που
προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία παρακολούθησης της

εκτέλεσης των εγκεκριµένων προϋπολογισµών, καθώς και τα
υποβαλλόµενα, από τους φορείς, στοιχεία.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 71
Ανακατανοµή πιστώσεων του
Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Οι πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αντιµετώπιση των δαπανών του
φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και της συγκεκριµένης, µείζονος
κατηγορίας, δαπάνης για την οποία προβλέφθηκαν (αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων), εκτός εάν οι πιστώσεις ανακατανέµονται βάσει των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου.
2. Ο αρµόδιος διατάκτης δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του προϊστάµενου οικονοµικών
υπηρεσιών του φορέα του, να µεταφέρει τις πιστώσεις εντός µείζονων κατηγοριών δαπανών του Προϋπολογισµού του, χωρίς να
µεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών, καθώς και από ειδικό
φορέα σε ειδικό φορέα εντός της ίδιας µείζονος κατηγορίας,
χωρίς να µεταβληθούν τα ανώτατα όρια του φορέα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη και σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα του,
δύναται να γίνονται µεταφορές µεταξύ µείζονων κατηγοριών δαπανών εντός του προϋπολογισµού του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.
4. Με απόφαση του κύριου διατάκτη του προϋπολογισµού των
Υπουργείων µετά από σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου, είναι δυνατή η µεταφορά
πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και στους προϋπολογισµούς των περιφερειακών υπηρεσιών του για την κάλυψη αντίστοιχων µε τις πιστώσεις που
µειώνονται, δραστηριοτήτων.
5. Για µεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλο φορέα Κεντρικής Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της Βουλής κατά τη διαδικασία ψήφισης του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού του
άρθρου 60. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται:
α. Η µεταφορά πιστώσεων αποδοχών από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, πιστώσεων για επιχορήγηση φορέων και υπό κατανοµή πιστώσεων
για νέες προσλήψεις, σε πιστώσεις αποδοχών άλλου φορέα της
Κεντρικής Διοίκησης για κάλυψη δαπανών πρόσληψης, µετάταξης και απόσπασης προσωπικού ή για τακτοποίηση γενοµένων
δαπανών µισθοδοσίας.
β. Η µεταφορά υπό κατανοµή πιστώσεων του προϋπολογισµού σε άλλες κατηγορίες δαπανών άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο
έχουν προβλεφθεί.
γ. Η µεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για την κάλυψη
δαπανών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του φορέα
στον προϋπολογισµό του οποίου έχουν αρχικά προβλεφθεί οι πιστώσεις, για την υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.
δ. Η µεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρικής Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, προκειµένου να
αντιστοιχηθούν οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων στις δεσµεύσεις ανά φορέα, τοµέα και Κ.Α.Ε., µε τα
οριζόµενα στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Μελετών που
εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους.
6. Ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλλει κάθε τρίµηνο στη
Βουλή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο στοιχεία σχετικά µε τις αθροιστικές ανακατανοµές πιστώσεων του προϋπολογισµού που εγκρίθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να ορίζονται πιστώ-
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σεις που δεν είναι δεκτικές αυξοµειώσεων, καθώς, επίσης, και
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
8. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ισόποση µείωση των επιµέρους ανωτάτων ορίων πιστώσεων του έτους του
προϋπολογισµού.
Άρθρο 72
Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων ανώτατα όρια πληρωµών
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε φορά
και για ορισµένη χρονική περίοδο το ποσοστό των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού που επιτρέπεται να διατεθούν από τους
διατάκτες, κατά κατηγορίες ή οµάδες δαπανών, χωρίς να αποκλείεται και η εξ ολοκλήρου διάθεση ορισµένων από αυτές. Με
όµοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται όρια πληρωµών, εφόσον το επιβάλλουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες ή λόγοι σχετικοί
µε την οικονοµική πολιτική.
Άρθρο 73
Διάθεση ορισµένου µέρους των πιστώσεων
1. Ποσοστό ίσο µε 10% των πιστώσεων του ετήσιου τακτικού
προϋπολογισµού για ελαστικές δαπάνες, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
α. για την εξυπηρέτηση του χρέους,
β. για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις ή συνθήκες,
γ. για προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ. για αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ε. πάγιου χαρακτήρα για αποδοχές και συντάξεις και
στ. άλλες, κατά νόµο, υποχρεωτικές ανελαστικές δαπάνες,
δεν διατίθεται βάσει του άρθρου 72 έως την 30ή Ιουνίου κάθε
οικονοµικού έτους. Η διάθεση των πιστώσεων από την 1η Ιουλίου
κάθε οικονοµικού έτους, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει
επέλθει, ούτε αναµένεται σηµαντική απόκλιση από τα δεσµευτικά
όρια δαπανών και τους στόχους που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 κατά το χρόνο
της διάθεσης της εν λόγω πίστωσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 74
Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους
Κατά παρέκκλιση του κανόνα του µη ειδικού προορισµού των
εσόδων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51,
ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται, µε αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, αύξηση πιστώσεων
του προϋπολογισµού Υπουργείων και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατά ποσά ίσα µε έσοδα του προϋπολογισµού που δεν
είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:
α. είσπραξη ποσών από την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε
ανεξάρτητες δηµόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν δικό τους προϋπολογισµό, νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεώστητα,
γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης
νόµου για την αντιµετώπιση ορισµένης δαπάνης,
δ. είσπραξη ποσών από συµφωνίες ανταλλαγής νοµισµάτων
και επιτοκίων.
Άρθρο 75
Έσοδα του προϋπολογισµού
1. Βεβαιωθέντα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού είναι τα
ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,
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στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη
χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως, επίσης, και
τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισµού του προηγούµενου
οικονοµικού έτους, που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα βεβαιωθέντα
έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι τη λήξη του οικονοµικού
έτους, διαγράφονται από το οικονοµικό έτος στο οποίο έχουν
βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους.
2. Εισπραχθέντα έσοδα του προϋπολογισµού είναι τα ποσά
που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, στο
οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Οι πληρωµές για την
επιστροφή των δηµοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα εµφανίζονται αφαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων.
3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσεται έκθεση
από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των δηµοσίων εσόδων, της
δραστηριότητας των αρµόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του
λαθρεµπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται
στον Υπουργό Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει το σχετικό νοµοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την επιβολή προστίµων
επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας,
καθώς και πίνακες παραβατών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 76
Έξοδα προϋπολογισµού
1. Έξοδα προϋπολογισµού είναι οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο
αναφέρεται ο προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από το χρόνο που
έχει δηµιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωµή.
2. Η πληρωµή των εξόδων του προϋπολογισµού θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται µε την εξόφληση του οικείου τίτλου του άρθρου 92.
3. Τα έξοδα του προϋπολογισµού εντέλλονται σε βάρος των
κατά φορέα πιστώσεων και µέσα στα όρια των πληρωµών και ποσοστών διαθέσεως που ορίζονται κάθε φορά.
4. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους υποβάλλονται στον
Υπουργό Οικονοµικών, από τους καθ' ύλην αρµόδιους Γενικούς
Διευθυντές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκθέσεις επί
της πορείας των κρατικών δαπανών και των αποτελεσµάτων του
δηµοσιονοµικού ελέγχου του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Άρθρο 77
Δηµόσιες δαπάνες
1. Δηµόσια δαπάνη είναι η χρησιµοποίηση πίστωσης για την
εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή της αποστολής
της Κεντρικής Διοίκησης. Οι επιστροφές δηµοσίων εσόδων που
έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα δεν αποτελούν δηµόσια δαπάνη.
2. Ως δηµόσιες δαπάνες αναγνωρίζονται όσες προβλέπονται
από διάταξη τυπικού νόµου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης.
Κατ’ εξαίρεση, αναγνωρίζονται ως δηµόσιες δαπάνες και όσες
δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόµου, αλλά εξυπηρετούν
αιτιολογηµένα τους σκοπούς των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.
3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές
πράξεις, αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή τους προϋπολογισµούς των επιχορηγούµενων από
αυτόν φορέων, µόνον εφόσον αυτές εκδίδονται µε τη σύµπραξη
του Υπουργού Οικονοµικών. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου, της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 20, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης δεν απαιτείται σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό
του ύψους της επιχορήγησης φορέων από τον Κρατικό Προϋπο-
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λογισµό, για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά το
άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), καθώς και για τον καθορισµό
αποζηµίωσης σε ιδιώτες µέλη συλλογικών οργάνων.
Η παράλειψη σύµπραξης συνιστά παραβίαση ουσιώδους
τύπου της διαδικασίας έκδοσης της πράξης και τα αρµόδια όργανα οφείλουν να µην δηµοσιεύουν αυτή στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Οι δαπάνες δηµοσίων σχέσεων που πραγµατοποιούνται για
την εξυπηρέτηση της αποστολής των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης βαρύνουν ειδική πίστωση του προϋπολογισµού τους, µε
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν στο Υπουργείο
Εξωτερικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι κατηγορίες δαπανών δηµοσίων σχέσεων, το ανώτατο όριο αυτών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
5. Οι δαπάνες δηµοσιευµάτων ή ανακοινώσεων του Δηµοσίου
και των Ν.Π.Δ.Δ., που καταχωρούνται στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες,
όπως προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισµών ή διακηρύξεις,
καθώς και ανακοινώσεις σχετικά µε την κατάρτιση και εκτέλεση
του Κρατικού Προϋπολογισµού, βαρύνουν τις ειδικές πιστώσεις
των οικείων, κατά περίπτωση, προϋπολογισµών των Υπουργείων
ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
πρότασης του Γενικού Γραµµατέα Μέσων Ενηµέρωσης, καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται οι τιµές των δηµοσιευµάτων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ,
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άρθρο 78
Ανακατανοµές πιστώσεων έργων Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Πίστωση για κάθε έργο/µελέτη του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων είναι το ποσό που έχει εγκριθεί µε τη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 80, καθώς και τυχόν τροποποίησή της, περιλαµβανοµένης της προδέσµευσης πιστώσεων του προϋπολογισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος που εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 79. Σε κάθε περίπτωση, για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων το ανώτατο όριο δαπάνης είναι το συνολικό
άθροισµα των ποσών του προϋπολογισµού των φορέων, όπως
εγκρίνεται από τη Βουλή.
2. Η ετήσια πίστωση για κάθε έργο ή µελέτη που καθορίζεται
µε τη Συλλογική Απόφαση Έργων ή Μελετών, δύναται να ανακατανέµεται στα έργα που έχουν περιληφθεί στην εν λόγω ΣΑ.
Η ανακατανοµή αυτή πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου που ορίζεται ως διατάκτης για τη ΣΑ.
Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να ανακατανέµονται εγκεκριµένες πιστώσεις έργων µεταξύ ΣΑ του ίδιου διατάκτη τόσο
εντός του συγχρηµατοδοτούµενου όσο και εντός του εθνικού
σκέλους του ΠΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το
άθροισµά τους κατά κατηγορία (εθνικό / συγχρηµατοδοτούµενο).
3. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ΠΔΕ, δύνανται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να
πραγµατοποιούνται µεταφορές του ορίου του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων από Φορέα σε Φορέα και στη συνέχεια
να µεταβάλλονται, αντίστοιχα, µε Συλλογικές Αποφάσεις οι πιστώσεις έργων ή µελετών, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης
και το ποσοστό πραγµατοποίησης των δαπανών, µε σκοπό την
απρόσκοπτη εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-

σεων στο σκέλος των συνολικών δαπανών. Ανά εξάµηνο, οι εµπλεκόµενοι φορείς υποβάλλουν στην αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αίτηµα ανακατανοµής των
πιστώσεων, για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 71.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και τα όρια για
την ανακατανοµή ή/και τη µεταφορά των ορίων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων (ανά Γενική Γραµµατεία και ανά
υποπρόγραµµα του ΠΔΕ, κ.λπ.), καθώς και οι λεπτοµέρειες της
εφαρµογής των παραγράφων 2 και 3.
Άρθρο 79
Ανάληψη υποχρεώσεων για δαπάνες του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων - πληρωµές
1. Ανάληψη υποχρεώσεων για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων
Επενδύσεων:
Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών που εκδίδονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 80.
Σε περίπτωση ανακατανοµής των αρχικών πιστώσεων, τίτλο
για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί η αρχική απόφαση έγκρισης ή
τροποποίησης της Συλλογικής Απόφασης, συνοδευόµενη από
την απόφαση του διατάκτη ή του Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 78 και στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 80.
2. Για τις πολυετείς υποχρεώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:
Κάθε έτος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδει απόφαση περί του συνόλου των έργων του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων και της ανάληψης της συνολικής ετήσιας
υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και περί προέγκρισης για τη δέσµευση πιστώσεων
σε βάρος του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους. Στην ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ιδίως:
α. το ποσό της υπολειπόµενης συνολικής δαπάνης για την ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων από προηγούµενα έτη έργων,
β. οι εγκεκριµένες πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων για το τρέχον έτος,
γ. το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του εποµένου έτους,
το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 30% των εγκεκριµένων πιστώσεων για το τρέχον έτος.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται εντός του
πρώτου µήνα κάθε οικονοµικού έτους κατανέµεται ανά φορέα,
ειδικό φορέα ΠΔΕ και ανά Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) το συνολικό
ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων που πρόκειται να διατεθούν κατά τη διάρκεια του έτους για
την εκτέλεση συνεχιζόµενων από τα προηγούµενα έτη έργων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά σε συνεχιζόµενα από
τα προηγούµενα έτη έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων γίνεται µε ΣΑ που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι συνολικές πιστώσεις των έργων δεν υπερβαίνουν το
σύνολο των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του
εποµένου έτους, όπως αυτό ορίζεται µε την απόφαση του εδαφίου β’ της παρούσας παραγράφου.
Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των ως άνω
διατάξεων.
3. Έκδοση ενταλµάτων πληρωµών Προγράµµατος Δηµοσίων
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Επενδύσεων:
α. Οι πληρωµές έργων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των αρµόδιων οικονοµικών
υπηρεσιών µέσω της έκδοσης εντολών πληρωµής, µετά από
έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, και η υποβολή τους στην
οικονοµική υπηρεσία γίνεται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα που υλοποιεί το έργο. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο
στις άµεσες πληρωµές για την εκτέλεση των έργων όσο και στις
πληρωµές µε τις οποίες µεταφέρεται χρηµατοδότηση µε τη
µορφή επιχορήγησης (έµµεσες) για την εκτέλεση συγκεκριµένου
έργου σε νοµικά πρόσωπα. Οι πληρωµές αυτές υπόκεινται στον
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές
διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
β. Οι πληρωµές έργων δηµοσίων επενδύσεων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, για τα οποία ορίζονται τα ίδια τα ανωτέρω πρόσωπα διαχειριστές λογαριασµών επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των νοµικών προσώπων και υπόκεινται, επίσης, στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
γ. Το Υπουργείο Οικονοµικών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, διενεργεί για τις πληρωµές των περιπτώσεων α’ και β’ τους
προβλεπόµενους από τις διατάξεις του ν. 3492/2006 (Α’ 210),
όπως ισχύουν, δηµοσιονοµικούς ελέγχους.
δ. Οι ΥΔΕ ή το ειδικό λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας προβαίνουν στην ενταλµατοποίηση της δαπάνης σε σχέση
µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό, για τις ανωτέρω περιπτώσεις µε
συµψηφιστικές εγγραφές που αντιστοιχούν:
αα. Για τις πληρωµές της περίπτωσης α’ ή της περίπτωσης β’
που πραγµατοποιούνται µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού
ΕΣΠΑ, µε τις πληρωµές που έχει πραγµατοποιήσει η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία, µε βάση τα αποδεικτικά στοιχεία πραγµατοποίησης της πληρωµής.
ββ. Για τις πληρωµές των νοµικών προσώπων της περίπτωσης
β’ που πραγµατοποιούνται εκτός Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ,
µε τη χρηµατοδότηση των τριτοβάθµιων λογαριασµών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε έργο, µε αποδεικτικά την οικεία εντολή χρηµατοδότησης και το αποδεικτικό
εκτέλεσης της πληρωµής από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ε. Οι πληρωµές έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης, δύναται να µην πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση
των αναφεροµένων στην περίπτωση α’, για χρονικό διάστηµα και
για τις περιπτώσεις που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση
της περίπτωσης η’. Στις περιπτώσεις αυτές µε απόφαση του οικείου διατάκτη ή του αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου, ορίζονται φυσικά πρόσωπα ως διαχειριστές έργων του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (υπόλογοι) είτε µόνιµοι
κρατικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι της περιφέρειας ή υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι πραγµατοποιούν
τις πληρωµές βάσει οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών και
στη συνέχεια αποστέλλουν µε ευθύνη τους τα πλήρη δικαιολογητικά στις αρµόδιες ΥΔΕ ή στο ειδικό λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για έλεγχο και εκκαθάριση της δαπάνης,
ώστε να εκδοθούν συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα µε τα
οποία εµφανίζονται οι δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Οι υπόλογοι - διαχειριστές των έργων του ΠΔΕ ευθύνονται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 152 περί δηµοσίων υπολόγων.
στ. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου περί πληρωµής δαπανών µικρής κλίµακας, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε την
υπουργική απόφαση της περίπτωσης η’, επιτρέπεται η ανάληψη
προκαταβολών από τον διαχειριστή έργου του ΠΔΕ βάσει διαταγής του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας.
ζ. Οι πληρωµές εσωτερικού µέσω του αντίστοιχου τριτοβάθµιου λογαριασµού επενδύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος διενεργούνται είτε µε επιταγές είτε µε ηλεκτρονικές ή έγγραφες
εντολές, ενώ οι πληρωµές εξωτερικού πραγµατοποιούνται µόνο
µε εντολές πληρωµής που απευθύνονται στην ίδια τράπεζα.
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η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ορίζονται το πεδίο και ο χρόνος
εφαρµογής των διαδικασιών της παρούσας παραγράφου, καθώς
και ο τρόπος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, ο τύπος των εντολών πληρωµής και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ως άνω απόφαση ή µε όµοιες αποφάσεις ορίζονται τα δικαιολογητικά των
δαπανών που ελέγχονται, κατά περίπτωση, από τα αρµόδια όργανα. Με όµοιες αποφάσεις δύναται, επίσης, να µεταβιβάζονται
πιστώσεις έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(άνευ υπολόγου) σε άλλο λογαριασµό πλην δηµοσίων επενδύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε λογαριασµό που δηµιουργείται σε άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε περιπτώσεις ειδικών
έργων ή προγραµµάτων, χρηµατοδοτικών εργαλείων, ταµείων
και ειδικών λογαριασµών, καθώς και να καθορίζεται κάθε σχετικό
θέµα.
θ. Για τις πραγµατοποιούµενες πληρωµές του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες ΥΔΕ ή στο ειδικό λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για εκκαθάριση, όπου προβλέπεται, και
για την έκδοση των κατά νόµο συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, το αργότερο εντός µηνός από τη διενέργεια των ως
άνω πληρωµών.
ι. Τα ως άνω χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες το αργότερο την 31η Μαρτίου του έτους που
έπεται του έτους της πληρωµής και καταχωρούνται στα βιβλία
µε ηµεροµηνία την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο
πραγµατοποιήθηκε η πληρωµή.
ια. Για πληρωµές προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων τα
οποία, για διάφορους λόγους, δεν εµφανίζονται στον απολογισµό µε την έκδοση των κατά νόµο συµψηφιστικών χρηµατικών
ενταλµάτων, τα εντάλµατα πληρωµών εκδίδονται σε βάρος ειδικής πίστωσης που εγγράφεται στον εκτελούµενο ΠΔΕ µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αιτιολογηµένη
πρόταση των ΥΔΕ των φορέων, και µόνο για τα δικαιολογητικά
πληρωµών που εκκρεµούν σε αυτές.
Άρθρο 80
Εκτέλεση Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Με τις ΣΑ Έργων ή Μελετών, που εκδίδονται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από εισήγηση
του αρµόδιου φορέα άσκησης πολιτικής επενδύσεων, εγκρίνεται:
α. η διάθεση των συνολικών ετήσιων πιστώσεων των έργων ή
µελετών που περιλαµβάνει η κάθε ΣΑ,
β. η ένταξη κάθε έργου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (µε διακριτό κωδικό αριθµό και τίτλο),
γ. η ολική δαπάνη για την πραγµατοποίηση του έργου,
δ. η διάθεση των απαιτούµενων ετήσιων πιστώσεων αναλυτικά
για κάθε έργο που περιλαµβάνει κάθε ΣΑ,
ε. η υπολειπόµενη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένης της πίστωσης του τρέχοντος έτους, που επιµερίζεται στα επόµενα έτη, για
την αποπεράτωση του έργου,
στ. ειδικές διατάξεις και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για
την ένταξη του έργου στη ΣΑ,
ζ. ο φορέας υλοποίησης κάθε έργου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Οικονοµικών, δύνανται να καθορίζονται οι γενικοί κανόνες για τη διαδικασία της υλοποίησης του
ΠΔΕ και κάθε σχετικό θέµα.
3. Προκειµένου για έργα που χρηµατοδοτούνται από το ΠΔΕ,
αρµόδιοι για την τήρηση των διαδικασιών δηµοπράτησης και
ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων, την κανονικότητα και νοµιµότητα των δαπανών, την ορθή εφαρµογή των ειδικών συστηµάτων
διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και την τήρηση των διατάξεων της
ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας που διέπει την υλοποίηση
των έργων, είναι οι φορείς υλοποίησης των έργων ή/και οι φορείς
άσκησης επενδυτικής πολιτικής στις ΣΑ των οποίων είναι εγγεγραµµένα τα έργα.
4. Ειδικά, για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου, ορίζονται τα εξής:
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α. Οι πιστώσεις για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κατανέµονται σε κάθε Περιφέρεια µε αποφάσεις του Υπουργού τόσο για
το εθνικό όσο και για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος.
β. Εντός των ορίων των ανωτέρω πιστώσεων οι Περιφέρειες,
µε βάση το αναπτυξιακό πρόγραµµα περιφερειακού επιπέδου:
αα. Προτείνουν την έκδοση των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων Περιφερειακού επιπέδου (ΣΑΕΠ) που εγκρίνονται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
ββ. Παρακολουθούν την εκτέλεση των ετήσιων Προγραµµάτων Δηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου και ανακατανέµουν, εφόσον απαιτείται, µε αποφάσεις του Περιφερειάρχη,
στα έργα τις ετήσιες πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για το σύνολο
της κάθε ΣΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 79.
γγ. Εισηγούνται οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις των
ΣΑΕΠ, πέραν της υποπερίπτωσης ββ), οι οποίες εγκρίνονται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δδ. Προβαίνουν στην κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων από το
ΠΔΕ στα έργα των ΣΑΕΠ, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (έργα ΕΣΠΑ
κ.λπ.).
γ. Οι πιστώσεις των έργων των ΣΑΕΠ, ύστερα από την ως άνω
κατανοµή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισµούς των
οικείων φορέων.
δ. Για τις πληρωµές των έργων της Περιφέρειας που πραγµατοποιούνται µέσω των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης δεν
υφίσταται η υποχρέωση της παρ. 7 του άρθρου 282 του ν.
3852/2010.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ως άνω
διατάξεων.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 81
Όργανα και τίτλοι είσπραξης
1. Η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων ενεργείται δυνάµει νόµιµου τίτλου από τις Δ.Ο.Υ., τα Τελωνεία, τα λοιπά όργανα είσπραξης του Δηµοσίου και τους Ειδικούς Ταµίες, στους οποίους έχει
ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Τίτλοι είσπραξης είναι τα
παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και από τα οποία προκύπτει ο οφειλέτης του Δηµοσίου, το
είδος της οφειλής και το εισπρακτέο, κατά οφειλέτη, ποσό.
2. Η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων δύναται να ανατεθεί στις
τράπεζες ή σε λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα ή σε οργανισµούς κοινής ωφελείας ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή και σε
άλλες δηµόσιες αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, ο έλεγχος
των εισπράξεων, καθώς και η καταβολή προµήθειας ή αµοιβής
αυτών, η οποία βαρύνει το Δηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή, οι εκδιδόµενες, κατ' εφαρµογή του α.ν. 1819/1951 (Α’ 149), επιταγές
οπισθογραφούνται απευθείας από τις τράπεζες ή λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα ή οργανισµούς κοινής ωφελείας ή τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή από τις άλλες δηµόσιες αρχές.
3. Οι εισπράξεις δηµοσίων εσόδων που πραγµατοποιούνται
από τους διαχειριστές ή τους ταµίες των Δ.Ο.Υ., τους ειδικούς
ταµίες ή τα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) στα οποία έχει ανατεθεί
η είσπραξη, καθώς και το περιεχόµενο των χρηµατοκιβωτίων των
Δ.Ο.Υ. είναι ακατάσχετα.
Άρθρο 82
Αποδεικτικά είσπραξης
1. Αποδεικτικά είσπραξης είναι τα παραστατικά στοιχεία, µηχανογραφικά ή µη, που εκδίδονται από τα αρµόδια, για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων, όργανα και αποδεικνύουν την
εξόφληση της οφειλής.
Οι Δ.Ο.Υ., τα Τελωνεία, οι Ειδικοί Ταµίες και τα λοιπά επί της

είσπραξης όργανα εκδίδουν για κάθε είσπραξη αποδεικτικό είσπραξης, του οποίου ο τύπος ορίζεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Η είσπραξη θεωρείται ότι δεν
έγινε, αν δεν έχει εκδοθεί το νόµιµο αποδεικτικό είσπραξης.
2. Ανυπόγραφα αποδεικτικά στοιχεία χρέωσης ή πίστωσης της
διαχειρίσεως του υπολόγου, που η συµπλήρωσή τους δεν είναι
δυνατή λόγω θανάτου του οργάνου που τα έχει εκδώσει ή άλλης
αιτίας, υπογράφονται από τα όργανα που τον έχουν διαδεχθεί
στην υπηρεσία, αφού πρώτα διαπιστωθεί από επιτροπή, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η εισαγωγή ή εξαγωγή στη διαχείρισή του των µετρητών, αξιών, ενσήµων ή
υλικών, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων επιτρέπεται η είσπραξη ορισµένων δηµοσίων εσόδων µε τη διάθεση
από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία ειδικών εντύπων, αντί της εκδόσεως των αποδεικτικών είσπραξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τύπος των
ειδικών εντύπων, η χρονολογία ενάρξεως της κυκλοφορίας τους,
ο τρόπος επιστροφής τους, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η
στρογγυλοποίηση των πληρωτέων ποσών και κάθε σχετικό θέµα.
Με όµοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζεται ο τρόπος διαθέσεως των ειδικών εντύπων και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή και από ιδιώτες.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται: α) Το ποσοστό της προµήθειας που εισπράττουν από τους αγοραστές, τα Ν.Π.Ι.Δ. και
οι ιδιώτες, β) οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Άρθρο 83
Αρµοδιότητες των Δηµοσίων Οικονοµικών
Υπηρεσιών σε θέµατα εισπράξεων
1. Οι Δ.Ο.Υ. ενεργούν: α) Την είσπραξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού, καθώς και τη διαχείριση των ενσήµων,
αξιών και κάθε υλικού η πώληση του οποίου ανατίθεται αρµοδίως
σε αυτές. β) Την είσπραξη εσόδων για λογαριασµό άλλων Δ.Ο.Υ..
2. Η µεταξύ των Δ.Ο.Υ. διακίνηση χρηµάτων του Δηµοσίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
3. Οι Προϊστάµενοι των Δ.Ο.Υ. οφείλουν να ζητούν από τα οικεία Αστυνοµικά Τµήµατα τη φρούρηση των καταστηµάτων,
καθώς και τη συνδροµή αυτών κατά τη µεταφορά χρηµάτων, ενσήµων, αξιών και υλικού.
Άρθρο 84
Λειτουργία, λογιστικό σύστηµα των Δηµόσιων
Οικονοµικών Υπηρεσιών
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται:
α. Η διάρθρωση και οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των
Δ.Ο.Υ..
β. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των προϊσταµένων των Δ.Ο.Υ.,
του προσωπικού αυτών και των υπολόγων.
γ. Το λογιστικό σύστηµα των Δ.Ο.Υ., τα τηρούµενα από αυτές
λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και ο τρόπος τηρήσεως αυτών.
Άρθρο 85
Εισπράξεις – πληρωµές
1. Οι εισπράξεις των Δ.Ο.Υ. κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λογαριασµούς που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Σε χρέωση των λογαριασµών αυτών πραγµατοποιούνται οι αναλήψεις των χρηµατικών ποσών που απαιτούνται
για την πληρωµή των δηµόσιων δαπανών.
2. Η κατάθεση των ηµερήσιων εισπράξεων και ο χρηµατικός
εφοδιασµός των δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών, στις οποίες
δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος, µπορεί να πραγµατοποιείται και µέσω των Εµπορικών Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του προ-
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ηγούµενου εδαφίου, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών.
3. Τυχόν πλαστά χαρτονοµίσµατα, τα οποία διαπιστώνονται
κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή τις Εµπορικές Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, αναπληρώνονται από το Δηµόσιο, µε τη διαδικασία της περίπτωσης α’ της παρ.10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α’ 85),
ύστερα από έρευνα και θετική εισήγηση του αρµόδιου κατά νόµο
οργάνου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων.
Οι υφιστάµενες συµβάσεις µε ιδιώτες, για τη µεταφορά των
χρηµάτων των Δ.Ο.Υ. δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µέχρι τη λήξη της ισχύος τους.
Άρθρο 86
Υποβολή στοιχείων από τις Δηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα
στοιχεία και οι καταστάσεις που υποβάλλουν οι Δ.Ο.Υ. στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, το περιεχόµενο
και οι προθεσµίες υποβολής των καταστάσεων αυτών.
Τα σχετικά µε την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των µηνιαίων και ετησίων λογαριασµών της διαχειρίσεως των υπολόγων
των Δ.Ο.Υ., καθορίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 87
Ειδικοί Ταµίες
Ειδικοί ταµίες είναι οι δηµόσιοι υπόλογοι οι εντεταλµένοι την
είσπραξη ειδικών εσόδων δηµόσιων υπηρεσιών ή και πληρωµή
δαπανών από τα έσοδα αυτά και εφόσον δεν λειτουργεί ιδιαίτερη
Ταµειακή Υπηρεσία.
Οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των Ειδικών
Ταµιών, καθώς και τα τηρούµενα από αυτούς βιβλία καθορίζονται
από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν αυτούς, οι οποίες δύνανται
να τροποποιούνται µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης στο Δηµόσιο των εισπραττόµενων, από τους Ειδικούς Ταµίες, εσόδων.
Άρθρο 88
Χρηµατικό υπόλοιπο Δηµόσιων Οικονοµικών
Υπηρεσιών και Ειδικών Ταµιών
Οι Προϊστάµενοι των Δ.Ο.Υ. και των Ειδικών Ταµιών, εξακριβώνουν καθηµερινά το χρηµατικό υπόλοιπο των υπολόγων και
συντάσσουν σχετική πράξη.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Άρθρο 89
Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου Ειδικά Λογιστήρια
1. Οι ΥΔΕ και τα Ειδικά Λογιστήρια είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ανεξάρτητες από τους φορείς των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες.
2. Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και
των Ειδικών Λογιστηρίων, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους, δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο
για δόλο ή βαρεία αµέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα.
3. Οι ΥΔΕ έχουν τις ακόλουθες γενικές αρµοδιότητες:
α. Συµµετέχουν µε εισηγήσεις στην αρµόδια διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προ-
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ϋπολογισµού των φορέων, των οποίων ελέγχουν τις δαπάνες και
παρακολουθούν την ορθή εκτέλεσή του.
β. Ελέγχουν τη νοµιµότητα και κανονικότητα και προβαίνουν
στην εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δηµοσίων δαπανών
και κάθε άλλης δαπάνης, ο έλεγχος της οποίας ανατίθεται σε
αυτές µε νόµο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 91 για τις δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
γ. Υποβοηθούν και συνδράµουν τους ελέγχους που διενεργούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα επιχορηγούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα, καθώς και τους
ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3492/2006
(Α’210).
δ. Βεβαιώνουν στις πράξεις διορισµών, εντάξεων και µετατάξεων των υπαλλήλων του Δηµοσίου για την ύπαρξη σχετικών
προβλέψεων στον προϋπολογισµό.
ε. Καταρτίζουν τον απολογισµό εξόδων των φορέων του Κρατικού Προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος που έληξε.
στ. Παρέχουν στοιχεία και οποιασδήποτε φύσης πληροφορίες
στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού
του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε τις υπό πληρωµή δαπάνες.
ζ. Εξοφλούν τα χρηµατικά εντάλµατα του άρθρου 92.
η. Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτές µε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
4. Το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει
τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων α’, ε’, ζ’ και η’ της προηγούµενης παραγράφου, όσον αφορά στις δαπάνες του Υπουργείου
αυτού.
Άρθρο 90
Επιθεώρηση ΥΔΕ
1. Στις ΥΔΕ και στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας διενεργείται ετήσια τακτική και έκτακτη επιθεώρηση από
τα κατά νόµο αρµόδια όργανα τα οποία και συντάσσουν σχετικές
εκθέσεις, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταµένων
τους.
2. Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν αξιόποινες
πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα.
Άρθρο 91
Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δηµοσίου
1. Οι δαπάνες του Δηµοσίου ελέγχονται και εκκαθαρίζονται
από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, βάσει νόµιµων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τους διατάκτες και τα
οποία αποδεικνύουν την απαίτηση κατά του Δηµοσίου.
Τα απαιτούµενα, κατά κατηγορία δαπάνης, δικαιολογητικά καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο έλεγχος επί των ανωτέρω δαπανών συνίσταται σε έλεγχο
νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
Νόµιµη είναι η δαπάνη εφόσον: α) προβλέπεται από διάταξη
τυπικού νόµου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί
τους σκοπούς του οικείου φορέα και β) υπάρχει εγγεγραµµένη
στον Προϋπολογισµό σχετική πίστωση.
Κανονική είναι η δαπάνη, που έχει νόµιµα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόµιµα δικαιολογητικά και η σχετική απαίτηση δεν έχει
υποπέσει σε παραγραφή.
Κατά τον ασκούµενο από τις ΥΔΕ έλεγχο εξετάζονται και τα
παρεµπιπτόντως αναφυόµενα ζητήµατα.
3. Τον έλεγχο ακολουθεί η πράξη εκκαθάρισης, µε την οποία
προσδιορίζονται τα δικαιώµατα των πιστωτών του Δηµοσίου και
εκδίδεται τίτλος πληρωµής.
4. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δαπανών του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ενεργείται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που το διέπει.
5. Εάν, κατά την άσκηση του ελέγχου γεννηθούν βάσιµες αµφιβολίες ως προς το ουσιαστικό µέρος της δαπάνης, η υπηρεσία
αναφέρει την περίπτωση στον Υπουργό Οικονοµικών και τον δια-
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τάκτη. Επί όλων των δαπανών του Δηµοσίου, καθώς και επί των
δαπανών λοιπών φορέων που ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από
τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, δύναται να ασκείται και
επιτόπιος έλεγχος που διατάσσεται από τον Υπουργό Οικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένο όργανό του µε µέριµνα της αρµόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η άσκηση, του κατά το προηγούµενο εδάφιο, ελέγχου δεν
αναστέλλει την πληρωµή των συγκεκριµένων δαπανών, εκτός αν
δοθεί αντίθετη εντολή του Υπουργού Οικονοµικών µε αιτιολογηµένη απόφασή του.
Τα αρµόδια, για τον επί τόπου έλεγχο, όργανα δύνανται για
ζητήµατα τεχνικής φύσης να ζητούν τη συνδροµή και τη γνώµη
υπαλλήλων του Δηµοσίου ή υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα της οικείας ειδικότητας ή εµπειρίας, οι οποίοι δεν έχουν
λάβει µέρος µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πραγµατοποίησης της δαπάνης. Στους υπαλλήλους αυτούς, που τίθενται
υποχρεωτικά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων από τις υπηρεσίες που ανήκουν, δύναται να καταβάλλεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Εφόσον, κατά το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον
Εισαγγελέα από τον διατάξαντα τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί έλλειµµα, η σχετική έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα όργανα και ο
τρόπος άσκησης του επί τόπου ελέγχου, το περιεχόµενό του, η
διαδικασία διάθεσης των εξειδικευµένων υπαλλήλων για τη συνδροµή των ελεγκτικών οργάνων, ο χρόνος απασχόλησης αυτών,
οι διαδικασίες και τα αρµόδια όργανα για τον καταλογισµό των
αχρεωστήτως λαβόντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται:
α. η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής
των δαπανών του Δηµοσίου, τα αρµόδια όργανα ανάλογα µε το
ύψος ή τη φύση της δαπάνης, η ευθύνη αυτών, ο τύπος των ενταλµάτων, τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, ως και κάθε άλλο
σχετικό θέµα,
β. οι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες,
καθώς και άλλες ειδικές δαπάνες που εξαιρούνται από την
άσκηση ελέγχου των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και
πληρώνονται µε άλλους τίτλους πληρωµής, υποκείµενες στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΚΔΟΣΗ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 92
Εντολή πληρωµής των δαπανών του Δηµοσίου
1. α. Τίτλος πληρωµής είναι το χρηµατικό ένταλµα ή άλλο παραστατικό στοιχείο, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου ή από άλλο αρµόδιο κατά νόµο όργανο, για την
πληρωµή εκκαθαρισµένων απαιτήσεων πιστωτών του Δηµοσίου
σε βάρος πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
β. Χρηµατικό ένταλµα είναι η έγγραφη εντολή για την πληρωµή εξόδων του Δηµοσίου.
γ. Τακτικό χρηµατικό ένταλµα είναι το χρηµατικό ένταλµα που
εκδίδεται στο όνοµα του δικαιούχου για την πληρωµή εκκαθαρισµένων απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου. Ειδικά, για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το τακτικό χρηµατικό ένταλµα εκδίδεται
στο όνοµα του δικαιούχου ή της αρµόδιας µονάδας για την πληρωµή εκκαθαρισµένων απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου.
2. Οι δαπάνες του Δηµοσίου πληρώνονται από τις αρµόδιες,
για την πληρωµή αυτών, υπηρεσίες µε χρηµατικά εντάλµατα, που
εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου ή από
άλλο κατά νόµο αρµόδιο όργανο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 91.
3. Κατ’ εξαίρεση, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών,
επιτρέπεται να ορίζονται και άλλοι τίτλοι πληρωµής των σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών.
Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται τα αρµόδια όργανα για την

εκκαθάριση των δαπανών του προηγούµενου εδαφίου, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των ταµειακών υπολόγων και των αδικαιολογήτως λαβόντων, ο τύπος των
ανωτέρω τίτλων, ο τρόπος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την εξόφληση αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται η
έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων (Χ.Ε.) για την:
αα. Τακτοποίηση λογιστικών εκκρεµοτήτων που χρονίζουν στις
Δ.Ο.Υ..
ββ. Τακτοποίηση εκκρεµοτήτων στο χρηµατικό υπόλοιπο των
Δ.Ο.Υ., συνεπεία κατασχέσεων τρίτων και λοιπών περιπτώσεων.
γγ. Απόδοση ποσών σε δικαιούχους, η οποία δεν ολοκληρώθηκε µε ευθύνη των Δ.Ο.Υ., επιφυλασσοµένων των διατάξεων
των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 97.
δδ. Τακτοποίηση πραγµατοποιηθεισών κατασχέσεων σε βάρος λογαριασµών του Ελληνικού Δηµοσίου.
Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται ο ειδικός φορέας και ο
ΚΑΕ τους οποίους βαρύνει η δαπάνη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρµογής των ρυθµίσεων της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 93
Εξόφληση τίτλων πληρωµής
1. Χρηµατικό ένταλµα ή άλλος τίτλος πληρωµής εξοφλείται
από το αρµόδιο όργανο, µόνο όταν φέρει όλα τα τυπικά στοιχεία
που απαιτεί ο νόµος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά εξόφλησης των τίτλων πληρωµής.
2. Προκειµένου για χρηµατικά εντάλµατα ή άλλους τίτλους
πληρωµής, που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, τα αρµόδια για την πληρωµή όργανα
ασκούν έλεγχο και ευθύνονται:
α. για την καθ’ υπέρβαση πληρωµή των εκκαθαρισµένων δαπανών,
β. για πληρωµές αυτών µε εντολή αναρµόδιου οργάνου,
γ. για την πληρωµή πέραν των ορίων της πίστωσης που έχει
χορηγηθεί ή της εξουσιοδοτήσεως που έχει παρασχεθεί στους
εκκαθαριστές και
δ. για την ύπαρξη των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις
δαπάνες αυτές από τις ειδικές διατάξεις.
3. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, τα αρµόδια όργανα αρνούνται µε έγγραφο την εξόφληση των ενταλµάτων και λοιπών τίτλων πληρωµής, µπορεί
όµως ο αρµόδιος διατάκτης να διατάσσει την πληρωµή µε ευθύνη του.
Στην περίπτωση αυτή, ο διατάκτης είναι ο µόνος υπεύθυνος
και ο υπόλογος απαλλάσσεται.
4. Κατά την άσκηση του ελέγχου του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 91.
5. Επί δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, η ευθύνη για
την ύπαρξη πίστωσης, καθώς και για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών εκδόσεως του τίτλου πληρωµής, βαρύνει µόνο τις οικείες οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου
αυτού.
6. Οι δαπάνες του Δηµοσίου δύνανται να πληρώνονται και από
τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος εξοφλήσεως αυτών, η ευθύνη των αρµόδιων για την εξόφληση αυτών οργάνων, το ύψος της προµήθειας ή αµοιβής που
τυχόν καταβάλλεται σε βάρος του Δηµοσίου, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
7.α. Ειδικά, τα χρηµατικά εντάλµατα του τακτικού προϋπολογισµού που εκδίδονται από τις ΥΔΕ εξοφλούνται από τις Υπηρεσίες αυτές, µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού του
δικαιούχου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν την
εκτέλεση του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
των διατάξεων του άρθρου δεύτερου παρ. ιβ’ του ν. 3845/2010
(Α’ 65).
β. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
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Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία
εξόφλησης των ανωτέρω χρηµατικών ενταλµάτων από τις ΥΔΕ
και καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, η ευθύνη αυτών, ο τύπος
και ο τρόπος τήρησης των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και
στοιχείων και η διαδικασία αποστολής των εξοφληθέντων ενταλµάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας.
Άρθρο 94
Εκτέλεση επιτροπικών ενταλµάτων
πριν από την άφιξή τους
Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης άµεσης πληρωµής δαπάνης του κράτους, επιτρέπεται στους προϊσταµένους των ΥΔΕ
να εντέλλονται, µε κάθε πρόσφορο µέσο, την εκτέλεση επιτροπικών ενταλµάτων πριν από την άφιξή τους στους δευτερεύοντες
διατάκτες.
Άρθρο 95
Εξόφληση τίτλων δικαιούχων
που αδυνατούν να υπογράψουν
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά
µε την εξόφληση τίτλων πληρωµής δικαιούχων, που αδυνατούν
για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψουν την πράξη εξόφλησης.
Άρθρο 96
Καταλογισµοί για µη νόµιµες δαπάνες που
πληρώθηκαν µε τίτλους πληρωµής - αρµόδια όργανα
1. Μη νόµιµες δαπάνες που πληρώθηκαν µε οποιονδήποτε
τίτλο πληρωµής καταλογίζονται:
α. στον υπάλληλο που από δόλο ή βαρεία αµέλεια προέβη σε
παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση
αυτών ή στη µη τήρηση των νόµιµων διαδικασιών πραγµατοποιήσεως της δαπάνης και
β. στον λαβόντα, εφόσον έχει συντελέσει υπαίτια στη µη νόµιµη πληρωµή και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωµής,
ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού.
2. Αρµόδιο όργανο για τον καταλογισµό µη νόµιµων δαπανών,
που πληρώθηκαν µε τίτλους πληρωµής που δεν εκδίδονται από
τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, είναι ο διατάκτης και τα
κατά νόµο αρµόδια όργανα που έχουν διαπιστώσει την παράνοµη πληρωµή και σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται µε
έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ανωτέρω διατάκτης είναι αρµόδιος και για τον καταλογισµό
των αχρεωστήτως λαβόντων µε τίτλους πληρωµής της ΥΔΕ, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων, βάσει νέων στοιχείων, ότι η
πληρωµή έγινε µε µη νόµιµα δικαιολογητικά ή λανθασµένο υπολογισµό.
Άρθρο 97
Απώλεια αποδεικτικών είσπραξης, γραµµατίων,
δικαιολογητικών πληρωµής, δαπανών και
τίτλων πληρωµής
1. Σε περιπτώσεις απώλειας αποδεικτικών είσπραξης, γραµµατίων, χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων τίτλων πληρωµής που
δεν έχουν εξοφληθεί, εκδίδονται, µε έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών ή του οργάνου στο οποίο έχει µεταβιβασθεί η άσκηση
της αρµοδιότητας αυτής, αντίγραφα αυτών, ύστερα από διαπίστωση του κατά νόµο αρµόδιου οργάνου:
α) προκειµένου για αποδεικτικά είσπραξης, της εισαγωγής ή
µη στη Δ.Ο.Υ. ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγράφεται σε
αυτά και
β) προκειµένου για γραµµάτια, χρηµατικά εντάλµατα ή άλλους
τίτλους πληρωµής, της µη εξόφλησης αυτών.
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2. Προκειµένου για απώλεια χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων
τίτλων πληρωµής µετά την εξόφληση αυτών, ύστερα από διαπίστωση του αρµόδιου κατά νόµο οργάνου, εκδίδεται αντίγραφο
από το αρµόδιο όργανο για υπηρεσιακή και µόνο χρήση.
3. Σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής δηµόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωµής, η πληρωµή
της δαπάνης αυτής µπορεί να επιτραπεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που καθορίζει και τον τρόπο δικαιολογήσεως
αυτής και εφόσον µετά από διενέργεια ένορκης διοικητικής εξετάσεως από αρµόδιο επιθεωρητή διαπιστωθεί ότι η απώλεια έχει
συντελεσθεί στην αρµόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία.
Άρθρο 98
Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εσόδων που εισπράττονται
υπέρ τρίτων.
Άρθρο 99
Πληρωµή δαπανών από προξενικές εισπράξεις
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή λόγω του επείγοντος, δαπάνες
του Ελληνικού Δηµοσίου σε χώρες του εξωτερικού δύνανται να
πληρωθούν από τις προξενικές εισπράξεις, δεσµευµένες ή µη,
µε εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, µετά από αιτιολογηµένη
εισήγηση του αρµόδιου Υπουργού.
Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 71.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 100
Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
1. Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) είναι το χρηµατικό ένταλµα µε το οποίο προκαταβάλλεται χρηµατικό ποσό σε
οριζόµενο υπόλογο, ο οποίος αποδίδει λογαριασµό σε τακτή
προθεσµία µε την υποβολή των νόµιµων δικαιολογητικών.
2. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π., µετά από αιτιολογηµένη απόφαση, για πραγµατοποίηση δαπανών, που λόγω της φύσεώς
τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, είναι δυσχερής
η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και µικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, µέχρι του ύψους των επτά χιλιάδων
(7.000) ευρώ κατά Κ.Α.Ε., ετησίως. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
3. Τα Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνοµα µόνιµων δηµόσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δηµόσιο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Β’
βαθµού, αξιωµατικών, µονάδων ή υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάµεων και των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
που έχουν χρηµατική διαχείριση, καθώς και στο όνοµα της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ορίζεται
δεύτερος υπόλογος µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, µονάδα ή
υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάµεων και της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να εκδίδονται Χ.Ε.Π. και στο όνοµα άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων.
4. Τα Χ.Ε.Π. εκδίδονται, µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη,
µέχρι τις 30 Νοεµβρίου κάθε έτους.
5. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται
το ποσό του εντάλµατος, το είδος της δαπάνης, ο υπόλογος και
η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού.
Με όµοιες αποφάσεις επιτρέπεται να παρατείνεται η προθε-
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σµία απόδοσης λογαριασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103.
Άρθρο 101
Περιορισµοί - Ειδικές περιπτώσεις χρηµατικών
ενταλµάτων προπληρωµής
1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνοµα υπαλλήλων που
υπηρετούν σε Υ.Δ.Ε. ή Δ.Ο.Υ. ή διαχειρίζονται χρήµατα και αξίες
του Δηµοσίου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες µετακινήσεως
αυτών και για έξοδα διακινήσεως του µηχανογραφικού υλικού εισπράξεων και πληρωµών.
2. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε υπαλλήλους του Δηµοσίου
µε οποιαδήποτε σχέση, σε όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, καθώς και σε άλλα
πρόσωπα για δαπάνες µετακίνησής τους µε εντολή του Δηµοσίου.
Για δαπάνες µετακίνησης περισσότερων του ενός προσώπων,
επιτρέπεται η έκδοση ενός µόνο Χ.Ε.Π., µε υπόλογο µόνιµο δηµόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προκαταβάλλει τα απαιτούµενα ποσά στους
µετακινουµένους.
Οι λαµβάνοντες τις προκαταβολές υπέχουν αυτοτελώς τις ευθύνες υπολόγου Χ.Ε.Π. και αποδίδουν λογαριασµό δια του υπολόγου του Χ.Ε.Π.. Ο υπόλογος του εντάλµατος, που ευθύνεται
µόνο για τη νοµιµότητα των προκαταβολών που διενήργησε,
συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού των µετακινηθέντων και τα υποβάλλει αρµοδίως µαζί µε τις αποδείξεις
πληρωµής των προκαταβληθέντων ποσών.
3. Προκειµένου για δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό των εν
ενεργεία υπαλλήλων και των µελών των οικογενειών αυτών,
καθώς και ιδιωτών που νοσηλεύονται στο εξωτερικό µε δαπάνη
του Δηµοσίου, τα οικεία Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνοµα της Τράπεζας της Ελλάδος, µε δεύτερο υπόλογο τον Πρόξενο της χώρας
µεταβάσεως.
Για δαπάνες µετακινήσεως στο εξωτερικό προσώπων του προηγούµενου εδαφίου και των τυχόν συνοδών αυτών, τα οικεία
Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνοµα των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων ή
ιδιωτών.
Προκειµένου για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στο εσωτερικό προσώπων, των οποίων τις δαπάνες καλύπτει το Δηµόσιο,
επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. επ’ ονόµατι µόνιµου δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 102
Υποχρεώσεις και ευθύνες υπολόγων και άλλων
οργάνων εξ ενταλµάτων προπληρωµής
1. Ο υπόλογος µπορεί να πραγµατοποιεί πληρωµές σε βάρος
του προϊόντος Χ.Ε.Π. έως την ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού και σε καµία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεµβρίου του
έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π..
Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο κατατίθεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός
της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου.
2. Οι υπόλογοι Χ.Ε.Π. ευθύνονται για δόλο ή βαρεία αµέλεια
κατά την πληρωµή µη νόµιµων δαπανών.
Για τη νοµιµότητα των αποδεικτικών πληρωµής και πληρότητα
των δικαιολογητικών αυτής, ευθύνονται για αµέλεια.
3. Οι τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα ως υπόλογοι ευθύνονται µόνο για την ακριβή εκτέλεση των οδηγιών που δίδονται
σε αυτές κάθε φορά.
Ο δεύτερος υπόλογος είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση
και την εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών, το δε αρµόδιο όργανο που δίδει τις σχετικές οδηγίες στις τράπεζες και
λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, ευθύνεται για τυχόν µη νόµιµη πληρωµή, εφόσον έχει ενεργήσει µε δόλο ή βαρεία αµέλεια.
Άρθρο 103
Απόδοση λογαριασµού χρηµατικών
ενταλµάτων προπληρωµής

1. Η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού δεν µπορεί να ορισθεί
πέραν του ενός (1) µηνός από τη λήξη του οικονοµικού έτους
κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π..
Τα δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π. διαβιβάζονται από την αρµόδια υπηρεσία του διατάκτη στην αρµόδια προς
εκκαθάριση υπηρεσία εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Κατά τη διαβίβαση των δικαιολογητικών συντάσσεται ειδικό έντυπο για τη λογιστική
καταγραφή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος
του ειδικού αυτού εντύπου και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για
την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
2. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να προβλέπονται
εξαιρέσεις από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 102
και στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης λογαριασµού, η οποία διαπιστώνεται µετά από έρευνα αρµόδιου κατά
νόµο οργάνου που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
ύστερα από πρόταση της Υ.Δ.Ε., η πορισµατική έκθεση δύναται
να αποτελέσει παραστατικό δικαιολόγησης της δαπάνης εν όλω
ή εν µέρει για την τακτοποίηση του οικείου Χ.Ε.Π..
Άρθρο 104
Χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής
δηµοσίων επενδύσεων
1. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. µέχρι την 31η Μαρτίου του
επόµενου έτους για την εµφάνιση ως εξόδων του προϋπολογισµού, πληρωµών του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που
έγιναν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου.
2. Η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού των ενταλµάτων
αυτών µπορεί να ορίζεται µέχρι 31 Μαΐου του ίδιου έτους και παρατείνεται για τις δαπάνες εξωτερικού, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 103.
3. Τα ανωτέρω εντάλµατα φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης την
τρέχουσα ηµεροµηνία και εµφανίζονται την 31η Δεκεµβρίου του
έτους πραγµατοποίησης των πληρωµών.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των δύο
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 103.
Άρθρο 105
Προσωρινά χρηµατικά εντάλµατα
1. Προσωρινό χρηµατικό ένταλµα είναι το χρηµατικό ένταλµα
που εκδίδεται από τον αρµόδιο Υπουργό για επιτακτικές και επείγουσες δαπάνες του κράτους, που δεν προβλέπονται από το
νόµο ή για τις οποίες δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισµό.
2. Τα Προσωρινά χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται, προκειµένου για δαπάνες που δεν προβλέπονται από το νόµο, ύστερα από
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και προκειµένου για δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει πίστωση, ύστερα από απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού. Με τις
ανωτέρω αποφάσεις ορίζεται το ποσό του εντάλµατος, το είδος
της δαπάνης, ο υπόλογος διαχειριστής και η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού.
3. Τα Προσωρινά χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα
µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων, αξιωµατικών, µονάδων ή υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος, υπό το λογαριασµό
λογιστικής «Προσωρινά χρηµατικά εντάλµατα».
4. Τα ανωτέρω εντάλµατα προ της πληρωµής τους δεν υπόκεινται στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 91 και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καταχωρούνται πριν από την πληρωµή τους
σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
5. Τα Προσωρινά χρηµατικά εντάλµατα τακτοποιούνται µε χρηµατικά συµψηφιστικά εντάλµατα, που εκδίδονται σε βάρος των
πιστώσεων του οικείου Υπουργείου, βάσει των σχετικών δικαιολογητικών, το αργότερο µέχρι τη λήξη του µεθεπόµενου οικονοµικού έτους από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης λογαρια-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 26 IOYΝIΟΥ 2014

σµού, εγγραφοµένης υποχρεωτικώς σχετικής πίστωσης.
Άρθρο 106
Εξουσιοδοτήσεις
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζονται:
α. Λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες των υπολόγων από εντάλµατα προπληρωµής, επενδύσεων και προσωρινών.
β. Ο τρόπος τακτοποίησης των ανωτέρω ενταλµάτων και οι συνέπειες της µη εµπρόθεσµης απόδοσης λογαριασµού, οι κατά
των υπολόγων κυρώσεις, τα σχετικά θέµατα µε την επίσχεση των
αποδοχών, σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεών τους,
καθώς και µε τον καταλογισµό αυτών και των µη νοµίµως λαβόντων.
γ. Η καθιέρωση περιορισµών στην έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής και προσωρινών, τα σχετικά θέµατα µε τη µεταβίβαση
σε άλλους υπαλλήλους της διαχείρισης ολόκληρου ή µέρους του
ποσού που έχει προκαταβληθεί στον υπόλογο, καθώς και λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων περί προπληρωµών.
Άρθρο 107
Ευθύνες διαχειριζοµένων χρήµατα χωρίς έκδοση
ενταλµάτων προπληρωµής
Οι διατάξεις που ισχύουν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
των υπολόγων των Χ.Ε.Π. εφαρµόζονται και σε όσους διαχειρίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο δηµόσια χρήµατα, που προκαταβάλλονται µε την υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού, έστω και
χωρίς έκδοση Χ.Ε.Π..
Οι διατάκτες των ανωτέρω προκαταβολών έχουν τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των Διατακτών Χ.Ε.Π., όσον αφορά τον
ορισµό των υπολόγων, τον καθορισµό προθεσµίας απόδοσης λογαριασµού, παράταση αυτής, αντικατάσταση υπολόγων, επίσχεση αποδοχών αυτών, άρση αυτής, καθώς και τον καταλογισµό των υπολόγων.
Οι υπόλογοι των προσωρινών ενισχύσεων πάγιων προκαταβολών του άρθρου 114 περίπτωση β’ έχουν τις ευθύνες των υπολόγων εκ Χ.Ε.Π., η δε επίσχεση αποδοχών ενεργείται από τον
Υπουργό Οικονοµικών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 108
Πάγιες Προκαταβολές χρηµατικού - Έννοια - Σύσταση
1. Πάγιες Προκαταβολές χρηµατικού είναι ποσά που τίθενται
στη διάθεση δηµοσίων υπηρεσιών µε χρηµατικά εντάλµατα, που
εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπό ίδιο λογαριασµό της δηµόσιας ληψοδοσίας, στο όνοµα υπολόγων διαχειριστών που ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
2. Για την άµεση αντιµετώπιση δαπανών, η πληρωµή των
οποίων λόγω της φύσης τους δεν µπορεί να αναβληθεί µέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών, επιτρέπεται
η σύσταση στις δηµόσιες υπηρεσίες, πολιτικές και στρατιωτικές,
πάγιων προκαταβολών χρηµατικού µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών, µε αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας Υ.Δ.Ε..
3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του
αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται µετά από αιτιολογηµένη
γνώµη της αρµόδιας Υ.Δ.Ε., καθορίζεται το είδος και το ποσοστό
κάθε δαπάνης που πληρώνεται από την πάγια προκαταβολή και
προσδιορίζεται το ποσό αυτής που δεν µπορεί να είναι ανώτερο
των δύο και ηµίσεως δωδεκατηµορίων των σχετικών πιστώσεων
που χορηγούνται διά του προϋπολογισµού, προκειµένου για λειτουργικές δαπάνες και του ενός και ηµίσεως δωδεκατηµορίου,
προκειµένου για τη µισθοδοσία του προσωπικού. Τα ποσοστά
διαθέσεως των πιστώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφαρµόζονται και επί των ανωτέρω δαπανών.
Δαπάνες µισθοδοσίας δεν πληρώνονται σε βάρος της πάγιας
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προκαταβολής, παρά µόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και
εφόσον δεν είναι δυνατή η πληρωµή αυτών κατά τη συνήθη διαδικασία.
Με αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου, επιτρέπεται η κατανοµή του ποσού της πάγιας
προκαταβολής σε περισσότερους του ενός διαχειριστές, που
υπέχουν τις ευθύνες δηµόσιων υπολόγων για τα ποσά που διαχειρίζονται.
4. Σε περίπτωση πολέµου ή γενικής ή µερικής επιστράτευσης
ή άλλης έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται µε όµοιες αποφάσεις η
αύξηση του ποσού της προκαταβολής και των δαπανών που πληρώνονται από αυτή, µέχρι και του συνόλου των πιστώσεων του
προϋπολογισµού.
5. Οι Προκαταβολές του παρόντος άρθρου χορηγούνται µε
χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους υπό το λογαριασµό «Πάγιες Προκαταβολές».
6. Η προµήθεια και οι λοιπές δαπάνες των οικείων τραπεζών
και λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων, για τη µετατροπή από ευρώ
σε συνάλλαγµα του προϊόντος των προκαταβολών του παρόντος
άρθρου, βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 109
Διαχείριση πάγιων προκαταβολών
1. Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών ανατίθεται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου από
αυτόν οργάνου, σε µόνιµους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους
ή στρατιωτικούς εν γένει, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του ν. 419/1976.
Αν στην υπηρεσία όπου έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή δεν
υπηρετεί µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, υπόλογος διαχειριστής
ορίζεται ο προϊστάµενος αυτής, εφόσον αυτός είναι µόνιµος ή
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση απουσίας του διαχειριστή, ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να ορίζει αναπληρωτή διαχειριστή, ο οποίος ευθύνεται µόνο για τις διαχειριστικές πράξεις που διενεργεί κατά το
χρόνο της αναπλήρωσης.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης πάγιων προκαταβολών σε υπαλλήλους των Υ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ..
2. Οι διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών, που έχουν τις
ευθύνες δηµόσιου υπολόγου, ενεργούν πληρωµές και υποβάλλουν στο τέλος κάθε µήνα ή και νωρίτερα τα δικαιολογητικά των
σχετικών δαπανών στις αρµόδιες για τον έλεγχο και εκκαθάρισή
τους υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει µέσα σε ένα (1) µήνα να εκδίδουν τα χρηµατικά εντάλµατα για την αποκατάσταση της πάγιας
προκαταβολής.
3. Προκειµένου για τις αποδοχές στρατεύσιµων οπλιτών, κληρωτών και εφέδρων, που δεν δικαιούνται αποδοχές µονίµων, τα
δικαιολογητικά πληρωµής συνίστανται σε βεβαίωση των αρµόδιων οικονοµικών οργάνων για την πραγµατοποιηθείσα πληρωµή, που εκδίδεται βάσει ειδικού βιβλίου στο οποίο υπογράφουν οι δικαιούχοι.
Το περιεχόµενο της βεβαίωσης καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών.
Άρθρο 110
Αποκατάσταση ελλειµµάτων πάγιων προκαταβολών
1. Κάθε πληρωµή, που πραγµατοποιείται από την πάγια προκαταβολή παρανόµως ή αχρεωστήτως, καταλογίζεται εις ολόκληρον σε βάρος του λαβόντος και των τυχόν συνυπεύθυνων
οργάνων.
2. Για κάθε πληρωµή που πραγµατοποιείται από την πάγια
προκαταβολή καθ’ υπέρβαση των οριζοµένων ως προς το είδος
των δαπανών, στις σχετικές κοινές αποφάσεις που προβλέπονται
από την παράγραφο 3 του άρθρου 108, καταλογίζονται τα όργανα που έχουν προκαλέσει την πληρωµή.
3. Σε κάθε περίπτωση καταλογισµού, το χρηµατικό ένταλµα
αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής εκδίδεται σε βάρος
των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού του αρµόδιου
Υπουργείου, βάσει αντιγράφου της περιληπτικής καταστάσεως
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βεβαίωσης ως δηµόσιου εσόδου του καταλογιζόµενου ποσού και
αντιγράφου της σχετικής καταλογιστικής απόφασης και προκειµένου περί ελλειµµάτων, σε βάρος ειδικής πίστωσης του προϋπολογισµού των εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. Αν
απολεσθούν χρήµατα ή δικαιολογητικά, το χρηµατικό ένταλµα
αποκαταστάσεως της πάγιας προκαταβολής εκδίδεται σε βάρος
της ανωτέρω ειδικής πίστωσης του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών, βάσει της απαλλακτικής για τον υπόλογο
πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Αν το ποσό της πάγιας προκαταβολής σε συνάλλαγµα µειωθεί λόγω εξαναγκασµένης µετατροπής του από το νόµισµα σύστασης στο εγχώριο, η αποκατάσταση γίνεται, βάσει πράξης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν απαλλακτικού για τον υπόλογο
πορίσµατος αρµόδιου κατά το νόµο οργάνου κατά τις κείµενες
διατάξεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για
µειώσεις του ποσού της πάγιας προκαταβολής σε συνάλλαγµα
που έχουν προκύψει από την ανωτέρω αιτία, πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
5. Τα χρηµατικά εντάλµατα καταστάσεως αποκατάστασης της
πάγιας προκαταβολής στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται σε βάρος ειδικής πίστωσης που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 111
Υποχρεώσεις διαχειριστών πάγιων προκαταβολών
Οι διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών:
α. Καταθέτουν απαραιτήτως τα διαθέσιµα κεφάλαια της πάγιας προκαταβολής σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυµα ή ελλείψει
αυτών σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
β. Τηρούν βιβλία ηµερολογίου ταµείου και αποδεικτικών είσπραξης, θεωρηµένα και αριθµηµένα από τα αρµόδια όργανα
των υπηρεσιών, που έχουν χορηγηθεί οι Προκαταβολές, στο
οποίο καταχωρούνται όλες οι πραγµατοποιούµενες από αυτούς
εισπράξεις και πληρωµές κατά χρονολογική σειρά.
γ. Διενεργούν τις αναγκαίες πληρωµές µε επιταγές που εκδίδονται στο όνοµα των δικαιούχων.
Παρέκκλιση του κανόνα αυτού µπορεί να θεσπισθεί µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού.
δ. Υποβάλλουν στο τέλος κάθε τριµήνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δια της προϊσταµένης τους υπηρεσίας, ισοζύγιο της πάγιας προκαταβολής για το τρίµηνο αυτό.
Αν η πάγια προκαταβολή έχει κατανεµηθεί σε περισσότερες
από µία διαχειρίσεις, υποβάλλεται ενιαίο ισοζύγιο από την υπηρεσία στην οποία έχει συσταθεί η πάγια προκαταβολή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο τύπος
του ισοζυγίου και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει αυτό.
Άρθρο 112
Πάγιες Προκαταβολές υλικού ή αξιών - Σύσταση
Στις δηµόσιες αρχές, πολιτικές και στρατιωτικές, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους Ο.Τ.Α., είναι δυνατή η σύσταση, ύστερα από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, πάγιων προκαταβολών παντός είδους υλικού
ή αξιών, που ανανεώνονται, κάθε φορά, µε την κατάθεση ίσου
ποσού σε µετρητά, βάσει απόδειξης που χορηγείται από τις ανωτέρω υπηρεσίες στο διαχειριστή των αξιών της Δ.Ο.Υ..
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 113
Έλεγχος διαχείρισης πάγιων προκαταβολών
1. Από την αρµόδια Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονοµικών,
ασκείται ετήσιος τακτικός έλεγχος των διαχειρίσεων των πάγιων
προκαταβολών και έκτακτος, όταν κρίνεται αναγκαίο ή ζητείται
από τις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες.
Ο έλεγχος των ανωτέρω διαχειρίσεων δύναται να ανατίθεται

από τον Υπουργό Οικονοµικών και σε άλλους υπαλλήλους του
Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των πάγιων προκαταβολών των
υπηρεσιών εξωτερικού ενεργείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ανατίθεται ο έλεγχος αυτός και σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών ή σε άλλα κατά νόµο αρµόδια όργανα.
Άρθρο 114
Προκαταβολές
Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονοµικών να διατάσσει την
ενέργεια προκαταβολών από το λογαριασµό του Δηµοσίου, στις
εξής περιπτώσεις:
α. Σε νοµικά πρόσωπα ή ειδικούς λογαριασµούς, έναντι των
εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών δια του προϋπολογισµού.
β. Για προσωρινές ενισχύσεις πάγιων προκαταβολών.
γ. Για επιδοτήσεις ή συγκεντρώσεις προϊόντων.
δ. Για νοµοθετηµένες επιχορηγήσεις.
ε. Για υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισµούς.
στ. Για προµήθεια καταναλωτικών αγαθών.
ζ. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου
προς τρίτους που προέρχονται από αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων.
η. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου
που προκύπτουν από καταπτώσεις εγγυήσεων σε πιστωτικά
ιδρύµατα εσωτερικού ή εξωτερικού από δάνεια που χορηγήθηκαν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, καθώς και σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα.
θ. Για τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στις αυξήσεις
µετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων, στο µετοχικό κεφάλαιο των
οποίων µετέχει.
ι. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου
που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3049/2002 (Α’ 212).
ια. Για ειδικές περιπτώσεις που οι συνθήκες επιβάλλουν την
άµεση εκταµίευση ποσών ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών ή κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και των συναρµόδιων Υπουργών.
Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται µε την έκδοση των
οικείων συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων ή µε την επιστροφή των ποσών που έχουν προκαταβληθεί.
Άρθρο 115
Εµφάνιση προκαταβολών και δανείων
Οι προκαταβολές και τα δάνεια που χορηγούνται από την Κεντρική Διοίκηση εµφανίζονται σε λογαριασµούς του λογιστικού
σχεδίου που εισάγεται µε το εκδιδόµενο κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 159 προεδρικό διάταγµα, οι οποίοι τηρούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Η αρµοδιότητα της χορήγησης των κατά τα ανωτέρω προκαταβολών και δανείων ανήκει στον Υπουργό Οικονοµικών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 116
Απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
Οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράµµατα,
ενέργειες, δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες που αφορούν δηµόσιους φορείς συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού,
εφόσον οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό, εµφανίζονται σε αυτόν κατά τα οριζόµενα από τον Υπουργό Οικονοµικών και εµπίπτουν στις γενικές διατάξεις περί εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού.
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Άρθρο 117
Αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 123
Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων

Οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστούν δαπάνες
του Κρατικού Προϋπολογισµού και εµφανίζονται σε αυτόν κατά
τα οριζόµενα από τον Υπουργό Οικονοµικών.

Τα όργανα έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, ο τρόπος βεβαίωσης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και απόδοσης
ή επιστροφής αυτού στους δικαιούχους, το έντοκο ή µη της επιστροφής του ποσού, το ύψος του επιτοκίου, η χρονική αφετηρία
υπολογισµού των τόκων, η βάση υπολογισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, εφόσον οι πληρωµές έγιναν σε συνάλλαγµα, οι
απαιτούµενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή για τα
θέµατα για τα οποία συντρέχει αρµοδιότητα και άλλων Υπουργών, µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και των
κατά περίπτωση αρµόδιων καθ’ ύλην Υπουργών.

Άρθρο 118
Χρηµατικές δοσοληψίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες διατάξεις της
Ένωσης, ρυθµίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των χρηµατικών δοσοληψιών, το άνοιγµα και η κίνηση των αναγκαίων λογαριασµών
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 119
Τήρηση βιβλίων
Τα τηρούµενα βιβλία για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση
των χρηµατικών δοσοληψιών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 120
Έλεγχος δαπανών
Στις δαπάνες των προγραµµάτων, δραστηριοτήτων ή πρωτοβουλιών που χρηµατοδοτούνται µερικά ή ολικά από πόρους της
Ένωσης διενεργείται διαχειριστικός και ουσιαστικός έλεγχος
από δηµοσιονοµικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 121
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
Χρηµατοδοτήσεις, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και φορείς που καταβάλλονται στα πλαίσια πολιτικών της Ένωσης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούνται από το Δηµόσιο, εφόσον διαπιστωθεί από τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα ότι έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως.
Στις διατάξεις αυτές εµπίπτουν και τα ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου.
Τα ποσά που αναζητούνται για την αιτία αυτή βεβαιώνονται ως
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων,
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στη λήψη διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών µέτρων για την είσπραξη
εσόδων του Δηµοσίου, εφαρµόζονται και στην προκείµενη περίπτωση.
Άρθρο 122
Παραγραφή απαιτήσεων του Δηµοσίου
Η αναζήτηση των χρηµατικών ποσών του προηγούµενου άρθρου υπόκειται σε παραγραφή εντός πενταετίας από την ηµεροµηνία διαπίστωσης της αχρεώστητης ή παράνοµης είσπραξης,
εκτός αν προβλέπεται µεγαλύτερη παραγραφή από τις διατάξεις
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παραγραφή για την είσπραξη των καταλογισθέντων ποσών
του προηγούµενου εδαφίου είναι εικοσαετής, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι διατάξεις περί αναστολής, διακοπής και συνεπειών της παραγραφής του παρόντος νόµου, που ισχύουν για τις απαιτήσεις
του Δηµοσίου, εφαρµόζονται ανάλογα και για τις απαιτήσεις του
άρθρου αυτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 124
Υπόλογοι διαχειριστές
Οι διαχειριστές πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται
δηµόσιοι υπόλογοι και υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις περί
δηµόσιων υπολόγων του παρόντος νόµου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Άρθρο 125
Δάνεια - Τίτλοι
1. Ο κρατικός δανεισµός σχεδιάζεται, εγκρίνεται και υλοποιείται υπό τους περιορισµούς που προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Όλες οι δανειακές συµβάσεις για τη χρηµατοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισµού
υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονοµικών εκ µέρους της Κυβέρνησης (µε εξαίρεση τους κρατικούς τίτλους που διαχειρίζεται
η Τράπεζα της Ελλάδος µε την καθοδήγηση και σε διαβούλευση
µε το Υπουργείο Οικονοµικών). Κανένα κρατικό δάνειο δεν είναι
έγκυρο χωρίς την υπογραφή του Υπουργού Οικονοµικών. Με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να µεταβιβαστεί
η αρµοδιότητα σύναψης δανειακών συµβάσεων, καθώς και έκδοσης τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου και παραγώγων στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών, το πρώτο τρίµηνο κάθε
έτους, απολογιστική έκθεση, την οποία ο Υπουργός Οικονοµικών
καταθέτει στη Βουλή για ενηµέρωση.
2. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τηρούνται λογαριασµοί
των υποχρεώσεων της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται
από δάνεια, τίτλους, παράγωγα και εγγυήσεις και εντάσσονται
στους λογαριασµούς λογιστικής που τηρούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 159.
3. Στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. τηρούνται λογαριασµοί των υποχρεώσεων
της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχονται από δάνεια, τίτλους
και παράγωγα. Οι λογαριασµοί αυτοί τηρούνται για κάθε σύµβαση χωριστά. Από τους λογαριασµούς αυτούς πρέπει να προκύπτει:
(α) Η χρονολογία της συνοµολόγησης ή έκδοσης, η ηµεροµηνία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος και η ηµεροµηνία λήξης.
(β) Το νόµισµα και το επιτόκιο της υποχρέωσης.
(γ) Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και οι µεταβολές αυτού
λόγω µετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθµισης, καθώς και
κάθε πληρωµή ή είσπραξη που αφορά το συγκεκριµένο λογαριασµό.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
(α) Τη σύναψη των δηµόσιων δανείων, τίτλων και παραγώγων.
(β) Τις δαπάνες γενικά συνοµολόγησης ή έκδοσης των δανείων, τίτλων και παραγώγων.
(γ) Την προµήθεια κάθε είδους υλικού απαραίτητου για τη σύναψη και εξυπηρέτηση των δανείων, τίτλων και παραγώγων.
(δ) Τη διαχείριση των δανείων, τίτλων και παραγώγων.
(ε) Τη διαχείριση δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή παρο-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

χής υπηρεσιών µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και τρίτων.
(στ) Τις διαδικασίες τακτοποίησης, στα έσοδα και στα έξοδα
του Προϋπολογισµού, των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου που εξοφλούνται µε έκδοση τίτλων. Ρυθµίζονται επίσης θέµατα σχετικά µε την καταγραφή των πράξεων διαχείρισης
δηµόσιου χρέους, νοµίσµατος και επιτοκίου που ανακύπτουν από
την εφαρµογή του Λογιστικού Σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης.
ζ) Την πραγµατοποίηση και εξυπηρέτηση των δανείων, τίτλων
και παραγώγων, τον τρόπο τακτοποίησης των εξόδων που πραγµατοποιούνται για τη σύναψη και εξυπηρέτησή τους και κάθε
άλλο σχετικό µε τα δάνεια, τίτλους και παράγωγα του Δηµοσίου
θέµα.
η) Τον προσδιορισµό των δαπανών και των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού που δηµιουργούνται χωρίς ταµειακή ροή
και τον καθορισµό των διαδικασιών και των δικαιολογητικών για
την εµφάνιση στα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.
5. Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να ορίζεται η πραγµατοποίηση των ανωτέρω δαπανών και εσόδων της παραγράφου 4, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
6. Οι δαπάνες και τα έσοδα του παρόντος άρθρου εµφανίζονται στους λογαριασµούς του προϋπολογισµού (ΚΑΕ εσόδων και
εξόδων) και καταγράφονται στους κατάλληλους λογαριασµούς
λογιστικής που τηρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
159.
Άρθρο 126
Εγγυήσεις
1. Το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αποκλειστικά αρµόδιο για
την παροχή εγγυήσεων για λογαριασµό του Δηµοσίου. Το
Υπουργείο Οικονοµικών δεν παρέχει εγγυήσεις του Δηµοσίου για
την κάλυψη υποχρεώσεων επιχειρήσεων του Δηµοσίου ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά,
µε εξαίρεση:
α. εγγυήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3723/2008 (Α’ 20),
β. εγγυήσεις που παρέχονται στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.) και στο Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Τ.Κ.Α.Σ.Ε.)
για δάνεια που χορηγούν σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς και πιστωτικά ιδρύµατα και µόνο για επενδυτικούς σκοπούς,
γ. εγγυήσεις που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς
εξασφάλιση απαιτήσεων αυτής κατά πιστωτικών ιδρυµάτων,
δ. εγγυήσεις που παρέχονται σε από εταιρείες των οποίων η
πλειοψηφία το µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο προκειµένου να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών δηµοσίου
ενδιαφέροντος.
Το κατά περίπτωση ύψος της προµήθειας για τη χορήγηση
των εγγυήσεων για δάνεια προς πιστωτικά ιδρύµατα των περιπτώσεων β’ και γ’ καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος.
2. Στην αρµόδια για τις εγγυήσεις του Δηµοσίου Διεύθυνση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τηρούνται ειδικά βιβλία
παρακολούθησης των παρεχόµενων εγγυήσεων, στα οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την πορεία των σχέσεων του Δηµοσίου από τις εγγυήσεις αυτές.
3. Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση
των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την κατάπτωση της
εγγύησής του µετά από προηγούµενη βεβαίωση, ως εσόδων του,
των σχετικών ποσών στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και µε βάση τα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνατή
τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώµατα
του δανειστή ή πιστωτή, τόσο κατά του πρωτοφειλέτη, όσο και
κατά των εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων.
4. Εάν η εγγύηση δεν χορηγήθηκε έγκυρα λόγω πταίσµατος
του δανειστή ή πιστωτή, το Δηµόσιο ελευθερώνεται και τυχόν εντολές πληρωµής, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται και εκπίπτονται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές υπηρεσίες,

όπου έχουν βεβαιωθεί τα αντίστοιχα ποσά, µε µέριµνα της αρµόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Τα αναγκαία δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάσταση του Δηµοσίου στα δικαιώµατα του δανειστή ή πιστωτή, ο χρόνος και ο τρόπος βεβαίωσης,
οι περιπτώσεις έκπτωσης από την αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βεβαιωµένων ήδη οφειλών και
κάθε άλλο σχετικό θέµα, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
6. Οι προς είσπραξη απαιτήσεις του Δηµοσίου ως εγγυητή που
υποκαταστάθηκε πλήρως στα δικαιώµατα του δανειστή ή πιστωτή, κατά του οφειλέτη, κατά του εγγυητή και κατά των λοιπών
συνυπόχρεων, οι οποίες βεβαιώνονται «µε στενή έννοια» από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στις Δ.Ο.Υ., παραγράφονται
µετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο, µετά την µε στενή έννοια βεβαίωσή
τους, κατέστησαν ληξιπρόθεσµες.
Οι προς είσπραξη απαιτήσεις του Δηµοσίου από την ίδια ως
άνω αιτία που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου παραγράφονται µετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους δηµοσίευσής του.
Άρθρο 127
Σύσταση και κίνηση τραπεζικών λογαριασµών
1. Απαγορεύεται η σύσταση σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύµατα οποιουδήποτε λογαριασµού του Δηµοσίου, χωρίς απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και χωρίς την εµφάνιση του
λογαριασµού στη δηµόσια ληψοδοσία, κατά τα οριζόµενα µε
αποφάσεις του Υπουργού αυτού.
2. Η κίνηση των λογαριασµών του Δηµοσίου σε τράπεζες ή
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα ενεργείται µε έγγραφες εντολές του
Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση δέσµευσης λογαριασµού
για ειδικούς σκοπούς του Δηµοσίου απαιτείται προηγούµενη
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ρυθµίζεται
κάθε σχετικό θέµα.
3. Η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζεται αν ορίζεται διαφορετικά σε νόµους ή συµβάσεις στις
οποίες έχει συµπράξει ο Υπουργός Οικονοµικών. Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται
να αναγγέλλουν αµέσως τη γενόµενη εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασµών αυτών
απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 128
Διαχείριση διαθεσίµων του Δηµοσίου
1. Το Ελληνικό Δηµόσιο για τα διαθέσιµά του σε ευρώ ή συνάλλαγµα δύναται:
α. να συνιστά έντοκους λογαριασµούς σε εµπορικές τράπεζες
ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για
την κατάθεση αυτών,
β. να αναθέτει τη διαχείριση αυτών, καθώς και τη διεξαγωγή
των συναλλαγών του, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις εµπορικές τράπεζες ή σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυµα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού που παρέχει τα προς τούτο εχέγγυα.
Η διαχείριση των διαθεσίµων αυτών του Δηµοσίου δύναται να
γίνεται και κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνεται αποδοτικότερος ή προσφορότερος για την προώθηση της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής.
2. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασµών του Δηµοσίου σε
ευρώ ή συνάλλαγµα που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
καθώς και τα διαθέσιµά του στο εσωτερικό ή το εξωτερικό που
κατατίθενται σε αυτή, είναι έντοκα µε επιτόκιο που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς.
3. Για τον προσδιορισµό του ηµερήσιου ύψους των διαθεσίµων
του Ελληνικού Δηµοσίου, λαµβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα
των λογαριασµών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε
συνάλλαγµα και προέρχονται από αδιάθετες χρηµατοδοτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η αξία σε ευρώ των υπολοίπων αυτών υπολογίζεται µε βάση
την ισοτιµία µέσης τιµής Fixing ευρώ - ξένου νοµίσµατος, που
διαµορφώνεται κατά την ηµέρα του υπολογισµού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρµογής των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 129
Προϋποθέσεις σύναψης συµβάσεων
Συµβάσεις, από τις οποίες δηµιουργούνται υποχρεώσεις σε
βάρος του Δηµοσίου, δεν δύναται να συνοµολογηθούν εάν δεν
προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή δεν συντελούν
στην εκπλήρωση των σκοπών του.
Άρθρο 130
Τύπος συµβάσεων
Για το κύρος σύµβασης του Δηµοσίου µε αντικείµενο αξίας µεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που
γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να
γίνει µε ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. Το ανωτέρω ποσό µπορεί
να τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Επί σύµβασης, η αποδοχή της πρότασης δύναται να γίνει και
µε χωριστό έγγραφο, η από τον αντισυµβαλλόµενο όµως του Δηµοσίου εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της έλλειψης
του γραπτού τύπου της αποδοχής ακυρότητα της σύµβασης.
Άρθρο 131
Εκπροσώπηση Δηµοσίου
Επιφυλασσοµένης της ισχύος ειδικών διατάξεων, κάθε σύµβαση του Δηµοσίου καταρτίζεται µόνο από τον αρµόδιο διατάκτη
ή από το ειδικά εξουσιοδοτηµένο από αυτόν Δηµόσιο όργανο.
Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και προγενέστερη
του χρόνου κατάρτισης της σύµβασης.
Άρθρο 132
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
1. Για κάθε σύµβαση του Δηµοσίου που συνεπάγεται έσοδο ή
δαπάνη αυτού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά µε ειδική διάταξη,
προηγείται η προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση ισχύουσες
διατάξεις διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων προµήθειας
προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων µε συνοπτική διαδικασία ή διαπραγµάτευση.
2. Κατά τα στάδια αυτών των διαδικασιών για τη σύναψη των
ανωτέρω συµβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλεται να αναφέρονται σε σαφή και αµερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να
µην υπάρχουν διακρίσεις µεταξύ των διαφόρων προσφερόντων,
ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισµού, της διαδικασίας
που ακολουθείται ή από τη φύση των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής.
3. Οι διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών προϊόντων που εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραµµα κρατικών προµηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ορίζονται από τις ειδικές περί προµηθειών του Δηµοσίου ισχύουσες διατάξεις.
4. Οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών,
έργων, καθώς και των συµβάσεων προµήθειας προϊόντων που
δεν εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος.
5. Οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, περιλαµβανοµένων και των στρατιωτικών έργων και έργων οχυρώ-
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σεως της χώρας ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές
σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 133
Διαγωνισµός - Εξαιρέσεις
1. Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης
προµήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων
για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Από το ποσό αυτό και µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ
απαιτείται διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που
διενεργείται από τριµελή επιτροπή.
Άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ απαιτείται
σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών
ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού
(ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών λειτουργούν αθροιστικά για
το σύνολο των ανατιθέµενων προµηθειών προϊόντων ή και παρεχόµενων υπηρεσιών, που βαρύνουν τον ίδιο ειδικό φορέα και
ΚΑΕ, εντός του οικονοµικού έτους. Στα ανωτέρω ποσά αυτά δεν
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα ανωτέρω ποσά
δύναται να αναπροσαρµόζονται.
Σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την ίδια διαδικασία
γίνεται και στην περίπτωση µικτής προµήθειας, κατά την οποία
η αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των
προϊόντων.
2. Επιτρέπεται µε έγκριση του αρµόδιου οργάνου η σύναψη
σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση ύστερα από
δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης:
α. Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισµού οι προσφορές που
έχουν υποβληθεί είναι άκυρες ή απαράδεκτες και η επανάληψη
του διαγωνισµού κρίνεται από το όργανο που έχει διακηρύξει το
διαγωνισµό ασύµφορη για το Δηµόσιο.
Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του διεξαχθέντος διαγωνισµού επιτρέπεται να µεταβληθούν κατά την απευθείας ανάθεση, µόνο για να καταστούν πιο συµφέροντες για το
Δηµόσιο.
β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για υπηρεσίες
που η φύση τους ή αστάθµητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν µια
προκαταρκτική συνολική τιµολόγηση.
γ. Όταν η φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδίως δε στην
περίπτωση πνευµατικών ή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν
παρέχει τη δυνατότητα διατύπωσης αυτών µε ακρίβεια, ούτως
ώστε να συναφθεί σύµβαση µε επιλογή της καλύτερης προσφοράς.
3. Επιτρέπεται µε έγκριση του αρµόδιου οργάνου η σύναψη
σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης:
α. στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καµιά προσφορά ή
καµία κατάλληλη προσφορά σε διαγωνισµό ανοικτό ή κλειστό,
β. στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς
ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, η
εκτέλεση των υπηρεσιών µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο πρόσωπο,
γ. στην περίπτωση που η σύµβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισµού µελετών, µε εξαίρεση µελέτες τεχνικών έργων, και
σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους κανόνες, πρέπει να ανατεθεί
αυτή στο νικητή του διαγωνισµού ή σε έναν από αυτούς,
δ. στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα
ανάγκη, πλήρως αιτιολογηµένη από την αρµόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισµού µε την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα
απορρέει από δική της ευθύνη,
ε. στην περίπτωση συµπληρωµατικών υπηρεσιών που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη σύµβαση, αναγκαίων όµως λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
της αρχικής σύµβασης, όταν αυτές δεν µπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση ή όταν µπορούν να διαχωριστούν,
είναι όµως απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
Οι συµπληρωµατικές αυτές υπηρεσίες δεν µπορούν να υπερ-
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βαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της κύριας σύµβασης.
στ. Στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόµοιων υπηρεσιών που είχαν ανατεθεί µε τακτικό διαγωνισµό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή
συµπλήρωση της αρχικής σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι δεν
έχει παρέλθει τριετία από αυτή και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι
και προϋποθέσεις µε δυνατότητα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν ανάλογα και
για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών ή έργων, σε συνδυασµό
µε τις ειδικές γι’ αυτές ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 134
Προκαταβολές του Δηµοσίου
Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής µε την υπογραφή της
σύµβασης προµήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν και τις ισχύουσες
διατάξεις, µέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συµβατικής αιτίας. Η προκαταβολή είναι έντοκη και χορηγείται µε την
κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος
του επιτοκίου.
Άρθρο 135
Ακυρότητα συµβάσεων
Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 129 έως και 134 επάγεται την απόλυτη ακυρότητα της σύµβασης. Από την ακυρότητα αυτής και τη σχετική παρανοµία των
οργάνων του Δηµοσίου δεν γεννάται υποχρέωση αυτού προς
αποζηµίωση του αντισυµβαλλοµένου, στην περίπτωση που τα
αρµόδια όργανα εκ προθέσεως παραβίασαν τις σχετικές διατάξεις και αυτός γνώριζε την παρανοµία ή συνετέλεσε στην παραβίαση των διατάξεων.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ,
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 136
Παραγραφή απαιτήσεων του Δηµοσίου
1. Χρηµατική απαίτηση του Δηµοσίου δεν παραγράφεται πριν
να βεβαιωθεί πράγµατι προς είσπραξη ως δηµόσιο έσοδο στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή το αρµόδιο Τελωνείο (βεβαίωση µε στενή έννοια), µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιβολής φόρων και
λοιπών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170). Η
ρύθµιση αυτή παραµένει σε ισχύ και στην περίπτωση που καθυστερεί η βεβαίωση µε στενή έννοια.
2. Η χρηµατική απαίτηση του Δηµοσίου µαζί µε τα πρόστιµα,
τους τόκους και τις προσαυξήσεις που έχουν βεβαιωθεί παραγράφονται µετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε µε στενή έννοια και
κατέστη αυτή ληξιπρόθεσµη.
3. Χρηµατική απαίτηση του Δηµοσίου που:
α. απορρέει από σύµβαση που αυτό έχει καταρτίσει, στην
οποία περιλαµβάνεται και η σύµβαση εκείνη που βασίζεται σε
πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους περί εξωπτωχευτικής ρύθµισης του τρόπου καταβολής πτωχευτικών προς το
Δηµόσιο χρεών και η οποία εξοµοιώνεται πλήρως µε την µεταπτωχευτική έννοµη σχέση του πτωχού,
β. απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου,
γ. γεννήθηκε συνεπεία άπιστης διαχείρισης,
δ. απορρέει από διάταξη τελευταίας βούλησης,
ε. αφορά σε περιοδικές παροχές,
στ. γεννήθηκε από καταλογισµό που έγινε από οποιαδήποτε
αρµόδια δηµόσια αρχή,

ζ. γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιµα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές,
η. αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασµό
αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων,
θ. απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων,
παραγράφεται µετά εικοσαετία από τη λήξη του έτους µέσα
στο οποίο έγινε η µε στενή έννοια βεβαίωση αυτής.
4. Χρηµατική απαίτηση του Δηµοσίου, που περιήλθε σε αυτό
µε οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται στην
προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις παραγραφή, που δεν
δύναται όµως, σε κάθε περίπτωση, να συµπληρωθεί στο πρόσωπο του Δηµοσίου προ της παρόδου πέντε ετών από τη λήξη
του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο έγινε η µε στενή έννοια
βεβαίωση αυτής.
5. Απαιτήσεις του Δηµοσίου εκ δασµών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωµάτων η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί στα Τελωνεία, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώθηκαν ελλιπώς,
παραγράφονται µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή η οφειλή.
Απαιτήσεις του Δηµοσίου από δασµούς, φόρους, τέλη και
λοιπά δικαιώµατα που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία παραγράφονται µετά παρέλευση δεκαετίας από τη λήξη του οικονοµικού
έτους εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν κατά τις ειδικότερες
διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας.
Ως χρόνος γένεσης αξίωσης για είσπραξη δασµών, φόρων,
τελών και λοιπών δικαιωµάτων επί εµπορευµάτων που βρίσκονται
υπό τελωνειακή παρακολούθηση την οποία επιβάλλει η προσωρινή εναπόθεση των εµπορευµάτων αυτών ή η υπαγωγή τους σε
τελωνειακό καθεστώς, το οποίο συνεπάγεται τελωνειακή παρακολούθηση, θεωρείται για την παραγραφή το χρονικό σηµείο,
κατά το οποίο πραγµατοποιείται η διαφυγή του εµπορεύµατος
από την τελωνειακή παρακολούθηση και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, το χρονικό σηµείο διαπίστωσης της διαφυγής.
Άρθρο 137
Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων του Δηµοσίου
1. Η παραγραφή των απαιτήσεων του Δηµοσίου, πλην εκείνων
για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), αναστέλλεται για τους λόγους
που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Η παραγραφή αυτή αναστέλλεται επίσης:
α. Για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο για τον οποίο είχε χορηγηθεί στον υπόχρεο ή σε συνυπόχρεο, κατά την τελευταία διετία της παραγραφής, αναστολή πληρωµής του χρέους του ή
διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής είτε µε νόµο είτε µε δικαστική απόφαση είτε µε πράξη της αρµόδιας αρχής, που εκδίδεται
ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, ανεξάρτητα αν έχει συµµορφωθεί ή όχι εν όλω ή εν µέρει ο υπόχρεος.
β. Για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο κατά τον οποίο έχει
εµποδιστεί το Δηµόσιο να επιδιώξει την είσπραξη του χρέους µε
αναγκαστικά µέτρα, λόγω αναστολής εκτέλεσης που έχει χορηγηθεί µε διάταξη νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές (α’ και β’), η παραγραφή συνεχίζεται µετά τη λήξη της αναστολής της και σε
καµία περίπτωση δεν συµπληρώνεται πριν περάσει ένα (1) έτος
από τη λήξη είτε της αναστολής πληρωµής ή της παραβιάσεως
της υποχρέωσης τµηµατικής καταβολής, είτε της αναστολής
λήψης των αναγκαστικών µέτρων αντίστοιχα.
γ. Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του οφειλέτη ή και δύο (2)
έτη µετά την ενηλικίωση αυτού, αν η κληρονοµία στερείται ενεργητικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη κηδεµόνα ή επιτρόπου
του ανηλίκου.
3. Ο χρόνος της παραγραφής κάθε απαίτησης του Δηµοσίου
παρατείνεται για δύο (2) έτη, σε περίπτωση που ο οφειλέτης
κατά την τελευταία διετία του χρόνου της παραγραφής διέµεινε
στο εξωτερικό για χρόνο µεγαλύτερο του µηνός, συνεχόµενα ή
µη.
4. Σε περίπτωση δικαστικής αµφισβήτησης από οποιονδήποτε
είτε του νόµιµου τίτλου γενικά της απαίτησης του Δηµοσίου είτε
της νοµιµότητας της βεβαίωσης αυτής µε στενή έννοια είτε της
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για οποιονδήποτε λόγο εγκυρότητας πράξης της αναγκαστικής
εκτέλεσης προς είσπραξη απαίτησης του Δηµοσίου (διοικητικής
εκτέλεσης), η προβλεπόµενη παραγραφή της απαίτησης του Δηµοσίου προς βεβαίωση (µε ευρεία έννοια) ή προς είσπραξη της
βεβαιωµένης απαίτησής του αναστέλλεται µέχρι την έκδοση επί
της δικαστικής αυτής διένεξης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
και δεν συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο
ενός (1) έτους από την, µε επιµέλεια των αντιδίκων του Δηµοσίου, κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή στον Προϊστάµενο της
αρµόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου και τον Υπουργό Οικονοµικών
της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση ακύρωσης κατάσχεσης ή άλλης πράξης της διοικητικής εκτέλεσης, και, εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, επανάληψης της ίδιας ή άλλης πράξης
αναγκαστικής (διοικητικής) εκτέλεσης, επί του ιδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, του ιδίου ή άλλου προσώπου κατά το νόµο
ευθυνοµένου, η, µε την ακυρωθείσα πράξη, επελθούσα διακοπή
της παραγραφής λογίζεται ως µηδέποτε εξαλειφθείσα.
Άρθρο 138
Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων του Δηµοσίου
1. Την παραγραφή χρηµατικής απαίτησης του Δηµο- σίου,
πλην εκείνων για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), διακόπτει:
α. Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών, ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται
εις χείρας αυτών ή εις χείρας τρίτου ή αν κοινοποιήθηκε στον
καθ’ ου η κατάσχεση.
β. Η έκδοση προγράµµατος πλειστηριασµού, ανεξάρτητα από
την κοινοποίηση ή µη αυτού στον καθ’ ου έχει εκδοθεί το πρόγραµµα.
γ. Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του
οφειλέτη είτε φυσικού ή νοµικού προσώπου συνυπόχρεου µε
αυτόν ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται το πρόσωπο αυτό. Η
αναγγελία στην πτώχευση επάγεται τη διακοπή, εφόσον κοινοποιείται είτε στον γραµµατέα του πτωχευτικού δικαστηρίου, είτε
στο σύνδικο της πτώχευσης. Ειδικά, επί των µη προνοµιακών
απαιτήσεων του Δηµοσίου, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι (6)
µήνες µετά την µε επιµέλεια του οφειλέτη κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή στον αρµόδιο προϊστάµενο Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου
της τελεσίδικης απόφασης περί επικύρωσης του πτωχευτικού
συµβιβασµού. Η ένωση των πιστωτών ή η αποκατάσταση του
πτωχού, καθώς και η ανάκληση της περί κήρυξης της πτωχεύσεως δικαστικής απόφασης ή η ακύρωση ή διάρρηξη του πτωχευτικού συµβιβασµού δεν επάγονται έναρξη εκ νέου της
διακοπείσας µε την αναγγελία παραγραφής.
δ. Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασµό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή των λοιπών ανωτέρω στην περίπτωση γ’ αναφερόµενων προσώπων.
ε. Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονοµίας ή στον εκκαθαριστή διαλυθέντος νοµικού προσώπου. Εάν επί διάλυσης νοµικού προσώπου δεν υπάρχει αµέσως γνωστός εκκαθαριστής
βάσει του καταστατικού αυτού ή δικαστικής απόφασης, η παραγραφή της απαίτησης του Δηµοσίου αναστέλλεται µέχρι ορισµού
του εκκαθαριστή και έξι (6) µήνες µετά τον ορισµό αυτού.
στ. Η εγγραφή υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε από τα αναφερόµενα ανωτέρω στην περίπτωση γ’ πρόσωπα. Η εξάλειψη αυτών εντός του χρόνου της
νέας παραγραφής, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Δηµοσίου,
δεν αναιρεί τη διακοπή για ένα (1) έτος µετά τη γραπτή γνωστοποίηση υπό του οφειλέτη προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. της γενοµένης εξάλειψης.
ζ. Κάθε πράξη της εκτέλεσης και κάθε διαδικαστική ως προς
τον πίνακα κατάταξης πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου
από την έναρξη της κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων διοικητικής (αναγκαστικής) εκτέλεσης µέχρι να καταστεί
αµετάκλητος ο πίνακας κατατάξεως δανειστών. Η παραγραφή
αρχίζει και πάλι έξι (6) µήνες από τη µε δικαστικό επιµελητή, µε
επιµέλεια των αντιδίκων, κοινοποίησης στο Δηµόσιο της επί του
πίνακα κατάταξης δανειστών αµετάκλητης δικαστικής απόφα-
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σης.
η. Η κοινοποίηση ατοµικής ειδοποίησης στον οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή.
2. Η άρση της κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης ή ανάκληση
άλλης εκ των ανωτέρω πράξης διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρµόδια προς τούτο
διοικητική αρχή, δεν εξαλείφει αναδροµικά τη διακοπή της παραγραφής, η οποία αρχίζει εκ νέου από την ηµεροµηνία της
άρσης ή της εξάλειψης ή της ανάκλησης, αντίστοιχα.
3. Επί περισσότερων συνοφειλετών, που ευθύνονται διαιρετά
ή εις ολόκληρον, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο εγγυητής,
η διακοπή της παραγραφής της απαίτησης του Δηµοσίου ως
προς έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι
κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι διακοπής της παραγραφής
ισχύουν και για τις απαιτήσεις του Δηµοσίου.
Άρθρο 139
Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων του Δηµοσίου
Η απαίτηση του Δηµοσίου που έχει παραγραφεί αντιτάσσεται
σε συµψηφισµό και για τρία (3) έτη µετά τη συµπλήρωση της παραγραφής. Κατά τα λοιπά η παραγραφή και επί της απαίτησης
του Δηµοσίου έχει τις από την κείµενη νοµοθεσία προβλεπόµενες συνέπειες, µε την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του
ν.δ. 356/1974.
Άρθρο 140
Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου
1. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δηµοσίου, πλην εκείνων
για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), παραγράφεται µετά την
παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη
δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.
2. Η κατά του Δηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόµο καταβληθέντος σ` αυτό χρηµατικού ποσού
παραγράφεται µετά τρία (3) έτη, από την καταβολή. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 32 του
Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α’ 265). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δηµόσιο για λογαριασµό τρίτων.
3. Η απαίτηση οποιουδήποτε των µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών,
κατ` αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του Δηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου
πλουτισµού διατάξεις παραγράφεται µετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της.
4. Η παραγραφή του δικαιώµατος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 είναι δέκα (10) ετών.
5. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων
εν γένει και βοηθηµατούχων του Δηµοσίου, καθώς και των κληρονόµων αυτών από καθυστερούµενες συντάξεις, επιδόµατα και
βοηθήµατα είναι δύο (2) ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί
εσφαλµένα. Οι εντελλόµενες δεδουλευµένες συντάξεις, βοηθήµατα ή επιδόµατα κατά την εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεως ή βοηθήµατος παραγράφονται σε δύο (2)
χρόνια, που αρχίζουν µετά την παρέλευση τριµήνου από τη χρονολογία έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης.
6. Χρηµατική απαίτηση κατά του Δηµοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή που έχει
βεβαιωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει
εκδοθεί τίτλος πληρωµής, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή,
που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση
του τίτλου πληρωµής, αντίστοιχα.
Άρθρο 141
Έναρξη παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δηµοσίου
αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, µε την επιφύλαξη κάθε άλλης ειδικής διάταξης του νόµου αυτού. Προκειµένου όµως περί δασµών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωµάτων
που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από τη
βεβαίωση αυτών.
Άρθρο 142
Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων
κατά του Δηµοσίου
Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων
257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων κατά
του Δηµοσίου. Η παραγραφή απαίτησης κατά του Δηµοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας
βίας έχει εµποδιστεί να ασκήσει την αξίωση µέσα στο τελευταίο
εξάµηνο του χρόνου της παραγραφής.
Άρθρο 143
Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηµατικών απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου διακόπτεται µόνο:
α. Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών.
β. Με την υποβολή στην αρµόδια δηµόσια αρχή αίτησης για
την πληρωµή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ
νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρµόδιας για την πληρωµή της απαίτησης αρχής. Αν
η αρµόδια δηµόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει
µετά πάροδο έξι (6) µηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
γ. Με την υποβολή αίτησης προς το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης
του οικείου πρακτικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Αν
δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει µετά την πάροδο έξι
(6) µηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή
δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
δ. Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται.
ε. Με την έκδοση τίτλου πληρωµής. Η ολική ή µερική συµψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή.
στ. Με την αναγνώριση της απαίτησης από το Δηµόσιο µε πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί
από τον Υπουργό Οικονοµικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε
απαίτησης κατά του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της
απαίτησης από αδικαιολόγητο πλουτισµό.
Άρθρο 144
Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων
κατά του Δηµοσίου
Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του Δηµοσίου δεν αντιτάσσεται για συµψηφισµό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το Δηµόσιο
µετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ’ αυτού, έστω και αν
γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. Παραίτηση του Δηµοσίου από τη συµπληρωµένη παραγραφή ή η µε
οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση από αυτό της παραγεγραµµένης απαίτησης είναι άκυρη. Η παραγραφή λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια.
Άρθρο 145
Κατάσχεση εις χείρας του Δηµοσίου και εκχώρηση
1. Η κατάσχεση χρηµατικής απαίτησης εις χείρας του Δηµοσίου, ως τρίτου, γίνεται, τηρουµένων και των λοιπών όρων και

προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, µε κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικά:
α. στην αρµόδια για την πληρωµή της συγκεκριµένης οφειλής
του Δηµοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηµατική διαχείριση,
β. στις αρµόδιες, για τη φορολογία εισοδήµατος τόσο του καθ’
ου η κατάσχεση, όσο και του κατάσχοντος, Δ.Ο.Υ..
2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δηµοσίου, πρέπει αναγκαία να αναφέρεται σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δηµοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της σχετικής απαίτησης µε
την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου τόσο του κατάσχοντος, όσο και του
καθ’ ου η κατάσχεση.
3. α. Η κατάσχεση εις χείρας του Δηµοσίου ολοκληρώνεται
µόνο από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του κατασχετηρίου
στην, κατά την παράγραφο 1, αρµόδια για την πληρωµή της συγκεκριµένης οφειλής του Δηµοσίου υπηρεσία, η οποία όµως, για
να είναι έγκυρη, πρέπει αφενός µεν να γίνει χρονικά τελευταία
από τις αναφερόµενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και αφετέρου να συνοδεύεται από νόµιµα από αρµόδιο δικαστικό επιµελητή επικυρωµένα αντίγραφα των επιδοτηρίων
όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγκαίων
προηγουµένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού
στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση
του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονοµικών (άρθρο 5 του
διατάγµατος της 26.6/10.7.1944 «Περί Κώδικος των Νόµων περί
Δικών του Δηµοσίου»).
β. Η προθεσµία υποβολής της, κατ’ άρθρο 985 παραγράφου
1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δήλωσης του Δηµοσίου, ως
τρίτου, είναι τριάντα (30) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη της
επίδοσης του κατασχετηρίου στην αρµόδια για την πληρωµή της
συγκεκριµένης οφειλής του Δηµοσίου υπηρεσία, ο προϊστάµενος
της οποίας είναι αρµόδιος για την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου του τόπου όπου εδρεύει
η υπηρεσία.
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται ανάλογα και επί αναγγελίας εκχώρησης απαίτησης κατά του
Δηµοσίου. Η αναγγελία τέτοιας εκχώρησης πρέπει, επί ποινή
ακυρότητας αυτής, να καταχωρίζεται στο κάτω µέρος του νόµιµα
συντεταγµένου πρωτοτύπου ή επικυρωµένου αντιγράφου του εκχωρητηρίου εγγράφου.
5. Η µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται
την ακυρότητα της εις χείρας του Δηµοσίου κατάσχεσης ή της
προς αυτό αναγγελίας εκχώρησης απαίτησης, λαµβανοµένων
υπόψη υπό των δικαστηρίων και αυτεπάγγελτα. Επί άκυρης εις
χείρας του κατάσχεσης, το Δηµόσιο δεν υποχρεούται σε καµία
δήλωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 146
Σύσταση Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δηµόσιους
οργανισµούς και επιχειρήσεις
1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, δύνανται να συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
Υ.Δ.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εντολή πληρωµής
δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δηµοσίων επιχειρήσεων, αυτοτελών
δηµοσίων υπηρεσιών διοικητικά ή οικονοµικά αποκεντρωµένων
ή ανεξάρτητων κρατικών αρχών και οργανισµών κοινής ωφέλειας
ή κοινωνικής ασφάλισης.
Με όµοια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρµοδιότητες σε ήδη υφιστάµενες Υ.Δ.Ε..
Οι ανωτέρω Υ.Δ.Ε. είναι ανεξάρτητες από τους ανωτέρω φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 89.
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2. Με τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 1 καθορίζεται και η σε προσωπικό σύνθεση των Υ.Δ.Ε. που συνιστώνται και
είναι δυνατή η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών οι δαπάνες προσωπικού και λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Οικονοµικών
(Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και αποδίδονται από τους
φορείς της παραγράφου 1 στο Δηµόσιο.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα
της λειτουργίας των υπηρεσιών που συνιστώνται µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των φορέων της παραγράφου 1 και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
θέµα.

θείται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση από τις αρµόδιες διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου τους Κράτους.
2. Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναθεώρησης
των προϋπολογισµών των φορέων του κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005 εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών που έχουν ήδη
εγκριθεί, τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 147
Μνηµόνια συνεργασίας, µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης προϋπολογισµών στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πλην Ο.Τ.Α.

Άρθρο 149
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των
Ο.Τ.Α.

1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων, που
εποπτεύονται από αυτό, πλην Ο.Τ.Α., δύνανται να συνάπτονται
µνηµόνια συνεργασίας, µε την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ’ ελάχιστον, περιεχόµενό τους. Με απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού δύνανται να ορίζονται και επιπλέον του κατά τα ανωτέρω ελάχιστου περιεχόµενου, στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας.
2. Όλοι οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης των οποίων
ο προϋπολογισµός υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και δύναται να
αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος, υποβάλλουν, µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού
τους στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ο οποίος το διαβιβάζει στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 70.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται να εξειδικεύονται τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς και
να καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα σχετικά µε τη διαδικασία
παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών που
έχουν εγκριθεί.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ Δ.Ε.Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’
ΤΟΥ Ν. 3429/2005
Άρθρο 148
Παρακολούθηση, αναθεώρηση προϋπολογισµών
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
1. Οι Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/
2005 (Α’ 314) υποβάλλουν στις αρµόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου τους Κράτους τους ετήσιους προϋπολογισµούς
τους, οι οποίοι πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς
και τους τριµηνιαίους στόχους για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 7 του ν.
3429/2005, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία ψήφισης του
Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των ως
άνω φορέων εξειδικεύονται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση από
την αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου τους Κράτους,
σε συνεργασία µε τις διοικήσεις των φορέων, και κοινοποιούνται
στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων που ασκούν εποπτεία
και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαµβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα µέτρα
προς το σκοπό αυτόν. Η εκτέλεση των ετήσιων εγκεκριµένων
προϋπολογισµών των προαναφερόµενων φορέων παρακολου-

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο.Τ.Α.

1. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών και την εν γένει
πορεία των οικονοµικών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του
ετήσιου προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. και των νοµικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονοµικό αποτέλεσµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρµόδια, για την
εποπτεία του Ο.Τ.Α., αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική µορφή, το Ο.Π.Δ.
που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς έγκριση, καθώς
και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου
Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαµβάνει υποχρεωτικά µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 70 και
το ακριβές περιεχόµενο του καθορίζεται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 3.
2. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων
που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στο Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως
όταν τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά.
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού µε βάση τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης
του προϋπολογισµού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών δύναται να µετονοµάζεται το «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο
Δράσης» και να ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ
Άρθρο 150
Διακρίσεις και εποπτεία δηµοσίων υπολόγων
1. Δηµόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και
χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, χρήµατα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οποιοσδήποτε άλλος
θεωρείται από το νόµο δηµόσιος υπόλογος.
2. Οι δηµόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε:
α. Υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και προσωρινών.
β. Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών.
γ. Εφοριακούς και τελωνειακούς υπολόγους.
δ. Ειδικούς ταµίες.
ε. Υπολόγους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
στ. Διαχειριστές έργων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύ-
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σεων.
3. Οι δηµόσιοι υπόλογοι υπάγονται στον έλεγχο και εποπτεία:
α. Του Υπουργού Οικονοµικών, εξαιρουµένων των υπολόγων
των διαχειρίσεων χρηµατικού και υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων
και του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, και Προστασίας του Πολίτη
για τους οποίους εφαρµόζονται οι ιδιαίτεροι κανονισµοί που διέπουν τις διαχειρίσεις αυτές.
β. Του οικείου διατάκτη.
γ. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτό.
Κατά τον έλεγχο και εποπτεία των υπολόγων των περιπτώσεων
α’ και β’ της παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 151
Ασυµβίβαστα υπολόγων διαχειριστών
χρηµάτων αξιών και υλικού
Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρηµάτων, αξιών και υλικού
του Δηµοσίου είναι ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του διατάκτη
και του εκκαθαριστή.
Άρθρο 152
Ελλείµµατα και ευθύνες δηµοσίων υπολόγων Καταλογισµοί
1. Έλλειµµα δηµοσίου υπολόγου είναι οποιαδήποτε έλλειψη
χρηµάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται µε τη νόµιµη διαδικασία στη διαχείρισή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχείρισης που θεωρείται έλλειµµα από το νόµο.
Ως έλλειµµα θεωρείται και κάθε πληρωµή που:
α. Δεν ανάγεται στην αρµοδιότητα του υπολόγου.
β. Έγινε χωρίς τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις
δικαιολογητικά.
γ. Αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι νόµιµες
διαδικασίες εκ µέρους του υπολόγου.
δ. Έχει γίνει αχρεώστητα από υπαιτιότητα του υπολόγου.
ε. Είναι άσχετη µε το σκοπό της διαχείρισης.
2. Οποιοδήποτε έλλειµµα αναπληρώνεται από τον υπόλογο
µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, διαφορετικά αυτός αποµακρύνεται από τη διαχείριση αµέσως και καταλογίζεται µε το ποσό
του ελλείµµατος που βεβαιώνεται, χωρίς αναβολή, ως δηµόσιο
έσοδο, λαµβάνεται δε και κάθε άλλο απαραίτητο µέτρο για την
εξασφάλιση της απαίτησης του Δηµοσίου.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαρείας αµέλειας του
υπολόγου (άπιστη διαχείριση), πέραν των προηγούµενων µέτρων, ο υπόλογος ευθύνεται και πειθαρχικά.
3. Το έλλειµµα που παρουσιάζουν οι δηµόσιοι υπόλογοι καταλογίζεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση από τους οικείους
διατάκτες που το διαπίστωσαν και τα αρµόδια όργανα για την
επιθεώρηση των υπολόγων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Σε κάθε περίπτωση καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο εντός δέκα (10)
ετών από της υποβολής σε αυτό των δικαιολογητικών απόδοσης
λογαριασµού της διαχείρισής τους.
4. Στις περιπτώσεις πληρωµής µη νόµιµων δαπανών καταλογίζεται:
α. στα υπηρεσιακά όργανα που από δόλο ή βαρεία αµέλεια
έχουν εκδώσει παράνοµες διοικητικές πράξεις ή έχουν συµπράξει στη µη τήρηση των νόµιµων διαδικασιών πραγµατοποίησης
της δαπάνης και
β. στους λαβόντες, εφόσον υπέχουν ευθύνη για τη µη τήρηση
των ανωτέρω διαδικασιών.
Στους λαβόντες καταλογίζεται και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης πληρωµής.
5. Αν το έλλειµµα δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια του
υπολόγου, το αρµόδιο σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για τον καταλογισµό όργανο µπορεί να εγκρίνει την τµηµατική καταβολή
µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαύξηση
εκπρόθεσµης καταβολής.
6. Επί µη νόµιµων πληρωµών, το έλλειµµα καταλογίζεται εις

ολόκληρον και στους λαβόντες, τα ποσά δε που καταβάλλονται
στο Δηµόσιο από τον καταλογισθέντα υπόλογο βεβαιώνονται
υπέρ αυτού, µε αίτησή του, σε βάρος του λαβόντος και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων.
7. Ελλείψεις χαρτοσήµου, ενσήµων γενικά και κάθε αντικειµένου, βάσει του οποίου εισπράττεται τέλος ή δικαίωµα, καταλογίζονται σε χρήµα και στην τιµή διάθεσης που ορίζεται από τις
σχετικές διατάξεις.
8. Έλλειψη κάθε είδους υλικού καταλογίζεται σε χρήµα, µε
βάση την τρέχουσα τιµή κατά το χρόνο του καταλογισµού. Η τιµή
αυτή προσδιορίζεται από τριµελή επιτροπή που συνιστάται από
τον οικείο διατάκτη.
9. Απαγορεύεται η ανάµειξη στη διαχείριση του υπολόγου χρηµάτων ξένων προς αυτή και για κάθε χρηµατικό πλεόνασµα, που
εµφανίζεται στη διαχείριση, συνιστάται δηµόσια παρακαταθήκη
µέχρι να αποδειχθεί η αιτία αυτού.
10. Οι υπόλογοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δηµόσιων χρηµάτων, ενσήµων, αξιών και υλικού γενικά που κρατούν
στη διαχείρισή τους, οφείλουν να τηρούν τους οικείους κανονισµούς ασφαλείας κατά την αποστολή και παραλαβή αυτών και
ευθύνονται για κάθε ζηµία που υφίσταται το Δηµόσιο από τη µη
τήρηση των ανωτέρω κανονισµών.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα
και στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς τίτλων και απαιτήσεων
του Δηµοσίου, εφόσον αυτή έχει προκαλέσει ζηµία στο Δηµόσιο
και δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτα γεγονότα.
12. Οι καταλογιζόµενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού
µπορούν να προσβάλουν την καταλογιστική πράξη ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
Οι καταλογιζόµενοι µπορούν, επίσης, µέσα σε προθεσµία έξι
(6) µηνών από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης, να
ασκήσουν και αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του οργάνου που
την έχει εκδώσει.
Λόγοι αναθεώρησης είναι οι ίδιοι για τους οποίους επιτρέπεται
αναθεώρηση πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε
τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 153
Βιβλία δηµοσίων υπολόγων
Τα τηρούµενα από τους υπολόγους διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία, καθώς και ο τρόπος τήρησης και θεώρησης αυτών,
ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
αρµόδιου Υπουργού.
Προκειµένου για τους υπολόγους διαχειριστές αρµοδιότητας
των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, πλην των Δηµοσίων Στρατιωτικών Ταµείων, καθώς και του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, τα ανωτέρω θέµατα ρυθµίζονται µε
αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών.
Άρθρο 154
Ετήσιο κλείσιµο διαχειριστικών βιβλίων
1. Όλα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και
των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από το Δηµόσιο ή από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κλείνονται την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε πρωτόκολλα για τα εµφανιζόµενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης, πίστωσης και για το υπόλοιπο της διαχείρισης.
2. Η θεώρηση του κλεισίµατος των βιβλίων των ανωτέρω διαχειρίσεων ενεργείται:
α. για τις διαχειρίσεις που υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής
Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από
αξιωµατικούς που ορίζονται µε διαταγές των αρµόδιων Υπουργείων, και
β. για τις υπόλοιπες διαχειρίσεις, από τους προϊσταµένους των
υπολόγων διαχειριστών.
Σε περίπτωση σύµπτωσης του προσώπου του προϊσταµένου
και του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορί-
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ζεται από την αµέσως προϊστάµενη αυτού αρχή.
3. Ο τρόπος κλεισίµατος και θεώρησης των βιβλίων και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
4. Ειδικά για το, κατά την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, κλείσιµο
βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού και εφοδίων των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του
Λιµενικού Σώµατος, εφαρµόζονται τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία για την οικονοµική µέριµνα αυτών.
Άρθρο 155
Λογοδοσία δηµοσίων υπολόγων στο
Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του οικονοµικού έτους ή
από την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής τους, οι
δηµόσιοι υπόλογοι αποδίδουν λογαριασµό στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε την επιφύλαξη της ισχύος ειδικών διατάξεων.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασµούς των υπολόγων που είναι υπόχρεοι σε λογοδοσία σε αυτό και αποφαίνεται
για την ορθότητα ή µη αυτών.
Οι σχετικές µε τον ανωτέρω έλεγχο πράξεις ή αποφάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται στα προβλεπόµενα από τον οργανισµό αυτού ένδικα µέσα.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 156
Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης
1. Με το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται
ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της
οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της
Γενικής Κυβέρνησης, η ορθή εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, η διευκόλυνση των συναλλασσοµένων µε αυτή, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης για αξιοποίηση, τόσο
από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς οργανισµούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού µε το
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τοµέα.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόµενό
του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης,
οι επιµέρους λογαριασµοί, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρµογή του
διπλογραφικού συστήµατος, στη σύνταξη του Ισολογισµού, του
Απολογισµού, των οικονοµικών καταστάσεων και στο σχεδιασµό
γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε µε:
α. το π.δ 15/2011 ( Α’ 30) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και
του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,
β. το π.δ. 80/1997 (Α’68) «Ορισµός του περιεχοµένου και του
χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
γ. το π.δ. 205/1998 (Α’ 163) «Περί ορισµού του περιεχοµένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου», για τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
δ. το π.δ. 146/2003 (Α’ 122) «Περί ορισµού του περιεχοµένου
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και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δηµοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α’
194) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού
Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δηµόσια νοσοκοµεία,
ε. το π.δ. 315/1999 (Α’ 302) «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού)», για
τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β’ βαθµού.
4. Όλες οι δηµόσιες οικονοµικές συναλλαγές της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες,
διαρθρώνονται και ταξινοµούνται στην ίδια κατηγοριοποίηση,
τόσο για τον προϋπολογισµό όσο και για τη λογιστική απεικόνιση. Οι ταξινοµήσεις αυτές σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα και διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
η περιεκτική παρουσίαση στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό
όλων των εσόδων και δαπανών και όλων των πιστώσεων που εγκρίνονται από τη Βουλή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 157
Δηµοσιονοµικές αναφορές Γενικής Κυβέρνησης
[άρθρα 3(1), 3(2)(α), 3(2)(β) και 12
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ορίζει, διαχειρίζεται και
ρυθµίζει το σύστηµα χρηµατοοικονοµικών αναφορών της Γενικής
Κυβέρνησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
τις οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το εν λόγω σύστηµα χρηµατοοικονοµικών
αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης σε ταµειακή βάση, καλύπτει
όλους τους υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης και περιλαµβάνει
πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την ολοκληρωµένη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και των εξελίξεων
σε κάθε φορέα και την παραγωγή οικονοµικών στοιχείων σε δεδουλευµένη βάση όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Λογαριασµών. Επιπλέον, λαµβάνει: α) όλες τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης µέσω των αρµοδίων Υπουργείων και β) µε ευθύνη
των προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών των φορέων, όλες τις
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αποστέλλονται από τους
φορείς προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά την υποβολή
αναφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος (ΔΥΕ), ταυτόχρονα µε την αποστολή τους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών
των Υπουργείων παρέχουν τα απαιτούµενα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά τρόπο έγκαιρο, διεξοδικό και ακριβή, όπως ορίζεται στον παρόντα νόµο
και στις οδηγίες και τις εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να υπογράφει
Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την Τράπεζα της Ελλάδος, για την παροχή πληροφοριών από την Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικών µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να υποβάλει µηνιαία έκθεση στο αρµόδιο Υπουργείο µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επί των δαπανών, των εισπραχθέντων εσόδων
και της χρηµατοδότησης σε ταµειακή βάση, καθώς και των υποχρεώσεών του. Με οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος και η προθεσµία που
παρέχονται οι πληροφορίες αυτές στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών τα εξής:
α. Έως το τέλος του επόµενου µήνα, ενοποιηµένες µηνιαίες
αναφορές µε απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων και τη σύγκρισή τους µε τις προβλέψεις που παρουσιάζονται
στον ενοποιηµένο ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό και στους
ενοποιηµένους ετήσιους προϋπολογισµούς της Τοπικής Αυτοδι-
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οίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς
και µε στοιχεία των χρηµατοδοτήσεων και των υποχρεώσεων
όλων των υποτοµέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ταµειακή βάση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η µεθοδολογία κατάρτισης, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης δηµοσίευσης, πίνακα συµφωνίας, όπου θα παρουσιάζεται ο τρόπος
µετάβασης από τα δεδοµένα ταµειακής βάσης στα στοιχεία που
βασίζονται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών.
β. Έως το τέλος του επόµενου τριµήνου, τριµηνιαίες αναφορές για την εκτέλεση των προϋπολογισµών των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 147. Οι τριµηνιαίες αναφορές περιέχουν
απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων και τη σύγκρισή τους µε τους τριµηνιαίους στόχους για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού που θεσπίζονται µε τα άρθρα 147 και 148.
γ. Έως το τέλος του επόµενου τριµήνου, τριµηνιαίες αναφορές µε απολογιστικά στοιχεία δαπανών, καθώς και την εξέλιξη
των απλήρωτων υποχρεώσεων ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και τη σύγκριση των δαπανών µε: (αα) τους τριµηνιαίους
στόχους για την εκτέλεση του προϋπολογισµού που θεσπίζονται
δυνάµει του άρθρου 70 και (ββ) τις προβλέψεις που παρουσιάζονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες ως προς τον τύπο και την προετοιµασία των παραπάνω µηνιαίων και τριµηνιαίων αναφορών, καθώς και οι, επιπλέον
των οριζόµενων µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
173, κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς που δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου. Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις δύνανται να περιλαµβάνουν τη διακοπή της
χρηµατοδότησης ή της επιχορήγησης του εν λόγω φορέα.
3. Οι αναφορές της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου καταρτίζονται µε τη χρήση των ιδίων ακριβώς κατηγοριών
εσόδων και δαπανών που προβλέπονται στους κωδικούς του
Προϋπολογισµού, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 55.

που εισάγεται µε το εκδιδόµενο µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου προεδρικό διάταγµα. Με απόφαση του Υπουργού των
Οικονοµικών:
α. συνιστώνται, καταργούνται ή τροποποιούνται ως προς τον
τίτλο και το περιεχόµενο τριτοβάθµιοι και τεταρτοβάθµιοι λογαριασµοί της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης,
β. µετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) συνιστώνται, καταργούνται ή τροποποιούνται ως προς τον τίτλο και το περιεχόµενο πρωτοβάθµιοι και
δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί της Διπλογραφικής Λογιστικής
Τροποποιηµένης Ταµειακής. ή παραλείπονται γνωστοποιήσεις
από το Προσάρτηµα.
3. Οι λογαριασµοί λογιστικής των Δ.Ο.Υ. και δηµοσίων ταµείων
εξακολουθούν να τηρούνται σε ταµειακή βάση και διακρίνονται
σε λογαριασµούς που εµφανίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού και σε λογαριασµούς που απεικονίζουν την εκτός προϋπολογισµού χρηµατική διαχείριση. Η κίνησή τους εισάγεται µε
αντιστοίχιση στους λογαριασµούς του νέου λογιστικού σχεδίου
της Κεντρικής Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συστήνονται και τροποποιούνται οι λογαριασµοί των Δ.Ο.Υ.
και των δηµόσιων ταµείων και καθορίζεται ο τρόπος κίνησής
τους.
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1, εξακολουθεί να ισχύει το π.δ. 15/2011 (Α’ 30).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές για την εµφάνιση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού δύναται να διενεργούνται µέχρι τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη του οικονοµικού
έτους µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου, για τις εισπράξεις και πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
2. Οι πράξεις, που εκδίδονται για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, φέρουν τρέχουσα ηµεροµηνία και εµφανίζονται στις 31 Δεκεµβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο
Προϋπολογισµός.

Άρθρο 158
Ορισµός Διπλογραφικής Λογιστικής
της Κεντρικής Διοίκησης
1. Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης
είναι το λογιστικό σύστηµα το οποίο στηρίζεται στην αρχή του
δεδουλευµένου των εσόδων και εξόδων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εκδιδόµενο κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 159 νόµου
προεδρικό διάταγµα.
2. Ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης), η
Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης, η Κατάσταση Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Πολιτών και η Κατάσταση Ταµειακών
Ροών καταρτίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής και σύµφωνα µε τις αρχές της Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης.
Άρθρο 159
Λογιστικό Σχέδιο Κεντρικής Διοίκησης
1. Το Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης καθιερώνεται
µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών. Στο Λογιστικό αυτό Σχέδιο καθορίζονται οι βασικές λογιστικές αρχές που το διέπουν, το σύστηµα της λογιστικής καταγραφής, οι επί µέρους λογαριασµοί, η περίοδος τακτοποιητέων λογιστικών εγγραφών, τα τηρούµενα βιβλία, ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Για τις ανάγκες της λογιστικής καταγραφής και παρακολούθησης του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών της
Κεντρικής Διοίκησης, ως λογαριασµοί του Δηµοσίου νοούνται οι
λογαριασµοί του Λογιστικού Σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης

Άρθρο 160
Τακτοποίηση Λογαριασµών
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών τακτοποιούνται οι
διαφορές που προκύπτουν στους λογαριασµούς της δηµόσιας
ληψοδοσίας κατά την απογραφή στο νέο Λογιστικό Σχέδιο,
καθώς και χρονίζοντα ατακτοποίητα υπόλοιπα.
Άρθρο 161
Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές προϋπολογισµού µετά
τη λήξη του οικονοµικού έτους

Άρθρο 162
Λογιστικές εγγραφές της Κεντρικής Διοίκησης
στην αρµοδιότητα του Τµήµατος
Υπολόγου Συµψηφισµών
1. Όλες οι εγγραφές των εξόδων και των εσόδων του Προϋπολογισµού, καθώς και οι εγγραφές χρέωσης και πίστωσης των λογαριασµών της λογιστικής, που διενεργούνται µε εντολές από
τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παρακολουθούνται, συµφωνούνται και υποβάλλονται µε τους µηνιαίους
και ετήσιους λογαριασµούς και τα σχετικά δικαιολογητικά στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Τµήµα Υπολόγου Συµψηφισµών του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Τα δικαιολογητικά των εγγραφών του Τµήµατος Υπολόγου
Συµψηφισµών, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Υπόλογος έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογίζεται, για
µεν το λάθος της εντολής προς τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύµατα, το όργανο που εκδίδει την εντολή, για δε τη µη σύννοµη κατά τα λοιπά συµψηφιστική εγγραφή, ο προϊστάµενος του
Τµήµατος Υπολόγου Συµψηφισµών.
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Άρθρο 163
Έννοια και Κατάρτιση Απολογισµού
1. Απολογισµός είναι ο νόµος στον οποίο εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού κάθε
οικονοµικού έτους, καθώς και οι υπερβάσεις πιστώσεων που σηµειώθηκαν κατά το ίδιο έτος.
2. Ο Απολογισµός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν σε αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες,
µέχρι τέλος Μαΐου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισµός, µεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο
στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων.
Άρθρο 164
Περιεχόµενο Απολογισµού
1. Ο Απολογισµός εµφανίζει:
α. Όσον αφορά το έσοδα, το σύνολο κατά είδος (κωδικό
αριθµό): των προϋπολογισθέντων, των βεβαιωθέντων, των διαγραφέντων, των υπολοίπων των βεβαιωθέντων µετά την αφαίρεση των διαγραφέντων, των εισπραχθέντων και των υπολοίπων
που απέµειναν για είσπραξη.
β. Όσον αφορά τα έξοδα, το σύνολο κατά φορέα, ειδικό
φορέα και είδος δαπάνης (κωδικό αριθµό): των πιστώσεων που
έχουν προϋπολογισθεί, των πιστώσεων όπως έχουν διαµορφωθεί, των εξόδων που έχουν πληρωθεί, των πιστώσεων που δεν
έχουν διατεθεί και των τυχόν υπερβάσεων από τις πιστώσεις
όπως έχουν διαµορφωθεί.
2. Τα έσοδα και τα έξοδα κατατάσσονται στον Απολογισµό µε
τον ίδιο τρόπο που κατατάσσονται στον Προϋπολογισµό.
Άρθρο 165
Έννοια - Κατάρτιση - Περιεχόµενο Ισολογισµού
(Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής
Θέσης) Κεντρικής Διοίκησης
1. Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) είναι
ο νόµος στον οποίο εµφανίζεται µε διαφάνεια και αξιοπιστία µία
σαφής εικόνα της χρηµατοοικονοµικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης.
2. Ο Ισολογισµός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες,
µέχρι το τέλος Μαΐου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται, µεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων.
3. Ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης)
παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση του ενεργητικού και του
παθητικού, καθώς και για το ύψος και την δοµή του καθαρού
ενεργητικού του Δηµοσίου. Οι πληροφορίες αυτές, εκτός από
τις ανάγκες της λογοδοσίας, βοηθούν τους χρήστες να εκτιµήσουν την ικανότητα του Δηµοσίου να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις του, αλλά και να προβλέψουν τόσο τις µελλοντικές δανειακές ανάγκες του Δηµοσίου, όσο και την ικανότητα του Δηµοσίου
να αντλήσει τα απαραίτητα δανειακά κεφάλαια.
4. Για την κατάρτιση του Ισολογισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158 και 159.
Άρθρο 166
Περιεχόµενο Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών
Καταστάσεων
1. Εκτός από τον Απολογισµό και τον Ισολογισµό καταρτίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις:
α. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης, µε την οποία
παρέχονται πληροφορίες για τις πηγές εσόδων της Κεντρικής
Διοίκησης, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα έξοδα του.
Εκτός από τους σκοπούς λογοδοσίας, η κατάσταση αυτή χρησιµοποιείται και για την πρόβλεψη της ικανότητας δηµιουργίας
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χρηµατικών διαθεσίµων.
β. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών, µε την
οποία πληροφορούνται οι χρήστες για τη συνολική µεταβολή της
Καθαρής Θέσης Πολιτών, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τη µεταβολή που προέρχεται από την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής
Επίδοσης, από τις µεταβολές που καταλογίσθηκαν απευθείας
στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης.
γ. Κατάσταση Ταµειακών Ροών, µε την οποία παρέχονται πληροφορίες για τις ταµειακές εισροές, τα στοιχεία για χάρη των
οποίων έγιναν πληρωµές και το υπόλοιπο των χρηµατικών διαθεσίµων στο τέλος του οικονοµικού έτους. Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών επιτρέπει στους χρήστες να εξακριβώσουν τον τρόπο
µε τον οποίο αντλήθηκαν χρηµατικά διαθέσιµα που χρηµατοδότησαν τις δραστηριότητες της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και
τον τρόπο µε τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν.
δ. Προσάρτηµα, µε το οποίο παρέχονται όλες οι επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης.
2. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του παρόντος άρθρου
καταρτίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 158 και 159 και κατατίθενται στη Βουλή µαζί µε τον Ισολογισµό της Κεντρικής Διοίκησης.
Άρθρο 167
Έλεγχος Απολογισµού, Ισολογισµού και λοιπών
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής
Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και υποβολή αυτών στη Βουλή
1. Μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους, ο Απολογισµός και ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) του Κράτους
µαζί µε τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποστέλλονται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην αρµόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου, η οποία αφού ελέγξει την
ορθότητα και την αξιοπιστία τους, τις επιστρέφει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέσα σε δύο (2) µήνες από την αποστολή
τους µαζί µε τις τυχόν παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην
Έκθεσή της. Επί των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ο Υπουργός Οικονοµικών εκφράζει εγγράφως τις απόψεις και τα
σχόλιά του και τα διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός είκοσι
(20) ηµερών από την αποστολή τους.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση της
αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου και τις διατυπωθείσες απόψεις
του Υπουργού Οικονοµικών επ’ αυτής αποφαίνεται επί της ορθότητας και της αξιοπιστίας του Ισολογισµού, του Απολογισµού
και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων του Κράτους
µε Έκθεσή του (Διαδήλωση), την οποία αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονοµικών µέχρι και τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.
2. Ο Απολογισµός, ο Ισολογισµός και οι λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης µαζί µε την Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισάγονται από τον Υπουργό
Οικονοµικών για κύρωση στη Βουλή, το αργότερο µέχρι τέλος
Νοεµβρίου κάθε έτους και πάντως πριν από την κατάθεση στη
Βουλή του Κρατικού Προϋπολογισµού για το νέο έτος.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 168
Εσωτερικός έλεγχος
[άρθρο 3(1) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Εσωτερικός έλεγχος πραγµατοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 4 του ν. 3492/2006. Ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται στις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου που συστήνονται µε το
άρθρο 12 του ιδίου νόµου υπό την γενική καθοδήγηση και εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
2. Στα συστήµατα λογιστικών και δηµοσιονοµικών αναφορών
κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, στα οποία περιλαµβάνεται
κάθε φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, καθορίζονται κατάλληλες
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εσωτερικές δικλείδα, που αξιολογούνται από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Οι εκθέσεις ελέγχου των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
των παραγράφων 1 και 2 κοινοποιούνται αµελλητί στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Άρθρο 169
Εξωτερικός έλεγχος
[άρθρο 3(1) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τον εξωτερικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων και λογαριασµών, καθώς και των συστηµάτων λογιστικών και δηµοσιονοµικών αναφορών κατά το άρθρο
3 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί
την αποτελεσµατικότητα και την επάρκεια των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και των εσωτερικών δικλίδων όλων των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο 170
Αναφορά ετήσιων Εσόδων-Δαπανών προς τη Βουλή
[άρθρο 3(1) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά µε την
οικονοµική διαχείριση του Κράτους που περιλαµβάνονται στην
Ετήσια Έκθεση του άρθρου 67 του ν. 4129/2013 (Α’52), κοινοποιούνται απαραιτήτως πριν από την υποβολή της Έκθεσης στον
Πρόεδρο της Βουλής, στους αρµόδιους Υπουργούς µε µέριµνα
του Υπουργού Οικονοµικών. Οι απαντήσεις των Υπουργών περιλαµβάνονται σε ξεχωριστό έγγραφο και αποστέλλονται, µε µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών, εντός δύο µηνών από τη
γνωστοποίηση της έκθεσης, στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος εν συνεχεία τις διαβιβάζει στον Πρόεδρο της
Βουλής µαζί µε την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µαζί µε τις απαντήσεις των Διατακτών Υπουργών συνδηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

το διαπιστώνον όργανο γνωστοποιεί τις ανωτέρω διαπιστώσεις
στον επικεφαλής του φορέα, προκειµένου ο τελευταίος να υποβάλει στον Υπουργό Οικονοµικών προς έγκριση ένα σχέδιο δράσεων που να αποκαθιστά τις υπερβάσεις, παραβιάσεις ή
αποκλίσεις.
Με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή του προϊσταµένου οικονοµικών
υπηρεσιών του εποπτεύοντος φορέα για τους εποπτευόµενους
από αυτόν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να τίθεται
ως προϋπόθεση η έγκριση από τους αρµόδιους κατά τα ανωτέρω του σχεδίου προτού εκτελεστεί δαπάνη του φορέα που έχει
προϋπολογισθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 172
Κυρώσεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Υπουργείων, τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο
70 υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται
αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους για τη διαφορά µεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, περικόπτεται, µε απόφαση του Διευθυντή
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του
ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν
έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµενες στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεµβάσεις. Εάν,
βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, δύναται να επαναδιατεθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 173
Κυρώσεις σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Σε περίπτωση µη υποβολής στην αρµόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της µηνιαίας έκθεσης µε τα
στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 157, οι φορείς δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των στοιχείων, η αρµόδια υπηρεσία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταρτίζει κατάσταση µε τους
φορείς που έχουν υποβάλει στοιχεία και τη δηµοσιοποιεί µέσω
ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Η κατάσταση αυτή επέχει θέση βεβαίωσης και αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή επιχορήγησης.
Επίσης, σε περίπτωση µη υποβολής στοιχείων εντός των προθεσµιών που προβλέπονται σε σχετικές εγκυκλίους του Υπουργού Οικονοµικών:
α. Μετά την παρέλευση δεκαπενθηµέρου από τη λήξη της
προθεσµίας, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου
φορέα δύναται εντός ετέρων δεκαπέντε (15) ηµερών, να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τη µη υποβολή των στοιχείων.
Μετά την παρέλευση και της προθεσµίας αυτής δύναται να επιβληθεί πρόστιµο στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών ίσο
µε 1/25 του µηνιαίου µισθού ή της συνολικής αποζηµίωσης τους
για κάθε επιπλέον ηµέρα καθυστέρησης, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Μετά την παρέλευση ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας το Υπουργείο Οικονοµικών δεσµεύει τυχόν έσοδα του
φορέα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό
Προϋπολογισµό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόµενου
ποσού µέχρι να υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία. Η παρα-

Άρθρο 171
Επιβολή πρόσθετων προϋποθέσεων σε όλους
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον αρµόδιο προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών ή τον προϊστάµενο οικονοµικών
υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ότι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης:
α. αναλαµβάνει υποχρεώσεις, προβαίνει σε δεσµεύσεις ή δαπανά καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ή
καθ’ υπέρβαση του ορίου των πιστώσεων που είναι διαθέσιµες
για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο,
β. παραβιάζει µε υπαιτιότητά του οποιονδήποτε δεσµευτικό
κανόνα, στόχο, επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και ανώτατο όριο δαπανών που επιβάλλονται στον προϋπολογισµό του φορέα, από
το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή τον
ετήσιο ή συµπληρωµατικό Κρατικό Προϋπολογισµό ή από αποφάσεις, εγκυκλίους ή οδηγίες που εκδόθηκαν σχετικά,
γ. δεν υποβάλλει τις απαιτούµενες προβλέψεις, προτάσεις,
στοιχεία ή πληροφορίες του ή τα υποβάλλει µε σηµαντική καθυστέρηση χωρίς επαρκή σχετική αιτιολογία,
δ. παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος νόµου, των
διαταγµάτων ή των οδηγιών που εκδόθηκαν σχετικά, του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή του ετήσιου ή συµπληρωµατικού Κρατικού Προϋπολογισµού,
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πάνω ρύθµιση δεν αφορά έσοδα ή δαπάνες σχετικές µε την υλοποίηση προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές
προτάσεις από τα αρµόδια όργανα.
2. Σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής προβλέψεων για το
ΜΠΔΣ, καθώς και σχεδίων συνοπτικών και αναλυτικών ετήσιων
προϋπολογισµών, καθώς και των εκθέσεων της παραγράφου 3
του άρθρου 45 και της παραγράφου 12 του άρθρου 54, εφαρµόζονται οι περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούµενης παραγράφου.
3. Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.
4. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των
προϋπολογισµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία
σύµφωνα µε το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας
εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στις Γενικές Διευθύνσεις
Οικονοµικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους
δηµοσιονοµικούς στόχους για τη διαφορά µεταξύ εσόδων και
υποχρεώσεων, περικόπτεται, µε απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του αρµόδιου Υπουργείου, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής
ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, ίση µε το ποσό της
υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή
ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµενες στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεµβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί,
το ποσό των επιχορηγήσεων ή αποδόσεων που έχει περικοπεί,
δύναται να επαναδιατεθεί.
5. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόµενα τρίµηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δηµοσιονοµικούς στόχους
και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόµενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 µέτρα, ο Υπουργός Οικονοµικών ορίζει Επόπτη Οικονοµικών Υπηρεσιών σε εποπτευόµενους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις
του οποίου καθορίζονται µε την απόφαση ορισµού του.
6. Οι παράγραφοι 4 και 5 δεν εφαρµόζονται για τους φορείς
του υποτοµέα των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 174
Κυρώσεις σε Ο.Τ.Α.
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
γενικής διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη
απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδοµάτων:
α. για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και
του επικυρωµένου προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η
ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού προς έλεγχο στην
αρµόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή και
β. στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισµού,
κατά παρέκκλιση των οδηγιών των κοινών υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
2. Αν ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόµενο στο άρθρο
149 Ο.Π.Δ. εντός των προθεσµιών που ορίζονται µε την κοινή
απόφαση της παραγράφου 5, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή
του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ..
Για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ. ή των επιµέρους µερών ή στοιχείων του, καθώς και η διόρθωση αυτών,
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ως µηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισµού του υπόχρεου φορέα τεκµαίρονται τα ποσά που προκύπτουν από αυτόν
µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε συνδυασµό µε την αρχή
της ισοσκέλισης αυτού, ο δε βαθµός επίτευξής τους ελέγχεται
από το Παρατηρητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν.
Ελλείψει εγγραφών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, ως
µηνιαίοι στόχοι τεκµαίρονται τα δωδεκατηµόρια των ετήσιων
προϋπολογισθέντων ποσών.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους του Ο.Π.Δ. άνω του δέκα τοις
εκατό (10%), το Παρατηρητήριο ενηµερώνει εντός ενός µηνός
από τη λήξη του τριµήνου τον Ο.Τ.Α., την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη τις επισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου υποδεικνύει στους Ο.Τ.Α. τις αναγκαίες ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβούν ώστε να γίνουν οι ανωτέρω διορθώσεις.
4. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόµενα τρίµηνα απόκλιση
από τους στόχους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
2 και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα µέτρα, µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται
υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης
του Προγράµµατος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η
ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραµµα συνεπάγεται την υποχρέωση
εφαρµογής κατά περίπτωση, µέρους ή του συνόλου, των κάτωθι
παρεµβάσεων:
α. άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται
από τη νοµοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής,
β. αναστολή προσλήψεων,
γ. επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού,
δ. πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87), οι
πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξυγίανσης,
ε. αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και
εισφορές,
στ. αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέχρι και 3‰ (τρία τοις
χιλίοις) και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήµο σύµφωνα µε το ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του.
Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και
2%,
ζ. περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις µισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 175
Κυρώσεις σε Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
1. Επιπλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 171 και των κυρώσεων του άρθρου 173, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α’του ν. 3429/2005 που εµφανίζουν στα µηνιαία στοιχεία
εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους αρνητικές αποκλίσεις µεγαλύτερες του 10% σε σχέση µε την εξειδίκευση των προϋπολογισµών σε τριµηνιαία βάση, που γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 148, ισχύουν και τα εξής:
α. για τα Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µειώνεται ισόποσα και το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου
δανεισµού από την αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, η οποία υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την
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25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αρµόδια
για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου. Εάν, βάσει των τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το
ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισµού και το
εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού για το εν λόγω διάστηµα αναπροσαρµόζονται στα αρχικά εγκεκριµένα όρια και
τυχόν ποσά που έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριµένη επιχορήγηση, αποδίδονται στον φορέα µε την επόµενη µηνιαία
δόση,
β. για τα Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ή ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού ακολουθεί τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης της παρούσας παραγράφου,
γ. για τα Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν λαµβάνουν επιχορήγηση ή ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σε περίπτωση
τριµηνιαίας αρνητικής απόκλισης στα οικονοµικά αποτελέσµατα
προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, η αρµόδια Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µειώνει ισόποσα το εγκεκριµένο ποσό δανειοδότησης, ενηµερώνοντας σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν, βάσει των
τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού αποκαθίσταται σε εκείνο
που είχε αρχικά εγκριθεί για το αναφερόµενο διάστηµα.
2. Εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριµηνιαίους στόχους στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων σε ποσοστό µεγαλύτερο
από 10% σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, σε φορέα της προηγούµενης παραγράφου, η καταβολή των αµοιβών των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την αντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα ετήσια
οικονοµικά αποτελέσµατα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων
και προβλέψεων αποκλίνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%,
τότε η θητεία των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του συγκεκριµένου φορέα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός
µηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ Η’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 176
Προσθήκες στο ν. 4129/2013
Στην περίπτωση κη’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4129/2013
(Α’ 52) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Επίσης, γνωµοδοτεί για νοµοσχέδια που ρυθµίζουν µείζονος
σπουδαιότητας θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία υποβάλλονται ενώπιόν του
από τον Υπουργό Οικονοµικών.»
Άρθρο 177
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταγούνται οι
διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του ν. 2362/
1995.
β. Του άρθρου 2, πλην της παρ. 7 του άρθρου 3, πλην των παραγράφων 4 και 6, των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 4,
καθώς και του άρθρου 5 του ν. 4111/2013.
Οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά στις καταργούµενες κατά
τα ανωτέρω διατάξεις νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντί-

στοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει διατάξεων
που καταργούνται δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 178
Ρύθµιση ζητηµάτων Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν.
4223/2013 (Α’ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Τα πιστωτικά έσοδα, καθώς και οι αναγκαίες πιστώσεις
για την εξυπηρέτηση και διαχείριση του Δηµοσίου Χρέους (χρεολύσια – τόκοι - συναφείς δαπάνες) εγγράφονται στον Κρατικό
Προϋπολογισµό, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
Με εντολές του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κινούνται, στο όνοµα και για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου, οι λογαριασµοί της Κεντρικής
Διοίκησης που τηρούνται σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύµατα αναφορικά µε την έκδοση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση του
δηµοσίου χρέους καθώς και µε τη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων της Κεντρικής Διοίκησης.
Η ενηµέρωση του προϋπολογισµού και της λογιστικής της
Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και µε ευθύνη του.
Η τακτοποίηση των πληρωµών του Ελληνικού Δηµοσίου που
διενεργούνται κατά τις παρούσες διατάξεις γίνεται µε την έκδοση τακτικών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν συγκέντρωσης και
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
Με αποφάσεις του εποπτεύοντος τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Υπουργού καθορίζονται οι λογαριασµοί της Κεντρικής Διοίκησης που δύναται
να κινεί ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, καθώς και κάθε
αναγκαίο σχετικό θέµα.»
2. Η διάταξη της υποπαραγράφου Γ.4 της παραγράφου Γ’ του
άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85) ισχύει
από την 1.3.2014.
Άρθρο 179
Ρυθµίσεις για τις ανεξόφλητες παρακαταθήκες
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
1. Όλες οι ανεξόφλητες χρηµατικές παρακαταθήκες, µε εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζηµιώσεις δικαιούχων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την 1.1.1989, παραγράφονται
υπέρ αυτού µετά την παρέλευση της οριζόµενης στην περίπτωση
β’ της παραγράφου 3 προθεσµίας, κατά παρέκκλιση των κειµένων σχετικών διατάξεων.
2. Όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες που έχουν
συσταθεί, από οποιαδήποτε αιτία, στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων πριν την 1.1.1989 παραγράφονται υπέρ αυτού µετά
την παρέλευση της οριζόµενης στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 προθεσµίας και εκποιούνται υπέρ αυτού, κατά παρέκκλιση
των κειµένων σχετικών διατάξεων.
3. α. Εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το
Ταµείο δηµοσιεύει τουλάχιστον σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών πρόσκληση προς καθέναν
που αξιώνει δικαίωµα επί των ως άνω παρακαταθηκών (χρηµατικών και αυτούσιων), να υποβάλει αίτηση προς το Τ.Π.Δ., µαζί µε
όλα τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία της
απαίτησής του, προς απόδοση σε αυτόν της παρακαταθήκης.
Η δηµοσίευση της κατά τα άνω πρόσκλησης επαναλαµβάνεται
στις ίδιες εφηµερίδες µετά την παρέλευση δύο (2) µηνών από
την τελευταία ως άνω δηµοσίευση.
Η ίδια πρόσκληση δηµοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του
Τ.Π.Δ. και αναρτάται σε όλα τα Καταστήµατα του Ταµείου.
β. Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσµίας δύο (2) µηνών
από τη δεύτερη δηµοσίευση στις εφηµερίδες, οι µεν χρηµατικές
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παρακαταθήκες παραγράφονται υπέρ του Τ.Π.Δ., οι δε αυτούσιες παρακαταθήκες παραγράφονται και εκποιούνται υπέρ του
Ταµείου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από την
κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδονται
µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι παρακαταθήκες που υπάγονται στις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, διακρίνονται σε ειδικότερες κατηγορίες οι αυτούσιες παρακαταθήκες και
ορίζεται η διαδικασία αποσφράγισης, εκτίµησης και εκποίησής
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης θέµα.
Άρθρο 180
Διάθεση ποσών από εγκληµατικές ενέργειες για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων ή δράσεων
εκπαίδευσης, έρευνας, υγείας ή
κοινωνικής αλληλεγγύης
1. Τα ποσά που κατατίθενται στο λογαριασµό του Ελληνικού
Δηµοσίου No. 200547 «Κατάθεση ποσών υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, προερχόµενων από προϊόντα εγκληµατικών ενεργειών
κατά του Ε.Δ.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού κατά το οικονοµικό
έτος που αυτά κατατίθενται. Στο ίδιο οικονοµικό έτος, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις δύνανται να εγγράφονται στον Τακτικό
Προϋπολογισµό για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων ή δράσεων, ιδίως, εκπαίδευσης, έρευνας, υγείας ή κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας στην
αρχή κάθε τριµήνου του οικονοµικού έτους υποβάλλουν στο
Γ.Λ.Κ., για τη χρηµατοδότηση των δράσεων ή προγραµµάτων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αναλυτικές προτάσεις µε
το κόστος για καθεµία από αυτές.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και πριν την εγγραφή των πιστώσεων σε ύψος στους προϋπολογισµούς των φορέων της παραγράφου 2, καθορίζεται αναλυτικά το ποσό που
πρόκειται να διατεθεί ανά φορέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών οι εγγεγραµµένες
σε ύψος πιστώσεις δεσµεύονται ή µεταφέρονται σε λοιπούς φορείς της παραγράφου 2 εφόσον παραµείνουν µερικώς ή στο σύνολό τους αδιάθετες, µετά την παρέλευση τριµήνου από την
ηµεροµηνία εγγραφής τους στους προϋπολογισµούς των φορέων.
Άρθρο 181
Τροποποιήσεις των νόµων 4093/2012, 4244/2014
και 3492/2006
1.α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 13,14 και 15 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν. Με τη
ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγεται η επελθούσα
από 1.8.2012 παύση της αναστολής ισχύος των διατάξεων περί
µισθολογικών προαγωγών και επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας
των δικαστικών λειτουργών και των µελών του κυρίου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται ο
χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών που
απορρέει από τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου, για
το χρονικό διάστηµα από 1.8.2012 έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, προς τους δικαστικούς λειτουργούς
και τα µέλη του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθµίδων.
2.α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4244/2014 (Α’60) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και
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αξιώσεις της εταιρείας Ε.Α.Β. Α.Ε. προς επιστροφή Φ.Π.Α..»
β. Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) από την
έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου µέχρι και τις
31.12.2014 απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόµισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη της προς το
ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτό
απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία πλην της µεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας της.
Τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές της Ε.Α.Β. Α.Ε. προς το ΙΚΑΕΤΑΜ που προέκυψαν µετά την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) εξοφλούνται χωρίς επιβαρύνσεις δια
συµψηφισµού αντίστοιχης ισόποσης επιστροφής Φ.Π.Α..»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α’ 210)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων εφαρµόζονται οι ισχύουσες
για το Δηµόσιο διατάξεις και επιλέγεται υπάλληλος κατηγορίας
ΠΕ του κλάδου Δηµοσιονοµικών του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.»
Άρθρο 182
Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4238/2014 προστίθεται εδάφιο ε’
ως ακολούθως:
«ε. Η παροχή φαρµακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισµένους
που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν δικαιούνται υπηρεσιών φαρµακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) . Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 183
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από την
1.1.2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές ή στην επόµενη παράγραφο.
2. Ειδικότερα:
α. Οι διατάξεις του Μέρους Α’ ισχύουν από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
β. Οι διατάξεις του Μέρους Γ’ και του Μέρους Δ’, αναφορικά
µε τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό και τους προϋπολογισµούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του έτους
2015, ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
γ. Οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 12 του Κεφαλαίου Β’ του
Μέρους Δ’ ισχύουν για απαιτήσεις του Δηµοσίου που βεβαιώνονται προς είσπραξη µετά την 1.1.2015, καθώς και για απαιτήσεις
σε βάρος του Δηµοσίου που γεν- νώνται µετά την ηµεροµηνία
αυτή.
Κατ’ εξαίρεση:
αα. οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 136 του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 137 και των
περιπτώσεων α’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 138 εφαρµόζονται και για απαιτήσεις του Δηµοσίου που δεν έχουν παραγραφεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, και
ββ. οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 143 εφαρµόζονται και για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και η σχετική προθεσµία των έξι (6) µηνών
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
γγ. οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 11 του Κεφαλαίου Β’ του
Μέρους Δ’ του παρόντος ισχύουν για συµβάσεις για τις οποίες
η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται µετά την
1.1.2015.
δ. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 178 έως και 182 αρχίζει
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Αθήνα,

2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

7. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Τµήµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 16.49’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

