ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.4787, 4788, 4789, 4790,
4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4800, 4801,
4811, 4812, 4815, 4818, 4819, 4820, 4822, 4824, 4825, 4826,
4830, 4832, 4833, 4835, 4836, 4837, 4838, 4870, 4871, 4872,4874,
4876, 4878, 4879, 4905, 4906, 4907
2. Συζήτηση επί των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής:
α) Από τους Βουλευτές κ.κ. Δ. Κοδέλα και Ι. Ζερδελή, που
αφορά τη µη διανοµή των παραρτηµάτων που αναφέρονται στο
µνηµόνιο, σελ. 4788, 4791
β) Από τους Βουλευτές κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Δ. Κρεµαστινό, σελ.
4792
γ) Από τους Βουλευτές και Προέδρους των Επιτροπών Παραγωγής και Εµπορίου κ. Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και Οικονοµικών Υποθέσεων κ. Σ. Σαµοϊλη, σχετικά µε "τη διαδικασία fast
truck για συζήτηση και τροπολογίες", σελ. 4793
δ) Από τους Βουλευτές κ.κ. Δ. Στρατούλη και Ι. Σταθά, σχετικά
µε την τροπολογία για το ασφαλιστικό, σελ. 4794
3. Ψηφοφορία διά της ανατάσεως της χειρός, σχετικά µε:
α) την αποδοχή ή µη της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων για µη συζήτηση και απόκρουση των δύο τροπολογιών ως
αντισυνταγµατικές - της τροπολογίας 232/26 και της τροπολογίας 233/27 - που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών, σελ. 4795
β) το ζήτηµα της εφαρµογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος στη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών,
σελ. 4795
γ) την εισήγηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για εξάντληση του δεκαώρου, οµιλία των συναρµοδίων
Υπουργών και οµιλία των Βουλευτών που θα µπορέσουν να εγγραφούν, σελ. 4797
δ) την πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Φίλη για ολοκλήρωση
της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών περί τις
7 το πρωί, αφού ολοκληρωθεί ο κατάλογος των οµιλητών, σελ.
4798
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 4874, 4878
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών
και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις
για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", σελ. 47884880, 4891, 4908
2. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί των άρθρων 1, 2
και 3 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ.
4880-4882
3. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και
επί των άρθρων 1,2 και των τροπολογιών µε γενικό αριθµό 232
και ειδικό αριθµό 26 και µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό αριθµό
27, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 48834885
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 1, 2
και 3, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 232 και ειδικό
αριθµό 26 - η συνταξιοδοτική - και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 233 και ειδικό αριθµό 27 - τα "κόκκινα" δάνεια- επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 4885-4996

5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας, σελ.
4885-4887, 4888-4890
6. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
α) Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατέθεσαν στις 6.8.2015 σχέδιο νόµου: "Κύρωση της
Συνθήκης Εµπορίας Όπλων", σελ. 4891
β) Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κατέθεσαν στις 7.8.2015 σχέδιο νόµου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων (Work and Holiday Visa)", σελ. 4891
γ) Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εργασία, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Επικρατείας, Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών
Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και οι Υφυπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων κατέθεσαν στις 5.8.2015 σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας
της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης", σελ. 4891
δ) Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότηση, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και οι Υφυπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν στις 5.8.2015
σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης", σελ. 4891
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.,

σελ. 4787-4798

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι.,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.,

σελ. 4827-4836
σελ. 4798, 4827, 4836-4996

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 4794
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 4906, 4907
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 4832
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ. 4832, 4833
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 4874, 4878
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε,
σελ. 4791, 4792, 4798
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 4906, 4907
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 4907
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 4797, 4811, 4832, 4833
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν,
σελ. 4797, 4798
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 4787, 4788, 4793, 4794,
4796, 4797, 4815
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο,
σελ. 4879
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 4796, 4797, 4798, 4799,
4833
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 4787, 4788, 4796, 4797
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 4800, 4876
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε,
σελ. 4818
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 4790, 4796, 4797, 4832,
4837
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 4794, 4797, 4798, 4870,
4871
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 4790
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 4830
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 4789, 4790
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 4812
ΚΟΔΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 4801
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 4825
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 4791
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 4820
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 4787, 4788, 4789, 4790,
4791, 4792, 4793, 4794,
4795, 4796 4797, 4798,
4837, 4870, 4905, 4906,
4907
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 4797, 4822
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ Α. ,
σελ. 4818
ΜΑΝΤΑΣ Χ,
σελ. 4798
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ,
σελ. 4826
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 4800, 4837, 4874, 4906, 4907
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 4832, 4837, 4838
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 4798, 4799, 4800, 4801, 4811,
4818, 4819, 4820, 4822, 4825,
4836, 4837, 4838, 4872, 4874,
4878, 4885, 4891, 4905, 4906,
4907
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 4789, 4793, 4795, 4797, 4799,
4800, 4801
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ,
σελ. 4793, 4795
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 4797, 4811, 4812, 4824, 4832,
4891
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. ,
σελ. 4828, 4829, 4830, 4832, 4833,
4835, 4879
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 4800
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 4793, 4878
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 4790, 4791, 4798
ΞΥΔΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 4800,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 4789
ΠΑΝΤΖΑΣ Γ. ,
σελ. 4799

ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
ΣΑΜΟΪΛΗΣ Σ,
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ,
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε,
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,

σελ. 4789, 4790
σελ. 4800
σελ. 4794
σελ. 4799, 4800
σελ. 4795
σελ. 4826
σελ. 4825, 4830, 4876
σελ. 4790, 4793, 4795, 4796, 4797,
4798, 4800, 4801, 4872, 4878,
4891
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 4797, 4800, 4832
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 4788, 4792, 4798, 4799, 4800,
4801
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 4788, 4789, 4793, 4796, 4797,
4798, 4906, 4907
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. , σελ. 4796
Β. Επί των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 4793
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 4792, 4793
ΚΟΔΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 4791, 4792
ΣΤΑΘΑΣ Ι. ,
σελ. 4795
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 4794
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 4801
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 4874, 4878
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 4832
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 4829, 4830
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 4833, 4834
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 4836, 4837, 4879
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 4830, 4831
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 4799, 4833, 4834, 4835
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 4835, 4836, 4837
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 4825, 4826
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 4832, 4833, 4834, 4835
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 4823, 4824
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 4809
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 4826, 4827
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 4815, 4818
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ. 4838, 4870, 4871, 4872, 4905
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 4822
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 4822
ΜΑΡΔΑΣ Δ. ,
σελ. 4819, 4820
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 4818
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 4872, 4873, 4875, 4877, 4879,
4880
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 4789, 4799, 4800
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Ν.,
σελ. 4812
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 4811, 4812
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 4835
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 4828
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 4788, 4798, 4799, 4800, 4801
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 4836, 4873, 4874, 4875, 4876,
4877, 4878, 4880
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 4799, 4813, 4815

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 14 Αυγούστου 2015, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 2.00’ συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Σας επισηµαίνω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε
κατά πλειοψηφία, µετά από επαναληπτική ψηφοφορία, να ξεκινήσει η διαδικασία απόψε. Στις 00.47’ ορίσαµε ώρα έναρξης τη
1.32’, σαράντα πέντε λεπτά µετά δηλαδή, για να προλάβουν οι
υπηρεσίες να κάνουν όλη τη διαδικασία. Όπως µπορέσατε και
εξ’ ιδίας αντιλήψεως να διαπιστώσετε, δεν εξήρκησε αυτό το διάστηµα και έτσι γι’ αυτό καθόµαστε όλοι και περιµέναµε, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείξουµε σεβασµό στους
υπαλλήλους της Βουλής, που µε ασφυκτική πίεση προσπαθούν,
ξενυχτώντας τρίτη συνεχή βραδιά, για να ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία, να µην προβαίνουµε σε ανοίκειες και µη προσήκουσες αντικοινοβουλευτικές παρεµβάσεις, γιατί αυτό επιτείνει το
άγχος των ανθρώπων, οι οποίοι συµπράττουν στην κοινοβουλευτική διαδικασία.
Σας ανακοινώνω ότι µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης,
σύµφωνα µε την κατά πλειοψηφία απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων, είναι η συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης».
Το νοµοσχέδιο ζητήθηκε από την Κυβέρνηση να συζητηθεί µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αρχικώς µε επιστολή του Πρωθυπουργού, η οποία εστάλη την Τρίτη το µεσηµέρι, εν συνεχεία
µε επιστολή του Γενικού Γραµµατέως της Κυβέρνησης, η οποία
κατετέθη τα µεσάνυχτα, στις 00.03’ της Τετάρτης, και εν συνεχεία µε ορθή επανάληψη αυτής της επιστολής, η οποία εστάλη
εχτές το µεσηµέρι.
Οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές, οι οποίες συνεκλήθησαν
για να συνεδριάσουν, και ειδικότερα: η Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου
και Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της
Βουλής αποδέχθηκαν κατά πλειοψηφία τον χαρακτηρισµό του
προαναφερθέντος νοµοσχεδίου, του συζητούµενου νοµοσχεδίου, του εισαγόµενου νοµοσχεδίου ως κατεπείγοντος και προέβησαν σε συζήτηση και εξέτασή του σε µία συνεδρίαση.
Υπέβαλλαν δε την έκθεσή τους χθες 13-08-2015, η οποία αναρτήθηκε στις 21.40’, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του εφαρµοζόµενου άρθρου του Κανονισµού της Βουλής.

Αµέσως µετά συνεδρίασε η Διάσκεψη των Προέδρων, προκειµένου να αποφασίσει για την εισαγωγή του νοµοσχεδίου, για την
κατάρτιση της Ηµερήσιας Διάταξης, για τον χρόνο έναρξης της
συζήτησης, καθώς επίσης και για το ανακύψαν διαρκούσης της
συζήτησης στις επιτροπές ζήτηµα της κατάθεσης δύο εκπροθέσµων τροπολογιών, που κατετέθησαν στις 15.35’ και 15.40’ το
µεσηµέρι της σήµερον, για τις οποίες ειπώθηκε, διαρκούσης της
συζήτησης στην επιτροπή, ότι κατετέθησαν, απεσύρθησαν, εν
συνεχεία ζητήθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό να µην κλείσει η
συνεδρίαση των επιτροπών, προκειµένου να τις εισηγηθεί. Με
ενηµερώνουν οι αρµόδιες επιτροπές της Βουλής ότι ουδέποτε
απεσύρθησαν. Εποµένως, παρά το τι ειπώθηκε προφορικώς, παρέµειναν κατατεθειµένες στις 15.35’ και 15.40’ το µεσηµέρι.
Σε σχέση µε αυτές τις τροπολογίες, η Διάσκεψη των Προέδρων ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της συνταγµατικότητας της συζήτησής τους, δεδοµένης της ρητής πρόβλεψης του άρθρου 73
παράγραφος 2 του Συντάγµατος –θα µου το δώσουν και οι αρµόδιες υπηρεσίες σε λίγο- το οποίο ρητώς προβλέπει ότι νοµοσχέδια τα οποία περιέχουν συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις σε σχέση
µε συντάξεις του δηµοσίου, δεν µπορούν να περιέχονται σε άσχετα νοµοσχέδια, αλλά αποτελούν ειδικά νοµοσχέδια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Διαβάστε το όλο!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τα ξέρουµε όλα αυτά από την
τηλεόραση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι ένα ζήτηµα που
απασχόλησε τις επιτροπές, οι οποίες δεν εισήλθαν στην ουσία
της συζήτησης των τροπολογιών. Η Κυβέρνηση, επίσης, ζήτησε
να µην συζητηθούν οι τροπολογίες στη διάρκεια της συζήτησης
των τροπολογιών. Εποµένως, δεν συζητήθηκαν και δεν ψηφίστηκαν. Η Διάσκεψη των Προέδρων ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της
συνταγµατικότητας της οποιασδήποτε συζήτησής τους και αποφάσισε να προτείνει στην Ολοµέλεια την µη συζήτησή τους λόγω
παραβίασης του Συντάγµατος.
Ειδικότερα, διενεργήθηκε ψηφοφορία στα παρόντα µέλη της
Διάσκεψης των Προέδρων. Δέκα µέλη τοποθετήθηκαν υπέρ της
άποψης να εισηγηθεί η Διάσκεψη την απόκρουση των τροπολογιών, την µη συζήτηση, την µη εισαγωγή των τροπολογιών. Στα
δέκα αυτά µέλη περιλαµβανόµουν κι εγώ, ως Πρόεδρος της Βουλής. Δέκα µέλη ψήφισαν να µην υπάρξει τέτοια πρόταση της Διάσκεψης.
Όπως ρητώς ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής, σε περίπτωση
ισοψηφίας στη Διάσκεψη των Προέδρων, υπερισχύει η ψήφος
της Προέδρου. Έτσι, η εισήγηση της Διάσκεψης προς την Ολοµέλεια -η πρόταση δηλαδή της Διάσκεψης προς την Ολοµέλεια
για όσους δυσκολεύονται µε τη λέξη «εισήγηση»- είναι να µην
συζητηθούν ως αντισυνταγµατικές αυτές οι δύο τροπολογίες.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Διαβάστε το όλο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σύµφωνα µε το άρθρο
73 παράγραφος 2, νοµοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε
στην απονοµή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται µόνο από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν πρόκειται για συντάξεις που
επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρµόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονοµικών.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ ησυχία στην πτέρυγα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Τα νοµοσχέδια για συντάξεις, πρέπει να είναι ειδικά. Δεν επιτρέπεται, µε ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις
για συντάξεις σε νόµους, που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων
θεµάτων.
Εποµένως, επί του ζητήµατος των τροπολογιών υπάρχει αυτή
η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων προς την Ολοµέλεια,
λόγω αντισυνταγµατικότητας και για τους λόγους που διατυπώθηκαν και στη διάρκεια της Διάσκεψης και στη διάρκεια της επιτροπής.
Επισηµαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ πρόσφατη απόφαση ενός
εκ των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, του Συµβουλίου
της Επικρατείας, που έχει αποφανθεί για το θέµα αυτό, καθώς
επίσης γνωµοδότηση, του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την ίδια
ακριβώς κατεύθυνση.
Σε σχέση τώρα µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου, υπενθυµίζω
ότι οι επιτροπές κατά πλειοψηφία απεδέχθησαν τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου ως κατεπείγοντος. Η Ολοµέλεια αντιστοίχως καλείται να αποδεχθεί ή να αποκρούσει αυτόν τον χαρακτηρισµό. Κι εποµένως, επί των δύο αυτών ζητηµάτων, θα δώσω
το λόγο στους εισηγητές των κοµµάτων, που έχουν οριστεί -αν
µπορείτε να µου δώσετε και τα ονόµατα, προκειµένου να τους
εκφωνήσουµε- για δύο λεπτά στον κάθε εισηγητή, µε δεδοµένη
και την ώρα και δεδοµένη και την τοποθέτηση πολλών σε σχέση
µε την ουσία τού αν θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Επίσης, έχω ένα αίτηµα από δύο Βουλευτές, τον κ. Κοδέλα και
τον κ. Ζερδελή, οι οποίοι ζητούν να τοποθετηθούν επί παρεµπίπτοντος ζητήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 2 και
ειδικότερα για το γεγονός ότι δεν έχουν διανεµηθεί τα παραρτήµατα που αναφέρονται στο µνηµόνιο. Θα δώσω και σε εκείνους
τον λόγο -νοµίζω προβλέπεται για τρία λεπτά- αλλά θα µου πείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Τσακαλώτο, γιατί δεν τοποθετείστε πρώτος εσείς, να δώσετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βρούτση, δεν
είναι συζήτηση καφενείου. Παρακαλώ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εσείς το έχετε κάνει…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: …american bar.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ! Δεν είναι
να λέτε στον κ. Τσακαλώτο, «κύριε Τσακαλώτε, γιατί δεν τοποθετείστε εσείς». Δεν έχετε κουβέντα µε τον Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, αλλά καλύτερα
να τοποθετηθεί ο Υπουργός σε ένα ζήτηµα που βάζετε εσείς, µε
διαδικασία που δεν προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε κουβέντα
µε τον Υπουργό. Ο Υπουργός ξέρει, θα ζητήσει τον λόγο.
Θέλετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, για δύο λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω τα πράγµατα είναι αρκετά απλά.
Στις 16.00’ αύριο υπάρχει Eurogroup. Στο Eurogroup θα πρέπει
η ελληνική Κυβέρνηση να πάει εκεί µε ψηφισµένα τα προαπαιτούµενα, µε ψηφισµένη τη συµφωνία και ψηφισµένη τη δανειακή
σύµβαση. Αν δεν υπάρχουν αυτά, µαζί µε τις τροπολογίες που
είναι µέρος των προαπαιτούµενων, τότε απλώς δεν θα υπάρχει
απόφαση από το Eurogroup και θα πάµε στη διαδικασία του δανείου-γέφυρας. Είναι τόσο απλά. Αν ψηφίσουµε να µην έχουµε
αυτά τα τρία σκέλη της συµφωνίας που σας ανέφερα, θα πρέπει
να συζητήσει η ελληνική Κυβέρνηση προαπαιτούµενα διαφορε-
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τικά για το πώς θα πάµε στο δάνειο-γέφυρα. Νοµίζω ότι είναι αρκετά απλά. Μπορούµε να συζητήσουµε και τις τροπολογίες και
κάποιες βελτιώσεις, που µου έχουν ζητήσει να σκεφτούµε γι’
αυτές τις τροπολογίες, σε σχέση µε τις συντάξεις, αλλά αν πάει
ο Υπουργός Οικονοµικών στο Eurogroup χωρίς αυτό το πακέτο,
δεν έχουµε κρατήσει τη Συµφωνία που υπέγραψα εγώ όταν
έκανα την αίτηση για το δάνειο από το ESM και οι Φινλανδοί, το
πρώτο κοινοβούλιο, αύριο το βράδυ δεν θα ψηφίσει υπέρ της
Συµφωνίας και µετά θα αρχίσει µια διαδικασία για το πώς πάµε
σ’ αυτό το δάνειο-γέφυρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούµε.
Σας παρακαλώ εν τω µεταξύ και µέχρι να τοποθετηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να ενηµερωθείτε από τον κ. Σταθάκη
για το ερώτηµα που του έθεσα, σε σχέση µε την εξουσιοδότηση
που σας έχει παρασχεθεί µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
στις 18 Ιουλίου, γιατί έχει µια συνάφεια µε αυτά τα οποία εκθέσατε. Και να µας δώσετε µια απάντηση και σε σχέση µε αυτό, αν
δηλαδή αυτό το οποίο ζητείται, καλύπτεται από την εξουσιοδότηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ο κ. Φίλης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σχετικά µε το ζήτηµα του κατεπείγοντος, η επιχειρηµατολογία
της Κυβέρνησης µάς βρίσκει συµφώνους. Όλοι καταλαβαίνουν
την κρισιµότητα και την αναγκαιότητα να υπάρξει άµεσα χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας, προκειµένου να υπάρξει
επανεκκίνηση και εξοµάλυνση της οικονοµικής δραστηριότητας,
καθώς και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Επειδή και στη Διάσκεψη των Προέδρων διατυπώθηκε ένα ερώτηµα προς τον κ. Σταθάκη από την Πρόεδρο της Βουλής για
το εάν µε βάση την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου παρέχεται
εξουσιοδότηση στον αρµόδιο Υπουργό να υπογράψει τη συµφωνία αυτή και συνεπώς προς τι η Βουλή να αποφασίσει σήµερα,
θέλω να πω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το «προς τι η Βουλή»,
κύριε Φίλη, δεν ήταν περιεχόµενο ερώτησης της Προέδρου.
Ίσως είναι ρητορική ερώτηση άλλων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: …και αυτή, λοιπόν, τη στιγµή να επισπεύσει την ψηφοφορία σήµερα.
Η γνώµη µας είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι τέτοιες µείζονες αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται από τη Βουλή. Η οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση υπάρχει δεν αφορά τις κανονικές διαδικασίες,
αλλά την αδυναµία, πιθανά, λόγω εκτάκτων καταστάσεων, να προκύψει απόφαση από τη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακάµπτει σε τέτοια µεγάλα και ουσιώδη ζητήµατα τη λειτουργία της Βουλής.
Σχετικά µε το θέµα των τροπολογιών, και στη διαδικασία των
επιτροπών, αλλά και κατόπιν στη Διάσκεψη των Προέδρων, διευκρινίσαµε ότι οι τροπολογίες πρέπει να συµπεριληφθούν, ότι
το Σύνταγµα δεν εµποδίζει τη συµπερίληψή τους στο νόµο. Και
τούτο, διότι υπάρχει ήδη µια διαδικασία τριών ή τεσσάρων νοµοθετικών κειµένων στο άµεσο παρελθόν, όπου µε βάση το χαρακτηρισµό των συνταξιοδοτικών διατάξεων του δηµοσίου ως
αυτοτελή κείµενα του νόµου, συµπεριλαµβάνονται σε ευρύτερα
νοµοθετικά κείµενα.
Επίσης, το επιχείρηµα ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει
αποφασίσει κι έχει µιλήσει για αντισυνταγµατικότητα δεν είναι
ακριβές. Δεν έχει αποφασίσει για την αντισυνταγµατικότητα της
διαδικασίας που προτείνουµε, αλλά για την ουσία των συνταξιοδοτικών διατάξεων. Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο.
Αντιθέτως, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έχει διατυπώσει
την άποψή του στο κείµενο που διανεµήθη και διαβάσαµε όλοι,
διατυπώνει γνωµοδότηση, όπως είπατε κι εσείς, όπως διάβασα
από το κείµενο του Συντάγµατος και συνεπώς, λαµβάνεται υπόψιν στο βαθµό που προκύπτει ενδεχόµενο αντισυνταγµατικότητας κι αυτό δεν είναι σίγουρο, είναι θέµα ερµηνείας. Λαµβάνεται
υπόψιν, αλλά δεν είναι δεσµευτική. Είναι γνωµοδότηση. Δεν είναι
αναγκαία η σύµφωνη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνουµε να γίνει ενιαία συζήτηση
των τροπολογιών µε το υπόλοιπο σώµα του νόµου κατά τη σηµερινή διαδικασία.
Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει κι ένα άλλο θέµα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε στα τρία λεπτά
και σαράντα πέντε δευτερόλεπτα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ένα άλλο θέµα το οποίο υπάρχει, είναι το
θέµα του χρόνου λήξης της σηµερινής συνεδριάσεως και το
ποιοι θα µιλήσουν. Έχουµε διατυπώσει µία πρόταση στη Διάσκεψη των Προέδρων. Ο χρόνος, όπως βλέπετε, προχωράει σε
βαθιά νύχτα. Οι ευθύνες να µην καταλογιστούν απόψε. Ας το
αφήσουµε αυτό. Είναι αναγκαίο να τελειώσουµε.
Πιστεύω ότι πρέπει να τεθεί ένα διάστηµα –αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- τριών ωρών αφ’ ης ξεκίνησε η διαδικασία,
µέχρι τις 5.00’ το πρωί, όπου να υπάρξει µία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, προτρέχετε. Αυτά είναι ζητήµατα που αποφασίζονται όταν κριθεί ότι
ακολουθείται µία συγκεκριµένη διαδικασία. Ακόµα είµαστε πριν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. Το θέτω
για διευκόλυνση του Σώµατος, για να µην µιλάω πολλές φορές.
Προτείνουµε, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, να µιλήσουν οι εισηγητές των κοµµάτων και βεβαίως, ο κύριος Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί Αρχηγοί. Αυτό είναι µία πλήρης πολιτική
διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Μιλήσατε τέσσερα λεπτά και πενήντα τρία δευτερόλεπτα.
Αυτό για την οικονοµία του χρόνου. Να παρακαλέσω, ιδίως εκείνους οι οποίοι εισηγούνται τη σύντµηση του χρόνου και των διαδικασιών, τουλάχιστον τον δικό τους χρόνο να τον µεταχειρίζονται µε εγκράτεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι 02.20’ το
πρωί. Είναι η πρώτη φορά –είµαι έντεκα χρόνια Βουλευτής- που
συνεδρίαση Ολοµέλειας ξεκινάει τέτοια ώρα. Και δεν θα συµφωνήσω µε τον κ. Φίλη. Υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι το
πρώτο µνηµόνιο της Αριστεράς -το τρίτο κατά σειρά µνηµόνιο
που ψηφίζει αυτή η Βουλή- συζητείται µε αυτή τη διαδικασία, η
οποία σίγουρα δεν τιµά τη Βουλή, αλλά και τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι θέλουν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο αυτού
του κειµένου.
Και οι ευθύνες επιµερίζονται µεταξύ του κυρίου Πρωθυπουργού -ο οποίος έχει τελικά και τη νοµοθετική πρωτοβουλία και
έφερε άλλο ένα µνηµόνιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντοςκαι φυσικά τις δικές σας ευθύνες, µε την κωλυσιεργία την οποία
επιδείξατε να µην δώσετε τη δυνατότητα η συζήτηση αυτή να
γίνει τουλάχιστον σε δύο µέρες, µε αποτέλεσµα να κλείσουµε είκοσι τέσσερις ώρες εδώ στο Κοινοβούλιο, συζητώντας µε εξαντλητικούς ρυθµούς ένα κείµενο, το οποίο τουλάχιστον θα µπορούσαµε να είχαµε συζητήσει µε πολύ µεγαλύτερη άνεση χρόνου.
Εµείς δεχόµαστε τη βασική επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης και την ανάγκη ο Υπουργός Οικονοµικών να προσέλθει στο
Eurogroup µε ψηφισµένη αυτή τη συµφωνία.
Εξάλλου θυµίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι το ζήτηµα του κατεπείγοντος δεν κρίνεται στην Ολοµέλεια, αλλά κρίνεται στην επιτροπή. Και οι επιτροπές έχουν ήδη αποφανθεί για το ζήτηµα του
κατεπείγοντος. Περιττεύει αυτή η συζήτηση την οποία κάνουµε.
Διότι, δεν µπορεί η Ολοµέλεια, βάσει του Κανονισµού, να ανατρέψει την απόφαση της επιτροπής, η οποία έχει ήδη αποφανθεί
για το κατεπείγον.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς αναγνωρίζουµε την ανάγκη αυτή η
συµφωνία να έχει ψηφιστεί µέχρι το Eurogroup. Θα αποφασίσουµε στη συνέχεια για την οργάνωση της συζήτησης και για τον
αριθµό των οµιλητών, καθώς και για το πέρας της συνεδρίασης.
Τώρα, για το ζήτηµα των τροπολογιών, επιτρέψτε µου να τοποθετηθώ αργότερα, στο βαθµό που ακόµα ο αρµόδιος Υπουργός δεν έχει εισηγηθεί καν τις σχετικές τροπολογίες. Και επειδή
µας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το περιεχόµενο παρά η διαδικασία, για το ζήτηµα των τροπολογιών θα τοποθετηθεί και ο εισηγητής µας, αφού όµως τις εισηγηθεί ο αρµόδιος Υπουργός,
για να γνωρίζουµε κατ’ αρχάς ποιο είναι το σκεπτικό της διαδικασίας της τροπολογίας αλλά και ποιο το περιεχόµενο και γιατί
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εισηγείται η Κυβέρνηση τις συγκεκριµένες διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητσοτάκη, επιτρέψτε µου να ενηµερώσω το Σώµα ότι την απόφαση να συνεδριάσει η Βουλή νυχτιάτικα πήρε η πλειοψηφία της Διάσκεψης
των Προέδρων σε δεύτερη ψηφοφορία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το είπατε αυτό. Γιατί φτάσαµε
µέχρι εκεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπήρχε η πρόταση η
δική µου ως Προέδρου της Βουλής να ξεκινήσουµε νωρίς το
πρωί και όχι µέσα στη µαύρη νύχτα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η ίδια πλειοψηφία ήθελε να ξεκινήσουµε χθες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν αρχή δεν σχηµατίστηκε πλειοψηφία. Υπήρξε αδυναµία διαµόρφωσης απόλυτης
πλειοψηφίας προς τη µία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι
πρόδηλο ότι ακόµη και µε το χρονικό όριο που σήµερα, που αυτή
τη στιγµή έθεσε ο κ. Τσακαλώτος, θα µπορούσε να ξεκινήσει
νωρίς το πρωί και όχι νυχτιάτικα. Από εκεί και πέρα, η πλειοψηφία
στην οποία ανήκετε και η οποία διαµορφώθηκε µε δεύτερη ψηφοφορία, αποφάσισε νυχτιάτικα να συνεδριάσει η Διάσκεψη.
Όσο για τα περί κωλυσιεργίας, αν ακόµα δεν είστε έτοιµος να
τοποθετηθείτε για πράγµατα που παρ’ όλα αυτά ζητείτε να συζητηθούν, πώς ακριβώς θα είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση;
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς από τη Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Προτού τοποθετηθώ, κυρία Πρόεδρε,
θέλω να υπενθυµίσω κάτι. Η ιστορία παίζει πολλά παιχνίδια. Εισήλθαµε ήδη στην 14η Αυγούστου, παραµονές της Παναγίας,
και να θυµίσω στους κυρίους και στις κυρίες ότι σαράντα ένα
χρόνια πριν είχαµε την ολοκλήρωση της εθνικής προδοσίας, είχαµε τον Αττίλα ΙΙ και την ολοκλήρωση της τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τι είναι αυτά που λέει το φασισταριό εδώ
µέσα; Οι προδότες λένε για…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Την πίεσή σας, κύριε Φίλη!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τι θες ρε …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ντροπή σας!
Πώς τους ανέχεστε, κυρία Πρόεδρε;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εσάς πώς ανεχόµαστε;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σκάσε επιτέλους, χοντρέ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Πώς τους ανέχεστε να λένε ότι η δηµοκρατία ευθύνεται για τον Αττίλα ΙΙ;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Βούλωσέ το, ρε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Σκάσε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ! Παρακαλώ όλους!
Κύριοι της Χρυσής Αυγής, …
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Φασισταριό!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Βούλωσέ το, κωλοτούµπα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παναγιώταρε
και κύριε Μπαρµπαρούση, σας παρακαλώ πολύ!
Έχει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν είναι επιτρεπτό στη Βουλή των Ελλήνων να ακούγεται προπαγάνδα µε τους φασίστες να µιλούν για
Αττίλα ΙΙ. Οι υπεύθυνοι! Να τους ανακαλέσετε στην τάξη τους εγκληµατίες, τους υπόδικους!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Φίλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, θα σας
δώσω το λόγο αµέσως µετά.
Ολοκληρώστε, κύριε Παππά.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αληταριό, φασίστες!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κάτσε κάτω, χοντρέ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε
Παππά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Άντε! Ψήφισε το µνηµόνιο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, …
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πήγαινε στη Μέρκελ «στα τέσσερα»!
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν µπορεί!
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριοι!
Ποιος το είπε αυτό;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν γίνεται…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ πάρα πολύ
όλους να τηρήσουν το µέτρο των κοινοβουλευτικών εκφράσεων,
διαφορετικά θα πρέπει να λάβω µέτρα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να λάβετε µέτρα! Αφού εφαρµόζετε
τον Κανονισµό, να λάβετε µέτρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δυστυχώς, ελάχιστοι
µπορούν να πουν ότι έχουν δώσει το καλό κοινοβουλευτικό παράδειγµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, προτού λάβετε µέτρα,
να λάβω το λόγο στο δίλεπτο που διαθέτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Βγήκαν οι υπεύθυνοι να µας κατηγορήσουν κιόλας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έχουµε και σήµερα µε το τρίτο µνηµόνιο,
το λεγόµενο µνηµόνιο της Αριστεράς, την ολοκλήρωση µιας εθνικής τραγωδίας, µιας εθνικής καταστροφής.
Δεν µας ενδιαφέρουν τα προαπαιτούµενα και αν θα τα ψηφίσουν οι Φινλανδοί, οι Σλοβάκοι ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι λαοί της
Ευρώπης, κύριε Τσακαλώτο. Δεν µας ενδιαφέρει, λοιπόν, κύριε
Τσακαλώτο.
Εµάς ενδιαφέρει πρωτίστως ο ελληνικός λαός και η ευηµερία
του ελληνικού λαού. Θα µου πείτε: Υπάρχουν λύσεις; Ναι, υπάρχουν λύσεις. Λέγεται εθνική παραγωγή, λέγεται εθνική ενότητα,
την οποία εσείς και ο κ. Φίλης και όλοι εσείς του συνταγµατικού
τόξου δεν την ευνοείτε.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, για εµάς οι τροπολογίες δεν
είναι σύννοµες και θα πρέπει να συζητηθούν ως διαφορετικά νοµοσχέδια, ό,τι και να λέει ο κ. Τσακαλώτος.
Σε ό,τι αφορά τη σηµερινή διαδικασία, την τρίωρη που λέτε,
τη στιγµή που υποφέρει ο ελληνικός λαός, τη στιγµή που υπάρχει
κόσµος που δεν πάει διακοπές της Παναγίας, να µην είναι τρεις
ώρες αλά «forte» η διαδικασία -«ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»-, αλλά να γίνει κανονικά η διαδικασία, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού, ο κ. Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Νοµίζουµε ότι µόνο θλίψη
προκαλεί σε εµάς, αλλά και στον ελληνικό λαό το θέατρο που
παρακολουθούµε σήµερα. Βλέπουµε µια µάχη σε µαρµαρένια
αλώνια, όχι δυστυχώς τη µάχη του Βασιλείου Διγενή Ακρίτα,
αλλά τη µάχη µεταξύ της ανικανότητας της ελληνικής Κυβέρνησης και των µεθοδεύσεων της Προέδρου της Βουλής. Όποιος
και να νικήσει, χαµένοι θα είµαστε και εµείς και ο ελληνικός λαός.
Είναι προφανές ότι αυτές οι τροπολογίες έρχονται µε µια απαράδεκτη διαδικασία. Είναι προφανές ότι ο χρόνος συζήτησης,
διαβούλευσης, αποφάσεων και ψήφισης αυτών των τροπολογιών
είναι ο ελάχιστος δυνατός και, θα έλεγα, ενδεχοµένως µη επαρκής. Όµως, το χρέος µας είναι να δώσουµε τα όπλα στον
Υπουργό Οικονοµικών να φέρει εις πέρας την αποστολή του.
Και το δηµόσιο συµφέρον και το χρέος µας είναι υπέρτατο από
τις όποιες µεθοδεύσεις και διαδικασίες. Είναι υποκριτικό να έρχεται εδώ στη Βουλή και η Πρόεδρος της Βουλής, αλλά και όσοι
αντιτίθενται σ’ αυτή τη συµφωνία και να χρησιµοποιούν µεθοδεύσεις διαδικαστικού τύπου, για να προσπαθήσουν πολιτικά να
υπερνικήσουν το ίδιο τους το κόµµα και την ίδια την Κυβέρνηση,
που υποκριτικά µας λένε ότι τη στηρίζουν. Στηρίζετε την Κυβέρνηση αυτή. Περισσή υποκρισία!
Εµείς θα τοποθετηθούµε επί των τροπολογιών κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά σίγουρα αυτές οι τροπολογίες πρέπει
να συζητηθούν απόψε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Παφίλης δεν είναι
εδώ. Άρα, ο κ. Καραθανασόπουλος …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µιλήσω εγώ, κυρία
Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε ούτως ή άλλως
ο δεύτερος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Καραθανασόπουλος, εποµένως, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρούµε απαράδεκτη
τη διαδικασία που επιλέγει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χωρίς να
πρωτοτυπεί, για να φέρει σε κύρωση τη νέα δανειακή σύµβαση
και το τρίτο µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως έκαναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που
τότε ως αντιπολίτευση το κατάγγελλε. Ακολουθεί αυτή τη διαδικασία, ακριβώς γιατί θέλει να επιβάλει το τρίτο µνηµόνιο και γι’
αυτό ακριβώς το λέω και την καταγγέλλουµε.
Επίσης, κατά τη γνώµη µας, δεν πρέπει να περάσει και απαρατήρητη µια ανούσια, άσφαιρη, αλλά και βολική αντιπαράθεση
για το εάν το νέο µνηµόνιο θα ψηφισθεί στις 5 το πρωί ή στη 1
το µεσηµέρι και απ’ αυτή την άποψη πρέπει να βγάλει ο λαός τα
συµπεράσµατά του και πρέπει να οργανώσει την πάλη του, να
αποκρούσει µε τους αγώνες τα νέα βάρβαρα µέτρα, τα οποία
κυοφορεί αυτό το µνηµόνιο.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, κυρία Πρόεδρε, εµείς θα επαναλάβουµε την τοποθέτηση, την οποία κάναµε και στη Διάσκεψη
των Προέδρων, ότι οι τροπολογίες αυτές είναι τροπολογίες-λαιµητόµος για τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά και λοιπά λαϊκά δικαιώµατα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αποσυρθούν από
την Κυβέρνηση και βεβαίως, να µην εισαχθούν στη Βουλή για συζήτηση.
Εµείς, στα πλαίσια αυτά, θα καταθέσουµε πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία και επί της αρχής και επί των άρθρων, αλλά
και επί των τροπολογιών του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Ο κ. Νικολόπουλος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι είναι πρώτο,
τι είναι δεύτερο κάθε φορά το κρίνει ο καθένας από εµάς εδώ,
το κρίνουν τα κόµµατα, αλλά το κρίνει και ο ελληνικός λαός. Και
πράγµατι, τις τελευταίες ηµέρες, ενώ ξέρει ότι το πρώτο είναι
αυτό το δυσάρεστο που τον περιµένει µετά από την ψήφιση του
τρίτου µνηµονίου, παρακολουθεί τις τελευταίες ηµέρες εδώ στη
Βουλή είτε στις επιτροπές είτε στη Διάσκεψη των Προέδρων είτε
ακόµη και τώρα, αυτήν την τελευταία στιγµή, να καταναλώνουµε
τον περισσότερο χρόνο για άλλα ζητήµατα, που βεβαίως έχουν
τη δική τους σηµασία.
Όµως, όταν εδώ κρίνονται τα µείζονα, εκείνα που ανάγκασαν
πολλούς από εµάς, σοφότεροι όντες από την περιπέτεια που πέρασε και περνάει η χώρα και ο λαός, να έρθουµε και να επανατοποθετηθούµε, διαφορετικά µάλιστα, από τον τρόπο που τα
τελευταία χρόνια υπερασπιζόµαστε άλλες θέσεις, δεν µπορεί να
γίνεται ανεκτό, αν θέλετε, όλο αυτό το γεγονός µιας κωλυσιεργίας, που πίσω από µια θεσµική, βεβαίως, στάση –κανένας δεν
λέει όχι- έρχεται να καθυστερήσει και πάντως να µην επιτρέψει,
σε αυτό το λίγο χρόνο που δίνει η διαδικασία του επείγοντος της
ψήφισης αυτού του νοµοσχεδίου, να ασχοληθούµε µε την ουσία
των µέτρων.
Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγµή, σε προτάσεις που έγιναν,
όπως εκείνη η προχθεσινή που έλεγε από χθες να είχαν ξεκινήσει
οι εργασίες και να είχε ολοκληρωθεί µε µια µεγαλύτερη άνεση η
συζήτηση, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είπαν «ναι». Το ίδιο λένε και
σήµερα. Λένε «ναι» στην πρόταση που κατέθεσε ο κ. Φίλης, για
να µην την επαναλάβω.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θέλω να παρακαλέσω την Κυβέρνηση να δούµε πώς τελικά διατυπώνονται. Πληροφορούµεθα
ότι ίσως υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις ενδιαφέρουσες, σηµαντικές, που θα επιτρέψουν και σε µας να πούµε ποια θα είναι η
θέση µας επί των τροπολογιών.
Για όλα τα άλλα, νοµίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα συµφωνήσετε
πως ο ελληνικός λαός εδώ και καιρό ξέρει, τα πολιτικά κόµµατα
ποια θέση παίρνουν στο τρίτο µνηµόνιο. Ξέρει, βεβαίως, και το
ιδιαίτερο πρόβληµα –ή αν θέλετε τον προβληµατισµό που υπάρ-
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χει- στη Συµπολίτευση, στο κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Νοµίζω όµως ότι
σε καµµία περίπτωση αυτή η µεγάλη πλειοψηφία, όπως διαφαίνεται ότι θα δώσει ψήφο σήµερα το βράδυ, δεν επιτρέπει άλλες
καθυστερήσεις και άλλες κωλυσιεργίες.
Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικολόπουλο.
Κύριε συνάδελφε, να σας πω ότι ως Πρόεδρος της Βουλής δεν
αποδέχοµαι τις λέξεις «καθυστερήσεις» και «κωλυσιεργίες», όταν
έχουµε τρία εικοσιτετράωρα άυπνοι στις Υπηρεσίες, πολύ λιγότερο µε δεδοµένο ότι χθες η διανοµή του νοµοσχεδίου τελείωσε
στις 4 παρά 20 το απόγευµα και προϋποτίθεται ότι για να συζητήσουµε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο –προϋποτίθεται ότι- το έχουµε
πάρει στα χέρια µας και το έχουµε διαβάσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, κυρία Πρόεδρε και οι συνάδελφοι δεν είναι όλοι αµελέτητοι. Μάλλον και αυτοί δεν έχουν
κοιµηθεί, δεν έχουν κλείσει µάτι, αν δεχθούµε ότι όντως έχουν
έρθει διαβασµένοι. Ευχαριστούµε τους υπαλλήλους, αλλά ας
σκεφθούµε, λοιπόν, και τους συναδέλφους που πρέπει µε καθαρό µυαλό να έρθουν να µιλήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σωστό αυτό, αλλά και
µε καθαρό µυαλό να ψηφίσουµε, γιατί το παράδειγµα Χρυσοχοΐδη είναι µελανό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης, όµως ο κ. Σκανδαλίδης δεν
είναι…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εγώ είµαι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας βλέπω κύριε Κουτσούκο. Εδώ –και σε τέτοιες ώρες- βλέπω «Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης» και δεν θυµάµαι σε αυτή την περίοδο να τον έχουµε…
Ελάτε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως είπα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρωί στην εισήγησή µου…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με συγχωρείτε, αλλά
για να µην αποδώσω σε λάθος ανθρώπους την υπαιτιότητα είναι
έγγραφο του κ. Γρηγοράκου στις 13 Αυγούστου του 2015 και
λέει ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ο
Βουλευτής κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα τοποθετηθώ επί του διαδικαστικού ζητήµατος ως εισηγητής. Υπάρχει πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ο κ. Σκανδαλίδης είναι Βουλευτής
σε αυτήν την περίοδο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θυµάµαι όµως να
τον έχουµε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στην παρούσα περίοδο, εκτός αν µε διορθώσετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ελάτε, κύριε Κουτσούκο.
Θα τοποθετηθείτε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή ως εισηγητής;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ως εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος ο κ. Σκανδαλίδης;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι, απλώς απουσιάζει.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όπως είπα το πρωί στην εισήγησή µου, η Κυβέρνηση φέρνει
προς ψήφιση το τρίτο επαχθέστερο µνηµόνιο, ένα µνηµόνιο που
δεν ήταν αναπόφευκτο, γιατί η Ελλάδα βρισκόταν σε µία πορεία
εξόδου από τα µνηµόνια και τώρα µε την πολιτική της Κυβέρνησης δεσµεύεται για µία τριετία τουλάχιστον σε ένα νέο επαχθές
µνηµόνιο.
Επίσης, είπα ότι η ψήφιση αυτής της συµφωνίας είναι µια αναγκαία συνθήκη για να αποτρέψουµε το Grexit, να βγάλουµε τη
χώρα από το χείλος της καταστροφής, αλλά δεν είναι ικανή. Η
υλοποίηση και η επιτυχία αυτής της συνθήκης εξαρτάται από την
αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης και έθεσα τους όρους και τις
προϋποθέσεις.
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Τεχνάσµατα περαιτέρω καθυστερήσεων, που µας ταυτίζουν
µε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την έξοδο της χώρας εµείς δεν
µετερχόµαστε, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν µάς είχατε
συλλήβδην κατηγορήσει και κατατάξει στις κατηγορίες αυτών
που δεν θέλουµε να σας κατατάξουµε και εµείς, γιατί δεν είµαστε
ίδιοι.
Άρα, θα συµφωνήσουµε µε το κατεπείγον, για τους λόγους
τους οποίους είπε ο κύριος Υπουργός και τους οποίους θα αναπτύξω παραπέρα επί της ουσίας στην εισήγησή µου.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για το συνταξιοδοτικό του δηµοσίου, το µεν τυπικό της εισαγωγής µπορεί να αντιµετωπιστεί,
καθώς έχουµε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όπως είπε
ο κ. Μάρδας θα το εντάξει σε ξεχωριστό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο. Παραµένει, όµως, το ουσιαστικό και αν ο κ. Μάρδας -ή ο κ.
Τσακαλώτος αν το γνωρίζει- δεν µας δώσει ορισµένες απαντήσεις, αν δηλαδή παραβιάζονται τα κατοχυρωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και άρα δηµιουργείται πρόβληµα σε ό,τι αφορά
την αρχή της προστατευοµένης εµπιστοσύνης του κράτους δικαίου, δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε στην ουσία της συνταγµατικότητας.
Και το λέω αυτό γιατί, κύριοι Υπουργοί, δεν πήρατε το λόγο
να υποστηρίξετε την τροπολογία σας και να µας εξηγήσετε τι
πάει να πει «η καταβολή ακεραίας της σύνταξης, σε συνδυασµό
µε τα χρόνια υπηρεσίας και τα όρια ηλικίας» που έχετε βάλει στη
διάταξη που υποτίθεται προστατεύει τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των υπαλλήλων του δηµοσίου, η οποία δεν είναι ίδια µε
αυτή που ισχύει στο νοµοσχέδιο για τα δικαιώµατα του ιδιωτικού
τοµέα. Και τι σηµαίνει ακριβώς το «και για τους ενστόλους»; Γιατί
µέχρι τώρα οι διατάξεις ήτανε «όριο ηλικίας ή χρόνια υπηρεσίας». Εδώ έχουµε συνδυασµό ορίων ηλικίας και χρόνων υπηρεσίας.
Αυτό σηµαίνει ότι καταργούνται οι κατοχυρωµένες µέχρι τώρα
µεταβατικές διατάξεις και η αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων υπηρεσίας, άρα δηµιουργούµε πρόβληµα ασφάλειας δικαίου και άρα το δικαστήριο που θα κρίνει µεθαύριο τη συνταγµατικότητα αυτών των ρυθµίσεων θα ακυρώσει την προσπάθεια
που έχουµε συµφωνήσει ότι πρέπει να κάνουµε για να αντιµετωπίσουµε -και είναι απόφαση του Συµβουλίου Κορυφής να αντιµετωπίσουµε- το θέµα των πρόωρων συντάξεων;
Δηλαδή, µε τον τρόπο που νοµοθετείτε -δεν ξέρω αν το νοµοθετείτε εσείς ή αν το έγραψαν άλλοι- ουσιαστικά, φαλκιδεύετε
και υπονοµεύετε την προσπάθεια. Αυτές τις απαντήσεις πρέπει
να µας δώσετε, για να τοποθετηθούµε επί της ουσίας ή όχι της
συνταγµατικότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο.
Έχουν ζητήσει, όπως ανακοίνωσα, να τοποθετηθούν επί παρεµπίπτοντος ζητήµατος κατά το άρθρο 67 παράγραφος 2, που
αφορά τη µη διανοµή των παραρτηµάτων που αναφέρονται στο
µνηµόνιο, οι Βουλευτές κ. Δηµήτριος Κοδέλας και κ. Γιάννης Ζερδελής.
Εποµένως, κύριοι συνάδελφοι, θα έχετε τον λόγο για πέντε
λεπτά της ώρας.
Ορίστε, κύριε Κοδέλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Δεν θα αξιοποιήσω τα πέντε λεπτά. Θέλω να επανέλθω σε ένα
αίτηµα-ζήτηµα που έθεσα από το πρωί στο ξεκίνηµα της συνεδρίασης των επιτροπών. Αφορά -εξηγώ ξανά- το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων στην παράγραφο των ιδιωτικοποιήσεων του µνηµονίου, όπου αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων, που προβλέπει την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων που υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ.
Αναφέρει στη συνέχεια ότι ως προαπαιτούµενο, για να κινηθεί
εκ νέου το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, η Κυβέρνηση θα λάβει
τα εξής µέτρα και λέει ως 1 ότι οι αρχές θα εγκρίνουν το σχέδιο
αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων ADP, που ενέκρινε το
ΤΑΙΠΕΔ στις 30-7-2015.
Το συγκεκριµένο σχέδιο επισυνάπτεται, δώστε λίγη σηµασία
εδώ…
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μαντά και κύριε
Τσακαλώτε, τίθεται ένα ζήτηµα που αφορά, κύριε Υπουργέ, το
περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Πρέπει να το ακούσετε για να
απαντήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Αναφέρει, λοιπόν, ότι το συγκεκριµένο σχέδιο αξιοποίησης που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ στις 30-7-2015
επισυνάπτεται στο παρόν µνηµόνιο ως παράρτηµα και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας.
Στο ίδιο καταλήγει και το τέλος του µνηµονίου που λέει «Παραρτήµατα» και έχει δύο παραρτήµατα του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσεις,
30 Ιουλίου 2015.
Ζήτησα, λοιπόν, το αυτονόητο από το πρωί και νοµίζω ότι είναι
απαράδεκτο το ότι δεν υπήρχε µέσα και ότι ακόµα δεν έχουµε
γνώση του συγκεκριµένου σχεδίου, που αποτελεί κοµµάτι του
µνηµονίου να µας γίνει γνωστό, να κοινοποιηθεί, να µοιραστεί,
να ενσωµατωθεί, εφόσον έτσι αναφέρει η συµφωνία, το µνηµόνιο, όπως διάβασα, το τι προγραµµατισµό έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ,
σε σχέση µε την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που
κατέχει.
Αυτό ήθελα να πω. Νοµίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Είναι ένα
στοιχειώδες δηµοκρατικό αίτηµα, ένα αίτηµα στοιχειώδους διαφάνειας. Ελπίζω, επειδή σήµερα ήταν µία πολύ δύσκολη µέρα
για τη Βουλή και για τη δηµοκρατία, ο ευτελισµός της Βουλής
και των διαδικασιών εδώ και της δηµοκρατίας να µη γίνει απόλυτος, αν δεν έχει ήδη γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κοδέλα.
Συνυπογράφει το αίτηµα ο κ. Ζερδελής.
Ούτως ή άλλως, σε όλους τους Προέδρους των συναρµοδίων
επιτροπών θα δώσω τον λόγο επί του αντικειµένου της διάρκειας.
Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κ. Ζερδελής. Δεν τον βλέπω.
Κύριε Τσακαλώτε, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το θέµα;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μετά,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν συνεχεία.
Επίσης, έχουν ζητήσει τον λόγο για παρεµπίπτοντα ζητήµατα
-χωρίς να προσδιορίζετε το παρεµπίπτον, θα το προσδιορίσετε
σε δύο λεπτά της ώρας και εν συνεχεία θα εφαρµοστεί ο Κανονισµός- ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κ. Δηµήτρης Κρεµαστινός.
Ο κ. Βενιζέλος έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακολουθεί
όλος ο ελληνικός λαός µία εικόνα έντονη και θλιβερή της Κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόµµατος, του συγκυβερνώντος που
είναι αµήχανο, µία εικόνα που εξηγεί γιατί φθάσαµε εδώ που
φθάσαµε, γιατί η χώρα έχει υποστεί αυτά που υπέστη, µία τεράστια βλάβη, τους τελευταίους επτά µήνες, γιατί -όπως είπα σε
µια δήλωσή µου- λέγατε ωµά ψέµατα µεταξύ σας και ακόµη πιο
ωµά ψέµατα, κραυγαλέα, απευθυνόµενοι στον ελληνικό λαό και
ιδού τα αποτελέσµατα.
Δεν σώζεται η χώρα έτσι. Αυτή η Κυβέρνηση, αυτή η Πλειοψηφία δεν µπορεί ούτε να συγκροτήσει το εθνικό σχέδιο ανάκαµψης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βενιζέλο, για
παρεµπίπτον ζήτηµα έχετε ζητήσει τον λόγο. Προσδιορίστε το
παρεµπίπτον µέσα στο δίλεπτο, για να σας δώσουµε τον λόγο
επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος. Εσείς κάνετε επί της ουσίας
οµιλία, ενώ ζητήσατε επί παρεµπίπτοντος. Ελάτε, προσδιορίστε
το!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, αφήστε µε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ να βάλετε τον
χρόνο εκεί όπου ήταν στην αρχή, για να προσδιορίσω τα τρία παρεµπίπτοντα ζητήµατα, σε σχέση µε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εννοείτε στις 5 Μαΐου
του 2010, πριν τα µνηµόνια;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μην κάνετε εξυπναδίστικες παρατηρήσεις σε εµένα! Σταµατήστε! Είναι 3.00’ το πρωί! Ταλαιπωρείτε το Σώµα και τους θεσµούς επί µέρες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ταλαιπωρείται ο ελληνικός λαός επί χρόνια, κύριε Βενιζέλο!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι εξυπναδίστικες παρατηρήσεις
πλέον!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ταλαιπωρείται, µε ευθύνη σας, ο ελληνικός λαός επί χρόνια! Μιλήστε επί του παρεµπίπτοντος!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα που
θέτω είναι τρία.
Το πρώτο ζήτηµα είναι το κατεπείγον. Η αιτιολογία του κ. Τσακαλώτου για το κατεπείγον, ότι αύριο έχουµε Eurogroup και συνεδρίαση του φινλανδικού κοινοβουλίου, είναι κατανοητή, µε
συγκινεί. Όµως, θεωρώ ότι συνιστά πολιτικό θράσος, γι’ αυτήν
την αιτιολογία που δίνετε εσείς σε εµάς. Όταν ζητούσαµε να ψηφιστούν νοµοσχέδια µε την κατεπείγουσα διαδικασία, µας λέγατε
ότι κάνουµε πραξικόπηµα. Θα κατανοήσω το κατεπείγον και θα
το δεχθώ, αν ο κ. Τσακαλώτος εκ µέρους του κ. Τσίπρα ζητήσει
πρώτα συγγνώµη για όλα όσα έκαναν τα προηγούµενα τεσσεράµισι χρόνια, σε σχέση µε τη νοµοθετική διαδικασία.
Δεύτερο θέµα, τίθεται το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας
των τροπολογιών και ιδίως της συνταξιοδοτικής. Θα µιλήσουµε
επί της ουσίας, αλλά η Διάσκεψη των Προέδρων θέτει ζήτηµα τυπικής συνταγµατικότητας. Η Κυβέρνηση δεν έχει την ετοιµότητα
–δεν έχει τη γνώση, δεν έχει τη βούληση;- να πει αν το παρόν νοµοσχέδιο το µετατρέπει σε ειδικό συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο,
στο οποίο προσθέτει όλες τις υπόλοιπες διατάξεις και άρα αλλάζει τη φύση του και τον τίτλο του. Το κάνει αυτό η Κυβέρνηση;
Ξέρει να χειριστεί τα θέµατα; Το λέω αυτό, για να µπορέσουµε
να µιλήσουµε επί της ουσίας για τις ρυθµίσεις και να δούµε τα
θέµατα που έθεσε και ο κ. Κουτσούκος δειγµατοληπτικά.
Όµως, υπάρχουν και θέµατα ουσιαστικής αντισυνταγµατικότητας, επειδή πράγµατι το Συµβούλιο της Επικρατείας και το
Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν λίγους µήνες, τις δικές µας διατάξεις
τις έκρινε αντισυνταγµατικές και επιχαίρατε και λέγατε ότι σωστά
ενήργησαν τα δικαστήρια.
Η νοµολογία ζητάει ολοκληρωµένες µελέτες, αιτιολογία του
νόµου, από την οποία να προκύπτει ότι είναι αναπόφευκτο, µε
βάση την αρχή της αναλογικότητας, να θεσπιστούν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Φέρνετε τη µελέτη αυτή; Θα τη φέρετε, όπως έχει ζητήσει η
νοµολογία που εσείς χειροκροτήσατε, επιχαίροντες ανεπίγνωστα
στη φάση της εθνικής ανευθυνότητάς σας, τη δήθεν αντιµνηµονιακή, τη φάση της εγκληµατικής δηµαγωγίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχω παρεκτείνει το
χρόνο σας στο πεντάλεπτο, διότι διαλάβατε εν τω µεταξύ αιτιολογία περί παρεµπίπτοντος. Θα ολοκληρώσετε στο πεντάλεπτο,
κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Και ολοκληρώνω µε το τρίτο ζήτηµα.
Ρωτάει η Διάσκεψη των Προέδρων και η κυρία Πρόεδρος της
Βουλής µε επίµονο τρόπο τον κ. Σταθάκη και τώρα τον κ. Τσακαλώτο: Η εξουσιοδότηση που έχει παράσχει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στον Υπουργό Οικονοµικών να υπογράψει
συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ή παραρτήµατά τους διαφέρει από την εξουσιοδότηση
του νοµοσχεδίου που αφορά τις συγκεκριµένες συµφωνίες µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, τη δανειακή σύµβαση
και το µνηµόνιο;
Βεβαίως διαφέρει, διότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας δεν είναι παράρτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι αυτοτελής διακρατικός
οργανισµός των κρατών-µελών της ευρωζώνης. Είναι διεθνής οργανισµός. Έχω υποβάλει τροπολογία-προσθήκη, που οριοθετεί
την παρεχόµενη στον Υπουργό εξουσιοδότηση και θα συζητήσουµε την τροπολογία µου επί της ουσίας αργότερα.
Το ερώτηµά µου όµως είναι το εξής: Λέγατε ότι τα προηγούµενα µνηµόνια δεν έχουν κυρωθεί ορθώς και στην περιβόητη
Εξεταστική Επιτροπή για τα µνηµόνια -στην οποία έχω πει ότι θα
γίνει Εξεταστική Επιτροπή για το τρίτο µνηµόνιο, το µνηµόνιο
Τσίπρα-Καµµένου- ως τη διάλυσή της την ουσιαστική, το µεγάλο
θέµα ήταν ότι δεν έχουν κυρωθεί σωστά κατά το άρθρο 28 του
Συντάγµατος οι προηγούµενες δανειακές συµβάσεις.
Με βάση ποια συνταγµατική διάταξη εισάγεται η κύρωση του
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σχεδίου σύµβασης;
Θα φέρετε στη Βουλή την τροποποιηµένη οριστική σύµβαση
και κάθε τροποποίηση;
Με πόσες ψήφους πρέπει να ψηφιστεί αυτή η σύµβαση, ως
σύµβαση µε διεθνή οργανισµό πλέον; Ο EFSF είναι εταιρεία ιδιωτικού δικαίου µε έδρα το Λουξεµβούργο. Ο ΕSM, όµως, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας είναι διακρατικός οργανισµός.
Το τρίτο µνηµόνιο δεν είναι µόνο το χειρότερο, δεν είναι µόνο
το πιο άδικο, το πιο αδιέξοδο, το πραγµατικά τραγικό -σας είχα
προειδοποιήσει ότι πάµε σε τρίτο µνηµόνιο και πριν το δηµοψήφισµα έλεγα για 50 δισεκατοµµύρια νέο δάνειο και τώρα πάµε
στα 90 δισεκατοµµύρια- αλλά είναι και αυτό που θα έχει αυξηµένη τυπική ισχύ κατά το άρθρο 28 του Συντάγµατος, γιατί έχει
άλλη νοµική φύση ο αντισυµβαλλόµενος.
Εξηγήστε, λοιπόν, ποια είναι η νοµική φύση της σύµβασης και
τα όρια της εξουσιοδότησης προς τον κύριο Υπουργό. Τον κύριο
Υπουργό που είναι πολύ άνετος, έχει αποκτήσει και χιούµορ,
γιατί κρύβεται πίσω από την ανάµνηση του κ. Βαρουφάκη και
λέει: «Όπως και να το κάνουµε, η σύγκριση µε ευνοεί. Δεν θα µε
θυµούνται εµένα, θα θυµούνται τον κ. Βαρουφάκη». Θα θυµούµαστε, όµως, και τον κ. Τσακαλώτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ολοκληρώσατε. Είστε
στα οκτώ λεπτά, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει αυτά τα
τρία µείζονα ζητήµατα που αφορούν τη µοίρα του τόπου να αποσαφηνιστούν και έχετε υποχρέωση, τώρα που τα ψέµατα τελείωσαν, τώρα που η αλήθεια είναι πικρή, τώρα που φέρετε µια
τεράστια ευθύνη ιστορική, να δώσετε καθαρές απαντήσεις, γιατί
η χώρα δεν πορεύεται µε ψέµατα και ερασιτεχνισµούς, δεν πορεύεται µε τέτοια Κυβέρνηση, τέτοια Πλειοψηφία, τέτοιες συγκρούσεις, τέτοια εικόνα κωµικοτραγική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κρεµαστινέ, θέλετε να κάνετε χρήση του δικαιώµατός σας να µιλήσετε ή καλυφθήκατε από τον κ. Βενιζέλο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Καλύφθηκα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πολλά θα θυµάται,
κύριε Βενιζέλο, ο ελληνικός λαός και η Ιστορία. Κι εσάς δεν θα
σας ξεχάσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είµαι βέβαιος και το ελπίζω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το λόγο έχουν ζητήσει
επίσης για παρεµπίπτον ζήτηµα, µε θέµα «διαδικασία fast truck
για συζήτηση και τροπολογίες», οι Βουλευτές και Προέδροι των
Επιτροπών Παραγωγής και Εµπορίου κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου
και Οικονοµικών Υποθέσεων κ. Σαµοΐλης Στέφανος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με ποια διαδικασία γίνεται αυτό; Υπάρχει τέτοια διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στον προηγούµενο
παρεµβάντα δεν εξανέστητε!
Τοn λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όχι, όχι. Θέµα διαδικασίας…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, έχουµε ένα κατεπείγον νοµοσχέδιο, όπως το χαρακτήρισε η Κυβέρνηση. Σήµερα το πρωί οι Επιτροπές, οι τέσσερις επιτροπές, από
κοινού αποδέχθηκαν το κατεπείγον, αλλά χωρίς ακρόαση σηµαντικών επαγγελµατικών οµάδων συνταξιούχων που τους αφορούσε. Δυστυχώς, µε αυτές τις διαδικασίες…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ένα λεπτό, κυρία Αµµανατίδου.
Κύριοι, σας παρακαλώ να υπάρξει ησυχία.
Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Δριβελέγκα, κυρία Χριστοφιλοπούλου,…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Την επόµενη φορά που θα µου
κάνετε µάθηµα…
Σας παρακαλώ, αφήστε µε ήσυχη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αν θέλετε να εξέλθετε, να εξέλθετε. Θα σέβεστε κάθε µια Βουλευτή και καθένα
Βουλευτή που µιλά. Δεν θα γίνεται η συζήτηση µε οχλαγωγία.
Σας παρακαλώ να εξέλθετε και αυτούς που επιθυµούν να παραµείνουν, να τους αφήσετε να τοποθετηθούν.
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Κυρία Αµµανατίδου, µπορείτε εξαρχής να τοποθετηθείτε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Επειδή υπάρχει ο χαρακτηρισµός του κατεπείγοντος, στη Διάσκεψη των Προέδρων
υπήρξαν δύο προτάσεις. Η µία πρόταση ήταν να συζητήσουµε
στις 2.00 τη νύχτα µέχρι τις 5.00 το πρωί, δηλαδή ένα τρίωρο. Η
άλλη πρόταση ήταν να ξεκινήσουµε στις 9.00 το πρωί, βάσει του
άρθρου 109.
Γι αυτές τις διαδικασίες –και απευθύνοµαι προς το Προεδρείοµίλησε και ο κ. Μητσοτάκης. Μίλησε για δηµοκρατία και για δύο
µέρες. Αν ήθελαν δύο µέρες, θα µπορούσαν στη Διάσκεψη των
Προέδρων να είχαν ψηφίσει να είχαµε ξεκινήσει αύριο το πρωί,
µε το άρθρο 109, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει, παρ’ όλες τις
ασφυκτικές πιέσεις που θέτει η Κυβέρνηση για το κατεπείγον.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης, στη Διάσκεψη ήταν ο Υπουργός
κ. Σταθάκης. Επειδή εκεί ξεκαθαρίστηκε το θέµα που έλεγε ότι
δεν είναι προαπαιτούµενο για να πάει στο Eurogroup η συγκεκριµένη συµφωνία ή το τρίτο πιο σκληρό µνηµόνιο, θα µπορούσε
να είχε γίνει µε µια άνεση, βάσει του άρθρου 109, αυτή η συζήτηση και να µιλήσουν Βουλευτές που δεν πρόλαβαν να µιλήσουν
σήµερα στις επιτροπές. Είχαν εγγραφεί ογδόντα τρεις συνάδελφοι. Δυστυχώς, µίλησαν οι µισοί. Προέκυψαν πολλά διαδικαστικά
θέµατα. Εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτηµα τού πώς νοµοθετεί η Βουλή.
Ένα δεύτερο θέµα που έχει τεθεί είναι οι τροπολογίες. Το πρωί
στις επιτροπές, αλλά και στη Διάσκεψη των Προέδρων άκουσα
τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον κ. Μητρόπουλο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ, να ησυχάσετε. Παρακαλώ τους νέους συναδέλφους ειδικά, να µην µιµούνται κάποιους παλιούς που αντιµετωπίζουν την Αίθουσα της
Ολοµέλειας ως κέντρο διερχοµένων. Η διαδικασία νοµοθέτησης
είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν είναι βόλτα. Αυτά που καλείται η
Βουλή να ψηφίσει είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να σέβεστε αυτούς
που µιλούν. Δεν µπορεί κανείς να µιλά υπό τέτοια οχλαγωγία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι πράγµατα είναι αυτά τώρα; Προσβάλετε τους παλιούς Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Αµµανατίδου,
συνεχίστε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Επειδή και στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά και στην κοινή επιτροπή το πρωί
ακούσαµε και τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κ. Μητρόπουλο ως εργατολόγο, ειδικό σε αυτά, αλλά και τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Ασφάλισης, τον κ. Δηµήτρη Στρατούλη να
µιλούν για τα ζητήµατα που φέρνουν και την αντισυνταγµατικότητα της συγκεκριµένης τροπολογίας, που έχει το ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό, θεωρώ ότι δεν µπορούµε να συζητούµε ειδικά
τη συγκεκριµένη τροπολογία, για την οποία και για ζητήµατα τέτοιου είδους έχει αποφανθεί και ο Πρόεδρος της Επιστηµονικής
Επιτροπής της Βουλής, ο οποίος συνέβαλε σήµερα.
Δεν µπορούµε, ειδικά στις 3 η ώρα το πρωί, να συζητούµε θέµατα συνταξιοδοτικά, όταν µπαίνουν µέσα σε µία συµφωνία, η
οποία δεν είναι µόνο για τα τρία πρώτα χρόνια, αλλά δεσµεύει
τη χώρα µέχρι το 2070.
Αν αυτό το πράγµα εµείς µπορούµε να το υποστηρίξουµε,
θέλω να µου το πείτε και να µου το πει και η Κυβέρνηση, γιατί είµαστε ένα κόµµα το οποίο είχε προγραµµατικές θέσεις, που παραβιάστηκαν σε απίστευτο βαθµό και ερχόµαστε στις 3 η ώρα
το πρωί να µιλούµε για την ταφόπλακα του τρίτου, πιο σκληρού
µνηµονίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Παρεµπίπτον είναι αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι παρεµπίπτοντα αυτά τα θέµατα;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Αυτά είναι τα παρεµπίπτοντα.
Θεωρώ ότι δεν µπορούµε να πάµε µόνο µε τρεις ώρες συζήτησης. Πρόκειται για το µέλλον της χώρας και των παιδιών µας
και θα πρέπει να πάµε βάσει του άρθρου 109, αλλιώς ο καθένας
µας έχει µια τεράστια ευθύνη. Εδώ δεν είµαστε για τον εαυτό
µας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό δεν είναι παρεµπίπτον. Έχει
συζητηθεί το κατεπείγον.
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Εδώ είµαστε για τον
ελληνικό λαό, όχι µόνο γι’ αυτούς που µας ψήφισαν, αλλά και γι’
αυτούς που δεν µας ψήφισαν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κ.
Αµµανατίδου.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σε
έπιασε ο πόνος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαµάνη,
επειδή έχετε και την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Βουλής, παρακαλώ αυτοσυγκρατηθείτε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και
σκοπεύω να την κρατήσω. Δεν θα σας την παραδώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η έκφραση «σε έπιασε
ο πόνος» είναι αντικοινοβουλευτική, δεν επιτρέπεται να την εκστοµίζετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το άλλο που είπες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συγκρατηθείτε και να σεβαστείτε το ρόλο
και την αποστολή σας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ποιο είναι το παρεµπίπτον; Δεν ντρέπεστε! Φταίνε αυτοί που…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Σαµοΐλης έχει τον
λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Δεν θέλω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε καλυφθεί από
την κ. Αµµανατίδου.
Έχουν επίσης ζητήσει τον λόγο για παρεµπίπτον θέµα για την
τροπολογία για το ασφαλιστικό, ο κ. Στρατούλης και ο κ. Σταθάς.
Ο κ. Στρατούλης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ
πολύ.
Θέλω να επικαλεστώ έξι λόγους για την τροπολογία για το
συνταξιοδοτικό των δηµοσίων υπαλλήλων, έξι λόγους που καταλήγουν σε πρόταση να αποσυρθεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, έχει φασαρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριοι, παρακαλώ!
Κύριε Πλακιωτάκη και κύριε Κακλαµάνη, ορθώς επιλέγετε και
εξέρχεστε. Και όποιος άλλος θέλει να µιλήσει και να κάνει κουβέντα αυτή την κρίσιµη ώρα, να εξέλθει. Θα σεβαστείτε και θα
σεβαστούµε όλοι τους οµιλητές και τις οµιλήτριες.
Κύριε Στρατούλη, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ο πρώτος λόγος που θεωρώ ότι
δεν µπορεί να εισαχθεί η τροπολογία αυτή για το συνταξιοδοτικό
των δηµοσίων υπαλλήλων είναι η ρητή αναφορά η οποία γίνεται,
κυρία Πρόεδρε, στο άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος,
σύµφωνα µε το οποίο συνταξιοδοτικές διατάξεις, ειδικά συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν παροχή συντάξεων, δεν µπορούν να εισαχθούν ούτε ως τροπολογίες ούτε σε επιµέρους
άρθρα σε νοµοσχέδια που αφορούν διαφορετικά θέµατα. Πρέπει
να περιέχονται σε ειδικό συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο, όπως αναφέρει το συγκεκριµένο άρθρο του Συντάγµατος, και µάλιστα επί
ποινή ακυρότητας, κυρία Πρόεδρε. Αυτό σηµαίνει ότι σε όποιο
ανώτατο δικαστήριο, που έχει αυτή την αρµοδιότητα, προσφύγει
ο οποιοσδήποτε αύριο, θα µπορεί να το ακυρώσει. Αυτό είναι το
πρώτο.
Όµως, είναι και ζήτηµα δηµοκρατίας το να µην παραβιάζεται
το Σύνταγµα σε µία τέτοια σηµαντική συνεδρίαση και µε µία τέτοια σηµαντική τροπολογία, µε την οποία µειώνονται συντάξεις
και αυξάνονται όρια ηλικίας.
Δεύτερον, ως εκ τούτου, κυρία Πρόεδρε, επειδή παραβιάζεται
συγκεκριµένο άρθρο του Συντάγµατος, έχουµε µία ασυµβατότητα της συγκεκριµένης τροπολογίας για το συνταξιοδοτικό των
δηµοσίων υπαλλήλων µε υπερκείµενης ισχύος διατάξεις, δηλαδή
µε διατάξεις του Συντάγµατος. Και πέρα από τη νοµολογία τη
δική µας, πέρα από το δίκαιο και τον νοµικό πολιτισµό της χώρας
µας, γνωρίζετε, κυρία Πρόεδρε, ότι υπάρχει και το άρθρο 1 του
Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, που κάτι τέτοιο ρητά το απαγορεύει.
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Τρίτον, γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Πρόεδρε, και ως εκ της
ιδιότητάς σας σαν έγκριτη νοµικός, ότι παραβιάζεται µία αρχή
µε την αναδροµικότητα, την οποία έχει αυτή η τροπολογία -γνήσια µάλιστα αναδροµικότητα, όπως την ξεχωρίζει η νοµική επιστήµη- για µειώσεις συντάξεων, δηλαδή για τρόπο υπολογισµού,
µε βάση το ν. 3865/2010, σε όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1-1-2015. Πρόκειται για ρητή αναδροµικότητα,
κυρία Πρόεδρε.
Αυτό, λοιπόν, παραβιάζει µια γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, δηλαδή την αρχή της προστατευόµενης δικαιολογηµένης
εµπιστοσύνης –η οποία είναι και αρχή του συνταγµατικού µας δικαίου και συνταγµατική αρχή- διότι παραβιάζεται η αρχή του
κράτους δικαίου. Αυτή η αρχή απορρέει, κυρία Πρόεδρε, από το
άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγµατος περί σεβασµού και
προστασίας της αξίας του ανθρώπου και από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Τέταρτον, γνωρίζετε πάλι ως εκ της ιδιότητάς σας, κυρία Πρόεδρε, ότι παραβιάζεται µ’ αυτόν τον τρόπο και η αρχή της χρηστής διοίκησης, που είναι θεµελιώδης αρχή του διοικητικού
δικαίου, όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς.
Πέµπτον και προτελευταίο, επίσης εκ της ιδιότητάς σας, κυρία
Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι υπάρχει η σύσταση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου µε αριθµό 92/ 441/ΕΟΚ –δηλαδή του 1992- και η
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26-11-2013, σύµφωνα µε την οποία ο καθορισµός του
κατώτατου ορίου των συντάξεων –και αυτή η τροπολογία για το
συνταξιοδοτικό καθορίζει τέτοιο όριο συντάξεων, διότι µειώνει
την κατώτατη σύνταξη για όσους φύγουν πριν από τα εξήντα
επτά, οι οποίοι θα παίρνουν µόνο το ανταποδοτικό µέρος της
σύνταξης και όχι το προνοιακό- θα πρέπει να βασίζεται σε µελέτη
που προσδιορίζει το αναγκαίο µηνιαίο εισόδηµα, που εξασφαλίζει µια αξιοπρεπή διαβίωση στον συνταξιούχο. Τέτοια µελέτη, απ’
ό,τι γνωρίζουµε όλοι µας, δεν έχουµε πάρει στα χέρια µας.
Έκτο και τελευταίο, δεν είναι άνευ σοβαρότητας, όχι µόνο νοµικής, αλλά πολιτικής και ηθικής το ότι υπάρχει γνωµοδότηση,
γνώµη, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα, το άρθρο 73 παράγραφος
2 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενός εκ των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, το οποίο επικαλείται πολλά από αυτά τα
οποία ανέφερα πριν, κυρία Πρόεδρε, όπως ότι παραβιάζεται η
αρχή της προστατευτικής εµπιστευτικότητας, η αρχή της χρηστής διοίκησης κ.λπ..
Και δεν συµφωνώ µε την αντίληψη η οποία ακούστηκε, ότι
γνώµη είναι και άρα δεν είναι υποχρεωτική. Διότι έτσι είχε πει ο
κ. Βενιζέλος και στο δεύτερο και στο τρίτο µνηµόνιο και στους
εφαρµοστικούς νόµους για διατάξεις συνταξιοδοτικές και ήρθαν
τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, και το Συµβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως είπε πριν στην επιτροπή
ο Αλέξης Μητρόπουλος –και έτσι είναι!- και ακύρωσαν αυτές τις
συνταξιοδοτικές διατάξεις µε βάση τα επιχειρήµατα, τα οποία
περιλαµβάνονταν στη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορούσαν ακριβώς αυτές τις διατάξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, είναι γνώµη, βεβαίως, του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αλλά θεωρώ πολιτική και ηθική υποχρέωση της Βουλής να παίρνει υπόψη αυτές τις γνώµες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Βέβαια, κυρία Πρόεδρε, απορώ µε τον κ. Βενιζέλο, διότι όταν
τα επικαλούµασταν τότε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
θεωρούσε ότι πρόκειται για µια απλή γνώµη. Τώρα το θυµήθηκε
και κάνει τις ενστάσεις του.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρία Πρόεδρε, ζητώ από την
Κυβέρνηση και τον αρµόδιο Υπουργό κ. Μάρδα να αποσύρει
αυτήν την τροπολογία για το συνταξιοδοτικό. Βεβαίως, θα µπορούσα να επικαλεστώ –και θα το κάνω αργότερα, κυρία Πρόεδρε- και για το ίδιο το νοµοσχέδιο, δηλαδή τη δανειακή σύµβαση και το µνηµόνιο, λόγους αντισυνταγµατικότητας, τους οποίους είχε επικαλεστεί η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ για
το δεύτερο και τρίτο µνηµόνιο και για τη δεύτερη και τρίτη µνηµονιακή σύµβαση, που αφορούσαν λόγους παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας λόγω αυστηρότατης επιτροπείας των θεσµών, η
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οποία επιβάλλεται, αλλά και λόγους εκχώρησης του εθνικού
πλούτου από το γνωστό ταµείο που δηµιουργείται. Όµως, επιφυλάσσοµαι, κυρία Πρόεδρε, να το ζητήσω αργότερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Στρατούλη και ιδιαιτέρως, κύριε συνάδελφε, για τις αναφορές
σας στις υπερνοµοθετικής και συνταγµατικής ισχύος διατάξεις
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που σύµφωνα και µε
ειδικές διατάξεις αποτελούν θεµελιώδεις αρχές του πολιτεύµατος.
Θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ή να γνωστοποιήσω σε όσους
δεν το γνωρίζουν, ότι πάρα πολύ πρόσφατα η Εθνική Επιτροπή
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το συµβουλευτικό ανεξάρτητο όργανο της πολιτείας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου του µη περαιτέρω,
λέγοντας ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τα µέτρα λιτότητας που έχουν εφαρµοστεί επί µνηµονίων.
Και ζήτησε τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, για την οποία δήλωσα και ως Πρόεδρος της Βουλής ότι θα αναλάβω σχετική
πρωτοβουλία. Ελπίζω να υπάρξει σύµπραξη και ενεργοποίηση
και άλλων συναρµοδίων φορέων. Πάντως, η Βουλή θα κάνει το
καθήκον της, εφόσον βέβαια δεν εµποδιστεί από άλλους παράγοντες.
Ο κ. Σταθάς θέλει τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχετε καλυφθεί,
κύριε Σταθά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και τελειώσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως -δεν έχουµε άλλο αίτηµα από όσο βλέπω- η διαδικασία που θα ακολουθήσουµε είναι η εξής:
Κατά πρώτον, υπενθυµίζω ότι η πρόταση της Διάσκεψης των
Προέδρων είναι να µη συζητηθούν, να µη γίνουν αποδεκτές οι
εκπρόθεσµες και αντισυνταγµατικές τροπολογίες, σύµφωνα µε
την κατά πλειοψηφία απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,
όπως την περιέγραψα, και εισήγηση προς την Ολοµέλεια.
Επ’ αυτού του ζητήµατος, λοιπόν, η Ολοµέλεια κυρίαρχα θα
αποφασίσει. Για τον σκοπό αυτό θα διενεργηθεί ψηφοφορία διά
της ανατάσεως της χειρός.
Εκείνοι και εκείνες οι οποίοι κι οι οποίες αποδέχονται την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων για µη συζήτηση και απόκρουση των δύο τροπολογιών ως αντισυνταγµατικές –συγκεκριµένα, πρόκειται για την τροπολογία 232/26 µε τίτλο αιτιολογικής έκθεσης: «Επί της τροπολογίας στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης» και για την τροπολογία 233/27- παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι τους.
(Οι αποδεχόµενοι την πρόταση ανατείνουν την χείρα)
Παρακαλώ µην κατεβάσετε τα χέρια σας, γιατί γίνεται καταµέτρηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι καταµέτρηση;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ όλοι στις θέσεις σας, για να γίνει η
καταµέτρηση. Εξακολουθούν, όπως βλέπω, να εισέρχονται συνάδελφοι.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούν οι υπηρεσίες να κάνουν την
καταµέτρηση.
Κύριε Σαντορινιέ, καθίστε παρακαλώ.
Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι συναινούν στο να συζητηθούν,
να εισαχθούν στη συζήτηση οι τροπολογίες, να σηκώσουν το
χέρι τους.
(Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση ανατείνουν την χείρα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θέλετε να µετρήσετε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Σηκώνω και τα δύο χέρια!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκείνος ο οποίος είπε
ότι σηκώνει δύο χέρια, ας απαντήσει σε αυτούς που θίγει η ρύθµιση ότι µε τα δύο χέρια την ψήφισε!
Εποµένως, είναι προφανές ότι η πλειοψηφία της Ολοµέλειας
αποφάσισε να εισαχθούν οι τροπολογίες και αποφάσισε την
απόρριψη της εισήγησης της Διάσκεψης των Προέδρων για µη
συζήτηση των τροπολογιών ως αντισυνταγµατικών.
Έχουµε, λοιπόν, ως δεδοµένο ότι αυτά τα οποία θα συζητηθούν στη διαδικασία, που αµέσως θα αποφασισθεί, είναι και το
σχέδιο νόµου που κατατέθηκε τα ξηµερώµατα εχθές και οι δύο
τροπολογίες που κατετέθησαν σήµερα.
Επί του ζητήµατος της εφαρµογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος, όπως εισηγείται η Κυβέρνηση, οι δεχόµενοι να συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δια της ανατάσεως
της χειρός, να δηλώσουν τη βούλησή τους.
(Οι αποδεχόµενοι τη διαδικασία του κατεπείγοντος ανατείνουν
τη χείρα)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν αποφασίζει η Ολοµέλεια για το κατεπείγον. Για όνοµα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Οι απορρίπτοντες τη
διαδικασία του κατεπείγοντος να σηκώσουν το χέρι τους.
(Οι απορρίπτοντες τη διαδικασία του κατεπείγοντος ανατείνουν την χείρα)
Είναι προφανές ότι η πλειοψηφία της Ολοµέλειας αποφάσισε
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου και των δύο τροπολογιών, των
εκπροθέσµως κατατεθεισών, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Εποµένως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα αποφασίσουµε για τη
διαδικασία, µε την οποία θα συζητήσουµε και για τη διάρκειά της.
Δώστε µου, σας παρακαλώ, την πρόβλεψη.
Σας ενηµερώνω για την ισχύουσα για κατεπείγοντα νοµοσχέδια και προτάσεις νόµων κατ’ άρθρο 109, όπως ζήτησε η Κυβέρνηση, συζήτηση των νοµοσχεδίων.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Διαβάστε µας το άρθρο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): «Τα νοµοσχέδια και οι
προτάσεις νόµων που χαρακτηρίζονται από την Κυβέρνηση ως
κατεπείγοντα, κατά το άρθρο 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, παραπέµπονται αµέσως µετά την κατάθεσή τους στην αρµόδια Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Βουλής…κ.λπ. Αν η Επιτροπή
αποδεχθεί τον χαρακτηρισµό, προβαίνει στην επεξεργασία του
νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση. Αµέσως µετά την υποβολή συντάσσεται η έκθεση…» Αυτά είναι όλα αυτά που κάναµε.
«Η συζήτηση και ψήφιση των κατεπειγόντων νοµοσχεδίων και
κατεπειγουσών προτάσεων νόµων ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση, που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα ώρες.
Στην αρχή της συνεδρίασης η Βουλή µπορεί, µετά από πρόταση του Προέδρου της ή της Προέδρου της, να καθορίσει το
χρόνο που θα διατεθεί για την κατ’ αρχήν και την κατ’ άρθρον
συζήτηση.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ληφθεί απόφαση της Βουλής,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο…»
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Θεοχάρη, σας παρακαλώ!
«Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ληφθεί απόφαση της Βουλής,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, διατίθενται τέσσερις
ώρες για την κατ’ αρχήν συζήτηση και έξι ώρες για την κατ’ άρθρον συζήτηση.
Στην κατ’ αρχήν και στην κατ’ άρθρον συζήτηση µετέχουν,
εκτός από τους εισηγητές, ο Πρωθυπουργός και ο αρµόδιος
Υπουργός, οι Πρόεδροι των κοινοβουλευτικών οµάδων και από
ένας εκπρόσωπός τους κ.λπ.. Η οµιλία ορίζεται στο µισό του χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103. Μετά την εξάντληση του καταλόγου των οµιλητών και σε κάθε περίπτωση µετά
τη συµπλήρωση του δεκάωρου κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση, σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται και διεξάγεται η ψηφοφορία κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ποιο άρθρο είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εν προκειµένω, κύριε
Σταµάτη επειδή εσείς είχατε µπερδευτεί µια φορά µε µια πρό-
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ταση µοµφής και µε τα άρθρα δεν τα πάτε καλά, είναι το άρθρο
109 του Κανονισµού της Βουλής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εποµένως, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτήν, ανώτατο όριο συζήτησης είναι το δεκάωρο. Επίσης, σύµφωνα µε τη διάταξη
αυτήν, ορίζεται πολύ συγκεκριµένος, µισός χρόνος από τα προβλεπόµενα για όλους όσοι µιλήσουν.
Η πρότασή µου, ως Προέδρου, µε δεδοµένη τη σοβαρότητα
του νοµοσχεδίου, µε δεδοµένο το γεγονός ότι εισάγονται δύο
τροπολογίες επίσης σοβαρότατες, για τις οποίες ετέθη και ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας και φαντάζοµαι ότι θα τεθεί και στη
συζήτηση, µε δεδοµένο ότι πρόκειται στην πραγµατικότητα για
ένα νοµοσχέδιο που θα επηρεάσει τις ζώσες και τις επόµενες γενιές και τις νέες γενιές για πάρα πολλά χρόνια, είναι η Βουλή να
πράξει το καθήκον της, το ελάχιστο µε βάση όλα όσα µέχρι στιγµής έχουν αποφασιστεί και να εξαντλήσει την δεκάωρη συζήτηση. Είναι το ελάχιστο που οφείλουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν προβλέπεται αυτό! Να εφαρµοστεί
ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να κάνουµε ενιαία συζήτηση, όχι δηλαδή διαχωρισµό επί της αρχής και επί των άρθρων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ να ακούσετε την πρόταση, γιατί διαφορετικά καθυστερείτε και εµποδίζετε τη διεξαγωγή της συζήτησης.
Να κάνουµε, λοιπόν, ενιαία συζήτηση επί της αρχής, επί των
άρθρων και επί των τροπολογιών. Όπως έχει επιτραπεί και προβλεφθεί σε προηγούµενες διαδικασίες, να επιτραπεί και στη διαδικασία αυτήν η εγγραφή και οµιλητών Βουλευτών. Είναι το
ελάχιστο, µε δεδοµένο ότι πάνω από σαράντα συνάδελφοι που
ενεγράφησαν στις επιτροπές δεν κατέστη δυνατόν να µιλήσουν.
Εάν εφαρµόσουµε αυτήν τη διαδικασία, µε δεδοµένο ότι η ώρα
είναι 3.25’ και µε δεδοµένο ότι µπορούµε να ξεκινήσουµε στις
3.30’, µε δεδοµένη ακόµη και τη χρονική προθεσµία που έθεσε ο
κύριος Υπουργός για τις 16.00’το απόγευµα, υπάρχει άπλετος
χρόνος, ώστε να µην ευτελιστεί η διαδικασία και να δοθεί…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω κάτι. Κάποια στιγµή, όταν
θα εφαρµόζονται αυτά, αν ψηφιστούν, θα δείχνουµε εικόνες και
θα βλέπουµε εικόνες για το πώς τα αντιµετωπίζαµε. Σας παρακαλώ να µην τα αντιµετωπίζουµε όλα ως γελοία ή ως αστεία.
Είναι πάρα πολύ σοβαρά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα πάρει διαστηµόπλοιο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχουµε, λοιπόν, άπλετο χρόνο για να αξιοποιηθεί το κοινοβουλευτικό όριο του δεκαώρου.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατεβάστε το χέρι
σας, κύριε Θεοχάρη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Παρακαλώ, ιδίως εκείνους οι οποίοι επικαλούνται την ανάγκη
σύντµησης να µην κατατρώνε το χρόνο. Υπάρχουν συνάδελφοι
που µίλησαν περίπου δέκα έως δεκαπέντε φορές, ζητώντας να
µη µιλήσουν άλλοι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σταµατήστε! Μας κουράσατε! Πάµε στη συζήτηση. Δεν µπορούµε άλλο!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αίσχος!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η εισήγησή µου, λοιπόν, είναι, οι χρόνοι οµιλίας να διαµορφωθούν ως εξής: Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να έχουν χρόνο οµιλίας οκτώ
λεπτά. Η διάταξη προβλέπει έναν Υπουργό. Προτείνω να δεχθούµε να µιλήσουν, εφόσον επιθυµούν -και καλό είναι να επιθυµούν- όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί για εννέα λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Α, ναι, ναι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η διάταξη προβλέπει
ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
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του ΣΥΡΙΖΑ να µιλήσει για δέκα λεπτά. Προτείνω είκοσι.
Το ίδιο προτείνω και για τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. H διάταξη προβλέπει δέκα λεπτά. Προτείνω είκοσι.
Για τους Προέδρους των λοιπών Kοινοβουλευτικών Oµάδων
προβλέπει η διάταξη οκτώ λεπτά. Προτείνω δεκαπέντε.
Για τους Kοινοβουλευτικούς Eκπροσώπους έξι λεπτά και για
τους οµιλητές Βουλευτές τέσσερα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν υπάρχουν οµιλητές Βουλευτές!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατά τα λοιπά και
συµπληρωµατικά εφαρµόζονται και όλες οι λοιπές διατάξεις του
Κανονισµού.
Επί της προτάσεως αυτής θα διενεργήσουµε ψηφοφορία…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι! Υπάρχει και άλλη
πρόταση. Δεν είναι µόνο η δική σας!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, υπάρχει κι άλλη πρόταση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Υπάρχει κι άλλη πρόταση!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο. Εγώ έκανα την πρόταση να ξεκινήσουµε στις 3.30’.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάνατε
πρόταση και θέλω τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με συγχωρείτε. Ζήτησε τον λόγο ο κ. Θεοχάρης, στον οποίο έλεγα ότι θα του δώσω
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, δεν τον ζήτησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κάνετε νοήµατα οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του λέτε να καθίσει κάτω,
για να µιλήσει ο κ. Φίλης;
Θα δώσω τον λόγο και στον κ. Φίλη. Δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Ελάτε, κύριε Θεοχάρη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν θέλει τον λόγο.
Παραχώρηση στον κ. Φίλη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κατέβα από την Έδρα να ησυχάσουµε και να προχωρήσουµε! Έλεος!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τον παραχωρώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν θέλετε τον λόγο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παραχώρησε τον λόγο
στον κ. Φίλη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θέλω τον λόγο, αλλά παραχωρώ τη σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο θέλει ο κ.
Φίλης, λοιπόν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε -λίγο ησυχία, κύριοι συνάδελφοι- για να προχωρήσουµε, γιατί έχει σκαλώσει λίγο η διαδικασία και πρέπει…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τι έχει «σκαλώσει»; Εδώ το
έχουµε παραξηλώσει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: …για τους λόγους που έχω αναφερθεί –
τους πολιτικούς λόγους- που αφορούν τον λαό µας, τη χώρα
µας, να έχουµε αποτέλεσµα της διαδικασίας σήµερα.
Εγώ προτείνω –είναι µια παραλλαγή της πρότασης που έκανε
η κυρία Πρόεδρος- η συζήτηση να ολοκληρωθεί σήµερα στις
7.00’ το πρωί. Τώρα είναι 3.30’ η ώρα. Να µιλήσουν οι εκπρόσωποι των κοµµάτων, οι εισηγητές των κοµµάτων, να µιλήσει ο αρµόδιος Υπουργός και να µιλήσει ο κύριος Πρωθυπουργός και οι
κύριοι Αρχηγοί των Kοινοβουλευτικών Oµάδων. Είναι µια πλήρης
πολιτική διαδικασία. Θα εστιάσει στα κύρια ζητήµατα και θα αναπτυχθούν επιµέρους θέµατα από τους ειδικούς αγορητές και εισηγητές.
Επαναλαµβάνω ότι το όριο της αυριανής διαδικασίας δεν είναι
να έχουµε τελειώσει 16.00’ εµείς εδώ. Πρέπει να είναι στις 16.00’
εκεί ο κ. Τσακαλώτος. Κι επίσης –έχει µια σηµασία αυτό- δεν
αφορά µόνο το Eurogroup, αφορά και τα άλλα κοινοβούλια,
όπως το φινλανδικό, που από αύριο αρχίζει τη συνεδρίαση και
όπου έχει τεθεί ως θέµα δικής τους συνταγµατικής τάξης να µην
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ψηφίζουν συµφωνίες, αν δεν έχουν περάσει από το κοινοβούλιο
της χώρας που ενδιαφέρεται για τη συµφωνία αυτή. Αυτά θέλω
να πω και παρακαλώ να προχωρήσει η διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ψηφοφορία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να τεθεί σε ψηφοφορία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει άλλος που θα
ήθελε τον λόγο επί του ζητήµατος αυτού;
Κύριε Φίλη, η πρόταση κατ’ αρχάς είναι για έναρξη της συζήτησης στις 3.30’ και για εξάντληση του δεκαώρου. Εσείς λέτε να
µην εξαντλήσουµε το δεκάωρο και αν κατάλαβα καλά, λέτε και
να µην µιλήσουν Βουλευτές, αλλά και κανένα άλλο µέλος της Κυβέρνησης, πάρα µόνο ένας Υπουργός, ενώ υπάρχουν τροπολογίες τις οποίες εισηγούνται άλλοι Υπουργοί. Αυτό λέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μάλιστα, αυτό είπε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλιστα. Αυτό συνιστά πλήρη παραβίαση του Κανονισµού!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καλά, θα το ψηφίσει η Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κοιτάξτε, θα τεθεί σε
ψηφοφορία η πρόταση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να µιλήσουν δύο Υπουργοί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δύο Υπουργοί, λέει ο κ. Φίλης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και ο Υπουργός των τροπολογιών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν τιµά το Κοινοβούλιο αυτό που συµβαίνει!
Κατ’ αρχάς, αυτό που προβλέπει ο Κανονισµός είναι ό,τι προτείνει η Πρόεδρος. Αν καταψηφιστεί η πρόταση να εξαντλήσουµε
το δεκάωρο, θα εξετάσουµε τί ώρα θα σταµατήσουµε, αλλά η
πρόταση «στερώ από τους Βουλευτές τον λόγο, λέω ένας
Υπουργός να µιλήσει, µου κάνει νόηµα η Κυβέρνηση να γίνουν
δύο και µετά λέω δύο» ε, κοιτάξτε κάποια στιγµή κάποια πράγµατα πρέπει να έχουν ένα όριο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν προβλέπει αυτό ο Κανονισµός,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λοιπόν, η πρόταση
είναι για εξάντληση του δεκαώρου και παρακαλώ…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για τις τροπολογίες είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Θεοχάρης έχει
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, µε ακούτε; Για τις τροπολογίες
είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βούτση, εγώ
είπα να µιλήσουν όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί. Μην µου δικαιολογείτε γιατί. Είπα να µιλήσετε όλοι οι συναρµόδιοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για τις τροπολογίες µόνο θα µιλήσουν οι επιπλέον.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μισό λεπτό. Γιατί δεν µπορεί να αφήνουµε να λέει ό,τι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βούτση, η πρότασή µου, την οποία ο κ. Φίλης αντικρούει και λέει να µη γίνει
δεκτή, είναι να µιλήσετε.
Ο κ. Θεοχάρης έχει τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχετε ήδη
δεχθεί ότι συζητάµε µε βάση το άρθρο 109, όπως µας διαβάσατε
προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ψηφίστηκε αυτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι. Δεν πρέπει, όµως, να
αφήνουµε έξω τις υπόλοιπες παραγράφους και όχι µόνο αυτές
που µας διαβάσατε.
Διαβάζω, λοιπόν, την παράγραφο 7, του άρθρου 109: «Στην
κατ’ αρχήν και στην κατ’ άρθρο συζήτηση µετέχουν, εκτός από
τους εισηγητές, ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους».
Κατά µέγιστον, λοιπόν, η πρόταση η δική σας θα πρέπει να
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είναι αυτή. Αλλιώς, η πρόταση που κάνατε για πλήρη συζήτηση
και µε Βουλευτές είναι εκτός του άρθρου 109.
Η Κυβέρνηση -έστω δια του κ. Φίλη ή αν θέλετε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ- κάνει µία πρόταση έτι πιο συντετµηµένη σε σχέση µε το ποιοι θα οµιλήσουν.
Εµείς θα ψηφίσουµε κατά τη διαδικασία αυτή. Πρέπει, όµως,
εάν θέλετε, να τεθεί σε ψηφοφορία, όχι η πρόταση που κάνατε,
αλλά η πρόταση της παραγράφου 7 του άρθρου 109 και η πρόταση του κ. Φίλη, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για
ακόµη πιο συντετµηµένη διαδικασία. Αυτά πρέπει να τεθούν στο
Σώµα, για να αποφασίσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, επειδή ακριβώς αυτή είναι η διατύπωση του Κανονισµού της Βουλής,
ενηµερώθηκα από τις υπηρεσίες –γιατί έχουµε και µια εµπειρία
εµείς που δεν ήµασταν Γενικοί Γραµµατείς Δηµοσίων Εσόδων,
αλλά ήµασταν Βουλευτές την προηγούµενη περίοδο- ότι ποτέ
δεν έχει εφαρµοστεί αυστηρά αυτή η διάταξη.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
Αντίθετα, ακόµη και στην προηγούµενη περίοδο, ακόµη και µε
τα συντετµηµένα κατεπείγοντα δινόταν η δυνατότητα να µιλήσουν Βουλευτές.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τι λες τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν σας ενηµέρωσαν καλά. Δεν
προσέχατε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ως Πρόεδρος της
Βουλής, δεν θα µπορούσα να κάνω εισήγηση η οποία αποκλείει
παντελώς τους Βουλευτές και δεν θα κάνω εισήγηση η οποία
αποκλείει παντελώς τους Βουλευτές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αφού ο Κανονισµός το αποκλείει.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Βάλε σε ψηφοφορία την πρόταση Φίλη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η εισήγησή µου είναι
να µιλήσουν και οι Βουλευτές στο όριο του δεκαώρου, το οποίο
µας καλύπτει απολύτως. Αν αποκρουστεί αυτή η εισήγηση, θα
πάµε στη λύση του να εξετάσουµε το χρονικό όριο και τις άλλες
παραµέτρους που ετέθησαν.
Εποµένως, η εισήγηση για εξάντληση του δεκαώρου, οµιλία
των συναρµοδίων Υπουργών και οµιλία των Βουλευτών που θα
µπορέσουν να εγγραφτούν, τίθενται σε ψηφοφορία και οι δεχόµενοι την πρόταση µπορούν να το δηλώσουν µε ανάταση της χειρός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γίνεται ψηφοφορία, κύριοι!
Όσοι δέχονται την πρόταση να εξαντληθεί το δεκάωρο και να
µιλήσουν και Βουλευτές να σηκώσουν το χέρι.
(Οι αποδεχόµενοι την πρόταση ανατείνουν την χείρα)
Όσοι απορρίπτουν την πρόταση να σηκώσουν το χέρι.
(Οι απορρίπτοντες την πρόταση ανατείνουν την χείρα)
Εποµένως, η Ολοµέλεια, κατά πλειοψηφία προφανή, αποφάσισε να µην οµιλήσουν ως απλοί οµιλητές, Βουλευτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτη φορά γίνεται αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πρώτη φορά, πράγµατι, κύριε Λαφαζάνη.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτη φορά δεν θα µιλήσει ούτε
ένας Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Πράγµατι είναι η
πρώτη φορά. Ωστόσο εφόσον δεν….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι η πρώτη φορά!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρώτη φορά αριστερά!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν έφερες τα ρούβλια!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Να µείνεις εσύ µε τη δραχµή να
κάνεις λαϊκή δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι πράγµατι η πρώτη φορά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Μα, δεν λέει αυτό το
άρθρο 109!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άσε ρε το άρθρο 109!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Προχώρα!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρ’ όλα αυτά, εφόσον τεθούν ζητήµατα συνταγµατικότητας ή παρεµπίπτουσας διαδικασίας, εννοείται ότι αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση µε το χρονικό όριο
της συζήτησης –ήδη είναι 3.30’- προτείνω στο Σώµα να περιλάβουµε τουλάχιστον µέχρι τις 10.30’, για να µπορέσουν να συζητηθούν τα θέµατα.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Του κ. Φίλη η πρόταση να µπει σε ψηφοφορία. Δεν θα κάνεις ό,τι
θες! Τελεία και παύλα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διαφορετικά, σε κάθε
περίπτωση µε την εξάντληση του καταλόγου των οµιλητών, που
ούτως ή άλλως θα είναι λιγότερο από το δεκάωρο, εάν εφαρµόσουµε αυτά τα όρια που σας πρότεινα, θα περατωθεί η συζήτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να βοηθήσω, κυρία Πρόεδρε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κοιτάξτε, τώρα καθυστερούµε για να µιλάτε δέκα φορές οι ίδιοι, που λέτε να µην µιλήσουν άλλοι.
Ορίστε, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο, για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέσατε την πρότασή σας
σε ψηφοφορία. Απεφάνθη η Ολοµέλεια.
Δεύτερον, το θέµα του Κανονισµού είναι σαφές. Δυστυχώς –
αυτή είναι η πραγµατικότητα- δεν επιτρέπει, µε το άρθρο 109
που αναφέρατε, στη συζήτηση να συµµετάσχουν Βουλευτές.
Είναι καθορισµένο ποιοι συµµετέχουν. Το ανέφερε και ο κ. Θεοχάρης νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι λάθος αυτό που
λέτε. Μην επιµένετε. Συνεχίστε. Πρώτη φορά γίνεται τέτοια διαδικασία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Λάθος. Την έχω εφαρµόσει εγώ επανειληµµένως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όλοι κάνουµε λάθη, έχετε δίκιο.
Παρακαλώ, αφού απερρίφθη η πρότασή σας και υπάρχει µόνο
µία πρόταση διατυπωµένη αυτή τη στιγµή -η πρόταση που κάναµε εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα- να προχωρήσετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η πρόταση που κάνατε εσείς κύριε Φίλη, όχι εκ µέρους όλου του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είµαστε πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν δικαιούσαι να παρεµβαίνεις σε αυτό!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν σας ακούει κανείς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κρατήσου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ είτε
το θέλετε είτε δεν το θέλετε, είναι ένα συντεταγµένο κόµµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριοι ησυχάστε, ησυχάστε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγµένο κόµµα.
Να το σεβαστείτε παρακαλώ πάρα πολύ και να βάλετε σε ψηφοφορία την πρότασή µας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ησυχάστε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Επτά το πρωί να τελειώσει η διαδικασία
και να µιλήσουν τα πρόσωπα που ανέφερα. Επαναλαµβάνω, οι
επτά εισηγητές των κοµµάτων, οι Αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός,
άλλοι επτά, και δύο από τους συναρµόδιους Υπουργούς, ένας
για την τροπολογία και ο κ. Τσακαλώτος για το θέµα του νοµοσχεδίου. Είναι απλά. Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλούµε πάρα πολύ να σεβαστούµε όλοι την επιθυµία της συντριπτικής πλειοψηφίας της Βουλής. Αυτό φαντάζοµαι ότι δεν γίνεται
πουθενά, δηλαδή, να πρέπει να επιβληθεί η άποψη ελαχίστων εκ
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των τριακοσίων. Δηλαδή, σε ποια δηµοκρατική λογική αντέχει
αυτό;
Είπε πριν ο κ. Βενιζέλος πως πράγµατι και µε το βυζαντινό
ωράριο να πάµε, σε ώρα Βρυξελλών, δεν θα είµαστε έτσι που το
πάτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριοι συνάδελφοι, η
άποψη κανενός δεν επιβάλλεται, αλλά όλοι έχουν το δικαίωµα
της έκφρασης. Αυτό το οποίο συζητούµε, και εγώ, ως Πρόεδρος
της Βουλής, οφείλω να περιφρουρήσω, είναι το δικαίωµα κάθε
Βουλευτή να µπορεί να τοποθετηθεί και να εκφραστεί ελεύθερα.
Εάν στερείται το λόγο, τότε αυτό το δικαίωµα παραβιάζεται.
Αυτό δεν είναι επιβολή της άποψης, είναι περιφρούρηση και θωράκιση της απόψεως και της µειοψηφίας. Διότι στις δηµοκρατίες
υπάρχουν πλειοψηφίες και µειοψηφίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Επί του παρόντος υπονοµεύεται η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τα υπόλοιπα δεν θα
τα απαντήσω από την Έδρα, διότι αφορούν και την ουσία πολλών
πραγµάτων. Γι’ αυτό θα µιλήσω επί της ουσίας και από τη θέση
που προβλέπεται για την ουσία και για πράγµατα που ειπώθηκαν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ουδείς και ουδεµία είναι υπεράνω της
Ολοµέλειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η πρόταση, λοιπόν,
που ετέθη από τον κ. Φίλη είναι να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση
περί τις 7 πρωί, αφού ολοκληρωθεί ο κατάλογος των οµιλητών.
Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία.
Παρακαλώ, όσοι δέχονται την πρόταση για τρεις ώρες και ένα
τέταρτο συζήτηση να σηκώσουν το χέρι τους.
(Οι αποδεχόµενοι την πρόταση ανατείνουν την χείρα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να µετρηθούν τα χέρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όσοι απορρίπτουν
αυτή την πρόταση να σηκώσουν το χέρι τους.
(Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση ανατείνουν την χείρα)
Εποµένως, είναι πρόδηλο ότι η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε, αυτό το νοµοσχέδιο να συζητηθεί σε τρεις ώρες και είκοσι δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να συζητηθεί, αποφάσισε επιτέλους!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Και είκοσι τρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στο σηµείο αυτό οφείλω να πω ότι πολύ κακώς απ’ αυτή την Έδρα είχα δηλώσει ότι
αυτή η Βουλή µνηµόνιο δεν θα ψηφίσει. Λυπάµαι γι’ αυτή µου την
πλάνη.
Θα παραχωρήσω τώρα την Έδρα στον Α’ Αντιπρόεδρο της
Βουλής, για να διευθύνει τη συζήτηση κατά τα λοιπά και θα καλέσω εκείνους οι οποίοι έχουν ενθαρρύνει αυτές τις εκτραχυµένες επιθέσεις, που και εδώ µέσα εκδηλώνονται σε όλο αυτό το
διάστηµα, να αναλάβουν την ευθύνη τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπράβο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Θέλω µια απάντηση, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κοδέλα, το
άκουσε το ερώτηµά σας ο κύριος Υπουργός.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει τον
λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, να καθησυχάσω το Σώµα ότι, όταν είπα πως το Eurogroup αρχίζει στις 4 το απόγευµα, δεν εννοούσα ότι έπρεπε να
καθίσετε εδώ µέχρι τις 4 το απόγευµα.
Κύριε Βενιζέλο, δεν θα κάνω άλλο αστείο -αυτό ήταν το τελευταίο αστείο- για να µην σας στεναχωρήσω επιπλέον.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, δεν µε στενοχωρείτε καθόλου.
Να εκδηλώσετε το ταλέντο σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να µη διακόπτεται
ο Υπουργός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το µόνο που θα έλεγα επιπλέον για το «συγγνώµη» που ζητήσατε, θα
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το έχετε το «συγγνώµη», εάν βρείτε στα δυόµισι χρόνια που
ήµουν στη Βουλή πριν, ως αντιπολίτευση, µια φορά που να είπα
τη λέξη «πραξικόπηµα». Εάν βρείτε µια φορά αυτή τη λέξη, εγώ
προσωπικά θα σας ζητήσω συγγνώµη. Νοµίζω ότι δεν θα βρείτε.
Πάµε στην ουσία. Ο κ. Μητσοτάκης στην επιτροπή µού έθεσε
τέσσερα ερωτήµατα και αυτό µε βοηθά να κάνω ένα σχέδιο για
την οµιλία µου, για να είναι γρήγορη και να µπορέσω να δώσω
τη γνώµη και τη δική µου και της Κυβέρνησης.
Με ρώτησε, πρώτον, πόση διαφορά έχουν και πόσο διαπραγµατευτήκαµε το µνηµόνιο, που ήταν η πρόταση των θεσµών και
το τελικό κείµενο. Μου είπε ότι κοίταξε αυτός και δεν είδε µεγάλη
διαφορά.
Δεύτερον, µου είπε ότι δεν είναι το χρέος το µνηµόνιο και άρα,
η Κυβέρνηση έχει πάει πίσω για το χρέος.
Τρίτον, µε ρώτησε για το ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία.
Τέταρτον, µε ρώτησε ποιος θα εφαρµόσει αυτό το µνηµόνιο,
µιας και είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει αυτά τα πράγµατα που είναι εκεί.
Πάω πρώτα στη διαφορά των δύο κειµένων, τι κείµενο µας
είχαν καταθέσει οι θεσµοί και τι κάναµε εµείς. Θα σας πω µόνο
επτά διαφορές. Είναι πολύ περισσότερες, αλλά νοµίζω ότι είστε
αρκετά έµπειρος, για να κάνετε πιο προσεκτική ανάγνωση.
Διαφορά πρώτη. Έχει να κάνει µε τη µικρή ΔΕΗ. Στο δικό τους
το σχέδιο έλεγαν ότι «αν δεν πετύχει το δικό σας το σχέδιο, που
δεν έχει ιδιωτικοποίηση, το σχέδιο το γαλλικό µε τη ΝΟΜΕ, θα
πρέπει να ιδιωτικοποιήσετε τη µικρή ΔΕΗ». Αυτό δεν θα το δείτε
στο δεύτερο κείµενο.
Στο πρώτο κείµενο υπήρχε για τα κόκκινα δάνεια λύση µε τα
distress funds, µία αγοραία λύση που επέβαλε πως θα λυθούν τα
προβλήµατα των κόκκινων δανείων. Στο νέο κείµενο δεν θα το
δείτε.
Στο δικό τους κείµενο υπήρχε ότι πρέπει να ξαναβάλουν τα νοσοκοµεία τα πέντε ευρώ για κάθε επίσκεψη. Στο νέο κείµενο δεν
θα το βρείτε.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Υπάρχει για τον Οκτώβριο.
Δεν το διαβάσατε καλά ενδεχοµένως.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι!
Δεν το διαβάσατε ούτε εσείς. Ούτε και εσείς διαβάζετε.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Λέει ή επανέρχεται ή ισοδύναµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Χατζηδάκη,
µη διακόπτετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
µου δώσετε είκοσι δευτερόλεπτα να απαντήσω στον κ. Χατζηδάκη;
Ξέρετε τι λέει, κύριε Χατζηδάκη; Ξέρετε τι λέει;
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εγώ ξέρω.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μου
κάνατε µία ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω; Ξέρετε γιατί ανησυχούν οι τροϊκανοί; Να βρούµε κάποιο διοικητικό µέτρο, για να
µην υπάρχει πληµµύρα ανθρώπων στα εξωτερικά ιατρεία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Άρα υπάρχει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και
επειδή οι δικοί σας άνθρωποι ποτέ δεν πάνε στα εξωτερικά ιατρεία, γιατί πάνε στην ιδιωτική υγεία, δεν σας ενδιαφέρει και γι’
αυτό δεν καταλάβατε τη διαφορά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό δεν το καταλάβατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τι λέτε κύριε; Δεν ντρέπεστε; Και θέλετε να σας στηρίξουµε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πάµε
παρακάτω. Να διαβάζετε καλύτερα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας λέει για ισοδύναµα.
Είστε ψεύτες και θέλετε και να σας στηρίξουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να
διαβάζετε καλύτερα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι!
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Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …άντε τώρα που µας κάνεις και
µάθηµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να αποσύρει αυτό που
είπε. Ποιος νοµίζει ότι είναι ο Τσακαλώτος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Γιατί τώρα, κύριε
Γεωργιάδη;
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πάρτο πίσω τώρα!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πέµπτο σηµείο, κύριε Μητσοτάκη, για να διαβάζετε καλύτερα τα κείµενα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όπως πάτε, θα τα κλείσετε τα εξωτερικά ιατρεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Σκρέκα!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πάρτο πίσω! Δεν συνεχίζουµε. Εµείς δεν
έχουµε λεφτά έξω, εσείς έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Βούλτεψη,
παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πέµπτο σηµείο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πάρτο πίσω, δεν το ψηφίζουµε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ
ξέρω ότι…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πάρτο πίσω τώρα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η παρατήρηση που έκανα είναι ότι φαντάζοµαι πως οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας δεν πηγαίνουν πολύ στα εξωτερικά ιατρεία.
Αυτό ήταν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς πηγαίνετε; Δεν
ντρέπεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε, µε 700 χιλιάδες στην «BLACKROCK» θα µας κάνει υποδείξεις. Και θέλετε να σας στηρίξουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Άντε χάσου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πάντζα!
Κύριε Γεωργιάδη, καθίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μιλάει και ο Πάντζας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γεωργιάδη!
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Να αποφύγουµε εντάσεις…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, αν είναι, να κατέβω κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τι να
συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος):Να αποφύγουµε εντάσεις.
Συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απλώς, µου κάνει εντύπωση ποια πράγµατα δεν πρόσεξε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν πρόσεξε ότι δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση, δεν
πρόσεξε ότι δεν υπάρχουν τα πέντε ευρώ, δεν πρόσεξε ότι δεν
υπάρχει η αγοραία λύση για τα κόκκινα δάνεια, δεν πρόσεξε ότι
δεν υπάρχει ο νόµος Διαµαντοπούλου για την εκπαίδευση…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πώς δεν υπάρχει;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
υπάρχει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μην τα λέτε αυτά. Δεν ξέρετε τι
έχω γράψει, σας το έστειλαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Μητσοτάκη…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, νοµίζω ότι δεν γίνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα γίνει, θα γίνει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε).
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχει
το νόµο Διαµαντοπούλου µέσα µε αναφορά;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Μεϊµαράκη, έχετε το λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω όµως ότι δεν πρέπει να κάνω εγώ εισήγηση. Η Νέα Δηµοκρατία έχει αποφασίσει ότι δεν…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ακούστε, θα είστε πιο σεµνός εδώ µέσα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τι σεµνός; Εγώ να είµαι σεµνός;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Θα είστε σεµνός!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Την ώρα κατά την οποία…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Την είδατε την οµάδα σας;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Μη µου κάνετε εµένα τα χέρια έτσι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μα τι
µου λέτε τώρα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Άκου τώρα τι σου λέω. Δεν θα µας προκαλέσετε, άµα θέλετε να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό που σου λέω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Στον ενικό µιλάει στον Υπουργό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Η πρόκληση δεν µπορεί να συνεχιστεί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν θέλετε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ως τι µιλάει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Θρασύτατοι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριοι συνάδελφοι, ηρεµήστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν θέλετε και να µας προκαλέσετε και να το ψηφίσουµε, δεν
γίνονται και τα δυο! Δεν γίνονται!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Θρασύτατοι! Δεν κοιτάτε τα χάλια
σας! Διαλύσατε τη χώρα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Μητρόπουλε, προεδρεύετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να το πάρετε πίσω, Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι,
καθίστε!
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι διαδικασία είναι αυτή; Δεν έχει τον λόγο ο Υπουργός;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όχι. Ακούτε τι σας λέω εγώ; Αυτό που σας
λέω! Ακούστε τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πολάκη, σας
παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Υπουργέ, να είστε πιο σεµνός. Δεν
θα µας προκαλείτε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
ήµουν; Πού ήταν…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δεν θα µας προκαλείτε. Εάν µας προκαλέσετε, θα απαντήσουµε καταλλήλως! Τέρµα πια αυτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τραγικό λάθος, κύριε Υπουργέ!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποιο
λάθος έκανα; Ότι µε διακόπτετε συνέχεια; Αυτό είναι το λάθος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Αυτό που είπατε για τα εξωτερικά ιατρεία. Προσβάλλετε µία παράταξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Να ανακαλέσετε, για να συνεχίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν θέλετε να µιλήσω ούτε κι εσείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τι διαδικασία
είναι αυτή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε Μητρόπουλε, θα προεδρεύσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Ξυδάκη, καθίστε ήσυχα στη θέση σας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων): Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): ...και ο κύριος Υπουργός παρακαλώ να έρθει να ολοκληρώσει.
Επαναλαµβάνω: Ο κ. Ξυδάκης να καθίσει στη θέση του και ο
κ. Τσακαλώτος να έρθει να ολοκληρώσει και να αποφεύγουµε τις
εντάσεις και τις αναφορές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Τσακαλώτο, ελάτε. Έχετε βασική ευθύνη σήµερα να
αναφερθείτε στο Σώµα. Ελάτε να ολοκληρώσετε την οµιλία σας.
Και παρακαλώ πολύ να αποφύγουµε τις εντάσεις.
Παρακαλώ, κύριε Τσακαλώτο, ολοκληρώστε. Έχετε άνεση
χρόνου, αλλά να αποφύγετε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι το εξήγησα. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεχίσω. Θα πω
δυο, τρία πραγµατάκια. Νοµίζω ότι ήµουν σαφής για το τι υπήρχε
στο βασικό κείµενο που µας έδωσαν και τι δεν υπήρχε. Είπα
πέντε, έξι, επτά, οκτώ πράγµατα πολύ βασικά για την παιδεία,
για το ταµείο, που δεν έχω καιρό να το επεκτείνω, για τις εργασιακές σχέσεις…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Για το παράρτηµα να µας πείτε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): …και
που ήταν τον Μάρτιο του 2016 και δεν υπάρχει ηµεροµηνία, για
το νόµο Διαµαντοπούλου που δεν υπάρχει, κύριε Μητσοτάκη, και
µια σειρά άλλες αλλαγές.
Ίσως ήµουν λίγο εκνευρισµένος, γιατί όταν έχεις διαπραγµατευθεί είκοσι τέσσερις ώρες για να κάνεις αυτές τις αλλαγές και
πηγαίνετε στα κανάλια και λέτε ότι ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος
πίνανε καφέδες…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μετά από είκοσι τέσσερις ώρες -τελείωσε στις 08.30’- µπορείτε να καταλάβετε τον κάποιο εκνευρισµό…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ξέρετε πόσα ξενύχτια έχουµε
κάνει εµείς, κύριε Τσακαλώτο; Και µας µιλούσατε τότε για «προσκυνηµένους»! Τι λες τώρα; Τα ξενύχτια που έχουµε κάνει εµείς
και µας φωνάζατε και µας λέγατε «προσκυνηµένους» και «στα
τέσσερα»! Σαν δεν ντρέπεστε λίγο! Κάνατε ένα ξενύχτι…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ανακαλέστε τον
κύριο Υπουργό. Προκαλεί συνέχεια. Η ρητορική του είναι προκλητική!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, µη διακόπτετε. Κύριε Δαβάκη, κύριε Μητσοτάκη,
σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η Νέα
Δηµοκρατία ίσως δεν θέλει να συζητήσουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Αυτό δεν υπάρχει.
Κι εσείς, κύριοι συνάδελφοι, µην διακόπτετε τον κύριο
Υπουργό.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για το
θέµα του χρέους, που µου είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει,
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είναι απόφαση του Eurogroup. Και όχι µόνο είναι απόφαση του
Eurogroup, αλλά όλη η Ευρώπη και σχεδόν όλος ο κόσµος, παντού, συζητάει για το χρέος. Γίνεται ένας τεράστιος καυγάς µεταξύ του ΔΝΤ και της Γερµανίας. Όλοι οι άνθρωποι συζητάνε γι’
αυτό το θέµα, ότι το έχει κερδίσει η Ελλάδα. Το ΔΝΤ λέει: «Εγώ
δεν µπαίνω αν δεν γίνει αναδιάρθρωση». Η Γερµανία προσπαθεί
να το αποφύγει αυτό. Και είσαστε ο µόνος άνθρωπος, κύριε Μητσοτάκη, που δεν έχετε καταλάβει τι έχει κερδίσει η ελληνική Κυβέρνηση, ότι θα συζητηθεί µετά την πρώτη αξιολόγηση το χρέος.
Κι αυτό το βάζετε ως θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πού είναι εδώ;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, µην
απευθύνεστε προσωπικά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται σε
εµένα και θα πάρει απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ, µε άνεση, αλλά µην απευθύνεστε προσωπικά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
συνεχίζω µε την οµιλία µου, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε χρόνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
έχω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην απευθύνεστε
προσωπικά.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα πω
δύο, τρία πράγµατα στο τέλος, που έχουν να κάνουν µε αυτά που
είπα στην επιτροπή, ότι είναι µια πολύ δύσκολη συµφωνία, µια
συµφωνία που έχει πολλά αγκάθια. Και η απάντηση στο ερώτηµα: «Ποιος µπορεί να το εφαρµόσει;» είναι η εξής:
Θα εξαρτηθεί από το ποιον θα εµπιστευτεί ο ελληνικός λαός
για να διαπραγµατευθεί το χρέος και ποιον ο ελληνικός λαός θα
εµπιστευθεί να κάνει τις αλλαγές στις συλλογικές συµβάσεις σε
προοδευτική κατεύθυνση.
Επίσης, θα εξαρτηθεί από το ποιος θα µπορέσει να έχει ένα
αναπτυξιακό σχέδιο µέχρι τον Μάρτιο του 2016, που λέει µέσα
το MOU ότι πρέπει να καταθέσει η ελληνική Κυβέρνηση, από το
ποιος θα µπορέσει να έχει ένα αγροτικό σχέδιο, που λέει µέσα
ότι πρέπει να το παρουσιάσουµε µέχρι το φθινόπωρο και από το
ποιος θα µπορεί να µετριάσει αυτές τις αδικίες, είτε µεγάλες για
τους αγρότες είτε µικρές αλλά σηµαντικές για τον κινηµατογράφο, όπου οι φόροι υπέρ τρίτων µειώνονται, αλλά πρέπει να
υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασµός για τον πολιτισµό.
Νοµίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή. Είπα και σε όλες
τις προηγούµενες οµιλίες µου ότι στο τέλος πρέπει να κριθεί το
µνηµόνιο αυτό µε τα υπέρ και τα κατά του. Και τώρα είναι η
στιγµή να το κάνετε αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε κι άλλον
χρόνο αν θέλετε.
Κύριε Φίλη, είσαστε έτοιµος;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη που διακόπτω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κοδέλα, µια
στιγµή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, ξέχασα να απαντήσω στον κ. Κοδέλα.
Δύο πράγµατα θέλω να πω. Έχω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις για διάφορα θέµατα, οι οποίες θα µοιραστούν. Πολλές
έχουν σχέση µε την ενέργεια. Υπάρχουν κάποιες εξουσιοδοτήσεις. Κάποιες έχουν να κάνουν µε την παιδεία και τους φαρµακοποιούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δέκα σελίδες νοµοτεχνικές βελτιώσεις
έχετε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι
δέκα. Πολύ λιγότερες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μετρήστε τις σελίδες.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
επτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ξέρετε τι είναι αυτό; Αυτό είναι ολόκληρο νοµοσχέδιο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και για
τον κ. Κοδέλα που µε ρώτησε, ο λόγος που δεν µοιράστηκε ήταν
ο εξής: Η διαδικασία ήταν ότι πρώτα έπρεπε να περάσει από το
PC. Αυτό έλεγαν τα priοr actions. Είναι εδώ τώρα. Το ένα από τα
δύο κείµενα -νοµίζω το ένα σας ενδιαφέρει πιο πολύ- που είναι
το προγραµµατικό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ, είναι εδώ και µπορεί να
µοιραστεί και να κατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ να πείτε δύο κουβέντες για κάθε νοµοτεχνική βελτίωση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
µοιραστούν, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι επτά σελίδες.
Είναι ολόκληρο νοµοσχέδιο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε, είναι τρεις σελίδες για την ενέργεια
που δεν είµαι εγώ ο πιο κατάλληλος να τις εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

4802

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

4803

4804

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

4805

4806

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

4807

4808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος έχει τον λόγο για να αναφερθεί στη δική του νοµοτεχνική βελτίωση και να περάσουµε στους εισηγητές.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πολύ συνοπτικά,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω µία νοµοτεχνική βελτίωση στο
εδάφιο 4 της υποπαραγράφου ε.2 της παραγράφου 4 του άρθρου 1. Διευκρινίζεται ότι δεν καταργείται το σύνολο του άρθρου
72 του ν. 431/2015, αλλά µόνο η παράγραφος 1.
Ουσιαστικά διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 2. Εποµένως
διατηρείται η παράταση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλο-

4809

γικής Σύµβασης Εργασίας µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους, πράγµα που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση µιας σειράς από minima της εργατικής νοµοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να κατατεθεί και να διανεµηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεράσιµος Μπαλαούρας έχει τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κι
ευχαριστώ εις διπλούν, διότι µε είπατε εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ,
επειδή η κυρία Πρόεδρος στη µεσηµεριανή συνεδρίαση της επιτροπής αµφισβήτησε και εµένα και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, όπως το έκανε και προηγουµένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας αναγνωρίζω ως
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαίος, ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει όργανα και αποφασίζουµε.
Μπαίνουµε στο θέµα.
Όπως ξέρετε, συνάδελφοι, οι διαπραγµατεύσεις που έγιναν
ήταν σκληρές, έγιναν µε το περίστροφο στον κρόταφο. Έκλεισαν
τις τράπεζες, πράγµα παράνοµο από όλες τις απόψεις και απειλούσαν µε άτακτη χρεοκοπία. Πήγαµε, λοιπόν, σε έναν επώδυνο
συµβιβασµό, πράγµατι έξω από το πρόγραµµά µας. Και πράγµατι
είναι ένα νέο µνηµόνιο. Θα πρέπει να το αναλύσουµε, όµως, επί
τροχάδην.
Αυτή η συµφωνία έχει τέσσερις άξονες. Έχει, πρώτον, το δηµοσιονοµικό, όπου εκεί τα µέτρα αν και είναι λιγότερο επώδυνα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω σε
ποιον µιλάτε. Μιλάτε σε εµένα ή σε κάποιον άλλο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν σας µιλάω. Τι να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κυρία
Βούλτεψη, αφήστε τον οµιλητή να ολοκληρώσει.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, δεν τον ενοχλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Εκεί, λοιπόν, τα µέτρα είναι λιγότερο επώδυνα και πιο δίκαια. Παρ’ όλα αυτά, είναι και οριζόντια και άδικα και υφεσιακά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ, ησυχία!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Αυτά τα µέτρα, σε ύφεση, θα
είναι το 2% του ΑΕΠ και µάλιστα σε µία επιπρόσθετη ύφεση στα
πέντε χρόνια, που έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί µία πολύ µεγάλη
ύφεση.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Θα πρέπει, δηλαδή, µε λίγα λόγια να επανέλθει σε µία φυσιολογική λειτουργία το τραπεζικό σύστηµα και µάλιστα όχι µόνο οι
συστηµικές τράπεζες, αλλά θα προσπαθήσουµε, έστω, να υπολογιστεί και η Τράπεζα Αττικής και κυρίως –πράγµα που µας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο- να πάµε σε ένα µοντέλο µε συνεταιριστικές τράπεζες όπως υπάρχει και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο τρίτος άξονας είναι το χρέος. Ο Υπουργός κ. Τσακαλώτος
ανέφερε προηγουµένως αυτό το οποίο θα συνοµολογηθεί, από
ό,τι φαίνεται, στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης εκ νέου τον
Οκτώβρη. Όµως, ήδη υπάρχει µία αποµείωση του χρέους από
τη µεταφορά των δανείων που έχουµε συνάψει µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µε το ΔΝΤ, τα οποία θα πάνε προς
τον ESM. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουµε ότι το επιτόκιο προς
το ΔΝΤ είναι 3,5%, ενώ προς τον ESM είναι 1,2%. Ταυτόχρονα,
υπάρχει µεγάλη περίοδος χάριτος. Άρα µαζί µε αυτό το πρώτο
πακέτο θα κουβεντιάσουµε για την αποµείωση του χρέους και
προοπτικά πολύ σύντοµα, τον Οκτώβριο.
Ο τέταρτος άξονας είναι η ανάπτυξη. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σκοπεύουµε να πάρουµε τουλάχιστον 4 δισεκατοµµύρια, δηλαδή το 2% του ΑΕΠ, πράγµα που θα ισοφαρίσει την
υφεσιακή επίπτωση που είναι, επίσης, το 2% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, στα αναπτυξιακά µέτρα πρέπει να υπολογιστεί και το πακέτο Γιούνκερ µαζί µε τα ΕΣΠΑ κ.λπ..
Όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσµατα, ενώ η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ είχε συνάψει συµφωνία για 30
δισεκατοµµύρια πρωτογενή πλεονάσµατα, σήµερα η Κυβέρνηση
αυτή συνάπτει συµφωνία για 10 δισεκατοµµύρια. Με λίγα λόγια,
έχουµε 20 δισεκατοµµύρια, ένα τεράστιο, δηλαδή, ποσό, που θα
πάει στη ρευστότητα και στην ανάπτυξη.
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Ένα άλλο ζήτηµα είναι το εξής: Ευρωπαϊκό Δίκαιο και όχι Αγγλικό. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τι είναι το Αγγλικό; Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δηλαδή το Διεθνές Δηµόσιο Δίκαιο, είναι
δηµόσιο και δεν είναι ιδιωτικό. Λείπει, δυστυχώς, ο κ. Βενιζέλος,
ο οποίος έβγαλε ένα φιρµάνι και µπερδεύει το πράγµα. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι χωρίς εµπράγµατες δεσµεύσεις, δηλαδή
χωρίς ξεπούληµα του εθνικού πλούτου, ενώ το Αγγλικό Δίκαιο
είναι, πρώτον, η παραίτηση της ετεροδικίας και, δεύτερον, η παραποµπή στο Λουξεµβούργο που εξετάζει τέτοιες περιπτώσεις
σαν ιδιώτης, δηλαδή το κράτος χρησιµοποιείται σαν ιδιώτης. Με
το Διεθνές Δίκαιο πάµε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σαν κράτος,
το οποίο έχει άλλη µεταχείριση.
Το πέµπτο θέµα είναι το νέο ταµείο που δηµιουργείται. Δεν
είναι κανένας ευτυχισµένος µε αυτό αλλά, εν πάση περιπτώσει,
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι σε σχέση µε το ΤΑΙΠΕΔ, το
οποίο προέβλεπε ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας για να
πιάσουµε 50 δισεκατοµµύρια µέσα σε τρία χρόνια προκειµένου
να χρηµατοδοτήσουµε το χρέος, σήµερα, µε διάφορες µεθόδους, όπως για παράδειγµα µε την αξιοποίηση και συµµετοχή
του δηµοσίου, θα πάµε σε τριάντα χρόνια για ποσά τα οποία θα
δοθούν στις τράπεζες, ένα µέρος στο χρέος και στην ανάπτυξη.
Είναι τεράστιες οι διαφορές. Παρά το γεγονός ότι δεν µας
αρέσει, δεν το θέλουµε, εν πάση περιπτώσει, όµως, είναι πολύ
καλύτερο αναµφισβήτητα από το ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ..
Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα µε τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Οι επιβαρύνσεις είναι µεγάλες. Θα πρέπει οι αρµόδιοι Υπουργοί και κυρίως ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης να προχωρήσουν µε ραγδαίους ρυθµούς στο ξεκαθάρισµα του κύριου επαγγέλµατος του αγρότη, για τις τεκµαρτές δαπάνες, για τη φορολόγηση µόνο του καθαρού εισοδήµατος.
Για τα κόκκινα δάνεια µίλησε ο Υπουργός. Απορρίπτονται οι
εταιρείες µε τα ξένα funds που βουτάνε και πιέζουν τους ανθρώπους. Προστατεύονται οι ευάλωτοι και καλόπιστοι οφειλέτες.
Επίσης, µπαίνουµε στο θέµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που δεν λύνεται σήµερα, αλλά τουλάχιστον ανοίγει πόρτα
στη βάση των κατευθύνσεων του ILO, του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας και είναι πάρα πολύ χρήσιµο αυτό να το εκµεταλλευθούµε και να το προχωρήσουµε.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, υπάρχουν, όµως, κύκλοι του
νεοφιλελευθερισµού, κύκλοι τιµωρητικοί από την πλευρά των δανειστών, που θέλουν να µην περάσει η συµφωνία αυτή από το
Eurogroup. Ελπίζω ότι δεν θα σπάσει τα µούτρα της ξανά και δεν
θα οπισθοχωρήσει έστω και αυτή η λειψή, έστω και αυτή η ανισότιµη, έστω και αυτή η κουτσουρεµένη Ευρωπαϊκή Ένωση και
Ευρωζώνη.
Για εµάς, συνάδελφοι, υπάρχει ένα στοίχηµα: να κυβερνήσουµε.
Για εµάς δεν υπάρχει η ΤΙΝΑ (There Is No Alternative), δηλαδή
ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.
Υπάρχει εναλλακτική: να χτυπήσουµε τη διαφθορά, να χτυπήσουµε το λαθρεµπόριο, να φτιάξουµε κράτος µε ισονοµία και
χωρίς γραφειοκρατία, να χτυπήσουµε την ασυδοσία των βαρόνων, όλων των βαρόνων, από τα media µέχρι τα οικονοµικά τζάκια, να χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή, ακόµα
και µέσα στο µνηµονιακό καθεστώς που συνοµολογούµε σήµερα
-και λυπούµαστε πολύ, πονάµε πάρα πολύ- µε επιµονή µας να
προχωρήσουµε ακόµα και στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Είναι ηθική απαίτηση του κόσµου που µας στήριξε. Είναι ηθική
απαίτηση του κόσµου που µας παρακολουθεί. Ταυτόχρονα,
όµως, είναι και συλλογή χρηµάτων για να απαλύνουµε τα βάρη
για τους µη έχοντες, για τους ανθρώπους που υποφέρουν, όπως
µε τον ΦΠΑ, αν συγκεντρώσουµε ένα σηµαντικό ποσό –και µπορούµε να το συγκεντρώσουµε. Κάποιος συνάδελφος από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ -αν δεν κάνω λάθος- είπε ότι είναι τόσο χτυπηµένος ο επαγγελµατίας που δεν µπορούµε να συλλέξουµε
λεφτά. Είναι λάθος αυτό. Για τους πολλούς που έκλεβαν τους
φόρους µε το σύστηµα τώρα που παρεµβαίνουµε στα φορολογικά -και αξίζει να κάνουµε µια ιδιαίτερη κουβέντα- µε το περιουσιολόγιο και µε τις καταθέσεις των πολιτών θα µπορούµε να λέµε
και να βλέπουµε αµέσως ποιοι έχουν όλα αυτά τα χρόνια καρ-

4812

πωθεί τα λεφτά που είτε έκλεψαν είτε απέφυγαν να δηλώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ολοκληρώστε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ
δεν πήρα τον λόγο επικαλούµενος παρεµπίπτον ζήτηµα. Θα κάνω
απλώς την εισήγησή µου και τελειώνω.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, υπάρχει ένας επώδυνος,
όπως είπα και πριν, συµβιβασµός. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, όµως, έχουν γίνει πολλοί συµβιβασµοί και πρόσφατοι και µάλιστα συµβιβασµοί που µας ενδιαφέρουν και ως ιδεολογική
αναφορά.
Θυµίζω απλώς –δεν θα τον αναλύσω- τον τεράστιο συµβιβασµό του Μπρεστ-Λιτόβσκ, που έκανε ο Λένιν εκχωρώντας για να
κερδίσει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Σε παρακαλώ! Είναι γεγονότα.
Να τα αξιολογήσουµε. Να βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άσ’ τα αυτά τώρα!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Έλα, ρε, φίλε!
Η ιστορία της ανθρωπότητας –και νοµίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον δεν θα φωνάξετε- είναι γεµάτη µε άλµατα που έχουν γίνει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Σε παρακαλώ! Προσβάλλεις το
κόµµα που ανήκεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Μπαλαούρα,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άσε το κόµµα!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Η ιστορία είναι γεµάτη µε επιτυχίες µέσα, όµως, από συνεχείς συµβιβασµούς τακτικής σηµασίας. Μπορεί, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να σφραγίσει την εποχή του
θετικά; Νοµίζω ότι µπορεί.
Κύριοι συνάδελφοι, το µήνυµα που νοµίζω ότι βγαίνει ιδιαίτερα
από αυτή τη συνεδρίαση είναι το εξής. Δεν είναι δικό µας το µνηµόνιο, δεν θα το οικειοποιηθούµε. Θα βρούµε τρόπους µε τα κινήµατα να το ξεπεράσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, κατ’ αρχάς επί της διαδικασίας. Η ώρα είναι 4.10’.
Προηγουµένως ο κ. Βενιζέλος διεµαρτυρήθη διότι όταν η κυβέρνησή του έφερνε ένα νοµοσχέδιο ως κατεπείγον, τον κατηγορούσαν –και αυτόν και τους συνεταίρους του στην κυβέρνηση- ότι
κάνει πραξικόπηµα και ζήτησε συγγνώµη.
Δεν ξέρω αν είναι πραξικόπηµα αυτό που γινόταν ή που γίνεται
σήµερα. Ως προς την ώρα, στις 4.10’ το πρωί να συνεδριάζουµε,
µόνο πραξικοπήµατα γίνονται αυτή την ώρα!
Η όλη διαδικασία θυµίζει βιαία προσαγωγή. Ενώ έχει κλείσει
επίσηµα η Βουλή, αιφνιδιαστικά συγκαλείται και µέσα σε λίγες
ώρες πρέπει οι Βουλευτές να αποφασίσουν και να ψηφίσουν για
ένα κείµενο περίπου πεντακοσίων σελίδων. Χρησιµοποιείται
συχνά το παράδειγµα του κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν είναι σήµερα Βουλευτής και ο οποίος οµολόγησε ότι δεν είχε διαβάσει
το µνηµόνιο. Τιµωρείται για την ειλικρίνειά του, γιατί είµαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν είχαν διαβάσει το µνηµόνιο, όπως οι
περισσότεροι σήµερα δεν θα έχουν διαβάσει τις πεντακόσιες σελίδες των νοµοθετηµάτων του νέου µνηµονίου.
Θα ήθελα ακόµη προς αυτούς τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι προς τιµήν τους καταψηφίζουν το µνηµόνιο και τηρούν
την προεκλογική τους υπόσχεση, να πω ότι µαζί µε τους υπολοίπους έλεγαν ότι θα σκίσουν τα µνηµόνια. Αν ήθελαν τον λόγο, εν
τοιαύτη περιπτώσει, θα µπορούσαν να έχουν µια κοινοβουλευτική οµάδα –έχουν τον ικανό αριθµό- και να έχουν εκπρόσωπο
για να µιλήσει. Δεν µπορείς να είσαι και µε τον αστυφύλαξ και µε
τον χωροφύλαξ, και να καταψηφίζεις το µνηµόνιο από τη µια
µεριά και από την άλλη να θέλεις να είσαι και να εξακολουθείς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να είσαι αντιµνηµονιακός, στηρίζοντας µια µνηµονιακή κυβέρνηση.
Προ ηµερών είδα σε ένα τηλεπαράθυρο έναν εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι η Χρυσή Αυγή έχει υπόγεια συµφωνία µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, εσείς ψηφίζετε µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ
το µνηµόνιο. Τα ίδια και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εµείς συνεργαζόµαστε µε τη Νέα Δηµοκρατία. Μην αγωνιάτε. Δεν είµαστε µε κανέναν από τους δύο. Είµαστε Έλληνες εθνικιστές.
Είµαστε εναντίον και των καπιταλιστών και των µαρξιστών. Το
σύνθηµά µας είναι «ούτε Μαρξ ούτε Ροκφέλερ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Κατεπείγον, παραµονές της Παναγίας, γιατί πρόκειται αύριο
να ψηφίσει το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας. Ξέρετε, η Φινλανδία
είναι η πατρίδα του Αϊ Βασίλη. Ίσως κάποιοι νοµίζουν ότι όλα
αυτά που µας δίνουν οι Ευρωπαίοι είναι δώρα αγιοβασιλιάτικα,
αλλά δεν είναι.
Είπε προηγουµένως ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπαλαούρας, ότι µας απειλούσαν οι Ευρωπαίοι µε άτακτη χρεοκοπία.
Γιατί να µην απειλούµε εµείς τους Ευρωπαίους µε άτακτη χρεοκοπία;
Έχουν διαβάσει τι είπε ο ίδιος ο Τουσκ στο «ECONOMIST»;
Θα το επαναλάβω. Είπε ότι θα καταστρεφόταν η Ευρώπη. Διάβασαν την έκθεση των πέντε σοφών οικονοµολόγων της γερµανικής καγκελαρίας, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να βρούµε τρόπο,
ούτως ώστε να µην κινδυνεύει το ευρώ από την περίπτωση της
χρεοκοπίας µιας χώρας; Δεν χρησιµοποιήθηκε αυτό το πράγµα.
Κατεπείγον, λοιπόν, το ζήτηµα του νέου µνηµονίου. Και, όµως,
υπάρχει ένα πρόβληµα κατεπείγον. Στα ελληνικά νησιά σήµερα,
αυτές τις ηµέρες, γίνεται ένας «σεισµός». Γίνεται κυριολεκτικά
µία εισβολή. Δεν θέλετε να τους λέµε λαθροµετανάστες. Το λεξικό του Μπαµπινιώτη την αναφέρει τη λέξη. Και έτσι έχει καταγραφεί. Έτσι την έλεγαν στα δελτία ειδήσεων. Έτσι την έλεγαν
όλες οι εφηµερίδες, ακόµη και οι λεγόµενες «προοδευτικές». Παράτυποι µετανάστες θέλετε; Παράτυποι τουρίστες; Ό,τι και αν
είναι αυτοί, έχουν κάνει απόβαση κυριολεκτικά.
Εδώ έρχοµαι να θέσω κάποια ερωτήµατα, γιατί το ζήτηµά µας
είναι η Ευρώπη. Τι έκανε η Ευρώπη γι’ αυτό το θέµα; Έδειξε για
µία ακόµα φορά τη µεγάλη της υποκρισία. Υποσχέθηκε 470 εκατοµµύρια σε ορίζοντα τετραετίας. Είπε ότι από τα εκατοµµύρια
των παρανόµων εισελθόντων αλλοδαπών που υπάρχουν αυτή τη
στιγµή στην Ελλάδα θα πάρουν δεκαέξι χιλιάδες. Η Βουλγαρία,
η οποία έχει πληθυσµό ίσο µε την Ελλάδα, θα πάρει διακόσιους
είκοσι εννιά. Όλα αυτά τα θεωρήσαµε θετικά! Και έσπευσε και ο
πρώην Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Αβραµόπουλος, να πιέσει να πάρουµε αυτά τα 470 εκατοµµύρια.
Και εδώ τίθεται ένα άλλο θέµα. Ισχυρίζονται πολλοί εκ µέρους
της Κυβερνήσεώς σας -και εν µέρει έχουν απόλυτο δίκιο- ότι
αυτοί είναι πρόσφυγες πολέµου. Ποιοι έκαναν αυτόν τον πόλεµο;
Εδώ είναι η οµολογία του πρώην Αρχηγού της CIA, της µυστικής υπηρεσίας των Ηνωµένων Πολιτειών, του Φλι, ο οποίος
βγήκε στο «AL ZAZEERA» και είπε: «Η Αµερική και η Τουρκία
τους γύµνασαν. Αυτοί τους φτιάξανε. Και όχι µόνο αυτοί, αλλά
και η προηγούµενη κυβέρνηση αυτής της χώρας, της Ελλάδας.».
Θυµάστε τις ανακοινώσεις του υπέρ των «Αραβικών Ανοίξεων»
και συγκεκριµένα υπέρ των εξεγερµένων εναντίον του καθεστώτος Άσαντ; Αυτοί είναι τώρα που αποκεφαλίζουν ανθρώπους.
Επανέρχοµαι. Εάν είναι πρόσφυγες αυτοί, τότε δεν έχει καµµία
ισχύ το Δουβλίνο ΙΙ. Το Δουβλίνο ΙΙ δεν έγινε για πρόσφυγες.
Γιατί, λοιπόν, αφού είναι πρόσφυγες πολέµου, να µην τους δώσουµε νόµιµα χαρτιά, πολιτικό άσυλο και να πάνε στην Ευρώπη,
και όχι να πάρουµε τα 470 εκατοµµύρια και να αρκεστούµε στο
ότι θα πάρουν δεκαέξι χιλιάδες από εδώ;
Τα µέτρα του νέου µνηµονίου του ΣΥΡΙΖΑ είναι σκληρά και αυστηρά. Δεν καλύπτεται µε κανέναν τρόπο ούτε η Νέα Δηµοκρατία
ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το Ποτάµι, που θα υπερψηφίσουν τη συµφωνία αυτή.
Σε παλαιότερους χρόνους, τη δεκαετία του ’90, ένας έγκυρος
δηµοσιογράφος, ο κ. Μαρίνος -ο οποίος ήταν και Ευρωβουλευτής- είχε πει σε µία τηλεοπτική του εκποµπή ότι πρέπει να ποινικοποιούνται τα προεκλογικά ψεύδη. Και έπεσαν όλοι να τον
φάνε. Πράγµατι, εάν περνούσε η πρόταση αυτή του κ. Μαρίνου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

δεν θα έµενε κυβέρνηση, η οποία θα ήταν εκτός ποινικών ευθυνών.
Το µνηµόνιο το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγει σε καµµία περίπτωση. Και εδώ έρχεται το επόµενο βήµα. Και το επόµενο βήµα της αποτυχίας αυτών των νέων µέτρων θα είναι το
Grexit, αυτό το οποίο ετοιµάζει ο Σόιµπλε. Και δεν θα είναι µια
άτακτη χρεοκοπία, γιατί την άτακτη χρεοκοπία γνωρίζουν ότι θα
την πληρώσουν πολύ ακριβά, θα είναι µία συµφωνία.
Θα παραδώσουµε, δηλαδή, όλη την προσπάθεια του ελληνικού λαού στα τριάντα πέντε σχεδόν χρόνια που βρίσκεται µέσα
στη λεγόµενη Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα, Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα στο παρελθόν, και η οποία άλλαξε ριζικά την
εθνική οικονοµία της χώρας σε σηµείο να είναι σήµερα µια εξευτελισµένη χώρα παροχής υπηρεσιών χωρίς πρωτογενή παραγωγή.
Αλήθεια, σύµφωνα µε αυτά που προτείνει το σχέδιο αυτό, η
συµφωνία αυτή λέτε ότι δεν διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο. Μα,
αφού αποδεχθήκατε το µνηµόνιο 1 και το µνηµόνιο 2, την υποθήκευση της Ελλάδος, τι σηµασία έχει αν το µνηµόνιο 3 δεν διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο; Είναι σαν να έχεις υποθηκεύσει δύο
φορές το σπίτι σου και να λες ότι είµαι υπερήφανος που δεν το
υποθηκεύω και τρίτη φορά. Αφού είναι ήδη υποθηκευµένο!
Είµαστε αλήθεια κράτος ελεύθερο, όταν αναγκαζόµαστε να
µας επιβάλλουν οι ξένοι πώς θα λειτουργούν ακόµα και οι φούρνοι και τα φαρµακεία; Για να µην αναφερθώ στην ευθεία αµφισβήτηση της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας και των αποφάσεών της!
Είχα την τιµή να µε επισκεφθεί µια επιτροπή αγροτών, οι
οποίοι, όπως και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, πλήττονται καίρια
από αυτό το νέο µνηµόνιο. Οι αγρότες είναι η ψυχή του έθνους.
Αυτό το έθνος στηρίχθηκε στην αγροτική του παραγωγή επί
τρεις χιλιάδες χρόνια. Ήδη είναι συρρικνωµένοι σε δραµατικό
βαθµό. Τώρα οι αγρότες µε τα νέα µέτρα εξοντώνονται. Καµµία
εφηµερίδα δεν δηµοσίευσε αυτή τη διακήρυξη! Κανένας τηλεοπτικός σταθµός δεν τους φιλοξένησε! Θα το κάνω εγώ γι’ αυτούς.
«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας πληροφορούµενοι για την κατάθεση από την Κυβέρνηση του νέου πακέτου
φορολογικών µέτρων διαµαρτύρονται έντονα και ζητούν την αλλαγή στο σχέδιο εξόντωσης του πρωτογενούς τοµέα και αντικατάστασής του µε σχέδιο ανασυγκρότησης της αγροτικής παραγωγής. Το µνηµόνιο-ταφόπλακα στην αγροτική παραγωγή: Η φορολογία εισοδήµατος από 13% γίνεται 26%. Η προκαταβολή
φόρου από 27,5% γίνεται 100%! Φορολόγηση ολόκληρων των
επιδοτήσεων. Για τα αγροτικά εφόδια το ΦΠΑ φτάνει από το 13%
στο 23%. Αύξηση του κόστους ενεργείας κατά 40%!». Ούτε µια
λέξη δεν ακούστηκε για τους αγρότες όλες αυτές τις είκοσι τέσσερις ώρες που γίνεται η συζήτηση. Κι όµως, κάποιοι έχουν πολλές ψήφους από τον χώρο αυτό, αλλά αδιαφορούν για τα
συµφέροντα και την εξόντωση του αγροτικού κόσµου.
Στη συνέχεια υπάρχει κοστολόγηση αυτών των µέτρων στο
υπόµνηµα, το οποίο µου κατέθεσαν και το οποίο ανέρχεται από
2 δις. ευρώ έως 2,3 δις. ευρώ και είναι το 50% του εισοδήµατος
των αγροτών.
Η Εθνική Επιτροπή Συνδικαλιστικού Αγώνα που υπογράφει τη
διακήρυξη, τελειώνει χαρακτηριστικά τη διακήρυξή της µε τον
τίτλο: «Δεν θα µας διώξουν από τα χωράφια µας».
Και πράγµατι είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγµή από το νέο µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ θα πληγούν όχι µόνο οι αγρότες αλλά και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες και πολλοί άλλοι κλάδοι. Όµως, το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι δεν θα αποδώσουν αυτά τα µέτρα και
θα βρεθούµε σε νέο αδιέξοδο.
Τελειώνοντας θα σας διαβάσω ένα απόσπασµα από το βιβλίο
ενός µεγάλου διανοούµενου, του Παναγιώτη Κονδύλη που ήταν
Αριστερός, αλλά η Αριστερά τον αρνήθηκε. Ο Παναγιώτης Κονδύλης αναφερόταν στα όσα γινόντουσαν τη δεκαετία του ’90,
τότε που χτιζόταν το κοµµατικό κράτος, τότε που ο καλύτερος
αφισοκολλητής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας διοριζόταν στην Ολυµπιακή, όπου και ο τελευταίος µισθός ήταν ανώτερος από του στρατηγού των Ενόπλων Δυνάµεων. Δεν τα ξέρετε
όλα αυτά;
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Γράφει, λοιπόν, ο Παναγιώτης Κονδύλης: «Οι ευρύτερες µάζες
καθοδηγούµενες από το ίδιο ένστικτο της βραχυπρόθεσµης αυτοσυντήρησης έχουν βρει τη δική τους ψυχολογικά βολική λύση:
το έθνος το υπηρετούν ανέξοδα περιβαλλόµενες γαλανόλευκα
ράκη, οπότε το καλεί η περίσταση, και έχοντας κατόπιν ήσυχη
συνείδηση, το κλέβουν µόνιµα µε παντοειδείς τρόπους από τη
φοροδιαφυγή, την αισχροκέρδεια και τα αυθαίρετα, ίσαµε τα ευκολοαπόκτητα πτυχία, τη χαµηλή παραγωγικότητα εργασίας
(ούτε το 50% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την
κραυγαλέα ανισότητα ανάµεσα σε ό,τι παράγεται και ό,τι καταναλώνεται, µε αποτέλεσµα την καταχρέωση και την πολιτική
εξάρτηση του τόπου.» Το 1996 το γράφει αυτό.
Πληρώνουµε το κοµµατικό κράτος. Πληρώνουµε το δηµόσιο
τοµέα-τέρας, ο οποίος δηµόσιος τοµέας δεν έχει καµµία σχέση
µε τον κρατικό µηχανισµό που έχουν οι χώρες της Ευρώπης.
Εδώ, όποτε προκηρύσσονται εκλογές, από βαθµό τµηµατάρχου
και πάνω, κατεβάζουν τα µολύβια, περιµένουν τη διάδοχη κατάσταση για να δουν τι θα κάνουν.
Δεν έχετε κανένα δικαίωµα, κύριοι, οι οποίοι θα υπερψηφίσετε
αυτή τη συµφωνία, αυτό το νέο µνηµόνιο, να θυσιάσετε το µέλλον του ελληνικού έθνους, να θυσιάσετε την αγροτιά για το κοµµατικό κράτος, για το τέρας το οποίο έχετε δηµιουργήσει.
Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι ξεκάθαρη: Τίποτα δεν χαρίζεται. Κι ο µόνος τρόπος για να υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη στη
χώρα, είναι η επιστροφή στην εθνική παραγωγή. Μόνο εάν καπνίσουν και πάλι φουγάρα στα εργοστάσια που έχουν γίνει φαντάσµατα, µόνο εάν καλλιεργηθούν πάλι τα χωράφια, µόνο αν
ζωντανέψει η ύπαιθρος, µόνο όταν ανθήσουν και πάλι οι βιοτεχνίες που έχουµε στα Οινόφυτα, τα οποία είναι ένα «νεκροταφείο» βιοτεχνιών, µόνο όταν υπάρξει εθνική παραγωγή, θα
υπάρξει ανάπτυξη. Και όχι µε τα δανεικά που θα πληρώνουµε για
γενεές επί γενεών.
Η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει το νέο µνηµόνιο της Αριστεράς,
καταγγέλλοντας την υποκρισία αυτών που θα το υπερψηφίσουν
και λέει: «Ναι, στην επιστροφή στη εθνική παραγωγή µε κάθε τίµηµα.».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή της τοποθέτησής µου θέλω να
υπογραµµίσω πως έχω στοιχεία εδώ, τα οποία αποδεικνύουν ότι
ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας είναι συνεπής.
Έχω εδώ τρεις δηλώσεις του. Η πρώτη δήλωση έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 13 Σεπτεµβρίου του 2014. Ο κ. Τσίπρας σηµείωσε:
«Το µνηµόνιο θα είναι άκυρο από το πρώτο βράδυ της εκλογικής
µας νίκης».
Συνεχίζοντας το ίδιο µοτίβο στο πλαίσιο αυτής της συνέπειας,
ο Πρωθυπουργός έκανε στο twitter του Πρωθυπουργικού Γραφείου ένα tweet στις 11 Φεβρουαρίου 2015 επαναλαµβάνοντας:
«Δεν διαπραγµατευόµαστε το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο ακυρώθηκε
από την ίδια την αποτυχία του και φυσικά από την ψήφο του
λαού».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να κατατεθούν στα Πρακτικά παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα τα καταθέσω όλα στα
Πρακτικά.
Και στη συνέχεια, κινούµενος ακριβώς στην ίδια γραµµή της
συνέπειας, ο Πρωθυπουργός στις 29 Μαρτίου του 2015 δίνει συνέντευξη στη «REAL NEWS»: «Η Κυβέρνηση δεν συζητά τρίτο
µνηµόνιο», υπογραµµίζει ο Πρωθυπουργός. «Υπάρχουν δυνάµεις
που ονειρεύονται την επιστροφή στο µνηµόνιο, αλλά θα συνεχίσουµε να τους απογοητεύσουµε.»
Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές από όλα όσα σας διάβασα
ότι αυτό που σήµερα ψηφίζουµε είναι ήδη άκυρο -το σηµείωσε ο
Πρωθυπουργός από τον Σεπτέµβριο του 2014-, ότι αυτό που διαβάζουµε στη σελίδα 298 των εγγράφων που µας µοιράστηκαν,
δηλαδή «Μνηµόνιο Συνεννόησης για τριετές Πρόγραµµα του Ευ-
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ρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητος» -Μνηµόνιο Συνεννόησης!είναι µία οφθαλµαπάτη, µία οπτασία, µία ψευδαίσθηση. Προφανώς, έχουµε να κάνουµε µε ένα αντιµνηµονιακό µνηµόνιο, ένα
αριστερό µνηµόνιο, ένα λεβέντικο και ηρωικό µνηµόνιο.
Αυτό είναι που µε κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παρηγοριέµαι. Μου δίνει µια παρηγοριά ότι το µνηµόνιο αυτό είναι
πράγµατι λεβέντικο, πράγµατι ηρωικό, πράγµατι αντιµνηµονιακό.
Βεβαίως ο κ. Τσίπρας παρέµεινε σταθερός µέχρι τέλους σε
όλες τις πτυχές των προεκλογικών του διακηρύξεων, αλλά και
των µετεκλογικών του τοποθετήσεων. Ο κ. Τσίπρας πέρυσι στις
30 Μαρτίου, του 2014 φυσικά, από αυτό εδώ το Βήµα, όταν συζητάγαµε για την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, σηµείωνε: «Εγώ
πρώτη φορά βλέπω να παραγγέλνουµε και να πληρώνουµε κιόλας στον ΟΟΣΑ το σχοινί µε το οποίο θα κρεµαστούµε. Μια σειρά
από επαγγελµατικές οµάδες» -προσέθετε- «µε µεγάλη παράδοση
στη χώρα, φαρµακοποιοί, αρτοποιοί, βιβλιοπώλες, οδηγοί ταξί
διαλύονται προς όφελος κάποιων µεγάλων συµφερόντων». Το
έγγραφο είναι από τα Πρακτικά της Βουλής.
Τι συνέβη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Τσίπρας χρησιµοποίησε το σχοινί της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για να κάνει το
απονενοηµένο διάβηµα; Αλίµονο! Αλίµονο, δεν θέλω να το πιστέψω. Ή αποφάσισε να εξυπηρετήσει συµφέροντα; Μπα! Προφανώς δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουµε να κάνουµε µε
µαρξιστικές απελευθερώσεις αγορών και µε καθαγιασµένες εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ, που προφανώς οδηγούν προς τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Περί αυτού πρόκειται!
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να τα ψηφίσετε µε καθαρή τη συνείδηση. Αυτό που λέγατε, αυτά λέτε. Αν
δεν το έχετε καταλάβει, σας διαβεβαιώ εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από αυτά, επειδή η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή, η Ελλάδα έχει φτάσει µέχρι εδώ,
διότι έχει πληρώσει τον λαϊκισµό αλλά και την αβάστακτη ελαφρότητα της Κυβέρνησης. Σχετικά µε τη διαπραγµάτευση, δεν
ξέρω πού να σταθώ. Να µιλήσω για το ότι δεν τελειώσατε εγκαίρως την πέµπτη αξιολόγηση; Για το ότι αναπολούµε νοσταλγικά
πια το περιβόητο e-mail Χαρδούβελη; Για το ότι δώσατε 11 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
µετά ψάχνετε να βρείτε και γιατί τα δώσατε; Για το ότι το δηµοψήφισµα το κάνατε την τελευταία στιγµή, όταν η Ελλάδα ήταν
µε την πλάτη στον τοίχο και δεν είχε διαπραγµατευτικά ατού;
Τα είπε ο κ. Δραγασάκης χθες καλύτερα από µένα. Είπε ότι
αποφασίσατε να απειλήσετε τους πιστωτές µε αυτό που ευχόντουσαν, µε το Grexit. Τα είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
Παρέβηκε, εποµένως, οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση από
εµάς γι’ αυτό το θέµα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή υπήρξε σωρεία λαθών στη διαπραγµάτευση, ενώ η χώρα µας τον Απρίλιο του 2014 βγήκε δοκιµαστικά στις αγορές –µπορεί κάποιοι να ενοχλούνται από αυτήν την
υπενθύµιση, αλλά θα την κάνουµε πάντοτε- που ήταν το πρώτο
βήµα για να απαλλαγεί από τα µνηµόνια, στις αρχές του Ιουλίου
του 2015 ξαναγύρισε στο χείλος της αβύσσου και έφτασε η Κυβέρνηση να παρακαλάει γι’ αυτό το καινούργιο αριστερό µνηµόνιο.
Μόνο που φυσικά αυτή η περίοδος κόστισε και κόστισε πανάκριβα. Δεν θα είµαι σχοινοτενής, σε τίτλους να σας υπενθυµίσω
µερικά δισεκατοµµύρια: 11 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας -τα χάσατε από τα χέρια σας- 9 δισεκατοµµύρια που θα είναι φέτος η πτώση πάλι στο πηγάδι της
ύφεσης, ότι δηλαδή ξαναγυρνάµε από την ανάπτυξη στην ύφεση, 25 δισεκατοµµύρια από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία ανακεφαλαιοποίηση δεν ήταν υποχρεωτική και έγινε
εξαιτίας των χειρισµών σας στην οικονοµία και στο τραπεζικό σύστηµα.
Όλα αυτά είναι είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια. Προσθέστε άλλα
είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια που έφυγαν από τις τράπεζες, από
τις καταθέσεις. Κι αυτό είναι φαινόµενο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, διότι από
το 2012 και µετά δεν είχαµε τέτοιου είδους φαινόµενα. Όλο αυτό
είναι το κόστος του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ένα κόστος το οποίο
θα µπορούσαµε φυσικά να είχαµε αποφύγει.
Εκτός από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που είναι
είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια δανεικά και όχι αγύριστα για τους
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Έλληνες φορολογουµένους, εκτός από τα πρόσθετα µέτρα που
απαιτούνται λόγω της επιστροφής και πάλι στην ύφεση, για να
πιάσουµε τους έστω χαµηλότερους στόχους του πρωτογενούς
πλεονάσµατος, έχουµε και µια σειρά από φόρους, γιατί φυσικά
τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις τις θεωρείτε
νεοφιλελεύθερα µέτρα και η εύκολη λύση για να καλύψετε τις
τρύπες είναι η επιβολή φόρων.
Για παράδειγµα, έχουµε φόρο 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση
-ενενήντα χιλιάδες παιδιά όχι µόνο εύπορων, αλλά και µεσαίων
και φτωχών οικογενειών σε ορισµένες περιπτώσεις- φόρο στους
αγρότες 20% και µετά 26%, δυσβάσταχτες προκαταβολές φόρων, φόροι του ΣΥΡΙΖΑ που προέκυψαν λόγω της δραµατικής
αποτυχίας σας σε αυτό το εξάµηνο.
Κάποια άλλη Κυβέρνηση στη θέση σας, που έλεγε «άσπρα»
και κάνει «µαύρα», που απέτυχε κατ’ αυτό τον δραµατικό τρόπο
-και δεν χρησιµοποίησα χαρακτηρισµούς, αναφέρθηκα σε στοιχεία, σε αριθµούς- θα αναζητούσε κάποιες δικαιολογίες, θα ψέλλιζε µια συγγνώµη. Εσείς, όµως, θριαµβολογείτε. Κι επειδή
θριαµβολογείτε, θα µου επιτρέψετε κι εµένα να γίνω πάρα πολύ
σαφής, σαφέστερος από ό,τι ήµουν µέχρι τώρα για τις θριαµβολογίες αυτές.
Μας µιλάτε για την τροµερή σας επιτυχία, ότι «κάνουµε µια
σύµβαση, η οποία είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο». «Ευρωπαϊκό Διεθνές», το λέτε το οποίο δεν υπάρχει, αλλά δεν το συζητάω. Μάλιστα. Δηλαδή, σε τι θα µπορούσε να είναι η σύµβαση;
Αφού πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας,
που ιδρύθηκε αφού εµείς είχαµε κάνει όλα τα προηγούµενα δάνεια και διέπεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. Σε ποιο δίκαιο θα µπορούσατε να το κάνετε;
Ξέρετε ότι ακριβώς επειδή υπογράφετε µε αυτόν τον οργανισµό, µπορεί να υπάρξει κατάσχεση µέχρι και του ΕΣΠΑ, αν τα
πράγµατα δεν εξελιχθούν σωστά στην εφαρµογή του προγράµµατος; Ξέρετε, επίσης, ότι αν υπογράψετε -και θα υπογράψετε,
προφανώς, καινούργιο δάνειο µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείοθα το υπογράψετε πάλι στο Αγγλικό Δίκαιο; Υπάρχει κάποιος από
εσάς που το αµφισβητεί; Να έλθει εδώ να αποδείξει ότι δεν θα
είναι στο Αγγλικό Δίκαιο.
Μιλάτε για τη µεγάλη σας επιτυχία -τεράστια πράγµατι- των
35 δισεκατοµµυρίων ευρώ του περίφηµου πακέτου Γιούνκερ.
Επειδή ήµουν ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός µε Πρωθυπουργό
τον Σαµαρά τότε, αρχές το 2013, θέλω να σας πω ότι τότε
έκλεισε συµφωνία, όχι για εµάς, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Και ήταν καµµία εικοσαριά δισεκατοµµύρια για το ΕΣΠΑ και δεκαπέντε δισεκατοµµύρια για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σας ευχαριστούµε που πανηγυρίζετε για τη δική µας επιτυχία, αλλά
πάντως έτσι έχουν τα πράγµατα.
Πανηγυρίζετε στα non paper του Μαξίµου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα γίνει, λέει, µέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι! Μόνο που θα γίνει µε καινούργια δανεικά 25 δισεκατοµµύρια ευρώ και θα γίνει γιατί εσείς αποτύχατε σε σχέση µε
τις τράπεζες όλο αυτό το διάστηµα.
Μιας και θριαµβολογείτε, λοιπόν, εγώ θα σας πρότεινα να
θριαµβολογήσετε και για µερικά άλλα θέµατα, ώστε να απαλύνετε τον πόνο σας. Το πρώτο είναι να ξεκινήσετε να θριαµβολογείτε µε βάση τα κείµενα που µας έχετε µοιράσει για τη διευθέτηση του χρέους, γιατί µέσα στα κείµενα συγκεκριµένη και
ρητή αναφορά για τη διευθέτηση του χρέους, περιέργως πώς,
δεν υπάρχει.
Δεύτερον, θα σας συνιστούσα να πανηγυρίζετε για τις ιδιωτικοποιήσεις, διότι ενώ ο κ. Τσακαλώτος -αν άκουσα καλά προηγουµένως, µε τον θόρυβο- µας έλεγε ότι «στις ιδιωτικοποιήσεις
έχουµε µια νέα φιλοσοφία», θέλω να σας διαβάσω τη φιλοσοφία,
στη σελίδα 342 και 343 του µνηµονίου.
Γράφει λοιπόν, το µνηµόνιο που σε λίγο θα κυρώσετε: «Οι ιδιωτικοποιήσεις µπορούν να συµβάλουν στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονοµία και να µειωθεί το δηµόσιο χρέος. Ενώ η
διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων έχει σταµατήσει από τις αρχές του
έτους, η Κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισµένη να προχωρήσει
σε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει τις δυνατότητες µείωσης της συνολικής χρηµατοδότησης
µέσω µιας εναλλακτικής δηµοσιονοµικής πορείας ή µέσω µεγα-
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λύτερων εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις».
Είναι κι αυτή µια µαρξιστική προσέγγιση του θέµατος για την
οποία πρέπει να θριαµβολογείτε.
Επίσης, θέλω να σας προτείνω να θριαµβολογήσετε για δύο
περιπτώσεις, τουλάχιστον, που µέσα στο µνηµόνιο σηµειώνονται
µε ικανοποίηση επιτυχίας των προηγούµενων κυβερνήσεων, στο
συνταξιοδοτικό και στη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Να πανηγυρίσετε γι’ αυτό.
Να πανηγυρίσετε, επίσης, γι’ αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσακαλώτος, ότι καταργείται το πεντάευρω στα νοσοκοµεία και είναι
παρελθόν. Μάλιστα. Δεν είναι εδώ ο κ. Τσακαλώτος, δεν πειράζει.
Σελίδα 320 του µνηµονίου, διαβάζω: «Έως τον Οκτώβριο του
’15» -όχι σε πέντε τέρµινα, σε δύο µήνες- «οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου
των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκοµεία ή αν θα λάβουν
ισοδύναµα δηµοσιονοµικά µέτρα και µέτρα διαχείρισης της ζήτησης».
Εµείς είχαµε δίκιο όταν διαµαρτυρόµασταν προηγουµένως.
Και τα ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια. Ιδού η απάντηση.
Τέλος, σας προτείνω να πανηγυρίσετε για το µεγάλο σας κατόρθωµα που θα έρθετε σε λίγο να αποσύρετε δεκατρείς ρυθµίσεις –θα τις καταθέσω στα Πρακτικά- που κάνατε φέτος και για
τις οποίες και τότε πανηγυρίζατε, στο φορολογικό, στα εργασιακά (µετενέργεια) και στο ασφαλιστικό. Εδώ είναι, δεκατρείς
ρυθµίσεις που είναι όλες µέσα στα προαπαιτούµενα, όχι στο µνηµόνιο, στα προαπαιτούµενα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να διανεµηθούν αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μάλιστα.
Ολοκληρώστε, κύριε Χατζηδάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα καταθέτω όλα, κύριε
Πρόεδρε, στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµένα θα µου επιτρέψετε σιγά σιγά να συµπεράνω λέγοντας
τα εξής: Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία λέµε «ναι» στη συµφωνία, κυρίως για να µείνουµε στο λιµάνι ασφαλείας της Ευρώπης και της
Ευρωζώνης, αλλά το ότι τοποθετούµαστε µε αυτόν τον τρόπο
δεν σηµαίνει σε καµµιά περίπτωση ότι δίνουµε συγχωροχάρτι
στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ γι’ αυτό το τραγικό εξάµηνο.
Ποτέ µια κυβέρνηση δεν ζηµίωσε την οικονοµία µιας χώρας σε
αυτόν τον βαθµό σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ούτε και
βεβαίως η ψήφος µας σηµαίνει εφησυχασµό από τη δική µας
πλευρά για το πώς θα χειριστείτε τα θέµατα από εδώ και πέρα.
Γιατί ξέρουµε ότι είστε µια Κυβέρνηση που έχει συγκεκριµένες,
χαµηλές, δυστυχώς, επιδόσεις και η υπογραφή της συµφωνίας
αυτή καθαυτή δεν οδηγεί αυτοµάτως, φυσικά, σε λύσεις των οικονοµικών προβληµάτων.
Θα προτείναµε, λοιπόν, προκειµένου η συµφωνία αυτή να έχει
σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας, τέσσερα πράγµατα και θα είµαι
τηλεγραφικός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το πρώτο είναι, να την κάνετε κτήµα σας. Το λέτε µέσα στο µνηµόνιο. Ο κ. Μπαλαούρας
είπε το αντίθετο προηγουµένως και είµαι βέβαιος το ίδιο θα πει
και ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια, αλλά µέσα στο µνηµόνιο
υπογράφετε ότι είναι δικό σας κτήµα. Αφού το υπογράφετε, λοιπόν, προσπαθήστε να το εφαρµόσετε, γιατί ανάκαµψη µε το στανιό δεν γίνεται!
Το δεύτερο είναι να αποφασίσετε να στραφείτε από τη διανοµή της φτώχειας στην παραγωγή καινούργιου εισοδήµατος.
Και δεν θα το πετύχετε µε δηµόσιες επενδύσεις, όχι µόνο γιατί
δεν έχετε λεφτά –φέτος έπεσαν στο µισό σε σχέση µε πέρυσι
στο πρώτο εξάµηνο- αλλά γιατί η λύση είναι στις ιδιωτικές επενδύσεις. Έτσι θα βρεθούν νέες δουλειές, έτσι θα αντιµετωπίσουµε
το ζήτηµα της ανεργίας.
Το τρίτο είναι να δουλέψουµε µε σύστηµα, µε ενότητα, όλοι
µαζί για να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των αγορών και των
επενδυτών, πετυχαίνοντας επιτέλους µια ευχάριστη έκπληξη από
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την πλευρά της Ελλάδος.
Και το τελευταίο είναι να αφήσουµε αυτήν τη συµφωνία να παραγάγει αποτελέσµατα, να της δώσουµε έναν επαρκή χρονικό
ορίζοντα.
Σας ακούω πάλι να λέτε για τακτικισµούς, για εκλογές κ.λπ.
Μακάρι να παρήγαγαν οι εκλογές λεφτά. Δεν παρήγαγαν ούτε
οι προηγούµενες του Ιανουαρίου.
Αυτό που χρειάζεται είναι να δουλέψουµε σοβαρά, όλοι µαζί,
βάζοντας πάνω απ’ όλα την Ελλάδα, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις µέσα από αυτήν τη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λάθη αναµφιβόλως έχουµε
κάνει όλοι. Όµως, τούτη εδώ η ώρα είναι η ώρα να δώσουµε τον
καλύτερό µας εαυτό, να συµπεριφερθούµε, πραγµατικά, µε
τρόπο αντάξιο των ιστορικών παραδόσεων αυτού του τόπου.
Αυτό που εξελίσσεται µπροστά µας δεν είναι τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, παρά ο πόλεµος της γενιάς µας. Και έχουµε
µόνο µία δυνατότητα. Όλοι µαζί να παλέψουµε και όλοι µαζί να
κερδίσουµε.
Όσον αφορά εµάς, θα κάνουµε το πατριωτικό µας καθήκον.
Εύχοµαι κι εσείς να βάλετε την πατρίδα πάνω από το κόµµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας έχει τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Το τρίτο µνηµόνιο τελικά είναι και τυπικά γεγονός, µε τις υπογραφές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που αποδείχθηκαν
άξιοι συνεχιστές της συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ και όλοι πλέον µαζί, φυσικά και το Ποτάµι, απόψε θα
ψηφίσουν τον νέο σφαγιασµό του ελληνικού λαού, των λαϊκών
οικογενειών της πατρίδας µας.
Μάταια ο κ. Τσίπρας και το κυβερνητικό επιτελείο, τις τελευταίες µέρες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν και να εµφανιστούν µπροστά στον ελληνικό λαό ότι παίρνουν µέτρα προς το
συµφέρον των λαϊκών αναγκών, την ίδια ώρα που έχουν καταθέσει στη Βουλή το νέο µνηµόνιο του αίσχους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι Βουλευτές, µπορείτε να αποχωρείτε, αλλά δεν είναι
απαραίτητο να µιλάτε την ώρα που βγαίνετε από την Αίθουσα,
όταν µάλιστα είναι οµιλητής πάνω στο Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να κάνω µερικά σχόλια γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Πρώτον, την ώρα που η Κυβέρνηση υπογράφει το σφαγιασµό
αυτών των λαϊκών δικαιωµάτων, κάνει κινήσεις εντυπωσιασµού,
διατηρώντας όµως στο ακέραιο όλες τις βουλευτικές απολαβές.
Αν ήθελε πραγµατικά να βάλει χέρι επί τον τύπον των ήλων, ας
έφερνε για ψηφοφορία την ολοκληρωµένη πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για δραστικές περικοπές στις βουλευτικές αποζηµιώσεις, κατάργηση του αφορολόγητου στους
Βουλευτές, πλήρη κατάργηση των βουλευτικών συντάξεων και
όλων των άλλων απολαβών που συνδέονται µε τη βουλευτική
ιδιότητα.
Τα αντιπροσωπευτικά σώµατα, στη δική µας αντίληψη, πρέπει
να µετατραπούν σε εργαζόµενα σώµατα εκπροσώπων που είναι
ανακλητοί και δεν ξεκόβουν από την παραγωγική διαδικασία,
αλλά αποσπώνται από αυτήν ανάλογα µε τις ανάγκες.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι του
µνηµονίου, έχοντας προφανώς στο µυαλό της τις ερχόµενες, για
τρίτη συνεχή φορά µέσα σε έναν χρόνο, πρόωρες εκλογές, µε
εξαγγελίες για τα διόδια σε κατοίκους τριών νοµών, που κυριολεκτικά δεινοπαθούν, τη στιγµή που έπρεπε εδώ και τώρα να
αποδοθούν στον λαό, ελεύθερες από τα χαράτσια των διοδίων,
όλες οι εθνικές οδοί της χώρας, σε όλους τους νοµούς, γιατί
αυτές αποτελούν κοινωνική περιουσία. Είναι κοινωνικός πλούτος.
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Δεν είναι τσιφλίκια των µεγαλοεργολάβων, µε τους οποίους συναλλάσσεται και η σηµερινή Κυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες συγκυβερνήσεις.
Η Κυβέρνηση και στα έργα υποδοµής συνεχίζει την πολιτική
των προηγούµενων κυβερνήσεων, διατηρώντας ουσιαστικά άθικτες τις λεόντειες συµφωνίες υπέρ των κατασκευαστικών οµίλων. Οι όποιες λειψές εξαγγελίες για τα διόδια δεν µπορούν να
κρύψουν το γεγονός ότι είναι έργα πανάκριβα για τον λαό µας,
ο οποίος πληρώνει και για την κατασκευή τους και συνεχίζει και
πληρώνει και για τη λειτουργία τους.
Τρίτον, το µεταναστευτικό εξακολουθεί να µατώνει την Ελλάδα, τον λαό µας, τα νησιά µας, την πρωτεύουσα, τη χώρα, την
αξιοπρέπειά µας.
Μαζί µε τους προηγούµενους από εσάς έχετε, κύριοι της Κυβέρνησης, πλέον και εσείς τεράστιες ευθύνες, που προσδιορίζονται όχι µόνο στη µη απορρόφηση κονδυλίων που λένε ορισµένοι –που προφανώς έχει βάση- ούτε µόνο στις απάνθρωπες
συνθήκες που εξακολουθούν να πληρώνουν όλοι αυτοί οι κατατρεγµένοι που τριγυρνάνε µην έχοντας στον ήλιο µοίρα, ψάχνοντας διέξοδο για άλλες χώρες, αλλά και όσα πληρώνουν και οι
συµπατριώτες µας και στα νησιά και στις γειτονιές της Αθήνας.
Είναι και το γεγονός βέβαια ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΝΑΤΟ στηρίζετε και συµµετέχετε σε όλες τις πολεµικές εµπλοκές στην περιοχή, στις χώρες απ’ όπου κατάγονται
αυτοί οι µετανάστες. Άρα συµµετέχετε σε αυτόν τον διωγµό από
τις δικές τους πατρίδες λόγω των πολεµικών συγκρούσεων, της
πείνας, της δυστυχίας που τους υποβάλλετε µε τη συµµετοχή
στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, στους οποίους ορκίζεστε.
Είστε υπεύθυνοι και εσείς για την απανθρωπιά, τη βαρβαρότητα,
που βιώνουµε όλοι. Και εδώ η δέσµη των συγκεκριµένων προτάσεων, που έχει καταθέσει το ΚΚΕ, είναι άκρως επίκαιρη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα µέτρα που περιλαµβάνει το
τρίτο µνηµόνιο Τσίπρα κονιορτοποιούν στην ουσία ό,τι δεν πρόλαβαν να συντρίψουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Επιπλέον,
κανένα από τα αντιλαϊκά µέτρα –αυτά που ψηφίστηκαν από τους
προηγούµενους εννοείται- που ψηφίστηκαν µέχρι τα τώρα, δεν
καταργείται ή έστω αναστέλλεται. Ακόµα και εκείνα τα ελάχιστα
που ψήφισε η δική σας συγκυβέρνηση αυτούς τους έξι µήνες για
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όπως η επέκταση της µετενέργειας των συλλογικών συµβάσεων, καταργούνται από το νέο µνηµόνιο.
Η νέα συµφωνία βαθαίνει τη φτώχεια του λαού µας, σφίγγει
τις αλυσίδες, µόνο και µόνο για να δώσει ώθηση στην περιβόητη
καπιταλιστική ανάκαµψη, φέρνοντας µέτρα βελτίωσης για επιχειρηµατικούς οµίλους οπωσδήποτε, προκειµένου να επενδύσουν
τα λιµνάζοντα συσσωρευµένα κεφάλαιά τους.
Ο ελληνικός λαός καλείται να αντιπαλέψει, να πολεµήσει αυτή
τη νέα συµφωνία µε νύχια και µε δόντια. Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι θα µετρήσουν νέες µεγάλες απώλειες. Οι αλλαγές στο
ασφαλιστικό θα µετατρέψουν σε όνειρο θερινής νυκτός τη σύνταξη για τις νέες γενιές των εργαζοµένων -όσων απ’ αυτούς καταφέρουν βέβαια να βρουν δουλειά- ακόµα και ασφαλισµένων
που είναι κοντά στη σύνταξη και θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνουν.
Την ίδια ώρα ανοίγει ο δρόµος για τη µείωση –κατάργηση στην
ουσία- των επικουρικών µέσα από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης και σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων που µέχρι
τώρα δεν είχαν υπαχθεί, όπως των ενστόλων, του ΟΑΕΕ, των αρτοποιών, των συµβολαιογράφων, του ΕΤΑΑ, των τεχνικών τύπου,
των ναυτικών κ.λπ.. Μέχρι και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες κόβει
προνοιακά επιδόµατα. Στους τυφλούς συµπολίτες µας κόβει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Ακόµα και η κατώτατη σύνταξη θάβεται.
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για εργασιακά και στον συνδικαλιστικό νόµο από σήµερα και µέχρι τέλος του χρόνου, συµπληρώνουν τις προηγούµενες και νοµιµοποιούν τη ζούγκλα σε
βάρος των εργαζοµένων, που έχει παγιωθεί στην αγορά εργασίας µε ευθύνη βέβαια της µεγαλοεργοδοσίας αλλά και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συµφέροντά της.
Οι αυτοαπασχολούµενοι, οι µικροί επαγγελµατοβιοτέχνες που
φυτοζωούν θα δεχθούν νέο πλήγµα µε την εφαρµογή της εργα-
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λειοθήκης του ΟΟΣΑ που προβλέπει πλήρη απελευθέρωση του
ωραρίου στο εµπόριο µε την κατάργηση επί της ουσίας της κυριακάτικης αργίας, αλλά και νέες απελευθερώσεις τοµέων της
οικονοµίας υπέρ των µεγάλων οµίλων.
Θα πληγούν µε τις ρυθµίσεις δραστικά ιδιαίτερα οι φαρµακοποιοί και άλλοι κλάδοι, όπως οι αρτοποιοί, για να αγοράζει ο λαός
το κατεψυγµένο ψωµί που λένε οι ίδιοι.
Αντίστοιχα για τους µικρούς και µεσαίους αγρότες, η φορολογία εκτοξεύεται και αλλάζουν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό
τους ως κατ’ επάγγελµα αγρότες. Οι ρυθµίσεις για το αγροτικό
πετρέλαιο και τα άλλα µέτρα θα έχουν βαριές συνέπειες -θα είναι
πραγµατικά εξοντωτικές- στο ήδη πενιχρό εισόδηµα του αγροτικού νοικοκυριού. Μέσα και απ’ αυτή τη διαδικασία είναι σίγουρο
ότι θα επιταχυνθεί η συγκέντρωση της γης, της αγροτικής παραγωγής σε ακόµα λιγότερα χέρια.
Συνολικά, η χρεοκοπία για τον λαό µεγαλώνει από την αύξηση
των έµµεσων φόρων, τη διατήρηση των χαρατσιών που επιβλήθηκαν παλιότερα, από τα πρωτογενή πλεονάσµατα που προϋποθέτουν νέες περικοπές σε κρατικές δαπάνες, µε άµεση εδώ
επίδραση στους τοµείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας,
της ασφάλισης.
Ας µη βαυκαλίζονται οι κυβερνώντες και επιµένουν να κοροϊδεύουν ότι τάχατες τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι µικρά και
δεν θα χρειαστούν άλλα µέτρα και περικοπές. Σας ξέρουµε όµως
πλέον, έχετε έτοιµη την «καραµέλα». Πάλι θα λέτε «προσπαθήσαµε, δεν τα καταφέραµε, τι να κάνουµε;» και άρα νέο τσεκούρι
για το λαό. Τελικά, τι σας φταίει ο λαός πάλι, λες και αυτός εξουσιάζει, αυτός κυβερνά; Αυτός διαπραγµατεύεται µε τους συµµάχους σας τελικά; Βέβαια, απαντάτε ότι σας έχει επιλέξει µε την
ψήφο του. Και επειδή σας προτίµησε µε την ψήφο του σηµαίνει
ότι πρέπει τελικά να τον γδάρετε και µάλιστα σύρριζα;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε µπροστά σε µια
πρωτοφανή κατάσταση, που ο ελληνικός λαός δέχεται συνδυασµένη επίθεση µέσα και έξω από τη χώρα, µε σαφή στόχο να τον
αλυσοδέσουν µε νέες επαίσχυντες συµφωνίες για τα επόµενα
πενήντα και βάλε χρόνια.
Το ΚΚΕ δεν είχε ούτε έχει αυταπάτες. Από την πρώτη µέρα είχαµε προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό ότι η ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ
είναι κάλπικη, ακριβώς γιατί έκλεινε το µάτι στην ελπίδα αναζωογόνησης του καπιταλισµού. Έκλεινε το µάτι στη διεθνή του κεφαλαίου, στην εγχώρια, ευρωπαϊκή, διεθνή αστική τάξη, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ -για να τα πούµε συγκεκριµένα- και άλλα ιµπεριαλιστικά µπλοκ δυνάµεων.
Όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουµε κυρίως τους τελευταίους µήνες αποδεικνύει ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
αυτό το ιδιότυπο σύµπλεγµα τελευταία µαζί µε όλα τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, από τη Νέα Δηµοκρατία έως τη Χρυσή
Αυγή, έχει τη βάση του στο εντευκτήριο της αστικής διαχείρισης
που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συνεπάγεται ως εργαλείο εφαρµογής και νοµιµοποίησης της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης.
Η πραγµατική εξουσία της τάξης που κυβερνά δεν χαριεντίζεται ούτε µε τσαχπινιές, µε λεονταρισµούς, ούτε µε νταούλια και
δήθεν έντιµους συµβιβασµούς. Η αστική τάξη, όταν µαγειρεύει
πριν κάτσει στο τραπέζι, έχει στο µενού της πολλά γεύµατα, για
κάθε περίσταση.
Γνώριζε τις αντοχές της ελληνικής οικονοµίας, γνώριζε ότι είχε
απέναντί της µια Κυβέρνηση νιόφερτη στους κύκλους της και
µάλιστα της έφερνε και φρέσκο κόσµο που είχε αξίες, ιδανικά
και άρα είχε µια πρόσθετη αξία. Μπορούµε να πούµε αυτή τη
στιγµή απερίφραστα ότι µάλιστα χαιρόταν κιόλας που ερχόταν
µε αριστερά πρόσηµα και παράσηµα. Σας έπαιξαν, όπως αυτοί
ξέρουν, καλά το παιχνίδι τους, για να σας µπάσουν βαθιά, όλο
και πιο βαθιά µέσα στον βούρκο και εσείς πήγατε και βουτήξατε
µέσα, µε τη θέλησή σας βέβαια.
Το µνηµόνιο που φέρνετε είναι η προδοσία των λαϊκών συµφερόντων, η ολοκλήρωση -για να το πούµε αλλιώς- του κύκλου σας
ως γλυκανάλατοι σοσιαλιστές, αριστεροί ή δεν ξέρω τι άλλο,
όπως θέλετε πείτε το.
Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι είχαν σίγουρους και δεδοµένους τους τα τελευταία χρόνια συγκατοικούντες, Νέα Δηµοκρα-
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τία και ΠΑΣΟΚ. Τι κοινό είχαν και έχουν όλοι αυτοί; Προσκυνούν
το ίδιο δόγµα που προσκυνάτε και εσείς, το δόγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, τα δόγµατα δηλαδή που σπέρνουν πολέµους, αφανίζουν λαούς, διαλύουν κράτη.
Όλα αυτά τα «κοράκια», η τρόικα, το κουαρτέτο σήµερα, ως
εντολοδόχοι των ιµπεριαλιστών δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.
Τα κάνουν όλα µε σχέδιο, παίρνουν τα µέτρα τους, χτυπούν την
κατάλληλη στιγµή, αδιαφορώντας για τον λαό, για τους εργαζόµενους, τους άνεργους, τη νεολαία. Όλοι τους είναι εθισµένοι
στη µυρωδιά της καµένης γης, της καµένης σάρκας. Δεν νοιάζονται παρά µόνο για το κέρδος.
Παρακολουθούµε την εναλλαγή του ψευτοσπαραγµού της
Νέας Δηµοκρατίας και άλλων συνοδοιπόρων της µε τα κροκοδείλια δάκρυα τελευταία του κ. Καµµένου, λες και ξύπνησαν
χθες. Αλήθεια, πού ληµέριαζαν τόσα χρόνια; Δεν είναι αυτοί που
έδιναν γη και ύδωρ στις επιλογές, στις αποφάσεις των Βρυξελλών; Δεν έπαιξαν τα πρώτα βιολιά, για να περνούν τα µέτρα, τα
φιρµάνια, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ρωτούν πού πήγαν τα λεφτά και κοιτούν τον λαό πάλι, λες και
δεν γνωρίζουν. Τα χρήµατα ήρθαν στο «πλυντήριο» που λέγεται
Ελλάδα και από εκεί µέσω της ανάπτυξης, που δεν ήρθε βέβαια
ποτέ, πήγαν στα χέρια του ελληνικού και του διεθνούς κεφαλαίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρηµατοδοτούν πάντα τις επιλογές
τους, που δεν είναι άλλες παρά τα µονοπώλια και οι στόχοι τους.
Επιβάλλουν θεσµικά µέτρα που εξυπηρετούν σε βάθος τα συµφέροντά τους. Αν οι όποιοι κυβερνώντες δεν το αντιλαµβάνονται,
δεν διστάζουν τότε να αποσύρουν την υποστήριξή τους, να τους
αλλάζουν, χωρίς να χρειάζονται και ιδιαίτερα προσχήµατα.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πρόσχηµα. Ήταν δεδοµένος,
εναρµονισµένος, δηλωµένος δικός τους, εξ ου και αυτές οι εξάµηνες διαπραγµατεύσεις. Αυτή είναι η άποψή µας. Απλά η αστική
τάξη για να είναι γερά γαντζωµένη στην εξουσία, για να µην κλονιστεί, αν θέλετε, η εξουσία της, θέλει τη στήριξη του λαού και ο
ΣΥΡΙΖΑ, αφού συντάχθηκε µαζί της, έπρεπε και πρέπει να τη στηρίξει µε όλα τα µέσα και όλα τα µέτρα, χρησιµοποιώντας τη διγλωσσία, τη διπροσωπία, τον εκβιασµό, τα κάλπικα δηµοψηφίσµατα, την απάτη και ό,τι άλλο προσφιλές, προκειµένου να
φέρει το λαό αλυσοδεµένο στις επιλογές της. Αυτή είναι η καλύτερη υπηρεσία που προσφέρει στο σύστηµα ο ΣΥΡΙΖΑ, το σηµερινό κυβερνών κόµµα.
Δεν έφταναν µόνο αυτά. Οι καπιταλιστές διά µέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σήµερα, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Αυτή η διακρατική καπιταλιστική
ένωση που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση βασικό ρόλο ύπαρξης
έχει την υποδούλωση της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης. Για το
σχέδιο αυτό δουλεύουν όλοι οι µηχανισµοί της: από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο γενικότερα, τους εκατοντάδες ελεγκτικούς
µηχανισµούς, µαζί και το τραπεζικό σύστηµα. Στήνονται επιτροπές, στέλνονται τοποτηρητές, εκβιάζονται λαοί. Έχουν και τα τηλεοπτικά πιστόλια τους στην υπηρεσία τους, τις ξεπουληµένες
συνδικαλιστικές ηγεσίες, όλοι µαζί, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αµερικάνοι, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κυβερνήσεις, όµιλοι, για να
φτιάχνουν λαούς φοβισµένους, λαούς υποταγµένους, γονατισµένους, στον βωµό του κέρδους. Η τροµοκρατία είναι στο πετσί
τους. Σε αυτό το σχέδιο εντάσσονται σήµερα και τα capital controls, αύριο τα face controls και δεν ξέρουµε τι άλλο έχουν ακόµα
να δουν τα µάτια και να ακούσουν τα αυτιά µας, που τα είπαµε
και σε προηγούµενη συνεδρίαση.
Για ένα είστε προβλέψιµοι: Δεν θα διστάσετε να χρησιµοποιήσετε ακόµη και τη βία, προκειµένου να περάσετε αυτά τα µέτρα.
Όµως, όσο και αν τροχίζετε τη λαιµητόµο, κάποια στιγµή οι λαοί
θα αφήσουν το σχοινί και θα βρεθείτε στην τροχιά της. Οι «ναι
σε όλα» Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ έγιναν τιµητές των συνταξιούχων, των ανέργων. Το πάθος της ευρωλαγνείας τους αυτά
τα χρόνια συνασπίζει όλους τους στον προθάλαµο των διαθέσιµων κυβερνήσεων για να υλοποιήσουν το τρίτο µνηµόνιο. Το
«όχι» και το «ναι» είχαν τελικά έναν κοινό παρονοµαστή, όπως
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προειδοποιούσε µόνο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας: το
τρίτο µνηµόνιο, δηλαδή, που προκύπτει από την τρόικα, το
κουαρτέτο. Το δηµοψήφισµα τελικά ήταν το άλλοθι για νέα βάρβαρα µέτρα και µνηµόνια. Έτσι είναι. Με κάλπικα ερωτήµατα, µε
κάλπικα διλήµµατα, µόνο κάλπικα συµπεράσµατα βγαίνουν. Όλο
και περισσότεροι σήµερα το συνειδητοποιούν αυτό όσο και αν
βρίσκονται πάντα οι γνωστοί και µη εξαιρετέοι, για να σπέρνουν
συγχύσεις, να ρίχνουν στάχτη στα µάτια, να ετοιµάζουν νέο γύρο
ψεύτικων ελπίδων, αυταπατών, παροπλίζοντας το εργατικό λαϊκό
κίνηµα.
Μερικοί Βουλευτές εµφανίζονται να αιφνιδιάζονται µάλιστα και
για το βάθος των ανατροπών στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα στα µέτρα που παίρνονται. Δύο πράγµατα συµβαίνουν:
Ή είναι αδιάβαστοι ή υποκρίνονται. Όλα όσα σήµερα επιβάλλονται µε το µαστίγιο, έχουν σχεδιαστεί από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν ακόµα από την
κρίση, όπως είναι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης πέραν
των εξήντα επτά χρόνων, µε βάση τα προσδόκιµα χρόνια ζωής.
Ας αφήσουν, λοιπόν, τα κροκοδείλια δάκρυα. Οι ευθύνες τους
είναι µεγάλες. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός δρόµος στον οποίο ορκίζεστε: Παράδεισος για τους µεγαλοεπιχειρηµατίες, κόλαση
όµως για τον λαό.
Απέναντι σε έναν αντίπαλο ή πολεµάς ή υποκλίνεσαι.
Εµείς έχουµε αποφασίσει να πολεµήσουµε. Δεν κάνουµε πίσω
σε αυτό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προτίµησε τη θεωρία της δήθεν σκληρής διαπραγµάτευσης ενώ ήδη βρισκόταν στο ίδιο «κοινό ευρωπαϊκό σπίτι»,
όπως αποκαλούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διπλοπροσωπία
και η διγλωσσία ήταν η συνταγή για τις διαπραγµατεύσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήξερε ότι είχε να κάνει µε λύκους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά τους βάφτισε «πρόβατα», τους βάφτισε «εταίρους», «φίλους», «συµµάχους». Είπε ότι θα αλλάξει το λύκο και
του βγήκε λυκόσκυλο και µας το λάνσαρε για φύλακα-άγγελο και
ιδού τα αποτελέσµατα. Από τη µια αναγνώριζε στα λόγια τα δικαιώµατα του λαού, από την άλλη εκχωρούσε την έγκριση των
δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέγεται υποκρισία,
που οδηγεί και σε υποτέλεια, λέγεται απάτη σε βάρος του λαού
και απαιτεί καταδίκη και τιµωρία πολιτική.
Οι λαοί δεν έχουν αδιέξοδα όταν αποφασίσουν οι ίδιοι να ζήσουν µε αξιοπρέπεια. Οι πολύµορφοι εκβιασµοί του λαού έχουν
στόχο να τον σύρουν να συµµετέχει σε σχέδια που διαδραµατίζονται και στη γειτονιά µας. Οι καπιταλιστές έχουν πυρπολήσει
τη Μεσόγειο και θέλουν τη χώρα µας γερά δεµένη αλλά τον λαό
εξουθενωµένο, αδύναµο να αντισταθεί, παραιτηµένο από δικαιώµατα, φορτωµένο µόνο βάρη και υποχρεώσεις για την πλουτοκρατία.
Είναι καιρός, λοιπόν, για την αντίστροφη µέτρηση, λέµε εµείς.
Στην εξουσία των µονοπωλίων αντιπροτείνουµε τη λαϊκή εξουσία.
Και αυτή πρέπει να δροµολογηθεί από σήµερα, να µπει στόχος,
επιδίωξη, να γίνει κατεύθυνση της πάλης µέσα στον λαό, µε την
εργατική τάξη, το ανασυγκροτηµένο, πρωτοποριακό, αναγεννηµένο κίνηµά της, σε συµµαχία µε τους αυτοαπασχολούµενους,
τους επαγγελµατίες βιοτέχνες εµπόρους, τους φτωχούς αγρότες που πλήττονται όλοι τους επίσης τραγικά, τους φοιτητές,
τους σπουδαστές, τους νέους, τις νέες, τις γυναίκες των λαϊκών
οικογενειών.
Η λαϊκή συµµαχία, µε καθαρό σχέδιο και πρόγραµµα ενάντια
στα µονοπώλια, ενάντια στον καπιταλισµό, πρέπει να έχει στόχο
την εργατική λαϊκή εξουσία, µακριά από προτάσεις αστικής κυβερνητικής διαχείρισης που τις έχουµε ακριβοπληρώσει µε τα
συνεχή µνηµόνια, είτε µε το µνηµόνιο νούµερο 1 του Παπανδρέου, είτε µε το νούµερο 2 του Σαµαρά, είτε τώρα µε το νούµερο 3 του Τσίπρα.
Η λαϊκή εξουσία δεν έρχεται µε διαπραγµατεύσεις, συζητήσεις
ή δηµοψηφίσµατα που δεν κοστίζουν και τίποτα στο αστικό πολιτικό σύστηµα, στους µονοπωλιακούς οµίλους, στον καπιταλισµό. Είναι καιρός απέναντι σε αυτές τις συµµαχίες του
κεφαλαίου να αντιπαραθέσουµε τις κοινωνικές συµµαχίες της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των επιστηµόνων, των επαγγελµατιών, της νέας γενιάς, να σηκώσουµε κεφάλι στέλνοντας στα
αζήτητα τα capital controls, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την
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Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους όσοι βάζουν πλάτη στην καταλήστευση του λαού.
Το πραγµατικό «όχι» υπογράφεται από την αποδέσµευση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις λυκοσυµµαχίες. Το πραγµατικό «όχι» µετριέται µε την ενίσχυση του ΚΚΕ, µε την ενίσχυση
της πολιτικής του πρότασης. Αυτό το πραγµατικό «όχι» είναι
«ναι» στην αξιοπρέπεια. Οι άλλες προτάσεις που ντύνονται τον
µανδύα του ριζοσπαστισµού, της εναλλακτικής πρότασης οδηγούν µόνο σε κρατικά, τραπεζικά, βιοµηχανικά µονοπώλια, µε εκµετάλλευση των εργαζοµένων, µε εµπλοκή της χώρας και του
λαού σε λυκοσυµµαχίες είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και µε εθνικό νόµισµα, είτε σε άλλα µπλοκ ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, βάζοντας τον λαό µας και την πατρίδα του να
παλεύει κάτω από ξένες σηµαίες.
Απευθύνουµε κάλεσµα στους εργάτες, στους υπάλληλους,
στα λαϊκά στρώµατα, σε αγωνιστές, πρωτοπόρους ανθρώπους
που δραστηριοποιούνται µέσα στο λαϊκό κίνηµα. Τείνουµε χέρι
συµπόρευσης και κοινής δράσης, για να οργανώσουµε µαζί την
αντίσταση στα αντιλαϊκά µέτρα, την αλληλεγγύη στους αδύναµους, στους άνεργους, την αντεπίθεση, για πραγµατικά ριζικές
αλλαγές.
Εκ µέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας απευθύνουµε ιδιαίτερο κάλεσµα πλατιά στον ριζοσπαστικό κόσµο, στις εργατικές λαϊκές δυνάµεις που πίστεψαν
στον ΣΥΡΙΖΑ και που σήµερα έχουν και τη δυνατότητα και την
πείρα να βγάλουν πιο ολοκληρωµένα πολιτικά συµπεράσµατα.
Απευθυνόµαστε σε αυτούς που αρνούνται να ζήσουν καθηµερινά
µε τον εκβιασµό τον καινούργιο των τελευταίων χρόνων και τελευταίων µηνών «ευρώ ή δραχµή», «µέσα ή έξω από την ΟΝΕ,
από την Ευρωζώνη».
Όσοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα έχει δικές της αναπτυξιακές
δυνατότητες και έµπειρο λαό, όσοι θέλουν να αποφασίζει ο ίδιος
ο λαός για την τύχη του και όχι οι κεφαλαιοκράτες, τα µονοπώλια, όσοι καταλαβαίνουν έστω και τώρα ότι οι παγίδες κρύβονται
και µέσα στην κάλπη, όπως έγινε µε το τελευταίο δηµοψήφισµα,
που το «όχι» έγινε την άλλη µέρα το πρωί επαίσχυντο «ναι», όλοι
αυτοί ας ξανασκεφτούν τη θέση που διατύπωσε το ΚΚΕ ότι στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του καπιταλιστικού δρόµου
δεν µπορεί να υπάρξει αριστερή ή άλλη κυβέρνηση που θα υλοποιήσει µια πραγµατικά φιλολαϊκή πολιτική, πολύ περισσότερο
δεν µπορεί να οδηγήσει σε ικανοποίηση σύγχρονων λαϊκών αναγκών, σε ριζικές ανατροπές, να σκεφτούν τις αρνητικές συνέπειες
που είχε για τα λαϊκά συµφέροντα και το εργατικό, λαϊκό κίνηµα
το εκλογικό αδυνάτισµα του ΚΚΕ.
Απευθυνόµαστε σε όσους και όσες προβληµατίζονται για το
πώς θα ανατρέψουν αυτόν τον σηµερινό αρνητικό συσχετισµό,
τη φοβία, τις αυταπάτες. Τους καλούµε να συναντηθούν µαζί µας
στον αγώνα µέσα στο κίνηµα, ακόµα και αν δεν είναι πεισµένοι
για το σύνολο των θέσεών του.
Το ΚΚΕ µε συνέπεια και σταθερότητα προβάλλει µε το επιστηµονικά επεξεργασµένο πρόγραµµά του τον δρόµο για την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών, σύγχρονων προτεραιοτήτων. Η
εργατική λαϊκή εξουσία είναι η µόνη που µπορεί να πραγµατοποιήσει την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη µονοµερή διαγραφή του χρέους προς όφελος του λαού, γιατί θα
στηρίζει την κοινωνική παραγωγή µε κίνητρο την κοινωνική ευηµερία, στην κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, στον κεντρικό επιστηµονικό πανεθνικό σχεδιασµό.
Αυτή είναι η µόνη πραγµατική εναλλακτική διέξοδος για τον
λαό, ικανή να αναπτύξει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της
χώρας σε όφελος του λαού µας, να εξασφαλίσει µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους και για όλες, αποκλειστικά δηµόσιες, δωρεάν υπηρεσίες παιδείας, υγείας, πρόνοιας, να συνάψει οικονοµικές σχέσεις µε άλλες χώρες στη βάση του αµοιβαίου οφέλους.
Στην καθηµερινή πάλη, µέσα στους τόπους δουλειάς µπορούµε να συναντηθούµε ενάντια σε όλα τα εκβιαστικά διλήµµατα, στην τροµοκρατία, που θέλουν να κάνουν τον λαό µας
συνένοχο των αντιλαϊκών συµφωνιών.
Ο ελληνικός λαός χρειάζεται πραγµατικά σήµερα να δυναµώσει το ΚΚΕ παντού, να απορρίψει τόσο εκείνες τις δυνάµεις, που
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από κυβερνητική θέση τον καταδίκασαν και συνεχίζουν να τον
καταδικάζουν στη φτώχεια, στην ανασφάλεια, όσο κι εκείνους
που προαλείφονται για κυβερνητικούς θώκους σε πιθανές αντιλαϊκές κυβερνητικές συµπράξεις αύριο. Πρέπει ακόµη να αποµονώσει µαζικά την εγκληµατική, ναζιστική Χρυσή Αυγή, την
υποκριτική δήθεν αντιµνηµονιακή ρητορική, που σιγοντάρει τα
κόµµατα του αστικού κατεστηµένου.
(Θόρυβος –διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Προστατέψτε µας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, µη διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Να µην παγιδευτούν σε νέα επίδοξα αναχώµατα και σε όσους
σήµερα διαφοροποιούνται δήθεν από τα µνηµόνια, ενώ ορκίζονταν µέχρι σήµερα πίστη στον ΣΥΡΙΖΑ, και ότι τάχα αυτοί θα διορθώσουν την Κυβέρνηση, όπως λέγανε, παγιδεύοντας όµως τον
λαό σε νέες αυταπάτες, σε µάταιες ελπίδες.
Όλοι αυτοί µέχρι σήµερα έπαιξαν και παίζουν βασικό ρόλο
στην εξαπάτηση του λαού και τώρα, προσπαθώντας να επιβιώσουν πολιτικά, προβάλλουν την αδιέξοδη πολιτική της δραχµής,
της καπιταλιστικής Ελλάδας, βέβαια, της δραχµής, παίζοντας τον
ρόλο που έπαιζαν πάντα, είτε εντός είτε εκτός ΣΥΡΙΖΑ: Παγίδευση του ριζοσπαστισµού στο πλαίσιο του συστήµατος και ανάχωµα απέναντι στην αντικαπιταλιστική, αντιµονοπωλιακή γραµµή
πάλης, την οποία προβάλλει και υπερασπίζεται το ΚΚΕ. Μόνο
όταν το εργατικό λαϊκό κίνηµα µε τη µορφή της λαϊκής συµµαχίας δράσει απογαλακτισµένο από εκβιαστικά διλήµµατα, µόνο
τότε µπορεί να αναγκάσει τον αντίπαλο να κάνει και κάποιες υποχωρήσεις, να κερδίσει χρόνο προετοιµάζοντας µέσα από καθηµερινές µάχες της ταξικής πάλης τη νικηφόρα αντεπίθεσή του.
Ο 20ος αιώνας δεν είχε µόνο βάσανα και τραγωδίες για τους
λαούς, είχε και νίκες των λαών.
Ο 21ος αιώνας, µε βάση την πείρα και τα διδάγµατα των λαών
και των κινηµάτων τους, µπορεί και θα φέρει νέες νίκες, αρκεί
όσο γίνεται πιο έγκαιρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή µας να υπάρξει κίνηµα και κινήµατα χειραφετηµένα από ιδεολογήµατα, από την επιρροή των δυνάµεων του
κεφαλαίου, των ιµπεριαλιστικών ενώσεων. Αυτός ο δρόµος αργά
ή γρήγορα θα ανοίξει, για να πάρουν οριστικό τέλος τα βάσανα
του λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, η ώρα είναι 5.20’.
Έχετε πει για λήξη της συνεδρίασης στις 8.00’. Ο προηγούµενος
οµιλητής µίλησε είκοσι οκτώ λεπτά. Πώς θα γίνει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Καλά, ειδικά για το ΚΚΕ…
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Δεν το λέω για εσάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος, εισηγητής της Χρυσής Αυγής, έχει τον λόγο.
Κύριε Κουτσούµπα, καθίστε.
Κυρία Λυµπεράκη, παρακαλώ, ησυχία.
Ορίστε, κύριε Ματθαιόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση που έχει να κάνει µε την ψήφιση του τρίτου
αριστερού µνηµονίου και των αιµατηρών µέτρων που αυτό εισάγει, φανερώνει τον κυνισµό µε τον οποίο αντιµετωπίζει η συγκυβέρνηση τον ελληνικό λαό, τον οποίο εξαπάτησε δις, µία φορά
στις 25 Ιανουαρίου και µία φορά προ ενός περίπου µηνός µε τη
διενέργεια του δηµοψηφίσµατος.
Επίσης, όµως, φανερώνει και το στηµένο παιχνίδι που παίζεται
εις βάρος του ελληνικού λαού για πολλοστή φορά µε τη σύµπραξη όλων των µνηµονιακών κοµµάτων, διότι από το πρωί µέχρι
τώρα όλες οι ύβρεις, όλες οι χυδαίες εκφράσεις, όλες οι διαµάχες εκατέρωθεν έγιναν καθαρά για διαδικαστικούς λόγους, οι
οποίοι στο κάτω-κάτω δεν έχουν καµµία πραγµατική ουσία, και
δεν έγιναν µε αφορµή τα µέτρα που εισάγει το εν λόγω νοµοσχέδιο, που έχει σχέση µε τη θέσπιση αιµατηρών µέτρων, τα οποία
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θα οδηγήσουν σε περαιτέρω φτωχοποίηση τον ελληνικό λαό. Η
Νέα Δηµοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί αντιθέτως τη Νέα Δηµοκρατία καθαρά για διαδικαστικά θέµατα.
Σήµερα διενεργήθηκαν πάνω από πέντε-έξι ψηφοφορίες. Βλέπουµε να συζητάµε στις 5.30’ το πρωί τα ίδια και τα ίδια, χωρίς
όµως να έχει τοποθετηθεί κανείς επί της ουσίας. Όλοι από κοινού
είστε αποφασισµένοι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων –θα το δείξει
η ψηφοφορία- να ψηφίσετε το νέο αριστερό µνηµόνιο, ασφαλώς
πλην της Χρυσής Αυγής.
Επιπλέον, θέλω να επανέλθω στο θέµα της διαδικασίας. Υποτίθεται ότι οι διαδικασίες της Βουλής έχουν ανασταλεί µέχρι τις
16 Αυγούστου. Βλέπουµε µία αιφνιδιαστική κίνηση της Κυβέρνησης, να καλεί σε ολοµέλεια το Σώµα, χωρίς ωστόσο να του δίνει
τη δυνατότητα να τοποθετηθεί, αφού πρωτίστως δεν του έχει
δώσει καν τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για το τι πρόκειται να
ψηφίσει.
Εν συνεχεία, ακούµε τον Υπουργό των Οικονοµικών µε πρόσχηµα την αυριανή συνάντηση στο Eurogroup να λέει ότι είναι
επιτακτική ανάγκη να ψηφίσουµε άρον-άρον, όπως νά ναι, µε
οποιαδήποτε διαδικασία το µνηµόνιο, διότι αυτό θα δώσει το
«πράσινο» φως στα άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια να συναινέσουν κ.ο.κ., ούτως ώστε η Ελλάδα να εκταµιεύσει τη δόση και να
πληρώσει τις υποχρεώσεις της στους Ευρωπαίους εταίρους.
Τι θα συζητηθεί, κύριε Πρόεδρε, αύριο στο Eurogroup; Έχει
καταθέσει η Κυβέρνηση µήπως κάποιο σχέδιο, για να οδηγήσει
τη χώρα εκτός κρίσης; Έχει καµµία σχέση αυτό που θα συζητηθεί αύριο στο Eurogroup µε αυτό που εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας στις
25 Ιανουαρίου ή µε το περίφηµο «Πρόγραµµα Θεσσαλονίκης»,
όπου έλεγε ότι θα φέρει τη χώρα σε µία θέση η οποία θα την
οδηγήσει επιτέλους εκτός τροχιάς κρίσης ή µε το ότι επιτέλους
θα καταργήσει το µνηµόνιο, πράγµα το οποίο είναι και λαϊκή
απαίτηση, όπως φανερώθηκε δύο φορές; Ασφαλώς και όχι! Αυτό
που θα πάει να συζητηθεί αύριο στο Eurogroup είναι οι διαβεβαιώσεις της συγκυβέρνησης να τηρήσει όποια µέτρα και αν ζητηθούν από πλευράς δανειστών. Και αυτή η συγκυβέρνηση ζητά
από εµάς την εξουσιοδότηση για να πάει να συµπράξει στο ξεπούληµα της πατρίδος µας.
Επαναλαµβάνουµε σε κάθε τόνο, και µε αφορµή οποιαδήποτε
συζήτηση έχει να κάνει µε τις µνηµονιακές συµβάσεις, ότι η
Χρυσή Αυγή δεν εξουσιοδοτεί καµµία κυβέρνηση που προτίθεται
να υπογράψει µία σύµβαση, η οποία προϋποθέτει, πρώτον, την
εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και, δεύτερον, την υπαγωγή
της χώρας στο Αγγλικό Δίκαιο.
Με αφορµή το δεύτερο, σε συµπλήρωση των όσων ανέφερε ο
Γενικός Γραµµατέας του Κόµµατος, αλλά και σε απάντηση αγορητών κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν ότι θα πρέπει επιτέλους να
δώσουµε τα εύσηµα στην Κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα εκτός
υπαγωγής Αγγλικού Δικαίου, επαναλαµβάνουµε ότι αυτό είναι
ψευδές και δεν υπάρχει καν αυτό που επικαλείστε ως Διεθνές
Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το µνηµόνιο 3 έπεται των προηγούµενων δύο,
συνεχίζει δηλαδή να σέβεται τις µνηµονιακές συµβάσεις που
είχαν σαφή πρόβλεψη για υπαγωγή της χώρας στο Αγγλικό Δίκαιο.
Όµως, ακόµα και αν, στην περίπτωση που υπήρχε το Διεθνές
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πώς µπορεί να εγγυηθεί ο Υπουργός που επικαλείται αυτό το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα σε περίπτωση αντιδικίας θα προσφύγει στους δανειστές και εκείνοι θα δώσουν την
απαραίτητη δικαιοσύνη, όταν ξέρουµε ότι είναι οι ίδιοι που επιβάλλουν αιµατηρούς φόρους, αιµατηρούς όρους, για να µπορέσει το Κοινοβούλιο να περάσει ένα νέο µνηµόνιο, για να «χτυπηθεί» ο ελληνικός λαός περαιτέρω;
Άρα, λοιπόν, αυτό που εγώ προτείνω στη συγκυβέρνηση, µιας
και κατηγορούσε για µήνες ολόκληρους την προηγούµενη συγκυβέρνηση του µνηµονίου και συγκεκριµένα τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ, είναι, αφού αποφασίζει να κινηθεί στα ίδια ακριβώς χνάρια, να το κάνει καθ’ όλο το µήκος της διαδικασίας. Δηλαδή να περάσει το µνηµόνιο µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως ακριβώς έκαναν Σαµαράς και Βενιζέλος, να ψηφίσει
το µνηµόνιο χωρίς να ακουστούν οι υπόλοιποι εισηγητές, µιας
και οι τοποθετήσεις δεν έχουν καµµία πραγµατική ουσία εις ό,τι
αφορά το πρόβληµα που σήµερα συζητάµε, να έρθει να µιλήσει
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ο Πρωθυπουργός, να πει τα ίδια που έλεγε κατά τις προηγούµενες συνεδριάσεις, να ψηφιστεί το µνηµόνιο, για να φύγετε επιτέλους από αυτήν εδώ την Αίθουσα -διότι µας λέτε ότι κουραστήκατε από τη διαδικασία- και να πάτε επιτέλους στις πολυτελείς κατοικίες σας, αφού έχετε πρώτα πράξει, όπως λέτε, το πατριωτικό σας καθήκον. Βέβαια, για να µη σας αδικώ, δεν είναι
δική σας πρωτοτυπία αυτή η έκφραση. Κυρίως την επικαλούνται
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας.
Και µιας και αναφέροµαι στη Νέα Δηµοκρατία, που οι Βουλευτές της λένε ότι ο Πρωθυπουργός άλλα εξήγγειλε και άλλα
έκανε, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η τακτική της παραποµπής
σε προηγούµενες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων στελεχών δεν είναι δόκιµη, διότι κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πάρουµε
δηλώσεις ανθρώπων, οι οποίοι διετέλεσαν είτε Υπουργοί είτε σε
άλλες θέσεις, θα δούµε ότι όχι µόνο διαψεύστηκαν πανηγυρικά
από την πολιτική που εφαρµόστηκε, αλλά και από τα ίδια τα
πράγµατα, όταν έξι χρόνια µετά το περίφηµο «πρωτογενές πλεόνασµα», για παράδειγµα, αποδείχτηκε ο µεγαλύτερος µύθος
της Νέας Δηµοκρατίας, ο περίφηµος «τερµατισµός των µνηµονίων» αποδείχτηκε ένα µεγάλο ψέµα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει
την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας κ.ο.κ..
Μίλησαν, όµως, και άλλοι, άλλα µικρότερα κόµµατα έως και
ανύπαρκτα -θα έλεγα- τα οποία χαρακτηρίζουν τη Χρυσή Αυγή
εγκληµατική οργάνωση. Τουλάχιστον η Χρυσή Αυγή έχει την ευθύτητα να λέει κάθε φορά ότι καταψηφίζει κάθε µνηµονιακή σύµβαση. Και αυτό το πλήρωσε. Και ξέρετε πολύ καλά σε τι
αναφέροµαι: στην παραδικαστική σκευωρία που έχει στηθεί εις
βάρος της τρίτης πολιτικής δύναµης της χώρας.
Οι Βουλευτές του ΚΚΕ είναι στο απυρόβλητο. Μπορούν να
λένε ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, µε οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί στη
Διάσκεψη των Προέδρων που πραγµατοποιήθηκε πριν από λίγες
ώρες δεν ψήφισαν κατά, για να µπλοκάρουν το αυριανό Eurogroup; Ενώ έλεγαν «εµείς είµαστε κατά του µνηµονίου, είµαστε
κατά του κεφαλαίου, είµαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είµαστε κατά εκείνου και άλλου», ψήφισαν «παρών».
Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήσασταν παρών στη
διάσκεψη, ότι η ψηφοφορία κατέληξε σε ισοψηφία. Ήταν δέκα
προς δέκα ψήφοι. Αν το ΚΚΕ ψήφιζε κατά, η διαδικασία θα ήταν
όπως είχε προβλεφθεί αρχικά. Θα γινόταν δηλαδή η συζήτηση
αύριο και ως εκ τούτου θα είχε µπλοκάρει το Eurogroup. Δεν το
έκανε το ΚΚΕ. Το κάνει η Χρυσή Αυγή, διότι επιµένει σταθερά να
ψηφίζει κατά όλων των µνηµονίων. Όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Στα λόγια είναι ωραίο να λέµε ό,τι θέλουµε, αλλά ο
χρόνος θα κρίνει τις πράξεις του καθενός.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι εµένα προσωπικά δεν µε αγγίζουν αυτές οι επικλήσεις στο πατριωτικό καθήκον του καθενός,
διότι το κατά πόσον έχετε επαφή µε το πρόβληµα που ονοµάζεται «µνηµόνιο» σας αποτρέπει από το να ψηφίσετε τα µέτρα που
εισάγει σήµερα η συγκυβέρνηση.
Αν υπάρχει πατριωτικό καθήκον, είναι αυτό που προτείνει η
Χρυσή Αυγή, η µοναδική εθνική επιλογή της επιστροφής στην
εθνική παραγωγή, ακόµα και στο εθνικό νόµισµα, εάν χρειαστεί.
Έχουµε εξηγήσει τις παραµέτρους. Το µόνο σίγουρο είναι ότι θα
πρέπει οπωσδήποτε να αντιληφθείτε το µέγεθος της καταστροφής που έχει επέλθει µε τα προηγούµενα µνηµόνια και που θα
συντελεστεί και µε το τρίτο που εισάγει η δική σας συγκυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Ματθαιόπουλε.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Λυκούδη, θα πάρει για λίγο τον
λόγο ο κ. Μάρδας για µια νοµοτεχνική βελτίωση, που θέλει να
κάνει, για να διανεµηθεί και έγκαιρα. Κύριε Λυκούδη, µε συγχωρείτε.
Κύριε Υπουργέ, ελάτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα σύνολο βελτιώσεων.
Σήµερα το πρωί είχαµε περίπου δυόµισι ώρες συζήτηση πάνω
στα θέµατα που είχαν σχέση µε το συνταξιοδοτικό. Ακούστηκαν
ενδιαφέρουσες προτάσεις, έγιναν κάποια ερωτήµατα, οπότε
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µέρος των προτάσεων έχουν ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της νοµοθετικής βελτίωσης που προβλέπεται. Ένα άλλο µέρος των
ερωτήσεων θα απαντηθεί.
Σε ό,τι αφορά τη νοµοθετική βελτίωση, κατ’ αρχάς επισηµαίνουµε το εξής: Ο τίτλος όλου αυτού του νοµοθετήµατος αλλάζει
και γίνεται «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης».
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακούστηκαν το πρωί πολλά
περί του κατά πόσο θα µπορούσε η συγκεκριµένη ρύθµιση να
παραµείνει ως µέρος της συγκεκριµένης νοµοθεσίας που προτείνεται. Προτάθηκε ως τροπολογία µεν, αλλά στον συγκεκριµένο νόµο εντάσσεται στο Μέρος Α’ µε το άρθρο πρώτο.
Ως εκ τούτου, απαντάµε στο ερώτηµα εκείνο που έλεγε ότι η
συγκεκριµένη ρύθµιση είναι αντισυνταγµατική και δεν µπορεί να
συζητηθεί ως έχει ως τροπολογία, αλλά σύµφωνα µε την πάγια…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απευθύνεστε προς τον
κ. Βενιζέλο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα ευχαριστώ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτή είναι και η ουσία του Κοινοβουλίου, απ’ ό,τι ξέρω,
αλλά για όλους, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία µπορεί να αποτελεί τµήµα ή
µέρος ενός νόµου.
Έχουµε, βέβαια, και τρεις προηγούµενες πρακτικές που ανακοινώθηκαν το πρωί, τρεις νόµοι που κινούνται στο συγκεκριµένο
πλαίσιο. Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι το πρώτο θέµα έχει κλείσει.
Δύο άλλες βελτιώσεις έχουν σχέση µε την αναδροµικότητα, η
οποία επισηµάνθηκε. Το 1-1-2015 γίνεται 30-8-2015. Ως εκ τούτου, βελτιώνεται και σε αυτό το θέµα η συγκεκριµένη ρύθµιση.
Μία τρίτη αναφέρεται στα Σώµατα Ασφαλείας, στην άµυνα και
στο Πυροσβεστικό Σώµα. Υπάρχουν δύο διατάξεις που θα σας
µοιραστούν, που έχουν τροποποιήσει πλήρως το συγκεκριµένο
άρθρο που είχαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Να διανεµηθούν
αυτά για να ενηµερωθεί το Σώµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, θα είναι έτοιµα, γι’ αυτό άλλωστε ζήτησα να µιλήσω.
Μία τέταρτη βελτίωση αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση,
όπου στο τέλος θα σηµειωθεί ότι ολοκληρωµένες αναλογιστικές
µελέτες προς πλήρη τεκµηρίωση των άνω ρυθµίσεων θα κατατεθούν στη Βουλή αµέσως µόλις παραδοθούν από τις αρµόδιες
υπηρεσίες.
Υπάρχει και µία τελευταία που συζητήθηκε το πρωί και την
επαναλαµβάνουµε. Στην υποπαράγραφο ε2 στις τροποποιήσεις
του ν. 4334/2015 στις δύο σελίδες που λένε «συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος», αναφερόµενες στο συνταξιοδοτικό, το «συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλά-
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δος» αφαιρείται, καθώς όλα αυτά τα θέµατα ρυθµίζονται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις νοµοθετικές βελτιώσεις.
Δίνω µία απάντηση στη λέξη «ακέραιος» που ακούστηκε και
αναφέρεται στην παράγραφο 6 της συγκεκριµένης έκθεσης.
«Ακέραιος» σηµαίνει πλήρης σύνταξη. Απλά και µόνο χρησιµοποιήθηκε ο συγκεκριµένος όρος.
Ως προς την παρουσίαση του συγκεκριµένου ή των συγκεκριµένων ρυθµίσεων, σας δίνω πολύ περιληπτικά κάποια στοιχεία:
Από 1-1-2022 η σύνταξη θα ανέλθει στα εξήντα επτά χρόνια ή
στα εξήντα δύο, αν έχουµε σαράντα χρόνια υπηρεσίας. Έως τις
31-12-2021 θα υπάρχει µία προσαρµογή σε ό,τι αφορά τις πρόωρες συντάξεις, που αυτή η προσαρµογή δίνεται καθαρά µε δύο
πίνακες που υπάρχουν.
Προβλέπονται τα εξήντα πέντε έτη για δικαστικούς, όταν
ισχύει η αυτοδίκαιη απόλυση ως το βαθµό του εφέτη. Οι ανώτεροι δικαστικοί αποχωρούν στο εξηκοστό έβδοµο έτος και προβλέπεται µία σειρά εξαιρέσεων για όσους έχουν, παραδείγµατος
χάρη, άγαµο παιδί και ανίκανο για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Οι πίνακες θα κατατεθούν, γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο αιτιάται ότι πρέπει να καταθέσετε και τους πίνακες, αν διαβάσατε την έκθεση. Εντάξει,
κύριε Υπουργέ; Θα πρέπει να κατατεθούν και οι πίνακες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Αυτά σε γενικές γραµµές προβλέπονται από τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Θα ήθελα, επίσης, να πω και δύο λέξεις για την υποπαράγραφο δ4 του συγκεκριµένου νόµου, που αναφέρεται στις δαπάνες των µετακινουµένων εντός και εκτός. Έχουµε µία νέα
ρύθµιση που νοικοκυρεύει όλο αυτό το σύστηµα των µετακινήσεων δηµοσίων υπαλλήλων, υπουργών, υφυπουργών, νοµαρχών,
δηµάρχων. Θεωρούµε ότι έχει γίνει µία πάρα πολύ καλή προσπάθεια, έτσι ώστε να περιοριστεί και η γραφειοκρατία, αλλά να περιοριστεί και η σπατάλη, στον βαθµό που είναι δυνατό.
Έχουµε συµµαζέψει πάρα πολλές δαπάνες. Έχουµε συµµαζέψει µία πολύ µεγάλη γραφειοκρατία που διέκρινε ένα σύνολο µετακινήσεων που είχε σχέση µε το Υπουργείο Εξωτερικών και µε
όλο τον κόσµο, ο οποίος µετακινείται στο εξωτερικό. Έχει γίνει
ο νόµος πολύ πιο ακριβής, πιο σαφής, καθώς έχουν ενσωµατωθεί
-αν θέλετε- και πρακτικές, τις οποίες έχουµε αντιγράψει και
έχουµε βελτιώσει, καθώς δεν τις γράψαµε όπως ακριβώς τις βρήκαµε. Αυτή είναι η παρουσίαση που ήθελα να κάνω.
Θα δώσω και µία τελευταία -αν θέλετε- απάντηση σ’ ό,τι
αφορά τις βουλευτικές αποζηµιώσεις, αυτό που επισήµανε ο Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Αυτό ήδη βρίσκεται σε µία διαδικασία υλοποίησης. Έχει τελειώσει η διαβούλευση και σε λίγο θα έρθει το απαραίτητο νοµοθετικό πλαίσιο,
το οποίο στην ουσία θα πραγµατοποιεί αυτά τα οποία ακούστηκαν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Δηµήτριος Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω
ένα σχόλιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέλετε να µιλήσετε,
κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη.
Να κατέλθει ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώσατε, κύριε Μάρδα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τελείωσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία! Καθίστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μπορείτε να καθίσετε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άκουσα τον κ. Μάρδα και δεν
ξέρω τι να πω. Να λυπηθώ ή να ντραπώ µε αυτά που είπε; Διότι
ο κ. Μάρδας -λυπάµαι και για την Κυβέρνηση- τι έκανε; Άλλαξε
τον τίτλο του νοµοσχεδίου και σαν τους καλόγερους που βαπτίζουν το κρέας ψάρι, το έκανε συνταγµατικό αµέσως.
Έτσι γίνονται, κύριε Μάρδα, συνταγµατικές οι ρυθµίσεις, αλλάζοντας έναν τίτλο του νοµοσχεδίου; Αυτό το τρικ το υπέδειξε
ο πανούργος κ. Βενιζέλος, γιατί αυτό το τρικ χρησιµοποιούσε για
να κάνει συνταγµατικές εκτροπές όλα τα προηγούµενα χρόνια!
Το πήρατε αυτό το τρικ, την πρόταση του κ. Βενιζέλου -νοµίζατε
ότι είπε κάτι το έξυπνο που σας δίνει διέξοδο- αλλάξατε τον τίτλο
και µπορείτε να πετσοκόβετε συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και να
τα βαπτίζετε συνταγµατικά.
Είναι ντροπή αυτό που κάνετε! Αυτό δείχνει ότι κάνετε συνταγµατική εκτροπή. Βέβαια, όλο το µνηµόνιο είναι συνταγµατική
εκτροπή, όλο παραβιάζει και κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής, και οι διαδικασίες και το περιεχόµενό του. Όµως, αυτό που κάνατε τώρα εδώ, αυτή η παράσταση, είναι µια παράσταση η οποία δείχνει το θέατρο του
παραλόγου που παίζεται σε αυτή την Αίθουσα.
Λυπάµαι πάρα πολύ και για την Κυβέρνηση και για τη στάση
τη δική σας και γι’ αυτά τα οποία προσπαθείτε να κάνετε, τα
οποία κουρελιάζουν το πολίτευµα. Διότι, όπως ξέρετε, σε αυτή
τη χώρα δεν υπάρχει πλέον δηµοκρατία. Δηµοκρατία δεν υφίσταται.
Ο κ. Παπανδρέου ξεκίνησε µε το «λεφτά υπάρχουν» και κατέληξε στο µνηµόνιο. Ο κ. Σαµαράς, κύριοι, έλεγε «λάθος» το µνηµόνιο, αλλά µνηµόνιο ψήφισε. Δυστυχώς και η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τώρα τι κάνει; Έκανε αντιµνηµονιακούς αγώνες,
κήρυξε εκστρατεία κατά του µνηµονίου και στο τέλος µας φέρνει
ένα ωραίο µνηµόνιο πάλι.
Αυτό το πολίτευµα, λοιπόν, που ό,τι και να ψηφίσει ο ελληνικός
λαός, όποιους αγώνες και αν κάνει, δηµοψηφίσµατα να γίνονται
και να καταδικάζει µνηµόνια και προτάσεις µνηµονιακές, τελικά
µνηµόνιο βγαίνει και έχει όνοµα: Ακύρωση της δηµοκρατίας και
δικτατορία της Ευρωζώνης στη νέο-αποικία που λέγεται «Ελλάδα».
Κάποιοι, όµως, θα γκρεµίσουν αυτή τη νέα δικτατορία, η οποία
είναι ίσως χειρότερη από άλλες, διότι τώρα –υποτίθεται- δίνει και
το δικαίωµα ψήφου, έκφρασης και λόγου στον ελληνικό λαό.
Θα την γκρεµίσουν αυτή τη δικτατορία, γιατί υπάρχει εναλλακτική λύση σ’ αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει µονόδροµος στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαφαζάνη.
Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του Ποταµιού κ. Σπυρίδων Λυκούδης και µετά ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το µνηµόνιο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε
την υπογραφή του κ. Τσίπρα που συζητάµε σήµερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, να
διανεµηθούν, σας παρακαλώ, οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Με συγχωρείτε, κύριε Λυκούδη. Μπορείτε να συνεχίσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λέω, λοιπόν, ότι µε το µνηµόνιο που συζητάµε σήµερα και καλούµαστε να ψηφίσουµε, φτάνουµε σε ένα σηµαντικό ορόσηµο
στη µεταπολιτευτική πολιτική πορεία της χώρας. Ορόσηµο µε
πολλαπλές και έκδηλες πολιτικές σηµατοδοτήσεις και, κατά τη
γνώµη µου, προφανή συµπεράσµατα.
Πρώτο συµπέρασµα. Η αντιµνηµονιακή απάτη κατέρρευσε ως
χάρτινος πύργος. Δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει ίχνος ειρωνείας αυτό
που λέω. Και ειλικρινά σκέφτοµαι µε πάρα πολύ µεγάλη «συνάντηση» µε τη δική σας απογοήτευση το πώς αισθάνεστε σήµερα.
Όµως, δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διότι αυτή η αντιµνηµονιακή απάτη αποτέλεσε µια κίβδηλη, ψευδή και επικίνδυνα διχαστική πολιτική διαχωριστική γραµµή, επιζήµια για τα εθνικά
συµφέροντα. Καλλιέργησε την ανευθυνότητα, το µίσος, τον
απύθµενο και ακατανόητο αντιευρωπαϊσµό υπό τα ηχηρά χειροκροτήµατα ενός πολιτικού συνονθυλεύµατος, όπως της Λεπέν
και του Φάρατζ, που επιδιώκει τη διάλυση της Ευρώπης και που,
δυστυχώς, συναντήθηκε και µε αυτό που ονοµάσαµε κάποτε
«συµµορία της δραχµής». Το τίµηµα ήταν πανάκριβο και το πληρώνουµε σήµερα για µια ακόµα φορά τα πιο αδύναµα και ανυπεράσπιστα κοινωνικά στρώµατα.
Δεύτερο συµπέρασµα. Υπήρξε ή υπήρχε κάποιος άλλος δρόµος που ήταν κάποτε εφικτός. Δεν υπήρχε, όµως, παρά µόνο στη
φαντασία των αιθεροβαµόνων, αλλά δυστυχώς και στο σχέδιο
και την προοπτική πολιτικών δυνάµεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας
δρόµος γεωπολιτικής αποµόνωσης, οικονοµικής εξαθλίωσης και
πολιτικού ολοκληρωτισµού, µε τον οποίο, δυστυχώς, φλέρταραν
µέχρι την τελευταία στιγµή ο εθνικός µας νάρκισσος µε τη γηγενή και αλλογενή παρέα του, αλλά υπό τις ευλογίες και την κάλυψη του ίδιου του Πρωθυπουργού, καθώς και διάφορες αριστερές συνιστώσες µέσα στο κυβερνητικό κόµµα.
Τρίτο συµπέρασµα. Η δήθεν σκληρή διαπραγµάτευση που δεν
ήταν παρά µια επικοινωνιακή φούσκα που έσκασε µε πάταγο.
Τόσο σκληρή µάλιστα που έφερε χειρότερα, χείριστα αποτελέσµατα και ένα δηµόσιο χρέος κατά πολύ αυξηµένο. Η κυβερνητική ανικανότητα επ’ αυτών µεταµφιέστηκε έντεχνα –το αναγνωρίζω- σε έναν «ηρωισµό». Επιλέχθηκε προπαγανδιστικά από την
Κυβέρνηση το «πέσαµε σαν ήρωες», µήπως και εξαπατηθεί και
πάλι η κοινωνία.
Τέταρτο συµπέρασµα. Η Κυβέρνηση αντιµετώπισε τους εταίρους φίλους και συµµάχους µας στην Ευρώπη ως εχθρούς µε
τους οποίους ήταν σε διαρκή πόλεµο. Γι’ αυτό και ακολούθησε
µια αλλοπρόσαλλη, κατά τη γνώµη µου, διαπραγµατευτική πολιτική απειλών για αυτοχειρία, εθελούσια αυτοκτονία και ρώσικη
ρουλέτα ευφάνταστης ελληνικής κοπής για να οδηγήσει ηθεληµένα την οικονοµία σε πλήρη ασφυξία.
Και τι θα γίνει τελικά; Αυτό που έγινε. Να προστρέξουν ως
αρωγοί σε εµάς όλες εκείνες οι φύσει σύµµαχες δυνάµεις και οι
ηγέτες που ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, καθύβριζε ανεύθυνα,
όπως ο Γιούνκερ, ο Ολάντ, ο Ρέντσι, η συµβιβασµένη και νεοφιλελεύθερη σοσιαλδηµοκρατία, δηµοκράτες και φιλελεύθεροι ευρωπαϊστές. Αυτούς βρήκαµε δίπλα µας την κρίσιµη ώρα, όσους
καταγγέλλαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Πέµπτο συµπέρασµα. Επιδιώκεται πάλι η µετάθεση ευθυνών
εκτός συνόρων. Καλλιεργείται και πάλι µε τόσο δαπανηρή για τη
χώρα συχνότητα ο µύθος του θύµατος. Θύµα, όµως, δεν έπεσε
ο κ. Τσίπρας κάποιων άλλων κακών ξένων, αλλά των δικών του,
δυστυχώς, αυταπατών και φαντασιώσεων. Το πραγµατικό θύµα
δεν είναι ο κ. Τσίπρας, αλλά ο ελληνικός λαός που έπεσε θύµα
της παραπλάνησης του κ. Τσίπρα.
Διότι την απάτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εύκολο να
την ξεσκεπάσει κανείς. Η αυταπάτη, όµως, αποτελεί µέρος ιδεολογικής συγκρότησης ατοµικών και συλλογικών φορέων που
είναι καταδικασµένοι να τις επαναλαµβάνουν.
Γιατί αυταπάτη είναι να παραπλανάς τον ίδιο σου τον εαυτό
µε το να αποδέχεσαι ως αληθινό κάτι που δεν είναι, επειδή δεν
θέλεις ή δεν µπορείς να αντιληφθείς την πραγµατικότητα, επειδή
η πρόσληψη της πραγµατικότητας αυτής γίνεται µε ιδεολογικές
παρωπίδες και άτρωτες επιθυµίες.
Προσέξτε τις επόµενες φράσεις: «Πιστεύαµε πως αν απειλούσαµε µε έξοδο, οι Ευρωπαίοι θα τρόµαζαν. Αποδείχθηκε λάθος
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εκτίµηση. Πριν από τρία χρόνια µπορεί να ίσχυε, αλλά εν τω µεταξύ πήραν τα µέτρα τους. Προς έκπληξή µας ο κ. Σόιµπλε µας
είπε να φύγουµε και ότι θα µας βοηθούσε γι’ αυτό». Δεν είναι
δικά µου λόγια. Δεν είναι λόγια του Ποταµιού. Είναι λόγια του
Γιάννη Δραγασάκη στη χθεσινή συνέντευξή του στη ΕΡΤ.
Με αυτή τη γραµµή όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πορευθήκατε επί τρία χρόνια. Πρόκειται για νηπιακή πολιτική σκέψη
που µόνο εθνικές καταστροφές ολκής µπορούν να οδηγήσουν
σε αυτό που ζητούσατε -και που ενδεχοµένως να πετυχαίνετε
τώρα- τη βίαιη ωρίµανσή σας. Διότι η πραγµατικότητα –όσο και
αν δεν την αντέχουν µερικοί- έρχεται πάντα ως αµείλικτος τιµωρός.
Δεν µπορούµε να χειροκροτήσουµε τον κ. Τσίπρα που την
ύστατη στιγµή φάνηκε να συνέρχεται από τις αυταπάτες, όπως
ο ίδιος παραδέχθηκε, και έπραξε το αυτονόητο, αυτό που υπαγορεύει η ευθύνη της θεσµικής του θέσης, ότι τα εθνικά συµφέρονται τίθενται πάντα υπεράνω των κοµµατικών και των προσωπικών. Αφού µέσα σε έξι µήνες φάνηκε να διαλύεται περίπου η
χώρα, δεν µπορούν να επιχειρούν τώρα όσοι έχουν ευθύνες γι’
αυτό να παρουσιαστούν και ως σωτήρες της τελευταίας στιγµής
και µάλιστα, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, χωρίς µία συγγνώµη.
Έκτο συµπέρασµα. Ο κ. Τσίπρας εκβιάστηκε και τελικά υπέκυψε. Τι σηµαίνει «εκβιάστηκε», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Κανένας µας δεν ένιωσε άνετα µε τη συµπεριφορά ορισµένων
εταίρων. Αλήθεια είναι αυτό. Κανείς µας δεν ένιωσε άνετα που
γύρισε µε την ουρά στα σκέλια ο Πρωθυπουργός. Κανείς µας
δεν ένιωσε άνετα. Αλλά τι περίµενε; Ότι θα τον υποδέχονταν
«µετά βαΐων και κλάδων», όταν ο ίδιος απειλούσε να τα τινάξει
στον αέρα, όταν ο ίδιος «έσκαβε τον λάκκο» µέσα στον οποίο τελικά έπεσε; Αυτοπαγιδεύτηκε µε την άφρονα πολιτική του.
Έβδοµο συµπέρασµα. Η Κυβέρνηση αυτή είχε κάποιο αριστερό πρόσηµο και πρόσωπο. Τίποτα δεν απέχει, κατά τη γνώµη
µου, περισσότερο από την πραγµατικότητα. Αρίστευσε στην αχαλίνωτη προπαγάνδα, τον εδεσµατικό εµβαπτισµό και την ευφάνταστη ονοµατολογία. Πρώτευσε στην αναπαραγωγή και την
αναπαλαίωση του πολιτικού συστήµατος και απώλεσε, δυστυχώς, µε τις πρακτικές της κάθε ίχνος ηθικού πλεονεκτήµατος.
Είµαι απολύτως αντίθετος –και θέλω να το εκφράσω µε όση
δύναµη µπορώ απ’ αυτό το µικρόφωνο- µε όσους σήµερα, ακριβώς λόγω αυτών των απογοητεύσεων που έχει φέρει η πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρούν να δηλώσουν µε πάρα πολύ µεγάλη
άνεση ότι δεν έχει ηθικό πλεονέκτηµα η Αριστερά. Κάνουν
λάθος! Η Αριστερά έχει ηθικό πλεονέκτηµα. Είναι το ηθικό πλεονέκτηµα που κατέκτησε µε χρόνια αγώνων, θυσιών και προσφοράς. Υπάρχει όµως ένα ζήτηµα ότι αυτό το ηθικό πλεονέκτηµα
το επιβεβαιώνεις κάθε ώρα µε τη στάση σου, δεν το κατέχεις εξ
ορισµού επειδή είσαι «αριστερός».
Όγδοο συµπέρασµα. Η υπερηφάνεια και η αξιοπρέπεια µίας
χώρας µετριέται µε ψευδοπαλικαρισµούς. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι! Μετριέται µε τα εθνικά επιτεύγµατα µέσα σε δύσκολες
και ανταγωνιστικές διεθνείς συνθήκες. Δεν µετριέται µε την περιφορά του πινακίου της δανειακής επαιτείας. Μετριέται µε την
τακτοποίηση του εθνικού µας οίκου, του σπιτιού µας, µε την ικανότητα να προκαλείς παραδοχή και σεβασµό σε φίλους και εχθρούς για τις αξίες, τη θετική και εποικοδοµητική σου συµβολή,
µε τις επιδόσεις σου σε κρίσιµους τοµείς, που µόνο αυτές δηµιουργούν τη βάση της ισχύος και της επιρροής σου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα να συµπυκνώσω
σε µερικά σηµεία και συµπεράσµατα βασικά διδάγµατα, κατά τη
γνώµη µου, και ορισµένες διαπιστώσεις που µας υπαγορεύει η
ίδια, η σηµερινή τραγική κατάσταση για την οποία απόλυτη ευθύνη φέρνουµε εκτός από όσους είναι απέναντί µας και εναντίον
µας και εµείς µε τα λάθη που έχουµε κάνει, εννοώ η Κυβέρνηση.
Το «εµείς» αναφέρεται σε εσάς, την Κυβέρνηση. Του δίνω, όµως,
την ευρεία σηµασία που έχει για µας όλους, για τους Έλληνες.
Ελπίζω και εύχοµαι το ορόσηµο αυτό, µεστό, πολυσήµαντου
πολιτικού περιεχοµένου καθώς είναι, να αποτελέσει για όλες τις
δηµοκρατικές πολιτικές δυνάµεις αφετηρία πολιτικού φρονηµατισµού, αυτογνωσίας, υπευθυνότητας και συναίνεσης, ούτως
ώστε να ξεπεραστούν από κοινού τα σοβαρά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η χώρα το συντοµότερο δυνατό, για να βγει στο
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ξέφωτο της ανάπτυξης, της ευηµερίας και της θετικής και δηµιουργικής της συµβολής µέσα στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Διαπιστώνω, δυστυχώς, ότι από την πλευρά της σηµερινής Κυβέρνησης τα παθήµατα δεν έγιναν µαθήµατα. Γιατί ενώ για
πρώτη φορά στην περίοδο της κρίσης οι δυνάµεις της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης δεν έχουν µόνο το θάρρος να αναλάβουν
τις πολιτικές τους ευθύνες, ασκώντας το πατριωτικό τους καθήκον, αλλά παρέχουν και το έδαφος για ουσιαστική και όχι προσχηµατική συνεννόηση, σε πλήρη αντίθεση µε την ψευδεπίγραφη, αντιµνηµονιακή υστερία του παρελθόντος από τους σηµερινούς κυβερνώντες, προετοιµάζεται η Κυβέρνηση, και πάλι
για λόγους καθαρά εσωκοµµατικούς, για µια νέα εκλογική αναµέτρηση, όπως ακούµε όλοι. Πρόκειται για µία επιλογή που δεν
πρόκειται να προσφέρει τίποτα στη διαλυµένη οικονοµία και στον
χειµαζόµενο ελληνικό λαό. Δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα
για να βγάλει τη χώρα από τα σηµερινά της αδιέξοδα.
Αντίθετα, θα επιδεινώσει µία ήδη βεβαρηµένη κατάσταση για
να επιστρέψουµε, µε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσµα –οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσµα!- κι αν έχει µια επερχόµενη, ενδεχοµένως, εκλογική αναµέτρηση και πάλι στο σηµείο µηδέν, σε
χειρότερη αφετηρία.
Προφανώς η σηµερινή πολιτική ερµαφρόδιτη κατάσταση δεν
µπορεί να συνεχιστεί. Ζηµιώνει τη χώρα. Δεν µπορεί ο Πρωθυπουργός µιας Κυβέρνησης που αισθάνεται µειοψηφική, να σφυρίζει αδιάφορα και να πατά σε δύο βάρκες. Βεβαίως! Εποµένως
ήρθε η ώρα τώρα για οριστικές αποφάσεις. Αλλά ποιες µπορεί
να είναι;
Δύο είναι οι εκδοχές: Είτε µία πανικόβλητη προσφυγή στις
κάλπες, µε πλήρη, όµως, και αποκλειστική ευθύνη του κ. Τσίπρα
για τις συνέπειες -και τις περιέγραψα όπως εγώ τις νιώθω- είτε
µία ευρεία, υπεύθυνη εθνική συνεννόηση µέχρι να βγούµε στο
ξέφωτο ενωµένοι και συνυπεύθυνοι για το καλό της χώρας. Είναι
σαφέστατο ότι το εθνικό συµφέρον επιβάλει τη δεύτερη επιλογή.
Αυτή είναι η επιλογή της ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ποτάµι και σήµερα µε την
ίδια σταθερότητα, την ίδια σοβαρότητα, την ίδια ευθύνη και την
ίδια συνέπεια θα ψηφίσει την παραµονή της χώρας στην Ευρώπη
και θα πει για άλλη µία φορά το µεγάλο δικό του «όχι» στη χρεοκοπία και στη δραχµή. Το δικό µας «όχι» εκεί είναι. Το «όχι» στη
χρεοκοπία. Και θα παλέψει για να αποκρούσει, µε τις δικές του
προτάσεις, από εδώ και µπρος τις δυσάρεστες συνέπειες του
κάκιστου µνηµονίου που µας έρχεται σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Λυκούδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταρχάς, οφείλω να δώσω µία απάντηση στη Χρυσή Αυγή,
όπου µε περίσσιο θράσος -το θράσος που τους έχει δώσει και η
κυβερνητική πολιτική, αλλά και οι ενέργειες άλλων θεσµικών παραγόντων, όπως της Προέδρου της Βουλής- επιτέθηκε στο ΚΚΕ,
µετατρέποντας το ψέµα σε επιστήµη. Όµως, θα πρέπει να ξέρει
ότι σε τούτα εδώ τα µάρµαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει.
Το πρόβληµα για τους χρυσαυγίτες ποιο ήταν δηλαδή; Αν θα
ψηφιστεί το µνηµόνιο στις 7.00’ η ώρα ή στις 13.30’ η ώρα. Τέτοιοι γιαλαντζί αντιµνηµονιακοί είναι. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
και πρέπει να τους πάρει χαµπάρι ο λαός, ότι όχι µόνο είναι εγκληµατική οργάνωση και µακρύ χέρι του συστήµατος, αλλά και
ότι ταυτόχρονα ξεπληρώνουν και λογαριασµούς στην Κυβέρνηση. Γιατί το µοναδικό κόµµα, το οποίο αντιτάχθηκε στο να επαναλειτουργήσει η Βουλή και να συζητηθεί το µνηµόνιο είναι το
ΚΚΕ. Ο Λαγός από τη Διάσκεψη των Προέδρων την «έκανε
λαγός».
Και από αυτήν την άποψη, η συµφωνία την οποία φέρνει η Κυβέρνηση, το µνηµόνιο Τσίπρα δηλαδή, το µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, δεν είναι µία συµφωνία, η οποία έρχεται ως κεραυνός εν
αιθρία, αλλά δρα συµπληρωµατικά στα δύο προηγούµενα µνη-
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µόνια, τα µνηµόνια του ΠΑΣΟΚ και τα µνηµόνια της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Αξιοποιεί, διατηρεί το σύνολο των αντιλαϊκών µέτρων, το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου και ταυτόχρονα, υλοποιεί και
προσθέτει νέα µέτρα, τα οποία είτε υπήρχαν στα προηγούµενα
µνηµόνια και δεν εφαρµόστηκαν, είτε δεν τα εφάρµοσαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Έτσι, λοιπόν, τα νέα αυτά αντιλαϊκά µέτρα έχουν να κάνουν µε
την κλιµάκωση της φοροεπιδροµής απέναντι στον λαό, µε τη διατήρηση των χαρατσιών -του ΕΝΦΙΑ, του τέλους αλληλεγγύης,
του τέλους επιτηδεύµατος- µια φοροεπιδροµή απέναντι στους
αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελµατίες, διατηρώντας
ταυτόχρονα άθικτα τα προνόµια του µεγάλου κεφαλαίου. Κι αυτή
η απλή αύξηση στους συντελεστές φορολογίας είναι η χρυσόσκονη, µε την οποία προσπαθείτε να πασπαλίσετε και να αποκρύψετε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των φορολογικών µέτρων που
παίρνετε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτα και, µάλιστα, θα τα επιστρέψετε πολλαπλάσια
µέσα από τους αναπτυξιακούς νόµους, τα χρηµατοδοτικά πακέτα στήριξης και τα άλλα µέτρα που παίρνετε στο µεγάλο κεφάλαιο.
Κλιµακώνεται η επίθεση στο ασφαλιστικό. Η τροπολογία, η
οποία έρχεται, είναι φανερό πού οδηγεί τα πράγµατα και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Καταργείτε ουσιαστικά την κατώτερη σύνταξη και αυξάνετε τα όρια συνταξιοδότησης.
Και, βεβαίως, το συνολικότερο πακέτο αναδιάρθρωσης του
ασφαλιστικού συστήµατος και κλιµάκωσης της επίθεσης θα έλθει
τις νέες αναλογιστικές µελέτες στο όνοµα της βιωσιµότητας των
ασφαλιστικών ταµείων.
Επιταχύνετε την απελευθέρωση των αγορών, εφαρµόζετε το
σύνολο της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ που δεν έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Το παράδειγµα του ψωµιού ή του γάλακτος είναι φανερό. Επιταχύνεται ο τοµέας της ενέργειας -της
απελευθέρωσης- και των µεταφορών και ταυτόχρονα γίνονται
ιδιωτικοποιήσεις µέσα από το νέο ταµείο εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας στο όνοµα δήθεν της εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους και των αναπτυξιακών µέτρων.
Και, βεβαίως, αυτά τα µέτρα είναι τα πρώτα προαπαιτούµενα.
Θα ακολουθήσουν και δεύτερα προαπαιτούµενα τον Οκτώβρη
και ουκ έστιν αριθµός πόσα προαπαιτούµενα θα δούµε στα τρία
χρόνια που θα διαρκεί η νέα δανειακή σύµβαση.
Πρόκειται, δηλαδή, για νέα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα, µέτρα
τα οποία δεν τόλµησαν να πάρουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό από µόνο του
επιβεβαιώνει την πραγµατική χρησιµότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαιώνει, δηλαδή, διαχρονικά και ιστορικά, όπως έχει επιβεβαιωθεί,
ποιος είναι ο ρόλος των αριστερών κυβερνήσεων στην αστική
διακυβέρνηση. Θέλουν να βγάλουν -και βγάζουν- αυτές οι κυβερνήσεις τα κάστανα από τη φωτιά, παίρνουν τα µέτρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, που άλλες αστικές κυβερνήσεις µε δυσκολία θα τα έπαιρναν, και ταυτόχρονα, στο όνοµα
της Αριστεράς, επιδιώκουν να χειραγωγήσουν, να λαφυραγωγήσουν το εργατικό, λαϊκό κίνηµα.
Από αυτή την άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είπαµε και το πρωί, αναδεικνύεται στην πράξη ως η επίλεκτη µονάδα του κεφαλαίου.
Γι’ αυτό, κύριε Μπαλαούρα, επειδή αναφερθήκατε στον Λένιν,
µου θυµίσατε τη λαϊκή παροιµία, «εκεί που κρεµούσαν οι αντάρτες τα άρµατα, τώρα κρεµάνε οι γύφτοι τα νταούλια».
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είναι λίγο ρατσιστικό αυτό για
τους γύφτους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, εντάξει. Ο λαός
το λέει, όµως. Αφήστε τώρα τι είναι ρατσιστικό και σκεφτείτε τη
δική σας στάση.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται την αµέριστη στήριξη από τις εργοδοτικές οργανώσεις, τον ΣΕΒ και προεκλογικά και µετεκλογικά και µια σειρά από άλλους, όπως επίσης
και τη στήριξη από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο κι είναι έωλα τα επιχειρήµατα, τα
οποία χρησιµοποιεί σήµερα η Κυβέρνηση να πείσει για την αναγκαιότητα της νέας δανειακής σύµβασης και του νέου µνηµονίου. Η λογική του µικρότερου κακού επανέρχεται στο όνοµα της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σωτηρίας της χώρας. Χρεοκοπείτε τον λαό για να σώσετε τους
επιχειρηµατικούς οµίλους και το καπιταλιστικό σύστηµα. Μειώνετε περαιτέρω τους µισθούς και τις συντάξεις. Και µε αυτά τα
οποία λέτε για τα εργασιακά, ουσιαστικά προσπαθείτε να δείξετε
το δέντρο και να κρύψετε το δάσος, που, όµως, δεν κρύβεται,
γιατί οι βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην αγορά εργασίας είναι η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο και αποτελεί ψευτοδίληµµα, κατά
την γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, ότι τα µέτρα
είναι υφεσιακά ή αναπτυξιακά. Γιατί είτε µε την ύφεση είτε µε την
καπιταλιστική ανάπτυξη ο λαός θα κληθεί να πληρώσει τα σπασµένα αυτής της νέας πορείας την οποία δροµολογείτε. Από
αυτήν την άποψη, τα πανηγύρια, τα οποία κάνετε για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ του νέου πακέτου Γιούνκερ, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι διαπραγµατευτήκατε όχι για λογαριασµό του λαού αλλά για λογαριασµό
του κεφαλαίου.
Γιατί ακριβώς αυτά τα 35 δισεκατοµµύρια θα στηρίξουν τις
ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και δεν πρόκειται, βεβαίως,
να ανακόψουν τη βάρβαρη, αντιλαϊκή, αντεργατική, ταξική επίθεση απέναντι στα εργατικά στρώµατα. Και για να τα πάρετε
αυτά τα 35 δισεκατοµµύρια προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση
αυτών των βάρβαρων και αντιλαϊκών µέτρων.
Επίσης, για την υπόθεση αναδιάρθρωσης του καπιταλιστικού
χρέους προϋπόθεση αποτελεί να κλιµακωθεί η βάρβαρη επίθεση,
για να µπορέσει όχι να ανακουφιστεί ο λαός από την ελάφρυνση
του κρατικού χρέους, αλλά για να µπορέσουν να διεκδικήσουν
οι µονοπωλιακοί όµιλοι ένα µεγαλύτερο πακέτο από την πίτα των
κρατικών χρηµατοδοτήσεων, πέραν, δε, του γεγονότος ότι µέσα
από αυτά τα 86 δισεκατοµµύρια της νέας δανειακής σύµβασης
αυξάνεται το κρατικό χρέος.
Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται, ουσιαστικά, στην πράξη -και
πρέπει αυτά τα συµπεράσµατα κατά τη γνώµη του ΚΚΕ να βγουνείναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησε τον λαό. Καλλιέργησε φρούδες ελπίδες, για να µπορέσει να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και
να χειραγωγήσει τη λαϊκή ριζοσπαστικοποίηση.
Και, βεβαίως, είναι ψεύτικος ο διαχωρισµός ανάµεσα στις µνηµονιακές και στις αντιµνηµονιακές δυνάµεις -κι επιβεβαιώνεται
περίτρανα- ανάµεσα σε αυτές τις αντιµνηµονιακές δυνάµεις που
χωρά πολύ εύκολα η εγκληµατική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
Και αυτή αντιµνηµονιακή δύναµη είναι. Είναι χρήσιµος και βολικός για το σύστηµα αυτός ο διαχωρισµός. Αποτελεί χρήσιµη και
βολική αντιπολίτευση η υπόθεση της ανάπτυξης του αντιµνηµονιακού αγώνα και της εµβάθυνσής του.
Άλλωστε, όλες αυτές οι δυνάµεις από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που σήµερα ξαναφοράνε πλέον την τήβεννο του αντιµνηµονιακού, έχουν τεράστιες ευθύνες για την µέχρι τώρα πορεία,
γιατί καλλιέργησαν αυτές τις αυταπάτες και αυτά τα ψέµατα,
γιατί στήριξαν κι έδωσαν άλλοθι στην Κυβέρνηση να υλοποιήσει
την πολιτική της. Έδωσαν το άλλοθι στη συµφωνία της 20ής Φλεβάρη, που αποτέλεσε τον προάγγελο του µνηµονίου, το άλλοθι
στην πρόταση των σαράντα επτά σελίδων της Κυβέρνησης Τσίπρα, που τότε ήταν επίλεκτα στελέχη της Κυβέρνησης αυτοί οι
οποίοι σήµερα διαµαρτύρονται. Και, βεβαίως, προσπαθούν να
αξιοποιήσουν αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια για να διαµορφώσουν
ένα νέο ανάχωµα, να διατηρήσουν εγκλωβισµένο τον λαό σε λύσεις και προτάσεις που εξυπηρετούν επί της ουσίας τα συµφέροντα και τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Γι’ αυτό, όχι άλλωστε τυχαία, συµπλέουν -από άλλη βεβαίως
κατεύθυνση- µε προτάσεις οι οποίες γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοστατούντος του Σόιµπλε, για αλλαγή της
αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης.
Άρα η πρόταση, την οποία καταθέτουν, είναι µια πρόταση για
το πώς η καπιταλιστική Ελλάδα µε νόµισµα τη δραχµή θα µπορέσει να ανακάµψει για να θωρακιστούν από άλλη κατεύθυνση
τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου.
Εάν η υπόθεση της λαϊκής ευηµερίας εξαρτιόταν από το νόµισµα, τότε θα ήταν µια πολύ εύκολη λύση για όλα τα καπιταλι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

στικά κράτη να αλλάζουν κατά καιρούς το νόµισµα και να αντιµετωπίζουν µε αυτόν τον τρόπο τη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Όµως, κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν µπορεί να γίνει και δεν πρόκειται
να γίνει, γιατί αυτός που καθορίζει το πώς ακριβώς θα µοιράζεται
ο κοινωνικός πλούτος, εξαρτάται από τις κοινωνικές σχέσεις που
αναπτύσσονται στη βάση της παραγωγικής διαδικασίας και στο
ζήτηµα της ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο κι εµείς τονίζουµε -κι επιβεβαιώνεται για ακόµη µια φορά- ότι εντός των τειχών της καπιταλιστικής ανάπτυξης, εντός των τειχών του ευρωµονόδροµου, δεν
µπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού.
Αυτό που αποτελεί ρεαλιστικότητα σήµερα για την εργατική
τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα είναι η πρόταση του ΚΚΕ µε
κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής -άρα κοινωνική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, κοινωνική ιδιοκτησία και του παραγόµενου πλούτου που πειράζεται- για να µπορέσει ακριβώς να
ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες κι όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Και
σήµερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να ικανοποιηθεί το
σύνολο των λαϊκών αναγκών, να αξιοποιηθεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων και να εξαλειφθεί η ανεργία και ταυτόχρονα να εξαλειφθούν και οι ανισότητες σε κλαδικούς και
περιφερειακούς δείκτες και τοµείς, που αυτό το διασφαλίζει αφ’
ενός µεν ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας των µέσων
παραγωγής, αλλά και ο κεντρικός σχεδιασµός.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο αυτή η πορεία ανάπτυξης είναι
ασύµβατη µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε αυτή τη «λυκοσυµµαχία» του µεγάλου κεφαλαίου.
Και, βεβαίως, έχει ως προϋπόθεση τη µονοµερή διαγραφή και τη
µη αναγνώριση του κρατικού χρέους.
Σε αυτή την κατεύθυνση εµείς καλούµε τον λαό να συσπειρωθεί και να συµπαραταχθεί, να οργανώσει την πάλη του χωρίς αυταπάτες και αναµονές, πάλη η οποία, βεβαίως, θα αποκρούει
την κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, αλλά και ταυτόχρονα,
θα αναφέρει τον πολιτικό προσανατολισµό, ενισχύοντας ακόµη
περισσότερο τον αντικαπιταλιστικό, αντιµονοπωλιακό χαρακτήρα, βάζοντας στο στόχαστρο τους πραγµατικούς υπεύθυνους των προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα η εργατική,
λαϊκή οικογένεια, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δράση του
µεγάλου κεφαλαίου, των µονοπωλιακών οµίλων και η συµµετοχή
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, µονόδροµος για τον λαό και το
εργατικό λαϊκό κίνηµα αποτελεί η αποφασιστική ισχυροποίηση
του ΚΚΕ, ως η µόνη συνεπής δύναµη, η οποία µε κάθε κόστος
και µε κάθε τρόπο αναδεικνύει τα συγκεκριµένα ζητήµατα, αλλά
και αναδεικνύει τη ρεαλιστικότητα της πολιτικής διεξόδου προς
όφελος του λαού µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Ο κ. Δηµήτρης Καµµένος από τους ΑΝΕΛ έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είµαστε εντός προγράµµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είµαστε περίπου
εντός προγράµµατος. Μας έχει εκφύγει λίγο το πρόγραµµα,
κύριε Τασούλα, αλλά θα το ελέγξουµε, θα το τιθασεύσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Τι ώρα στοχεύουµε για την ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Στις 7.15’ µε 7.30’.
Εξαρτάται από τις διαθέσεις των Αρχηγών.
Κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συντοµεύσουµε όλοι. Τα έχουµε πει και στην πρωινή εισήγηση. Σέβοµαι και το αργόν της ώρας. Ήταν µία δύσκολη µέρα,
αλλά και πάρα πολύ σηµαντική.
Η πρώτη αναφορά που εγώ θέλω να κάνω είναι σε επιµέρους
ζητήµατα του όλου προγράµµατος και αυτά που διαβάσαµε και
µέσα στο πρόγραµµα και στη συµφωνία που έχει φέρει αυτή η
Κυβέρνηση για να αποφύγουµε τη χρεοκοπία και για να καλυφθούµε χρηµατοδοτικά µέχρι το 2018 και τον Αύγουστο.
Θα πρέπει να έχουµε κάποια δεδοµένα. Δυστυχώς αυτή η
χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια, από τη Μεταπολίτευση, έχει
αποβιοµηχανοποιηθεί. Οι ευθύνες είναι πολλές. Τις γνωρίζουµε
όλοι είτε νεότεροι είτε παλαιότεροι στην πολιτική είτε ζούσαµε
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εντός ή εκτός Ελλάδος.
Το παράδειγµα που µου έστειλε ένας φίλος χθες από µία ελληνική συσκευασία στη Σκύδρα της Αριδαίας –δεν θα το καταθέσω- είναι ότι µαζεύουν λαχανικά για να φτιάξουν πολύ ωραία
σκευάσµατα, τα οποία είναι για την ελληνική και τη διεθνή αγορά.
Και αναφέρει: «Χώρα προέλευσης: Σπανάκι από Τουρκία. Ρύζι
από Πολωνία. Άνηθος από Βέλγιο. Κρεµµύδι από Βουλγαρία».
Αυτή είναι η φωτογραφία από τη συσκευασία.
Αυτό µε έκανε να σκεφτώ εδώ και πολύ καιρό αρκετά πράγµατα. Το είπα και το πρωί και θα είναι ένα βασικό κοµµάτι και της
τωρινής µου οµιλίας. Και θα κλείσω µε τη δανειακή σύµβαση.
Ο ελληνικός αγροτικός τουρισµός, σε σχέση µε το πως βγάζει
χρήµατα ένα κράτος -γιατί το κράτος πρέπει να το δούµε κάποια
στιγµή και σαν επιχείρηση, όχι σαν µία τσέπη την οποία την κλέβουµε πάντοτε- µπορεί να βγάλει χρήµατα µε πάρα, πάρα πολλούς τρόπους, αρκεί να ξέρει το πως και τους µηχανισµούς.
Διαβάζω κάτι µοναδικό. Το οποίο είπα και το πρωί, απλώς δεν το
κατέθεσα, γιατί ήµασταν στην επιτροπή. Διαβάζω, λοιπόν, το
εξής; «Μοναδικό για τα ελληνικά χρονικά. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων, στη συνεδρίασή του στις 7 Αυγούστου στο
Λονδίνο, αναγνώρισε τη µαστίχα Χίου ως φυσικό φάρµακο. Συγκεκριµένα, η µαστίχα Χίου συµπεριλήφθηκε στην κατηγορία των
παραδοσιακών φαρµάκων φυτικής προέλευσης, µε θεραπευτικές ενδείξεις: Δυσπεπτικά προβλήµατα, δερµατικές φλεγµονές,
επούλωση δερµατικών πληγών. Αποτέλεσµα της καταχώρησης
είναι η δυνατότητα κυκλοφορίας σκευασµάτων µαστίχας σε όλη
την Ευρώπη -και όχι µόνο- µε ισχυρισµούς υγείας συγκεκριµένους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Αυτό θα το καταθέσω για τα Πρακτικά, ώστε να το διαβάσουµε όλοι.
Συγχρόνως, θα καταθέσω και την ερώτησή µου σε σχέση µε
την Ελβετία, όπου κατέθεσαν η Μονσάντο και οι άλλες εταιρείες
τις πατέντες για να πατεντάρουν τους σπόρους στην παραγωγή
και στη σποροπαραγωγή, δηλαδή, να χρειάζεται να πληρώνουµε
δικαιώµατα για να έχουµε τους σπόρους. Αυτό έγινε ήδη στην
Ελβετία πριν τριάντα µέρες, για τριάντα σκευάσµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ελλάδα θα µπορούσε; Πρέπει; Θέλει; Όταν η µαστίχα είναι
πλέον φάρµακο εγκεκριµένο από την Ευρώπη δεν πρέπει να είναι
µία εταιρεία εισηγµένη σε όλα τα χρηµατιστήρια του κόσµου, να
αντλεί κεφαλαία και να πουλάµε την πατέντα της µαστίχας Χίου;
Αυτό το πράγµα ειλικρινά δεν θα µπορέσω να το καταλάβω
όσο χρόνο µε τιµήσει ο ελληνικός λαός να είµαι στη Βουλή και
έχω τις δυνάµεις. Αυτό το παράδειγµα εάν και οι τριακόσιοι το
αφήσουµε να φύγει από τα χέρια µας, είναι σαν να πυροβολούµε
την ίδια µας την πατρίδα. Μας δίνει τη σφραγίδα και την πιστοποίηση φαρµάκου, µοναδικού στον κόσµο, πατενταρισµένου και
εµείς το κοιτάµε. Κάηκαν οι µαστιχιές πριν τρία χρόνια και δεν
στέλναµε αεροπλάνα. Φέτος τι θα κάνουµε;
Η οικονοµία και το ΑΕΠ αναπτύσσεται µε νέες τεχνολογίες και
µε πατέντες. Οι παλιοί τραπεζίτες µου έλεγαν στο εξωτερικό, ότι
επειδή το χρήµα είναι άυλο, κοίταξε να παίρνεις λεφτά από τον
λεγόµενο αέρα. Και λέω, «ποιος είναι ο αέρας;». Ο αέρας είναι η
πατέντα. Γιατί -µου λέει- όλες τις πατέντες τις διαχειρίζονται
χώρες οι οποίες είναι φορολογικοί παράδεισοι, όπως το Λουξεµβούργο, το Λιχτεντστάιν, τα Cayman Islands ή τα Isle of Man;
Γιατί; Διότι µε τα δικαιώµατα της πατέντας ή της µπράντας -όπως
λέµε- η «COCA COLA» και τα «Mc DONALD’S» νοικιάζουν το
σήµα τους, κυρίες και κύριοι, σε όλες τις εταιρείες και κερδίζουν
από το σήµα τους. Το κόκκινο σήµα της «COCA COLA» έχει µια
αξία 76 δισεκατοµµύρια δολάρια. Τα έσοδα πώλησης του σήµατος της «COCA COLA» πηγαίνουν σε ένα φορολογικό παράδεισο. Αυτό µπορεί να το κάνει και η Ελλάδα. Δεν το απαγορεύει
κανένας, αρκεί, όµως, να έχουµε την πιστοποίηση και την αξία.
Την έχουµε. Μας τη δίνει η Ευρώπη.
Για τη µαστίχα Χίου περιµένω από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και το Υπουργείο Οικονοµικών να καθίσουµε µαζί να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα, να
το βάλουµε κάτω, να είναι πατενταρισµένο και όποιος θέλει µα-
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στίχα Χίου, να πληρώνει δικαιώµατα.
Υπάρχει η ταµπέλα στο ελληνικό κρασί, η ταµπέλα στο ελληνικό λάδι, η ταµπέλα στη φέτα. Εάν πάρουµε ένα λεπτό του ευρώ
για κάθε ταµπέλα που λέει «ΦΕΤΑ ΠΟΠ», δηµιουργούµε ένα ταµείο –εντάξει σκέφτοµαι επιχειρηµατικά, αυτή η πατρίδα, όµως,
πρέπει κάποια στιγµή να σκεφτεί επιχειρηµατικά- για να έχουµε
χρήµατα για την ανάπτυξη, την έρευνα, την τεχνολογία, να προστατεύσουµε την ελληνική οικονοµία και να αυξήσουµε το ΑΕΠ.
Πώς θα φέρω τους νέους πίσω; Πώς θα φέρω τους νέους τραπεζίτες, τους νέους χηµικούς, τους νέους φυσικούς, τους νέους
ανθρώπους οι οποίοι µπορούν να κάνουν εµπόριο, που έχουν ταλέντα και έχουν φύγει στο εξωτερικό, εάν δεν τους δώσω τις δυνατότητες να πιστέψουν στην πατρίδα τους και σε ένα κράτος
το οποίο τους δίνει το υλικό, την αξία και τη βοήθεια για να βοηθήσουν και το ίδιο τους το κράτος; Δεν γίνεται διαφορετικά.
Το πακέτο Γιούνκερ έχει πολλά πόδια. Ήρθε ο κ. Κατάινεν
έκανε εισήγηση. Κάναµε όλοι µας εισηγήσεις. Υπάρχει λίστα
προγραµµάτων και λίστα έργων που έχουν κατατεθεί στο πακέτο
Γιούνκερ. Έχουν επικαιροποιηθεί. Μέσα σε αυτά είναι πολλά
έργα υποδοµών.
Βιοµηχανία στην Ελλάδα δεν είναι άλλη από τον τουρισµό. Μα,
είναι δυνατόν να µιλάµε για βιοµηχανία τουρισµού εµείς; Δεν
είναι βιοµηχανία ο τουρισµός. Ο τουρισµός είναι υπηρεσία. Η βιοµηχανία είναι η σκληρή βιοµηχανία, να έχω εργοστάσιο, να έχω
εργάτες, να έχω συνδικαλισµό, να έχω ΚΚΕ, να έχω κόσµο.
Γιατί, αν θέλετε –κάνω µια µικρή παρένθεση- το ΚΚΕ χάνει την
αξία του και την επαφή µε τον κόσµο; Γιατί δεν υπάρχει βιοµηχανία. Εάν υπήρχε ανεπτυγµένη βιοµηχανία, θα υπήρχε ΚΚΕ ανεπτυγµένο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είσαι και άσχετος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευτυχώς που είµαι άσχετος αλλά
έχουν σχέση µεγάλη. Διότι η βιοµηχανία στην Ελλάδα είναι πολύ
σηµαντικό να αναπτυχθεί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
Δεν λέω καµµία ανακρίβεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μίλα για µπίζνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, µη διακόπτετε.
Συνεχίστε παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεν λέω καµµία ανακρίβεια, διότι
το κεφάλαιο, αγαπητοί σύντροφοι, δεν είναι το κρατικό κεφάλαιο.
Υπάρχει και το ιδιωτικό κεφάλαιο. Όµως, αυτά ποιος να τα αναλύσει τώρα σε εσάς;
Θέλω να πω, επίσης, ότι πρέπει να σκεφτούµε το εξής: Καλώς
ή κακώς -αλλά ευτυχώς για εµάς- παίζεται αυτό το γεωπολιτικό
παιχνίδι αυτές τις ηµέρες µε τους πολέµους γύρω µας στη Λιβύη,
Συρία και Ουκρανία όπου έχουµε τις ορδές των µεταναστών. Το
Αιγαίο µας, όµως, εκτός από είσοδος των άτυπων µεταναστών
είναι και ο ενεργειακός πυλώνας και ο πυλώνας ενεργειακής
ασφάλειας της Ευρώπης. Θα πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούµε και
να καταθέσουµε όλοι µαζί, όλα τα κόµµατα, σχέδια για το πως
θα αξιοποιήσουµε αυτό το πλεονέκτηµα που έχουµε την Ευρώπη.
Η Ευρώπη αυτήν τη στιγµή στηρίζεται ενεργειακά στην Ελλάδα και µόνο. Δεν µπορεί να στηρίζεται στη Ρωσία, δεν µπορεί
να στηρίζεται στη Λιβύη, δεν µπορεί να στηρίζεται στο υγροποιηµένο αέριο ούτε στους Αµερικάνους. Στηρίζεται στην Ελλάδα.
Το γνωρίζουµε. Είναι δύσκολο να εξορυχθεί αλλά πρέπει να κάνουµε ένα στρατηγικό πλάνο, διότι εµείς θα είµαστε αυτοί που
θα δώσουµε αυτήν την ενέργεια στην ελληνική βιοµηχανία αλλά
και στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι πολύ µεγάλη η ευθύνη αυτής
της Κυβέρνησης. Και εφόσον ψηφίσουµε εµείς -και όσοι άλλοι
στηρίξουν τα σηµερινά µέτρα, τη σηµερινή δανειακή σύµβαση,
η οποία, όπως είπα το πρωί, για µένα έχει αρκετές έως πολλές
ατέλειες- τη δανειακή σύµβαση η οποία µας δίνει το πλαφόν που
το υπογράφει ο κ. Ρέγκλινγκ για 86 δισεκατοµµύρια για να καλυφθούµε για τρία χρόνια, επαφίεται µόνο σε εµάς να µπορέσουµε
µέσω των εσόδων και της αλλαγής νοοτροπίας στην Ελλάδα επιτέλους να βάλουµε τον κόσµο να πληρώνει -και εµείς οι ίδιοι να
δώσουµε το καλό παράδειγµα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
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µας- για να έχει έσοδα το κράτος και για να αισθανόµαστε περήφανοι που πληρώνουµε το κράτος.
Και το κράτος πρέπει να ανταποδώσει αυτήν την ευθύνη, όταν
θα δώσουµε εµείς το καλό παράδειγµα στον πολίτη και να την
ανταποδώσει πρακτικά, πραγµατιστικά και χειροπιαστά και όχι
µε ευχολόγια, όχι µε ΔΕΘ. Ακούω από τώρα κουβέντες για ΔΕΘ.
Μου σηκώνεται η τρίχα! Δεν θέλουµε άλλες θεωρίες. Χρειαζόµαστε πράξεις, διότι µόνο µε πράξεις θα δώσουµε παράδειγµα
στο λαό να πηγαίνει να πληρώνει την εφορία του, το ΦΠΑ του,
για να µπορέσουµε να έχουµε έσοδα και να πάει µπροστά αυτή
η χώρα, διότι όσα µέτρα και να πάρουµε, εάν δεν αναπτυχθεί το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, πάντοτε θα είµαστε σε ύφεση.
Κλείνω, λέγοντας ότι οι τράπεζές µας δυστυχώς δανείζονται –
προσέξτε!- για τη ρευστότητα, δανείζονται και για τα κεφάλαιά
τους. Το δάνειο τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι πρέπει να το γυρίσω
πίσω. Υπάρχει µία, όπως το λένε, οικονοµική µελαγχολία, συρρίκνωση. Δεν δανείζεται ο κόσµος. Και µηδενικό επιτόκιο να είχε
σήµερα, δεν θα πήγαινε κανείς να δανειστεί. Γιατί; Μα, γιατί να
δανειστεί; Ποιος θα αγοράσει απ’ αυτούς που δανείζονται, για
να φτιάξει ένα νέο προϊόν; Κανένας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Κουτσούκος έχει
τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τελειώνει απόψε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η αντιµνηµονιακή περίοδος, µία περίοδος του ψεύτικου διαχωρισµού των Ελλήνων σε µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς.
Τελειώνει ο αριστερός λαϊκισµός. Σπάει και αυτό το σπυρί -το
2012 έσπασε το σπυρί του δεξιού λαϊκισµού και της αντιµνηµονιακής περιόδου της Νέας Δηµοκρατίας- και µπαίνουµε πλέον µε
δραµατικό τρόπο σε µία νέα περίοδο, στο τρίτο µνηµόνιο.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα θέλαµε να δικαιωθούµε σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της µίας και µοναδικής
εθνικής στρατηγικής µε αυτόν τον τρόπο, µε αυτά τα νέα βάρη
στο λαό, µε ένα τρίτο µνηµόνιο, το οποίο όλοι αναγνωρίζουν ότι
είναι το επαχθέστερο των µνηµονίων, ούτε βεβαίως χαιρόµαστε,
επειδή επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις µας ότι η Κυβέρνηση µε
αυτά που έκανε θα µας οδηγούσε σίγουρα σε ένα τρίτο µνηµόνιο.
Λέµε ότι αυτό το τρίτο µνηµόνιο δεν ήταν αναπόφευκτο.
Υπήρχε άλλος δρόµος για την Ελλάδα, ένας δρόµος που είχαµε
χαράξει µε επίπονη προσπάθεια τα τελευταία πέντε χρόνια, όταν
πήραµε δύσκολες αποφάσεις, αποφάσεις που οδήγησαν στην
αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος της χώρας, του δηµοσιονοµικού, το οποίο θυµίζω ότι το 2009 ήταν στο 13,7 του ΑΕΠ,
25 δισεκατοµµύρια σε ετήσια βάση, όταν οδηγήσαµε τη χώρα
µετά από µία µεγάλη περίοδο ύφεσης που ξεκίνησε το 2008 και
την κρίση που έφερε τα µνηµόνια, στη χαραυγή της ανάπτυξης
στο τέλος του 2014, όπως προέβλεπαν και οι διεθνείς οργανισµοί
και όταν διαπραγµατευόµασταν τότε µε τους εταίρους µας την
έξοδο της χώρας από το µνηµόνιο, για να περάσει στην προληπτική πιστωτική γραµµή, για να βγει η χώρα στις αγορές, να εξυπηρετήσει τις χρηµατοοικονοµικές ανάγκες και να γίνει µία
κανονική χώρα, χώρα ισότιµη, ισχυρή, στον πυρήνα της Ευρώπης, για να δικαιώσουµε έτσι ιστορικές επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα µε βάση τις οποίες η χώρα µας κατάφερε να είναι η
εικοστή τέταρτη –το θύµισε ο κ. Λυκούδης το πρωί- στις πλέον
ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου, χάριν και στις δικές µας προσπάθειες, όταν την εντάξαµε στο σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ.
Λέµε ότι τα ψέµατα που καλλιέργησε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ,
οι υποσχέσεις, οι δήθεν διαφορετικοί δρόµοι, αυτοί που θα µας
έφερναν τα λεφτά, τα µνηµόνια που θα έσκιζαν µε ένα άρθρο και
µε ένα νόµο, είχαν δηµιουργήσει τέτοιες δεσµεύσεις στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στη Κοινοβουλευτική του Οµάδα, που
συνέχιζε τα ίδια ψέµατα και µετά τις εκλογές.
Κι έτσι, δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτηµα, το
οποίο παρέλαβε από την προηγούµενη κυβέρνηση, σε αντίθεση
µε µας που παραλάβαµε το 2009 αυτά τα ελλείµµατα, αυτήν την
ύφεση, για να κάνει µια σωστή διαπραγµάτευση, να βγάλει τη
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χώρα απ’ αυτήν την κρίση και σήµερα η Ελλάδα να βρίσκεται σε
άλλο δρόµο.
Μας οδήγησε έτσι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µέσα από τις παλινωδίες, τη δήθεν διαπραγµάτευση, τις δηµιουργικές ασάφειες
µπροστά στο Grexit, στο χείλος του γκρεµού και τότε ο κ. Τσίπρας ανέκρουσε πρύµναν και παραδόθηκε αµαχητί. Παραδόθηκε
αµαχητί και µας φέρνει σήµερα ένα µνηµόνιο που περιέχει διατάξεις, τις οποίες, όπως είπα το πρωί, ουδέποτε θα τις φέρναµε
ως ΠΑΣΟΚ -ούτε τις είχαµε διανοηθεί ποτέ- κι όταν το επιχείρησαν οι τροϊκανοί και τα συµφέροντα που πολλές φορές κρύβονται από πίσω, τις αποτρέψαµε, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα
το γάλα των έντεκα ηµερών, κύριε Υπουργέ της Αγροτικής Ανάπτυξης, ή τα ψιλικατζίδικα που θα πουλάνε ψωµί από κατεψυγµένη ζύµη και θα το ονοµάζουµε «αρτοποιία» και τόσα άλλα.
Θα µου πείτε τότε, γιατί ψηφίζετε αυτές τις επαχθείς ρυθµίσεις
για το λαό; Ψηφίζουµε τη συµφωνία, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι
εδώ που έφτασαν τα πράγµατα, δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Ο
άλλος δρόµος είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη, είναι η καταστροφή, είναι ο όλεθρος. Και εµείς που πήραµε δύσκολες αποφάσεις από το 2010, που τις πληρώσαµε πολιτικά δεν έχουµε
αυτό το δικαίωµα. Πρέπει να συµπεριφερθούµε και συµπεριφερόµαστε µε εθνική ευθύνη.
Και θέλουµε να αναδείξουµε στον ελληνικό λαό τις ευθύνες
της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου για το κόστος αυτού του µνηµονίου, για το ποιος ευθύνεται για το λογαριασµό που θα πληρώσουν οι πολίτες, για τα 14 δισεκατοµµύρια των δηµοσιονοµικών µέτρων -4,5 σε κάθε χρόνο- των οποίων ένα µέρος
έχουµε ήδη ψηφίσει και επίσης, για το γεγονός ότι η πορεία της
χώρας -παρά το γεγονός ότι θα πάρουµε αυτές τις αποφάσειςδεν είναι σίγουρο ότι θα µας βγάλει από το αδιέξοδο και το
τέλµα, εάν δεν αλλάξουν ορισµένες βασικές προϋποθέσεις.
Ποιες είναι αυτές, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
αυτές οι προϋποθέσεις; Είναι να πάµε σε µία άλλου τύπου διακυβέρνηση, η οποία θα αντιµετωπίσει τα θεσµικά παράδοξα που
δηµιούργησε µέχρι τώρα η διακυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου και
τα οποία τα είδαµε σήµερα στο µεγεθυντικό φακό της πρωινής
συνεδρίασης και της βραδινής σε ό,τι αφορά τη συµπεριφορά
της Προέδρου της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ.
Κι αυτά τα θέµατα δεν αντιµετωπίζονται µε εκλογές ούτε αντιµετωπίζονται µε καινούργια ψεύτικα διλήµµατα σαν αυτά που
είπε ο κ. Τσακαλώτος, δηλαδή ότι θα κρίνει ο λαός ποιος θα διαχειρισθεί καλύτερα αυτό το µνηµόνιο, ποιος θα διαχειρισθεί καλύτερα, παραδείγµατος χάριν, την αντιµετώπιση του θέµατος
της συλλογικής διαπραγµάτευσης ή των εργατικών δικαιωµάτων,
υπονοώντας ότι θα πάνε στο λαό να του πουν «ψηφίστε µας» να
τα διαχειριστούµε καλύτερα.
Θα πάνε στο λαό να του πουν «ψηφίστε µας» να τα διαχειριστούµε καλύτερα αυτοί που έχουν την κύρια ευθύνη, τη µοναδική
και αποκλειστική γι’ αυτήν τη συµφωνία; Αυτοί που δεν δέχθηκαν
την εθνική διαπραγµατευτική οµάδα, όταν τους προτείναµε να
ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να διαπραγµατευτούµε ενωµένοι
απέναντι στους δανειστές; Αυτοί που και τώρα ακόµη δεν αντιλαµβάνονται ότι δεν µπορεί κανένας µόνος του να σηκώσει το
βάρος της εξόδου απ’ αυτήν την κρίση, αν δεν συνενώσουµε τις
κοινωνικές και παραγωγικές δυνάµεις του τόπου σε ένα εθνικό
σχέδιο εξόδου, το οποίο θα το υπηρετήσουµε µε µια άλλη αντίληψη;
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για να γίνει αυτό,
ο κ. Τσίπρας, ο κ. Καµµένος και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξουν
λογική και νοοτροπία.
Ακούµε ακόµη σήµερα µια νέα έκδοση ψεµάτων. Μας είπε ο
κ. Τσακαλώτος, για παράδειγµα, νωρίτερα τη διαφορά που έχει
αυτό το νέο µνηµόνιο. Εµείς τους είπαµε να ζητήσουν συγγνώµη
από το λαό -δεν χρειάζεται να ζητήσουν συγγνώµη από µας, παρ’
ότι µας καθύβριζαν- για τα ψέµατα τα προεκλογικά, τα µετεκλογικά. Αλλά να λένε ακόµα ψέµατα;
Να λένε, δηλαδή, για το ταµείο που συγκροτούν, όταν είναι
γνωστό ότι όταν ο κ. Τόµσεν το 2011 ξεστόµισε σε µια συνέντευξή του την πρόταση για το ταµείο της περιουσίας των 50 δισεκατοµµυρίων, ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες;
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Να µας λέει σήµερα ο κ. Τσακαλώτος ότι απέτρεψε την πώληση της µικρής ΔΕΗ, όταν παραχωρεί στους ιδιώτες το 50% της
ηλεκτρικής ενέργειας;
Να µας λένε σήµερα ότι θα πατάξουν τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή, όταν καταργούν για πολλές επιχειρήσεις τον έλεγχο
των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι δίνουν το φορολογικό πιστοποιητικό, διαπιστώνουν φορολογικές διαφορές κ.ο.κ.;
Να µας λένε σήµερα για τα 30 δισεκατοµµύρια που εξοικονοµούν από τα πρωτογενή πλεονάσµατα, όταν είναι σίγουρο ότι
αυτό είναι το κόστος του λογαριασµού της κρίσης και της ύφεσης που προκάλεσε η Κυβέρνηση, γιατί η κρίση και η ύφεση είναι
αυτή που δεν επιτρέπει πρωτογενή πλεονάσµατα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
Να µας λένε ακόµα για τα 35 δισεκατοµµύρια του πακέτου
ανάπτυξης, όταν αυτό είναι το άθροισµα του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ
που διαπραγµατεύτηκε η προηγούµενη κυβέρνηση;
Να µας λένε ακόµα ότι θα διαπραγµατευτούν µε τον ILO, δηλαδή το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το νέο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές
πρακτικές, όταν αυτήν τη συζήτηση την είχαµε εµείς ανοίξει και
την είχε κατοχυρώσει η προηγούµενη κυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να µας λένε ότι προστατεύουν τις
συντάξεις, όταν θίγουν τον πυρήνα, τις κατώτερες συντάξεις;
Να επαίρονται γιατί γλυτώσανε το πεντάευρω στα νοσοκοµεία,
όταν υποχρεώνουν τους συνταξιούχους µε τις κρατήσεις στις
επικουρικές και στις κύριες συντάξεις να το πληρώσουν πέντε
φορές παραπάνω το µήνα;
Να επαίρονται ακόµα για το γεγονός ότι θα ανακεφαλαιοποιήσουν, δήθεν, τις τράπεζες µε έναν άλλο διαφορετικό τρόπο –
έτσι λένε- όταν είναι γνωστό ότι απωλέσαµε τα 25 δισεκατοµµύρια του χαρτοφυλακίου του ελληνικού δηµοσίου µέσα από
την κρίση στο Χρηµατιστήριο και θέλουµε και άλλα 25 δισεκατοµµύρια για την αναχρηµατοδότηση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έχουµε απολέσει ακόµα και άλλα 45
δισεκατοµµύρια από τις απώλειες των καταθέσεων;
Και βεβαίως να µας λένε ότι θα πάνε σε µια συζήτηση για το
χρέος, όταν είναι σίγουρο ότι η ύφεση και η κρίση έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στην αντιµετώπιση της δυναµικής του χρέους; Γιατί η αντιµετώπιση της δυναµικής του χρέους εξαρτάται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ολοκληρώστε κύριε
Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εξαρτάται, λοιπόν, από τα πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία
δεν υπάρχουν και όταν βεβαίως στην απόφαση κορυφής στις 12
του Ιούλη, η αντιµετώπιση του χρέους είχε να κάνει µε ορισµένα
µόνο από τα παραµετρικά και όχι βεβαίως µε τα επιτόκια.
Για να τελειώσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να
πω ότι εµείς είµαστε εδώ από θέση ευθύνης.
Θεωρούµε ότι αυτή η συνθήκη που ψηφίζουµε είναι αναγκαία
προϋπόθεση για να µη χρεοκοπήσει η χώρα, όµως δεν είναι
ικανή.
Ικανή συνθήκη είναι η αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης, η
εθνική συνεννόηση, ένα άλλο πλαίσιο πορείας της χώρας. Και
για αυτό είµαστε εδώ, για να το εγγυηθούµε, να σας καλέσουµε
να αναλάβετε και εσείς τις δεσµεύσεις σας µε βάση τον οδικό
χάρτη που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η κ. Γεννηµατά, η Πρόεδρός
µας και για να διασφαλίσουµε µε την παρουσία µας και το ευρωπαϊκό µέτωπο, δηλαδή τη συµβολή των σοσιαλιστικών δυνάµεων
της Ευρώπης απέναντι στους ακραίους της Ευρώπης και της Ελλάδας, που θέλουν το Grexit.
Εµείς δεν είµαστε µε το Grexit. Εµείς είµαστε µε το συµφέρον
του λαού και της Ελλάδας. Με αυτήν τη θέση ευθύνης θα ψηφίσουµε χωρίς να σας δίνουµε ούτε άφεση αµαρτιών, ούτε να δεχόµαστε τα προαπαιτούµενα για τα οποία έχετε δεσµευτεί και
για τα οποία θα εκφράσουµε τις διαφωνίες µας, όταν έρθουν εδώ
να ψηφιστούν µε τους εφαρµοστικούς νόµους.
Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο. Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Σταθάκης, για εννέα
λεπτά µε παράκληση, έστω προσεγγιστικά, να κρατάµε το χρόνο
και ιδιαίτερα οι Υπουργοί. Αυτό επιβάλλει η δηµοκρατία και η ισονοµία και η δυνατότητα να µιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
επιτρέψτε µου να σταθώ λίγο στην τροπολογία που αφορά τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µιας και πρόκειται για µια σειρά από
βελτιώσεις, που αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου φάσµατος
πρωτοβουλιών που έχουν καταγραφεί στη συγκεκριµένη συµφωνία και αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων.
Εδώ περιοριζόµαστε στο συγκεκριµένο νόµο περί υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Γίνεται µία σειρά από σηµαντικές αλλαγές. Επιτρέψτε µου να επισηµάνω τις πιο σηµαντικές.
Πρώτα απ’ όλα, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο
υπερχρεωµένο νοικοκυριό να εξετάζονται ταυτόχρονα τα χρέη
προς την τράπεζα ή άλλους ιδιώτες από κοινού µε τα χρέη προς
το δηµόσιο. Αυτός ο συνδυασµός, επιτρέπει στο νοικοκυριό να
ρυθµίσει ταυτόχρονα µέσα από αυτήν τη διαδικασία το σύνολο
των οφειλών του προς στις διάφορες κατηγορίες δανείων ή οφειλών που έχει.
Το δεύτερο είναι ότι εισάγεται η έννοια των εύλογων δαπανών
διαβίωσης, που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο δικαστής
θα αποφαίνεται για τη δυνατότητα αποπληρωµής του χρέους
του συγκεκριµένου νοικοκυριού.
Το τρίτο είναι ότι επιταχύνεται σηµαντικά, για να αντιµετωπιστεί το µείζον πρόβληµα του νόµου Κατσέλη. Ήδη, όπως γνωρίζετε, για κάποιον που κάνει αίτηση, θα εκδικαστεί περίπου σε
δεκαεφτά µε δεκαοκτώ χρόνια. Αυτό έχει δηµιουργήσει ένα πολύ
µεγάλο αριθµό -εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες περίπου- εγκλωβισµένων στο νόµο. Συστήνονται ειδικά τµήµατα, ειρηνοδικεία.
Προσλαµβάνονται επιπρόσθετα πενήντα τέσσερεις ειρηνοδίκες,
επιταχύνεται και συµπληρώνεται µε τεχνική υποδοµή και άλλα
µέτρα, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εκδίκασης.
Υπάρχουν ευνοϊκές ρυθµίσεις για ευαίσθητες πληθυσµιακές
οµάδες, µικρο-οφειλέτες και ανέργους. Αυτές είναι οι βασικότερες αλλαγές που προτείνονται.
Το δεύτερο επίπεδο αλλαγών αφορά στην επανενεργοποίηση
του αρµόδιου κυβερνητικού οργάνου, του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Προτείνεται η σύσταση
ειδικής γραµµατείας για την υποστήριξη και υλοποίηση των δράσεων αυτών. Αυτό θα γίνει µε εσωτερικές µετακινήσεις από το
δηµόσιο τοµέα.
Το δεύτερο στοιχείο που προτείνεται είναι ένας νέος θεσµός,
η δηµιουργία ενός εκτεταµένου δικτύου ενηµέρωσης των καταναλωτών-δανειοληπτών αναφορικά µε τη διαχείριση των δανείων
τους. Συγκεκριµένα, συστήνονται τριάντα κέντρα ενηµέρωσης
δανειοληπτών σε όλη τη χώρα, στα οποία θα απασχολούνται ως
εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευµένοι σύµβουλοι, νοµικοί, οικονοµολόγοι και κοινωνικοί επιστήµονες, οι οποίοι θα παρέχουν δωρεάν νοµικές και οικονοµικές συµβουλευτικές δραστηριότητες
στους δανειολήπτες.
Αυτές είναι οι βασικότερες αλλαγές που προτείνονται.
Επιτρέψτε µου τώρα να σταθώ λίγο στο γενικότερο θέµα της
δανειακής σύµβασης µε κάποιους σύντοµους σχολιασµούς στη
δοµή και στη φυσιογνωµία αυτού του τρίτου προγράµµατος. Να
ξεκινήσω από τη βασική διαπίστωση και πεποίθηση ότι η χώρα
και η οικονοµία οδηγήθηκαν στο τρίτο πρόγραµµα εξαιτίας των
τελευταίων έξι µηνών είναι εν πολλοίς παραπλανητική. Η οικονοµία και η χώρα ήταν σε ένα µεταβατικό στάδιο, όπου δεν είχε
ολοκληρωθεί το δεύτερο πρόγραµµα και ταυτόχρονα µπροστά
της, σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 2015-2018, είχε
δύο τεράστια προβλήµατα, τα οποία καθιστούσαν µη βιώσιµη την
κατάσταση. Το ένα πρόβληµα ήταν τα τεράστια δάνεια που
έπρεπε να αποπληρώσει την περίοδο 2015-2018 προς το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα
τεράστια πλεονάσµατα -4,5% ετησίως- που όφειλε να παράγει,
προκειµένου να εξυπηρετήσει αυτά τα δάνεια.
Αυτά καθιστούσαν την κατάσταση µη βιώσιµη, καθώς απαιτού-
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σαν επιπρόσθετα µέτρα, προκειµένου να στηριχθούν τα εξαιρετικά αυτά υψηλά πλεονάσµατα. Αυτό ήταν το αδιέξοδο µέσα στο
οποίο κινείτο η προηγούµενη κατάσταση.
Η δική µας Κυβέρνηση από την αρχή επεδίωξε να κάνει τρία
πράγµατα και στάθηκε συνεπής ως προς αυτά.
Η κεντρική της επιδίωξη, φυσικά, ήταν η βασική της θέση, να
παραµείνει η χώρα εντός του ευρώ. Η δεύτερη ήταν να υπάρξει
µία διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους, προκειµένου να
απαλλαγεί από την αναγκαιότητα να υπάρχουν τόσο υψηλά πλεονάσµατα. Το τρίτο και βασικό ήταν να µεταστραφεί η οικονοµική
πολιτική της χώρας σε µία κατεύθυνση, η οποία θα µπορούσε να
ανοίξει δρόµους προς την οικονοµική ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή. Αυτές ήταν οι βασικές συντεταγµένες.
Η πραγµατικότητα και η στρατηγική της διαπραγµάτευσης
µπορεί να κριθεί σε διάφορα επίπεδα.
Η πραγµατικότητα, όµως, αυτή οδήγησε σε µία κατάσταση
όπου στις 12 Ιουλίου λήφθηκε µία στρατηγική απόφαση από την
Κυβέρνηση, η υπογραφή της συµφωνίας της 12ης Ιουλίου.
Η απόφαση αυτή έχει ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία στη
συνέχεια αποτυπώθηκαν σε αυτό που σήµερα είναι προς ψήφιση,
στη νέα αυτή δανειακή σύµβαση.
Επιτρέψτε µου να ανακαλέσω µερικά από αυτά τα δεδοµένα
αυτής της απόφασης. Η απόφαση αυτή, όπως και η σηµερινή
σύµβαση, προσπαθεί να απαντήσει σε τέσσερα ερωτήµατα.
Το πρώτο είναι τα δηµόσια οικονοµικά του 2015-2018. Δεν
υπάρχει απολύτως καµµία αµφιβολία ότι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για την περίοδο 2015-2018 στη νέα σύµβαση αφορούν µία
πολύ ήπια δηµοσιονοµική προσαρµογή, η οποία αποτυπώθηκε
στα τελικά νούµερα που έχουµε σήµερα, -0,5 για φέτος, +0,5 για
του χρόνου, +1,7, +3,5, που είναι ο καταληκτικός στόχος το
2018. Πρόκειται για µία πολύ ήπια, ηπιότερη δηµοσιονοµική προσαρµογή σε σχέση µε τα προηγούµενα.
Για να καταστεί αυτό δυνατό, έπρεπε να αναδιαρθρωθεί το
χρέος. Η αναχρηµατοδότηση του χρέους, η υποκατάσταση δηλαδή των βραχυχρόνιων χρεών µε ένα µακροχρόνιο χρέος 86 δισεκατοµµυρίων, κάνει ακριβώς αυτήν τη µίνι αναδιάρθρωση που
επιτρέπει τα µειωµένα πλεονάσµατα.
Ο τρόπος και η δηµοσιονοµική προσαρµογή επηρεάζουν δύο
άλλες περιοχές, οι οποίες είναι εξίσου σηµαντικές. Όσον αφορά
τα φορολογικά µέτρα, πρέπει να είναι σε όλους σαφές ότι η φορολογική προσαρµογή σε συνδυασµό µε τις περικοπές των δαπανών είναι 2,5 µονάδες του ΑΕΠ. Αυτή είναι η προσαρµογή συν
µία µονάδα σπασµένη το 2017 και το 2018. Οποιαδήποτε άλλα
δεδοµένα είναι παραπλανητικά. Αυτή είναι οριοθετηµένη ως δηµοσιονοµική προσαρµογή στη διάρκεια των τεσσάρων αυτών
χρόνων.
Το ίδιο ισχύει και για τα συνταξιοδοτικά, τους µισθούς και άλλους τοµείς. Οι µειώσεις στους µισθούς είναι µηδενικές. Στο συνταξιοδοτικό υπάρχουν δύο σαφείς µειώσεις. Η µία αφορά τις
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που υπολογίζονται σε 1 δισεκατοµµύριο. Η δεύτερη είναι αυτή που ορίζεται µε σαφήνεια, η µείωση
της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ, µία µονάδα του
ΑΕΠ, το 2017, το 2018 και λίγο παραπέρα, περίπου 0,3%, 0,4%
του ΑΕΠ ετησίως µέσα από µία εξοµάλυνση κυρίως ορισµένων
κατηγοριών συντάξεων.
Άρα, µιλάµε για οριακή µείωση των συντάξεων και αυτό επίσης
πρέπει να είναι απόλυτα σαφές.
Το τέταρτο και βασικό σηµείο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις.
Όσον αφορά το αν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο ΤΑΙΠΕΔ µε
έναν κατάλογο είκοσι τριών ιδιωτικοποιήσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η ΔΕΗ και πολλές άλλες εταιρείες, σε σχέση
µε τον τρόπο µε τον οποίο το ταµείο µπορεί να διατηρεί όλες τις
ιδιοκτησίες του δηµοσίου και να τις αξιοποιεί σε βάθος τριάντα
χρόνων, νοµίζω ότι πρόκειται για µία τεράστια µετατόπιση και
αποτέλεσε και µία από τις επιτυχίες της διαπραγµάτευσης της
12ης Ιουλίου.
Αναφέρω αυτά τα τέσσερα βασικά σηµεία, προκειµένου να διευκρινίσω, πρώτον, ότι η σύγκριση µε προηγούµενα µνηµόνια
είναι αρκούντος υπερβολική. Σας υπενθυµίζω τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή των δύο προηγούµενων µνηµονίων. Σας υπενθυµίζω τις µειώσεις των συντάξεων κατά 40%, τις µειώσεις στον
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ιδιωτικό τοµέα κατά 18% µεσοσταθµικά και πολλά άλλα δεδοµένα.
Tο δεύτερο είναι ότι στις δεδοµένες συνθήκες και µε τους δεδοµένους περιορισµούς, προφανώς πρόκειται για την καλύτερη
δυνατή συµφωνία που µπορούσαµε να φτάσουµε.
Είναι απόλυτα θεµιτό και εδώ θέλω να είµαι απόλυτα καθαρός
µε όλους µας ότι δεν τίθεται το θέµα αν αυτό αποτελεί κάτι συµβατό µε αυτό που θα θέλαµε αυτήν τη στιγµή να κάνουµε. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, µεγάλες µετατοπίσεις, τεράστιοι
συµβιβασµοί.
Επίσης, είναι απόλυτα θεµιτό ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι περιθώρια υπήρχαν και πολύ περισσότερες
διαφορές για το εάν υπήρχαν αυτήν τη στιγµή βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις πιο αξιόπιστες και πιο κοντά στη στρατηγική και
στις αξίες σύµφωνα µε τις οποίες θέλαµε και θέλουµε να κινηθούµε. Αυτή η συζήτηση είναι ανοικτή.
Εν τούτοις, τουλάχιστον από τη δική µας την πλευρά, θεωρούσαµε και θεωρούµε ότι υπό τις δεδοµένες συνθήκες, τον συσχετισµό δυνάµεων, τις εξελίξεις στην Ευρώπη -όπου επίσης ήταν
πολύ µεγάλη επιτυχία ο τρόπος µε τον οποίο τέθηκε το ελληνικό
πρόβληµα-, υπό τις δεδοµένες –επαναλαµβάνω- συνθήκες ήταν
η καλύτερη επιλογή για το λαό και τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Στη συνέχεια θα µιλήσουν οι Αρχηγοί των κοµµάτων που δεν
έχουν µιλήσει. Έχει ζητήσει τον λόγο η κ. Γεννηµατά, ο κ. Θεοδωράκης, ο κ. Καµµένος.
Προηγουµένως όµως έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Βενιζέλος.
Επειδή δεν είµαι ενηµερωµένος, αν θέλετε να µας πείτε επί ποίου
θέµατος, κύριε Βενιζέλο, για πέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχω καταθέσει µια εµπρόθεσµη
τροπολογία και έχω συνεννοηθεί µε τον κ. Μητρόπουλο να λάβω
τον λόγο και να την εισηγηθώ µετά τους εισηγητές των κοµµάτων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους πριν από λίγο.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Σταθάκης είπε τώρα, λίγο πριν κατέβει
από το Βήµα, ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή µε το τρίτο µνηµόνιο, το µνηµόνιο Τσίπρα, είναι πολύ µικρότερη σε σχέση µε τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή των δύο προηγουµένων προγραµµάτων. Προφανώς! Διότι η χώρα το 2009 βρέθηκε µε δηµοσιονοµικό έλλειµµα 15,7% του ΑΕΠ, µε πρωτογενές έλλειµµα 11%,
περίπου, του ΑΕΠ εκείνης της εποχής, 13,7% του σηµερινού
ΑΕΠ.
Εσείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, παραλάβατε τη
χώρα µε θετικό ρυθµό ανάπτυξης και µε µικρό πρωτογενές πλεόνασµα και λόγω των τραγικών χειρισµών σας, τους τελευταίους
επτά µήνες, η χώρα έχασε και το θετικό ρυθµό γυρίζοντας στην
ύφεση και το µικρό πρωτογενές πλεόνασµα και φέτος θα έχει
πρωτογενές έλλειµµα και θα αναγκαστεί να ξανακάνει την προσπάθεια των προηγούµενων τεσσεράµισι ετών τα επόµενα τρία.
Μέσα σε έξι, περίπου, µήνες χάσαµε τουλάχιστον τα τρία από τα
τεσσεράµισι προηγούµενα χρόνια, τα 2/3 της εθνικής προσπάθειας.
Και έτσι τώρα έχουµε το τρίτο µνηµόνιο, το βαρύτερο, το χειρότερο, το πιο άδικο, το οποίο θα είχαµε αποφύγει, αν ακολουθούσατε το πλαίσιο που βρήκατε στις 25 Ιανουαρίου και εάν
µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου είχατε ολοκληρώσει τη διαπραγµάτευση, ώστε να πάµε στην προληπτική πιστωτική γραµµή. Αν όχι
στις 28 Φεβρουαρίου, θα µπορούσατε να έχετε αξιοποιήσει την
παράταση µέχρι τις 30 Ιουνίου που πήρατε εσείς στις 20 Φεβρουαρίου.
Σας ρώτησα προηγουµένως, όταν έλαβα τον λόγο επί του Κανονισµού, µε ποια συνταγµατική βάση έρχεται προς έγκριση το
σχέδιο της δανειακής σύµβασης και του µνηµονίου. Την παράταση της 20ης Φεβρουαρίου που υπέγραψε ο κ. Βαρουφάκης,
επικαλούµενος τη γενική εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονοµικών κατά το δηµόσιο λογιστικό να υπογράφει συµβάσεις διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, γιατί δεν την φέρατε στη Βουλή;
Γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν ζήτησαν από την Κυβέρνηση
Τσίπρα-Καµµένου να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων η πα-
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ράταση της 20ης Φεβρουαρίου; Γιατί; Την ψήφισε το γερµανικό
κοινοβούλιο και το φινλανδικό. Γιατί σας άφησαν να µην την ψηφίσετε; Γιατί κάποιους τους είχε ενηµερώσει ότι θα προκύψει οξύ
εσωκοµµατικό πρόβληµα; Γιατί κάποιους τους είχε προϊδεάσει
ότι θα χειριστεί καλύτερα την κατάσταση µε το τέλος της παράτασης, µε τη χώρα κολληµένη στον τοίχο, εξουθενωµένη, στα
πρόθυρα της ασύντακτης χρεοκοπίας;
Και έρχεστε τώρα και φέρνετε ένα τρίτο µνηµόνιο, που σας
είχα πει ότι θα είναι δάνειο 50 δισεκατοµµυρίων τον Μάρτιο και
τώρα έφτασε να είναι 86 δισεκατοµµύρια, 91 δισεκατοµµύρια;
Μας φέρνετε µια δανειακή σύµβαση που έχει το ποσό του δανείου σε αγκύλες. Δεν ξέρουµε πόσο θα είναι το δάνειο από τον
ESM. Πόσο θα είναι, κύριοι Υπουργοί, το δάνειο; Τι έγκριση δίνει
η Βουλή; Για πόσο δάνειο και από ποιον; Από τον ESM; Από το
ΔΝΤ; Πόσα θα είναι τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων;
Το πρώτο που έκανα το 2011, ήταν να ακυρώσω τον στόχο των
50 δισεκατοµµυρίων από ιδιωτικοποιήσεις. Αρνήθηκα κάθε είδους εγγύηση, κάθε είδους collateral και ποτέ δεν δεχθήκαµε να
γίνει αυτό το περιβόητο ταµείο που για τα επόµενα τριάντα χρόνια θα λειτουργεί όπως το κρατικό µονοπώλιο επί διεθνούς οικονοµικού ελέγχου, που έπαψε το 1985 στη χώρα. Άρχισε από το
1898. Θα συγκεντρώνει πόρους πρωτίστως για την εξόφληση
του δανείου που παίρνουµε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ξέρετε πόσο έχετε επιβαρύνει το δηµόσιο χρέος µόνο λόγω
τραπεζών; Από την απώλεια του χαρτοφυλακίου λόγω της διάλυσης του Χρηµατιστηρίου 25 δισεκατοµµύρια. Το χαρτοφυλάκιο
του ΤΧΣ εξανεµίστηκε. Τον Μάιο του 2014 ήταν 25 δισεκατοµµύρια και άλλα 25 δισεκατοµµύρια που θα εγγραφούν στο δηµόσιο
χρέος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η δυναµική του δηµοσίου χρέους ξέρετε ποια είναι; Από εκεί
που είχαµε µια προοπτική να προσεγγίσουµε το στόχο του 2022,
τώρα αυτή η προοπτική χάθηκε. Μας φέρνετε να ψηφίσουµε µια
σύµβαση, χωρίς να ξέρουµε πόσο είναι το δάνειο και από πού.
Ψηφίζουµε τα δηµοσιονοµικά µέτρα, τα οποία είναι 4,5 δισεκατοµµύρια επί τρία. Συγκρίνετέ το µε την «παιδική χαρά» του
email Χαρδούβελη. Ψηφίζουµε όλα τα διαρθρωτικά που η τρόικα
είχε σηµειώσει ότι δεν τα έχουµε νοµοθετήσει τα προηγούµενα
πέντε χρόνια.
Τα φέρνετε όλα και τα νοµοθετούµε σε µια νύχτα, αρτοποιεία,
γάλα, φαρµακεία και βέβαια µια κολοσσιαία συνταξιοδοτική και
κοινωνικοασφαλιστική µεταρρύθµιση, χωρίς καµµία ζύµωση,
καµµία ενηµέρωση, καµµία συζήτηση. Το επιστέγασµα όλων
αυτών, το χρέος.
Λέει η Κυβέρνηση: «Μα, όταν θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση θα
πάρουµε κάτι στο χρέος». Τι; Αυτό που είχαµε πάρει το 2012, την
υπόσχεση του Eurogroup, ότι δίπλα στο κούρεµα του 2012, δίπλα
στη µεγάλη αναδιάρθρωση θα γίνει και µια συµπληρωµατική. Καλοδεχούµενη!
Όµως, αυτό δεν φτύνατε; Αυτό δεν χλευάζατε; Αυτό δεν αρνηθήκατε; Δεν λέγατε διαγραφή; Δεν λέγατε διεθνή διάσκεψη;
Δεν λέγατε µονοµερείς κινήσεις; Δεν λέγατε ονοµαστική µείωση;
Τώρα θα πάτε σε µεγαλύτερη περίοδο χάριτος, µεγαλύτερη περίοδο αποπληρωµής, ίσως καλύτερα επιτόκια. Ξέρετε εµείς τι
έχουµε πάρει µε αυτά;
Λέει ο Ρέγκλινγκ, που θα υπογράψει µε τον κ. Τσακαλώτο τη
σύµβαση, στην ετήσια έκθεση του ESM του 2014, ότι η αναδιάρθρωση µόνο του δανείου του EFSF το 2012 µάς προσέφερε µείωση σε καθαρή αξία 100 δισεκατοµµύρια, το 49% του ΑΕΠ της
χώρας το 2013. Ξέρετε πόσο ήταν η ονοµαστική µείωση του
2012; Ήταν 126 δισεκατοµµύρια η ονοµαστική συν τα 100 δισεκατοµµύρια της αναδιάρθρωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ολοκληρώστε, κύριε
Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μακάρι να φέρετε ένα µικρό ποσοστό από αυτό, αλλά θα είναι µικρό.
Τώρα θα καταλάβετε τι έχει γίνει, µε τι αγώνα και µε τι προσπάθεια. Και όλα αυτά σε ένα κείµενο που αναγνωρίζουν και ενσωµατώνουν τα προηγούµενα προγράµµατα µε τους όρους και
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το περιβόητο ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως σωστά ειπώθηκε. Το είδαµε τώρα ότι στο πρώτο δάνειο-γέφυρα από τον EFSF, προκειµένου να συναινέσουν τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν
ανήκουν στην Ευρωζώνη, θέλουν εγγύηση της επιτροπής. Η επιτροπή για να δώσει την εγγύησή της δεσµεύει και παρακρατεί
κονδύλια του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ. Δεν υπάρχουν επιπλέον κονδύλια αναπτυξιακά, είναι τα ήδη δεδοµένα του ΕΣΠΑ και της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.
Και το κερασάκι είναι ότι όλο αυτό το ψηφίζει η Βουλή σήµερα
-ολονυχτία- και ζητάει ο Υπουργός Οικονοµικών εξουσιοδότηση
να υπογράψει τη δανειακή σύµβαση, το µνηµόνιο -που περιλαµβάνονται σε παράρτηµα του νοµοσχεδίου- και επιπλέον την εξουσιοδότηση να υπογράφει κάθε αναγκαία τροποποίηση, διόρθωση
και συµπλήρωση ελεύθερα, δηλαδή να προσθέτει όρους, να ανανεώνει όρους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Βενιζέλο, σας
παρακαλώ να ολοκληρώνετε. Περιµένει και η κ. Γεννηµατά µε
υποµονή να µιλήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι ποτέ δυνατόν να δοθεί τέτοια
εξουσιοδότηση ώστε να ανατρέπεται εις το διηνεκές ό,τι ψηφίζει
η Βουλή σήµερα;
Λέω, λοιπόν, µε την τροπολογία τουλάχιστον να προστεθεί
εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο η εξουσιοδότηση αφορά τροποποιήσεις και διορθώσεις δευτερεύοντος και τεχνικού χαρακτήρα,
οι οποίες θα κοινοποιούνται στη Βουλή ώστε αν η Βουλή χρειάζεται να κυρώσει, να κινεί τη διαδικασία κύρωσης.
Ρώτησα και απάντηση δεν πήρα. Με ποια διάταξη του Συντάγµατος θα κυρωθεί η σύµβαση αυτή, που είναι σύµβαση όχι µε
εταιρεία αλλά σύµβαση µε διακρατικό οργανισµό; Ισχύει το
άρθρο 28 παράγραφος 1, µε βάση το οποίο η Βουλή το 2012 κύρωσε τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
και τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποίησε το άρθρο 136 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Βενιζέλο, έχετε
τελειώσει. Σας παρακαλώ, έχετε ολοκληρώσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα πράγµατα δεν είναι τεχνικά, είναι
η βαθύτατη ουσία της ταλαιπωρίας της χώρας, η οποία παραπλανήθηκε, εξαπατήθηκε, διχάστηκε, καταδηµαγωγήθηκε. Και
δεν έχει ένας το θάρρος, την ευθύνη, την ευθύτητα να πει: «Ναι,
είπαµε ψέµατα στις εκλογές, ψέµατα στο δηµοψήφισµα. Δεν
µπορούσαµε να συµφωνήσουµε µεταξύ µας και για να µην εκδηλωθεί η εσωτερική µας διαφωνία καταστρέψαµε την οικονοµία.».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Μάλιστα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Οφείλετε να πείτε την αλήθεια και,
το λιγότερο, οφείλετε να καταλάβετε την αλήθεια για να ξέρετε
τι κάνετε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει, κύριε Βενιζέλο. Έχετε τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να είµαστε συνεννοηµένοι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Είµαστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …στα δεδοµένα τα θεσµικά και τα
τεχνικά και γύρω από την ιστορική αλήθεια στην Αίθουσα αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Στις επτά η ώρα είχαµε πει ότι θα
γίνει η ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να φύγουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πρωινή γυµναστική!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε πολύ.
Η κ. Γενηµατά, η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει τον λόγο. Συγγνώµη για την αναµονή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καληµέρα. Πρώτη φορά Αριστερά, τρίτη φορά µνηµόνιο, το πιο σκληρό µνηµόνιο αυτήν τη
φορά. Το πλαστό δίλληµα της πενταετίας «µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο» που δίχασε, πόλωσε, εξαπάτησε, ενταφιάζεται σήµερα. Ξέρετε από ποιους; Από εκείνους που το δηµιούργησαν. Ενταφιάζεται από εκείνους που το χρησιµοποίησαν για ίδιο πολιτικό
όφελος, σε βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για να είµαστε βέβαια απόλυτα ειλικρινείς, αυτό δεν είναι η
πρώτη φορά που συµβαίνει. Έχει προηγηθεί η ανάλογη, µε την
ίδια ακριβώς σκοπιµότητα και την ίδια ακριβώς κατάληξη, πολιτική συµπεριφορά της Νέας Δηµοκρατίας. Σήµερα απλώς προστίθενται σ’ αυτόν τον κατάλογο ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες.
Το περίφηµο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης τοποθετείται επάξια στο αρχείο της Ιστορίας, στο ίδιο ακριβώς ράφι δηµαγωγίας
και λαϊκισµού µε τα Ζάππεια 1, 2 και 3.
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, πέντε χρόνια ως αντιπολίτευση, βουτηγµένοι στο µίσος και το ψέµα. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, έξι µήνες ως Κυβέρνηση, µεγάλα λόγια, ψέµατα, πισωγυρίσµατα, ανικανότητα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό το τρίτο µνηµόνιο δεν προέκυψε ως
θεοµηνία ούτε αποτελούσε νοµοτέλεια την ώρα που αναλάβατε
τη διακυβέρνηση της χώρας. Κάθε άλλο! Είναι αποτέλεσµα των
αδέξιων, επικίνδυνων κυβερνητικών χειρισµών. Το copyright ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, κύριε Τσίπρα και κύριε Καµµένε. Όλες
οι αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα και τον λαό φέρουν την υπογραφή σας.
Η αντιµνηµονιακή Κυβέρνησή σας επί πέντε µήνες σύρθηκε σε
µια ανερµάτιστη διαπραγµάτευση εξαντλώντας πραγµατικά όλα
τα αποθέµατα της ελληνικής οικονοµίας.
Τον Φεβρουάριο υπογράψατε µια συµφωνία, την οποία δεν τηρήσατε. «Γιατί άραγε;», αναρωτιόµαστε όλο αυτό το διάστηµα.
Πολύ απλά γιατί φοβηθήκατε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα αποκαλυφθεί η πολιτική σας απάτη και τα ψέµατα που λέγατε προεκλογικά. Έχετε ένα φόβο στην αλήθεια.
Επί µήνες ροκανίζετε το χρόνο. Δεσµεύσατε όλα τα αποθεµατικά του κοινωνικού κράτους στην παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση. Κυριολεκτικά εξαϋλώσατε το σύνολο της παραγωγικής
δραστηριότητας. Αφυδατώσατε την πραγµατική οικονοµία. Σταµατήσατε την εκτέλεση των έργων του ΕΣΠΑ. Αποδυναµώνατε
σιγά-σιγά, µέρα µε τη µέρα, συστηµατικά την ελληνική κοινωνία.
Τον Ιούνιο επιχειρήσατε να αποδράσετε πετώντας την ευθύνη
στο λαό µε ένα ψευδεπίγραφο δηµοψήφισµα. Ζητήσατε ένα
δήθεν ηρωικό «όχι», για να το µετατρέψετε πάρα πολύ γρήγορα
έντροµοι σε ένα «ναι» χωρίς κανέναν όρο, µε τη χώρα στον αέρα
–και χωρίς πρόγραµµα βέβαια πια- µε τις τράπεζες κλειστές.
Εξαντληµένοι από τα αδιέξοδά σας και µε την ηθική του φρονήµατος στο ναδίρ, συρθήκατε στην τελική φάση της διαπραγµάτευσης ανακαλύπτοντας όψιµα την ηθική της ευθύνης.
Κύριε Τσίπρα, αποτύχατε σε όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τις περίφηµες προεκλογικές εναλλακτικές επιλογές που υποσχεθήκατε, σήµερα τις ψηλαφίζετε µία προς µία και έκπληκτος οµολογείτε ότι τελικά δεν υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές.
«Ο βασιλιάς είναι γυµνός» και αρχίζει πλέον να αναζητεί µέσα
από νέα ψέµατα τα φύλλα συκής. Σχεδιάζει δε τη νέα του απόδραση. Σήµερα την επαναστατική φρασεολογία του Ευρωπαίου
Τσε Γκεβάρα που θα άλλαζε την Ευρώπη, διαδέχεται η πλήρης
υποταγή στους δανειστές µε τη λευκή πετσέτα που ο ίδιος πέταξε.
Από εδώ και στο εξής, κάθε ευρώ που θα χάνεται από την τσέπη του εργαζόµενου, του συνταξιούχου, του µικροµεσαίου επιχειρηµατία έχει την υπογραφή και τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα.
Είναι ο «ειδικός φόρος Τσίπρα».
Από εδώ και στο εξής, κάθε κάρτα ανεργίας θα έχει τη δική
σας υπογραφή, γιατί εσείς καταστρέφετε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεκαέξι χιλιάδες νέες απολύσεις ως συνέπεια των capital
controls.
Από δω και στο εξής, οι εργαζόµενοι θα ξέρουν ότι οι βίαιες
και άδικες αλλαγές στο ασφαλιστικό έχουν την υπογραφή «Τσίπρας».
Οι συνταξιούχοι κάθε µήνα προκαταβολικά θα πληρώνουν τρία
5ευρα και ας µην πάνε καµµία φορά στο νοσοκοµείο και µη µας
λέτε τώρα ότι καταργήσατε το 5ευρω. Με δική σας απόφαση γίνονται αυτά.
Τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν από την αύξηση στο φυσικό
αέριο χάρη στη δική σας διαπραγµάτευση.
Κάθε µέρα που ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος θα αδυνατεί να
πληρώσει τις αφόρητες επιβαρύνσεις, τη φορολογία στο πετρέλαιο, στο κόστος ασφάλισης, θα ξέρει ότι ο κ. Τσίπρας πλήττει
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τη ζωή του.
Θα θυµάστε δε πόσα καταµαρτυρούσατε στο ΠΑΣΟΚ, το µόνο
κόµµα που έχει σχέση ζωής µε τον αγροτικό κόσµο, γνώριζε τα
προβλήµατά τους και θα βρει µαζί τους δίκες, εφαρµόσιµες λύσεις για την ελληνική ύπαιθρο και τους ανθρώπους της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου του ΠΑΣΟΚ)
Κύριε Πρόεδρε, δεκαπέντε λεπτά είχε ανακοινώσει η Πρόεδρος ότι θα δώσει χρόνο στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συµφωνία προς ψήφιση ακόµα κι αν εφαρµοστεί δεν αρκεί από µόνη της. Είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την οριστική υπέρβαση της
κρίσης. Δεν είναι παρά η τελευταία ευκαιρία για να διαµορφώσουµε ένα αναπτυξιακό πρόταγµα για τη χώρα, ένα αναπτυξιακό
και παραγωγικό σοκ που δεν µπορεί να έχει αξία και περιεχόµενο, εάν δεν αναφέρεται στον άνθρωπο και στη βελτίωση της
ζωής του, µια συγκροτηµένη στρατηγική για µια νέα πολιτική, οικονοµική και κοινωνική συµφωνία που καθορίζεται από το τρίπτυχο πολιτική σταθερότητα - αναπτυξιακή ανασυγκρότηση κοινωνική συνοχή και πρόοδος.
Η νέα αυτή πολιτική συµφωνία δεν µπορεί παρά να είναι
εθνική, µε άµεση συγκρότηση ενός εθνικού, αναπτυξιακού σχεδίου υπό τον έλεγχο και τον συντονισµό της Βουλής και µιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, µια συµφωνία που θα ξεπερνά τα όρια
και την εµβέλεια µιας κυβερνητικής θητείας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε στηρίξει την προσπάθεια
να αποφύγει η πατρίδα µας το καταστροφικό ενδεχόµενο της
άτακτης χρεοκοπίας και του Grexit που µετά από ένα εξάµηνο
αστοχιών και τυχοδιωκτισµών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
µας κτύπησαν δυνατά την πόρτα και παραµένουν στην αυλή µας.
Πρέπει άµεσα να ολοκληρωθεί η συµφωνία χρηµατοδότησης της
χώρας που έχει καταστεί πλέον εθνική ανάγκη.
Δεν αρκεί, όµως, µόνο αυτό. Εξίσου σηµαντικό είναι να υπάρξει µια ευρύτερη πολιτική συνεννόηση για ένα συγκεκριµένο και
δεσµευτικό οδικό χάρτη βηµάτων για το επόµενο διάστηµα, βήµατα που θα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις επιτυχούς εξειδίκευσης και εφαρµογής της συµφωνίας από µια ικανή Κυβέρνηση
σε ένα περιβάλλον πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής σταθερότητας. Έχουµε θέσει στο πλαίσιο αυτό τα εξής θέµατα στον
Πρωθυπουργό:
Πρώτον, να αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραµµα των εξελίξεων
αποµακρύνοντας κάθε σχεδιασµό για πρόωρες εκλογές, τουλάχιστον µέχρι την πρώτη αξιολόγηση και την έναρξη της συζήτησης για την αναδιάρθρωση του χρέους.
Δεύτερον, να υπάρξει επαναδιαπραγµάτευση για θέµατα που
είναι ιδιαίτερα επώδυνα για την ανάπτυξη αλλά και ευαίσθητες
κατηγορίες του πληθυσµού.
Τρίτον, να συναινέσει στις απαραίτητες αλλαγές στο πολιτικό
σύστηµα και την αλλαγή του εκλογικού νόµου ώστε να αποτραπούν διχαστικές και πολωτικές καταστάσεις.
Να διευκολυνθεί –επιτέλους- ο σχηµατισµός κυβερνήσεων συνεργασίας µε ευρεία λαϊκή στήριξη και προτεραιότητα στον προγραµµατικό λόγο και όχι στα συνθήµατα, όπως έχει γίνει όλα τα
τελευταία χρόνια από το πάλαι ποτέ αντιµνηµονιακό µπλοκ που
µας οδήγησε σ’ αυτό το αδιέξοδο.
Τέταρτον, να αποφευχθεί κάθε νοµοθετική και κυβερνητική
πρωτοβουλία που κινείται στη λογική των στρεβλώσεων και των
παθογενειών που αποτελούν τα πραγµατικά αίτια της κρίσης που
αντιµετωπίζουµε σήµερα.
Έχουµε θέσει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα ζητήµατα αυτά
µε σαφή και συγκεκριµένο τρόπο σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο και δηµόσια, για να µπορεί να έχει νόηµα και περιεχόµενο, για να έχει αποτέλεσµα για τη χώρα και τον ελληνικό
λαό η πατριωτική στάση ευθύνης από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Κύριε Τσίπρα, θα είχε ενδεχοµένως νόηµα να ζητηθούν οι εγγυήσεις και οι προσωπικές σας δεσµεύσεις για όλα τα παραπάνω
ως όροι για την τελική µας στάση σήµερα. Οµολογώ ότι αυτό
µας προβληµάτισε τις προηγούµενες ώρες. Αυτό, όµως, ξέρετε,
προϋποθέτει ότι σας αναγνωρίζουµε το τεκµήριο της αξιοπι-
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στίας. Λυπάµαι, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά αυτό δεν συµβαίνει.
Τα θέσαµε και τα θέτουµε ως προϋποθέσεις και εγγυήσεις για
την επιτυχία του δύσκολου εγχειρήµατος για τη χώρα. Θα ανταποκριθείτε σε αυτό το κάλεσµα ή θα µείνετε µοιραίος και άβουλος πάνω στα συντρίµµια του αντιµνηµονιακού σας
οικοδοµήµατος συζητώντας για πάντα µε την κοµµατική σας
Βαβέλ; Είναι ώρα για δράση και όχι για απόδραση, κύριε Πρωθυπουργέ. Αναλαµβάνετε πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη
για τη συνέχεια.
Σε ό,τι µας αφορά, σήµερα µε την ψήφιση αυτής της επαχθέστατης συµφωνίας και την εξασφάλιση µιας απολύτως αναγκαίας χρηµατοδοτικής ανάσας για τη χώρα, κλείνει ο κύκλος
που ξεκίνησε µε το κοινό ανακοινωθέν του Συµβουλίου Πολιτικών
Αρχηγών. Στο εξής η κάθε επόµενη νοµοθετική και κυβερνητική
πρωτοβουλία θα κρίνεται, θα αξιολογείται και η στάση µας θα
καθορίζεται κατά περίπτωση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα µέσα από το οριστικό
κλείσιµο του κύκλου της αυταπάτης και της πολιτικής απάτης µία
ευρεία πλειοψηφία θα δώσει στη χώρα άλλη µία ευκαιρία. Στην
πλειοψηφία αυτή θα συναντηθούµε πολλοί, αλλά δεν είµαστε
ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ δεν το διακρίνει απλά η µοναδικότητα της υπεύθυνης στάσης όλα αυτά τα «πέτρινα χρόνια» για την πατρίδα
µας. Το διακρίνει και η µοναδικότητα της προσπάθειας να βάλει
µέσα στο πύρινο µέτωπο των µνηµονίων τις εθνικές µας πρωτοβουλίες, αυτές που δεν επέβαλε κανένα µνηµόνιο, τις µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης, της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», της παιδείας, της προσαρµογής του ασφαλιστικού
συστήµατος και βέβαια τη µεγαλύτερη ιστορικά αποµείωση του
χρέους εν µέσω θύελλας, που κράτησε την οικονοµία όρθια, ενώ
άλλοι κλείνουν τις τράπεζες. Αυτή η µεταρρυθµιστική αντίληψη,
στην πράξη και όχι στα λόγια, είναι που µας διαχωρίζει από πρακτικές του παρελθόντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ΠΑΣΟΚ µε αίσθηµα ευθύνης έναντι του ελληνικού λαού
δίνει θετική ψήφο. Είναι όµως ψήφος διασφάλισης του ιστορικού
κεκτηµένου της Ελλάδας µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη είναι για
το ΠΑΣΟΚ ιστορικά και δικαιοπολιτικά αµετάκλητη, δεν επιδέχεται τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις ούτε δεύτερες σκέψεις ούτε
διπλά παιχνίδια.
Η θετική ψήφος µας, όµως, δεν είναι και δεν µπορεί να ερµηνευτεί ως ψήφος ανοχής ή πολύ περισσότερο ως ψήφος εµπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρνηση. Καθαρά και ξάστερα. Δεν
έχουµε καµµία εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν
είναι όµως ούτε «ναι» στη συµφωνία ούτε επί της αρχής ούτε επί
των επιµέρους άρθρων και µέτρων που περιλαµβάνει. Σε κάθε
«ναι» που θα εκφωνήσει απόψε κάθε Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να
ακούτε ένα ηχηρό «ναι» στην απόφασή µας να στηρίξουµε για
µια ακόµη φορά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ταυτόχρονα, να ακούτε ένα εκκωφαντικό «όχι» σε µία Κυβέρνηση που
ταύτισε –δυστυχώς- το νέο, το άφθαρτο, το ελπιδοφόρο µε την
ανεπάρκεια, την ανικανότητα, την αναξιοπιστία, την αναποτελεσµατικότητα.
Το τελευταίο στερεότυπο που έχει γεννήσει η κρίση και παραµένει ακόµη όρθιο αλλά όχι για πολύ, είναι αυτή η αντίληψη ανάµεσα στο παλιό και στο νέο. Και εγώ ρωτάω σήµερα τον κ. Τσίπρα: ποιος Τσίπρας τελικά είναι το καινούργιο;
Ο Τσίπρας που σκίζει τα µνηµόνια ή αυτός που τα υπογράφει;
Ο Τσίπρας της δραχµής ή αυτός του ευρώ; Ο Τσίπρας των
άλλων λιµανιών ή αυτός της Ευρώπης;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή µας πράξη είναι η
συµφωνία και η δέσµευση απέναντι στα παιδιά µας ότι δεν θα
παραδώσουµε την Ελλάδα ένα χέρσο οικόπεδο σε µια αποµονωµένη και δυσανάγνωστη γωνιά του κόσµου.
Μπορούµε να την κάνουµε αυτήν τη χώρα να είναι χώρα µε
παρόν και µέλλον, στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά του
ευρωπαϊκού πολιτισµού, µια χώρα που θα χαίρονται να ζουν, να
µεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, να ονειρεύονται µε περηφάνια

4832

και αξιοπρέπεια. Αρκεί να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους, να σκύβεις στα προβλήµατά τους. Κι αυτό, κύριε Τσίπρα, δεν χρειάζεται
µαγκιά, χρειάζεται φροντίδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Γενηµατά.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Καµµένο, έχει ζητήσει τον λόγο
για λίγα λεπτά ο Υπουργός κ. Αποστόλου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση που ελήφθη δεν το προβλέπει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει τώρα. Κατ’
εξαίρεση.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Δεν προβλέπεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Υπάρχει διαδικασία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν προβλέπεται!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ.
Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα από τον κ. Καµµένο για λίγα
λεπτά να δώσω τον λόγο στον κ. Αποστόλου. Δεν νοµίζω να
υπάρχει πρόβληµα. Για λίγα λεπτά µόνο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Οι αποφάσεις λαµβάνονται και
τηρούνται, κύριε Πρόεδρε! Θα τηρήσετε την απόφαση της Ολοµέλειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εγώ λοιπόν ζητώ…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τηρήστε την απόφαση της Ολοµέλειας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Μη φωνάζετε. Δεν
υπάρχει λόγος να φωνάζουµε κατ’ αρχήν. Εγώ σας παρακαλώ
να του δώσουµε τον λόγο για λίγα λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τον κ. Βενιζέλο γιατί τον αφήσαµε να µιλάει για δεκαοκτώ λεπτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να µην τον αφήνατε!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Να µην τον αφήνατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει.
Κύριε Αποστόλου, δεν θέλουν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν
µου δίνετε µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Εντάξει. Αλλά, θα κρατήσουµε και τους χρόνους µετά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Φωνάζουν, τι να κάνω;
Δεν φωνάζει η ηγεσία, φωνάζουν πίσω από την ηγεσία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Ούτε µισό λεπτό δεν µου δίνετε; Απλά για να σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Αποστόλου…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Η Ολοµέλεια αποφάσισε. Η πρότασή σας δεν σας δίνει τον λόγο! Ο κ. Φίλης δεν σας δίνει τον
λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Βαρβιτσιώτη!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Μία φορά, επιτέλους! Μια φορά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Βαρβιτσιώτη,
σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Είναι στην Αίθουσα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ζήτησε
να πει πέντε πράγµατα που αφορούν τον αγροτικό χώρο...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Η απόφαση είναι ειληµµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Αποστόλου! Σας
παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παρα-
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γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας παρακαλώ. Δεν
έχετε τον λόγο.
Αφού, λοιπόν, υπάρχει τέτοια επιµονή…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Πρόεδρε, τι
θα γίνει; Θα κάνουν σόου; Μα είναι δυνατόν; Δεν µπορεί να µιλήσει ο Υπουργός για τους αγρότες;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θέλει να πει πέντε πράγµατα,
γιατί οι επιπτώσεις στον αγροτικό χώρο είναι µεγάλες και πρέπει
να αναδείξουµε τις ιδιαιτερότητες και τις εναλλακτικές µας προτάσεις. Θα το αφήσετε να το πούµε αυτό το πράγµα; Το περιµένει ο αγροτικός κόσµος.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Πάρτε απόφαση, κύριε
Πρόεδρε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ. Δεν έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Άρα, εµείς από µόνοι µας -γιατί είχαµε στο νου µας να καλέσουµε κι εσάς σε αυτήν την προσπάθεια- θα προχωρήσουµε και
να είστε σίγουροι ότι τον Οκτώβρη θα δώσουµε λύση στα προβλήµατά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Υπουργέ! Εντάξει. Ευχαριστούµε πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Εγώ έλαβα υπ’ όψιν µου τις διαµαρτυρίες σας. Μπορούσαν και
να µην υπάρχουν και να είχε ήδη τελειώσει σε δυο-τρία λεπτά το
θέµα.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα είµαι κι εγώ πιο αυστηρός στον
χρόνο σε όλους.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τον κ. Βενιζέλο τον αφήσαµε δεκαοκτώ λεπτά να µιλάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι 7.15’ το πρωί, µετά από µια ολονύκτια
συζήτηση,...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας παρακαλώ! Ησυχία.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …παραµονές της Παναγίας,
µία ολονύκτια συζήτηση που δυστυχώς οι περισσότερες Ελληνίδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν µπόρεσαν να δουν. Είναι,
όµως, µια ιστορική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, την
οποία πρέπει να τη γνωρίζουν οι Έλληνες και πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουν τα πάντα.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, θα προσπαθήσουµε, σε
αυτές τις τελευταίες οµιλίες των Αρχηγών των κοµµάτων, αλλά
και του Πρωθυπουργού της χώρας, να γίνει ξεκάθαρο πλέον
στον ελληνικό λαό το τι συνέβη µέχρι σήµερα και τι συµβαίνει
από εδώ και πέρα.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να διευκρινίσω ως Υπουργός Άµυνας ότι
ζήτησα την αλλαγή της δεύτερης τροπολογίας που είχε κατατεθεί. Έγιναν οι νοµοθετικές αλλαγές, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έγιναν οι αλλαγές αυτές.
Θα ήθελα και να ξεκαθαρίσω ότι το θέµα της αναφοράς στο
συνταξιοδοτικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των
Σωµάτων Ασφαλείας δεν έχει καµµία σχέση µε τη ρύθµιση η
οποία προτάθηκε από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων κι έχει
ως εξής: Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που τελειώνουν τις
Σχολές Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίµων, όταν φτάσουν
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στον βαθµό του αντισυνταγµατάρχου, έχουν τη δυνατότητα να
πάνε στη Σχολή Πολέµου µέσω εξετάσεων ή όχι. Τα 2/3 από τον
Στρατό Ξηράς δεν περνούν στη Σχολή Πολέµου, µε αποτέλεσµα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα είπαµε αυτά
το απόγευµα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …όταν φτάνουν στον βαθµό
του συνταγµατάρχου να αποστρατεύονται πριν από την ηλικία
των πενήντα οκτώ ετών, στα πενήντα, στα πενήντα δύο, στα σαράντα εννιά. Τι ζητήσαµε λοιπόν; Η στρατιωτική ηγεσία το ζήτησε. Ζήτησε τα στελέχη αυτά, τα οποία είναι πολύτιµα για τις
Ένοπλες Δυνάµεις, να παραµένουν και να µην αποστρατεύονται
κατά τις κρίσεις οι οποίες γίνονται.
Άρα η αναφορά η οποία γίνεται σήµερα και που αφορά νοµοθετική ρύθµιση που θα καταθέσει το Υπουργείο Άµυνας και όχι
το Υπουργείο Οικονοµικών, αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα στελέχη, τα οποία θα παραµένουν στην ενεργό υπηρεσία, διότι είναι
και πολύτιµα στις Ένοπλες Δυνάµεις αλλά και βεβαίως όταν βγαίνουν στην αποστρατεία σε ηλικία µικρότερη των πενήντα οκτώ
ετών δεν προσφέρουν στην ελληνική οικονοµία. Και δεν είναι η
µόνη αλλαγή και µεταρρύθµιση η οποία έχει γίνει στις Ένοπλες
Δυνάµεις της χώρας.
Σε αυτούς τους έξι µήνες έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες.
Έχουµε φτάσει σε σηµείο πλέον τα 34 δισεκατοµµύρια της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων όχι να εκποιηθούν, όπως κάποιοι λένε αλλά να τα εκµεταλλευτούµε προς όφελος των ίδιων
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. Τα 34 δισεκατοµµύρια
απέδιδαν ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ευρώ περίπου το
χρόνο στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης και
στα ταµεία των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ήδη, µε τη µελέτη που έχει εκπονηθεί και µε το νοµοσχέδιο
που κατατίθεται πλέον τις επόµενες µέρες στη Βουλή, υπολογίζουµε ότι τα 34 αυτά δισεκατοµµύρια της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων θα αποδίδουν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων το 5% περίπου της αντικειµενικής αξίας το χρόνο, όσο
περίπου είναι η απόδοση ενός ακινήτου στον ιδιωτικό τοµέα. Και
βεβαίως αυτά χωρίς να γίνει καµµία πώληση αλλά ενοικίαση για
πενήντα ή εκατό χρόνια, µε συγκεκριµένα project τα οποία θα
προτείνονται και µε διαφανή διαγωνισµό µέσω του διαδικτύου,
µε το λεγόµενο bid. Δηλαδή θα µπορεί να βλέπει ο ένας την προσφορά του άλλου και να τη βελτιώνει online. Αυτό θα δώσει τη
δυνατότητα της εκµετάλλευσης της περιουσίας αυτής και της
δηµιουργίας κατ’ αρχήν οικισµών για τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων µέσα στα στρατόπεδα για τις περιοχές στις οποίες µετατίθενται.
Μια οικογένεια ενός αεροπόρου που µετατίθεται από τη Λάρισα στην Ελευσίνα, έχοντας τη δυνατότητα να του παρέχεται
σπίτι, έχει τη δυνατότητα να µειώσει τα έξοδά του, από τις περικοπές που έχει υποστεί µέχρι σήµερα, µέχρι και 500 ευρώ. Ήδη
εγκαινιάσαµε τα πρώτα σπίτια στην Ελευσίνα…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εµπόριο ψήφων!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πάµε για εκλογές.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Προχωράµε για τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων του Στρατού Ξηράς.
Κύριε Κυριαζίδη, θέλετε κάτι να πείτε;
Κύριε Κυριαζίδη, αν θέλετε να πείτε ότι διαφωνείτε, να το
δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Όχι, κύριε Πρόεδρε,
συνεχίστε.
Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαρίστως να το συζητήσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συµφωνούµε. Τα ενισχύουµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όσον αφορά τώρα τον διάλογο ο οποίος γίνεται για τη συµφωνία αυτή που επετεύχθη µετά
από τη σκληρή διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης αλλά και του
ιδίου του Πρωθυπουργού -και απευθύνοµαι ιδίως στους συνα-
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δέλφους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, στους συναδέλφους µε
τους οποίους ξεκινήσαµε µαζί την προσπάθεια αυτή της νέας Κυβέρνησης και ιδίως τους Υπουργούς οι οποίοι συµµετείχαν σε
όλα τα Υπουργικά Συµβούλια στα οποία εξετάσαµε τις διάφορες
πιθανότητες που υπήρχαν, όπως κι ενηµερώθηκαν οι ίδιοι για τις
εξελίξεις των διαπραγµατεύσεων- υπάρχει σε κανέναν καµµία
αµφιβολία ότι αυτή η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
δεν εξήντλησε όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καµµία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Φτάσαµε σε σηµείο να
απευθυνθούµε και σε Ανατολή και σε Δύση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το είδαµε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και να σας πω κάτι ευθέως;
Προσωπικά για εµένα, αλλά και για τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
το θέµα της Ευρώπης δεν ήταν ταµπού. Μακάρι να υπήρχε µία
άλλη λύση που θα µπορούσε να φέρει στον ελληνικό λαό την
ευηµερία και ακόµα και µε εθνικό νόµισµα, να σας πω εγώ. Εάν
υπήρχε λύση, σας βεβαιώνω ότι εµείς θα τη στηρίζαµε.
Το θέµα είναι ότι τέτοια λύση δεν υπήρχε. Γιατί; Γιατί από το
2009 εκείνοι που έστησαν την είσοδο της χώρας στο µηχανισµό
στήριξης, αυτό που πρώτο προσπάθησαν να διασφαλίσουν είναι
την ασφάλεια τη δική τους έναντι ενός σεναρίου εξόδου της
χώρας. Και το έφτασαν σε τέτοιο σηµείο το πρόγραµµα το οποίο
ακολούθησαν µε τα µνηµόνια 1 και 2, όπου τελικά αυτό που κατάφεραν ήταν να το προτείνουν οι ίδιοι. Δηλαδή, την έξοδο της
χώρας από την Ευρωζώνη να την έχει σαν κύριο σχεδιασµό ο κ.
Σόϊµπλε, η Κυβέρνηση της κ. Μέρκελ και οι κερδοσκόποι των
Ηνωµένων Πολιτειών,...
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ο κ. Βαρουφάκης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εκεί καταντήσατε. Αυτή είναι η κατάντιά
σας!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …δηλαδή εκείνοι οι οποίοι
θα είχαν κυρίως πληγεί εάν η Ελλάδα υπεύθυνα το 2010 αρνείτο
να υπογράψει αυτά τα οποία υπέγραφαν µε το µνηµόνιο 1 και το
µνηµόνιο 2, για τα οποία είναι ιδιαίτερα περιχαρής η κ. Βούλτεψη.
Ακούστε, λοιπόν, τη διαφορά. Η διαφορά, κυρία Βούλτεψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση και αυτή
η συµφωνία έχει µία µεγάλη διαφορά από τη δική σας. Γιατί εσείς
εγκλωβίσατε τον ελληνικό λαό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Παρακαλώ, όποιος δεν
αντέχει να βγει έξω.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτή η συµφωνία διέπεται
από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και όχι από το Αγγλικό Δίκαιο, κυρία
Βούλτεψη. Υπάρχει σαφής και ρητή αναφορά, που σηµαίνει…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι λες; Στους δανειστές δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρία Βούλτεψη, µην
είστε ταραξίας. Ηρεµήστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μην ανησυχείτε. Θα τα
µάθει ο ελληνικός λαός, θέλετε δεν θέλετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Από εσένα θα τα µάθει!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Υπάρχει σαφής και ρητή
αναφορά, που σηµαίνει ότι η πατέντα την οποία είχατε στήσει για
να υπαχθεί στο Αγγλικό Δίκαιο η περιουσία του ελληνικού λαού
τελειώνει σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπράβο! Πες τα Πρόεδρε! Μπράβο Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Γεωργιάδη, σας
παρακαλώ. Βγείτε έξω αν δεν µπορείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και δεύτερον, ακούω τον
εκπρόσωπο της «KESTREL», ακούω τον συνήγορο της εταιρείας
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εξοπλισµών της «KESTREL» που κατέθετε ερωτήσεις, να συνεχίζει να ουρλιάζει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να ζητήσεις συγγνώµη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας παρακαλώ, κύριε
Γεωργιάδη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ): Τέλειωσαν οι πατέντες. Τέλειωσαν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να ζητήσεις συγγνώµη!
Μας έλεγες ότι θα φύγεις από την πολιτική από το να υπογράψεις µνηµόνιο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ): Ακούστε κάτι. Όσα πήρατε
πήρατε από τους µεσάζοντες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα «κόκκινα δάνεια» δεν περνάνε από τις εταιρείες µε τις
οποίες συνοµιλούσατε για να παραδώσετε τα σπίτια των Ελλήνων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ζήτα συγγνώµη! Που
έχεις τα µούτρα και µιλάς στη Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Γεωργιάδη!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ): Αυτό το συγκεκριµένο µνηµόνιο, αυτή η συγκεκριµένη συµφωνία ξεκαθαρίζει τις εταιρείες
µε τις οποίες συνοµιλούσατε για να παραδώσετε τις περιουσίες
των Ελλήνων, τις πετάµε έξω. Τελειώνει η ιστορία!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσύ που έλεγες για τα πετρέλαια, για συνεκµετάλλευση σε ποσοστό 70-30,…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Για τα πετρέλαια; Θα σας
πω για τα πετρέλαια. Η Κυβέρνηση αυτή πριν από πέντε µέρες
έπιασε ένα πλοίο µε το Λιµενικό Σώµα µε εννιάµισι τόνους των
ΕΛΠΕ που δεν είχαν χαρτιά συνοδευτικά και δεκατέσσερις χιλιάδες τόνους οι οποίοι πηγαίνανε στις τσέπες εκείνων που στηρίζανε τους εµπόρους και τους λαθρεµπόρους καυσίµων.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στην Αµερική γιατί τα πουλήσατε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και µάλιστα το ΣΔΟΕ µπούκαρε στα ΕΛΠΕ πριν από µία εβδοµάδα, µαζί µε το Λιµενικό
Σώµα, και η απάντηση των διαχειριστών ξέρετε ποια ήταν;
Η απάντηση των διαχειριστών ήταν ότι «δεν τα κάνουµε ηλεκτρονικά, τα κάνουµε χειρόγραφα». Καταλάβετε ότι µόνο από
αυτήν την υπόθεση των πετρελαίων -που σας καίει απ’ ό,τι καταλαβαίνω- πιάσαµε 35 εκατοµµύρια φοροδιαφυγή µόνο από ένα
πλοίο.
Και επειδή θέλετε να προχωρήσουµε και στα παρακάτω και να
δει και ο ελληνικός λαός το πως εργαζόσασταν, σας έχω και ένα
δώρο σήµερα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Η κυρία Νούλαν πόσο θα έπαιρνε τα πετρέλαια;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μακάρι να τα πάρει η κ.
Νούλαν. Πού θέλετε να τα πουλήσουµε; Θέλετε στους Έλληνες
λαθρεµπόρους του πετρελαίου; Να ξέρετε ότι αυτοί θα περάσουν από τη δικαιοσύνη. Και θα βρεθούν και τα κονδύλια που
πήραν οι πολιτικοί τους υπάλληλοι, από ποιους τα πήραν, και
πως έκαναν εκλογές.
Να σας πω εγώ πώς έκαναν εκλογές; Τεύχος Α, αριθµός φύλλου 252, 18 Νοεµβρίου 2013. Στις εθνικές εκλογές 2009, υποψήφια Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Αθηνών ήταν η κ. Αθηνά Λινού.
Η κ. Αθηνά Λινού –η οποία πήγε µετά στον Γιώργο βέβαια, γι’
αυτό χαµογελά ο κ. Βενιζέλος- είναι καθηγήτρια Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιδρυτής και Πρόεδρος ΜΚΟ Πρόληψης.
Η κυρία αυτή διορίστηκε ως Ειδική Γραµµατέας Θρησκευµάτων και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
το 2011-2013. Στις εθνικές εκλογές στις 4/10 ήταν υποψήφια του
ΠΑΣΟΚ και είκοσι µέρες πριν τις εθνικές εκλογές και συγκεκριµένα στις 15-9-2009 η ΜΚΟ Πρόληψης υποβάλλει πρόταση στο
ΚΕΕΛΠΝΟ για την υλοποίηση συνολικής µελέτης ύψους 469.000
ευρώ. Ήταν προεκλογική περίοδος, η κυρία ήταν υποψήφια Βουλευτής και παίρνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ -που υπογράφανε κάποιοι
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κονδύλια εν λευκώ σε συγκεκριµένους δηµοσιογράφους και
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία τώρα ελέγχονται- 500.000
ευρώ για να κάνει εκλογές.
Αυτά είναι που η Κυβέρνηση αυτή και θα ψάξει και οδηγεί στη
δικαιοσύνη καθηµερινά και για τα δεκαεννέα εξοπλιστικά προγράµµατα για τα οποία κάποιοι κατ’ επάγγελµα έκαναν ερωτήσεις.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για το µνηµόνιο πες.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτά, λοιπόν, οδήγησαν την
Ελλάδα στο µνηµόνιο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Από το ΚΕΕΛΠΝΟ κατευθείαν στο µνηµόνιο!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ): Αυτά οδήγησαν εκεί την
Ελλάδα µαζί µε τον κ. Γιώργο Παπανδρέου τον οποίο καλύπτετε
κατ’ επάγγελµα, αντί να ακολουθήσετε την πολιτική του ελέγχου
της ΕΛΣΤΑΤ, που ο Κώστας Καραµανλής κατήγγειλε ότι αλλοίωσε τα στατιστικά στοιχεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρασυρθήκατε, όµως, από την πολιτική τού να µεταβληθεί η Νέα Δηµοκρατία σε συνήγορο του κ. Γιώργου Παπανδρέου και να µην εξεταστεί το πως οδηγηθήκαµε στο µνηµόνιο.
Πάµε και παρακάτω. Τι προβλέπει αυτή η συµφωνία; Αυτή η
συµφωνία κατ’ αρχήν αποτελεί το τέλος της εποχής των µνηµονίων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Βεβαίως! Και βλέπω ότι χειροκροτάτε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε κάτι; Αυτή η συµφωνία έχει µια µεγάλη διαφορά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να συγκινηθείς και στο
τέλος!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλετε να τα βρούµε για τα
υποβρύχια; Ξέχασέ το, αγόρι µου. Ιδίως εσύ που έκανες όλη την
κοινοβουλευτική δουλειά, να το ξεχάσεις.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ….(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και αυτό αφορά βεβαίως
και αυτά που ειπώθηκαν από την κυρία Πρόεδρο της Βουλής
πριν από λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Προέδρων. Είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για τη «SIEMENS», είπε για
το νόµο περί ευθύνης Υπουργών, είπε για τα υποβρύχια.
Και εµείς απαντάµε. Αντί, κυρία Κωνσταντοπούλου, να ασχολείστε αυτήν τη στιγµή µε κριτική για την Κυβέρνηση, γιατί δεν
φέρνετε αυτά τα οποία απειλείτε; Εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
τα ψηφίζουµε τώρα, και την κατάργηση του νόµου περί ευθύνης
Υπουργών, και την εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια και τη
«SIEMENS», αλλά και όλα εκείνα τα οποία θα αποδείξουν στον
ελληνικό λαό το πώς στήθηκε όλο το παιχνίδι.
Και να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς. Με αυτήν την τροπολογία
που κατατέθηκε για τα «κόκκινα δάνεια» το πιο σηµαντικό απ’ όλα
είναι ότι πλέον, πέραν του ότι δεν πωλούνται σε εταιρείες τα
«κόκκινα δάνεια», προστατεύεται η πρώτη κατοικία από τους
πλειστηριασµούς µέχρι το τέλος του ’15. Και µέσα στο φθινόπωρο θα υπάρξουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την τακτοποίηση της αγοράς των 95 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Τι συµβαίνει µε τα «κόκκινα» δάνεια όσον αφορά τον Πτωχευτικό Κώδικα; Έρχεται η τροπολογία και αυτό που κάνει είναι να
δίνει µία νέα ευκαιρία στους εµπόρους. Το Πτωχευτικό Δίκαιο
µετατρέπεται πλέον σε τρία χρόνια για απαγορευτικό επαναφοράς του εµπόρου από τα δέκα, που σηµαίνει ότι όλες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χτυπήθηκαν από την κρίση και
είχαν αποκλειστεί για δέκα χρόνια από την αγορά, επιστρέφουν
πίσω.
Έχουµε διατακτική ρύθµιση όσον αφορά τα χρέη όχι µόνο
προς τις τράπεζες αλλά µπαίνουν στο παιχνίδι πλέον τα χρέη
προς το δηµόσιο, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτό έχει
την ιδιαίτερη σηµασία στο ότι πλέον ανακουφίζονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µπαίνει η αρχή για την επαναφορά στην
πραγµατική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερη σηµασία ακόµα έχει
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το ποσό το οποίο µπαίνει στην αγορά. Δεν µιλάµε για τη χορήγηση ενός ποσού που θα τακτοποιήσει τις οφειλές του κράτους
και της χώρας προς τους δανειστές αλλά για ένα αναπτυξιακό
πακέτο µε το οποίο θα συνοδεύεται, µία διαγραφή χρέους. Διότι
αυτό που έκανε αυτή η Κυβέρνηση είναι, αντί να µιλάµε για πιθανότητα συζητήσεως διαγραφής του χρέους, να έχει µεταφέρει
τη συζήτηση στις Βρυξέλλες και αυτήν τη στιγµή θα έπρεπε το
µυαλό όλων µας να βρίσκεται στο τι θα γίνει αύριο στο Eurogroup, εάν δηλαδή θα επικρατήσει η άποψη του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περί διαγραφής του χρέους ή η άποψη
κάποιων στην Ευρώπη περί πολύ µεγάλης επιµήκυνσης του χρέους. Δεν συζητά κανείς για παραµονή του χρέους όπως υπήρχε
µέχρι τώρα στο πρώτο και στο δεύτερο µνηµόνιο.
Αυτές οι αλλαγές είναι καθοριστικές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πού το γράφει αυτό;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πού το γράφει, κύριε Μπούρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πού το γράφει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να µας πεις σε ποια σελίδα είναι να
το δούµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εάν βλέπατε τις ειδήσεις
τις δικές σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Πρόεδρε...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πού είναι στο νοµοσχέδιο;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Μπούρα, ακούστε
κάτι, επειδή όλα γράφονται στα Πρακτικά. Εάν βλέπατε ειδήσεις
του εξωτερικού δελτίου, θα βλέπατε ότι η διαφωνία πλέον του
ΔΝΤ µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους ή διαγραφή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, πού είναι στο νοµοσχέδιο να
µας πείτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εδώ, λοιπόν, που είµαστε,
κύριε Μπούρα, και επειδή τα Πρακτικά µένουν, ας βάλουµε µαζί
ένα στοίχηµα...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εγώ δεν βάζω στοίχηµα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …και όταν το Νοέµβριο θα
έρθει η διαγραφή του χρέους, να δω πού θα πάτε να κρυφτείτε
όλοι εσείς οι οποίοι, ενώ διαγράψατε τα 100 δισεκατοµµύρια της
περιουσίας των ταµείων, των νοσοκοµείων, των ασφαλιστικών
ταµείων, των πανεπιστηµίων…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πού είναι, κύριε, το χρέος
στη συµφωνία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κύριε Γεωργιάδη!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας- Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): … και λέγατε στον ελληνικό
λαό ότι διαγράφετε 100 δισεκατοµµύρια, τελικά διαγράψατε την
περιουσία του ελληνικού λαού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δείξε µας που είναι το
χρέος. Ψεύτη!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Παρακαλώ, αυτού του
είδους οι συµπεριφορές, κύριε Γεωργιάδη, να λείπουν! Ρίχνουν
το επίπεδο όλων µας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η κοροϊδία έχει και τα
όριά της! Πέντε χρόνια µας έβριζαν ότι υπογράψαµε µνηµόνιο
και δεν ζητούν ούτε ένα συγγνώµη!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Δεν έχετε τον λόγο.
Εάν έχετε προσωπικές διαφορές, να πάτε να τις λύσετε έξω. Σας
παρακαλώ! Ρίχνετε το επίπεδο συνολικά του Κοινοβουλίου µε
αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ! Απαράδεκτο αυτό!
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοδωράκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Πο-
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τάµι): Δυστυχώς, δεν έχω ετοιµάσει κάτι αντίστοιχο. Η χώρα παραµένει µε το ένα πόδι εκτός Ευρώπης και η Βουλή φοβάµαι ότι
αποσυντίθεται. Αµηχανία και παραίτηση. Βουλευτές που εκλέχτηκαν για να σκίσουν τα µνηµόνια, ψηφίζουν τα νέα µνηµόνια
και Βουλευτές που εκλέχτηκαν για να αντιπολιτευθούν συµπολιτεύονται.
Ίσως είναι, λοιπόν, η ηµέρα κύριοι συνάδελφοι, που πρέπει να
µιλήσουµε για το ψέµα στην πολιτική, για το ψέµα που χτίζει πολιτικές καριέρες, για το ψέµα που καταστρέφει τόσες δεκαετίες
στη χώρα.
Στην πολιτική το ψέµα θα το βρεις µε πολλούς όρους: πολιτικές υποσχέσεις, κοµµατικές υποσχέσεις, προεκλογικές υποσχέσεις. Όπως και να το πεις, όµως, ψέµα είναι.
Ας πάρουµε µόνο τα ψέµατα της µνηµονιακής εποχής. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι η Ελλάδα βάδιζε
στην καταστροφή και ξεκίνησε την πρωθυπουργία του, λέγοντας
«λεφτά υπάρχουν». Μετά ήταν τα ψέµατα του κ. Σαµαρά. Από τα
Ζάππεια ξόρκιζε τα µνηµόνια και µετά ήρθαν τα δικά σας µεγάλα
ψέµατα, κύριε Τσίπρα. Η ιδεολογική σας ανοησία περί µνηµονιακών και αντιµνηµονιακών. Και οι µηχανισµοί σας όλα αυτά τα χρόνια, αντί να προετοιµάζουν λύσεις, κατασκεύαζαν ψέµατα.
Μονοµερής διαγραφή του χρέους, διεθνής διάσκεψη για το
χρέος, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων, κατώτατος µισθός 751, δέκατη τρίτη σύνταξη και άλλα
πολλά.
Δεν υπήρχε οµάδα χτυπηµένη από το µνηµόνιο που να µην της
σερβίρατε και από ένα ψέµα και ταυτόχρονα φουντώνατε το
µίσος για όλους τους άλλους. Γιατί αυτά τα πράγµατα διορθώνονται τόσο απλά µε ένα νόµο και ένα άρθρο και όποιος δεν φέρνει αυτόν τον νόµο είναι προδότης. Οι µηχανισµοί σας και οι
υπάλληλοί σας ήταν πολύ παραγωγικοί και σε ό,τι αφορά το Ποτάµι. Δεν υπήρξε λάσπη που να µη µας την πετάξατε.
Σας θυµίζω το χιούµορ σας, κύριε Πρωθυπουργέ, αρχές Ιουνίου, εδώ στη Βουλή, που σας λέγαµε ότι ο χρόνος της Ελλάδας
τελειώνει και εσείς λέγατε ότι ανησυχούσαµε για τις διακοπές
των Γερµανών Βουλευτών. Κάπως έτσι καταστρέψατε τις διακοπές των Ελλήνων και ένα µεγάλο τµήµα της οικονοµίας.
Πέντε χρόνια τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς και τα φερέφωνά σας λέγατε ότι όποιοι δεν συµφωνούν µαζί σας, όποιοι σας
κάνουν κριτική είναι Γερµανοτσολιάδες και προσκυνηµένοι. Και
µετά η µαντάµ Μέρκελ έγινε καγκελάριος Μέρκελ, ο Ολαντρέου
έγινε ο φίλος σας Ολάντ και ήρθε η συµφωνία και ήρθε και το
µνηµόνιο.
Τώρα, λοιπόν, εσείς είστε Γερµανοτσολιάδες και προσκυνηµένοι; Όχι. Είστε, όµως, οι πολιτικάντηδες που χρησιµοποιήσατε
όλα τα ψέµατα, για να βρεθείτε καβάλα στην εξουσία. Δεκαετίες
εκπαιδευόταν ο λαός απ’ όλους στην ψεύτικη γλώσσα. «Θα σε
ψηφίσω για να µε διορίσεις και αν δεν µε διορίσεις, θα µου χαρίσεις το δάνειο. Αν δεν µου χαρίσεις το δάνειο, θα µου δώσεις
επιδότηση. Αν δεν µου δώσεις επιδότηση, θα µου κόψεις τον
φόρο. Αν δεν µου κόψεις τον φόρο, θα µου χαρίσεις το πρόστιµο.
Αν δεν µου χαρίσεις το πρόστιµο, θα µου νοµιµοποιήσεις το αυθαίρετο και αν όχι το αυθαίρετο, τότε θα µου διορίσεις κάποιο
παιδί ή θα µου µεταθέσεις έναν φαντάρο.»
Με αυτές τις συνταγές των πολιτικάντηδων, ηττήθηκαν οι λίγοι
πολιτικοί που τις τελευταίες δεκαετίες επιχείρησαν να πουν κάποιες αλήθειες και µε αυτές τις συνταγές των πολιτικάντηδων
στις αριστερές τους εκδοχές αναρριχηθήκατε και εσείς στην
εξουσία και κάπως έτσι έφτασε η χώρα στον πάτο. Χώρες µε µεγαλύτερα προβλήµατα µας προσπέρασαν και τώρα, κύριε Τσίπρα, ήρθε ο λογαριασµός για τα ψέµατά σας.
Ένα µεγάλο µέρος από το κολοσσιαίο δάνειο του τρίτου µνηµονίου οφείλεται στα ψέµατα και στην ανικανότητα αυτής της
Κυβέρνησης. Τριάντα δισεκατοµµύρια, σαράντα δισεκατοµµύρια; Κανένας δεν µπορεί να το πει µε ακρίβεια.
Υπάρχει, όµως, λύση για τα ψέµατα των πολιτικών; Υπάρχει.
Η αλήθεια. Η Ελλάδα δεν θα βγει από την κρίση, αν δεν αρχίσει
ξανά να παράγει. Η Ελλάδα δεν θα αλλάξει πορεία, αν η παιδεία
της δεν φύγει µπροστά και το µπροστά, κύριε Τσίπρα, σηµαίνει
«όχι άλλο µπαλτά»!
Αυτές είναι οι µεγάλες αλήθειες που πρέπει να πούµε στον ελ-
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ληνικό λαό και η Ελλάδα δεν θα έχει τύχη έξω από το ευρώ.
Μας χλεύαζαν οι σούπερ Αριστεροί αλλά και οι ακροδεξιοί παραστάτες τους, όταν λέγαµε «όχι παιχνίδια µε το ευρώ». Επί έξι
µήνες σας το λέγαµε και αν µας είχατε ακούσει, τώρα θα ήσασταν µε µια πολύ καλύτερη συµφωνία στα χέρια.
Ας µην επιστρέψω, όµως, πάλι στο παρελθόν. Πάµε στο σήµερα µε τις αλήθειες του δικού µας κινήµατος.
Η Ελλάδα για µας έχει ανάγκη από κυβερνήσεις συνεργασίας,
από µεγάλες συµπράξεις που θα καθρεπτίζουν µεγάλες κοινωνικές συµµαχίες. Αλλά γι’ αυτό χρειαζόµαστε ένα νέο εκλογικό
νόµο. Χρειαζόµαστε σπάσιµο των µεγάλων περιφερειών, για να
µην εξαρτώνται οι Βουλευτές από τα δώρα και την προβολή που
τους πουλάνε οι καναλάρχες. Δραστική µείωση του µπόνους των
πενήντα εδρών για το πρώτο κόµµα. Ας έχει ένα προβάδισµα
ανάλογα µε το ποσοστό του, δέκα, είκοσι έδρες. Αλλά το 1/6 της
Βουλής;
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Επίσης, θα πρέπει να περιορίσουµε την εξουσία των κοµµάτων, να κάνουµε περικοπές στα ρετιρέ της εξουσίας, όπως είπατε πρόσφατα αλλά να µειώσουµε και τους υπαλλήλους που
απασχολούνται στα κόµµατα. Εµείς, Το Ποτάµι, το κάναµε ήδη
µονοµερώς. Θα πρέπει να συγκρουστούµε µε συντεχνίες και
συµφέροντα αλλά όχι να δηµιουργήσουµε νέες συντεχνίες και
νέα συµφέροντα.
Δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη, παραγωγή και εξαγωγές: Αν η χώρα δεν εξάγει, αν το δηµόσιο δεν γίνει µικρότερο και
αποτελεσµατικότερο, αν δεν υπάρξει ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα, τότε στην επόµενη κρίση θα βρεθούµε µε
µιας στη δραχµή.
Όµως, όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να συνδεθούν οι πολιτικοί µε την πραγµατικότητα. Οι λογοτέχνες το λένε λίγο πιο καλά.
«Να µπαίνεις πάντα στο πετσί του άλλου αλλά για να συµβεί
αυτό, θα πρέπει να έχεις πάρει µυρωδιά για τη ζωή του άλλου».
Μπορούµε, λοιπόν, να βρεθούµε στη θέση αυτήν τη στιγµή του
Έλληνα και της Ελληνίδας; Μπορούµε να πάψουµε να ακούµε
µόνο τα κοµµατικά µας στελέχη;
Εµείς λέµε ότι πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας σε αυτούς που παράγουν, σ’ αυτούς που δηµιουργούν, στους αόρατους για σας του ιδιωτικού τοµέα. Να ακούσουµε τη φωνή των
νέων, των ανέργων, αυτών που ζουν µε σκόρπια µεροκάµατα
µαύρης εργασίας.
Η πρωτοφανής σας σύλληψη, κύριε Τσίπρα, να κάνετε δηµοψήφισµα δηµιούργησε δεκάδες χιλιάδες νέους ανέργους. Εσείς,
βέβαια, σταµατήσατε να µετράτε τους ανέργους τον Ιανουάριο.
Μέχρι τότε τους µετράγατε δυο φορές την ηµέρα. Πάντως, όλα
δείχνουν ότι η ανεργία τρέχει προς το 30%. Μετρήσατε ποτέ τις
επιπτώσεις των capital controls, κύριε Τσίπρα;
Λέτε ότι µε το δηµοψήφισµα σπείρατε ένα σπόρο στην Ευρώπη. Πόσο µας στοίχισε αυτός ο σπόρος; Δέκα δισεκατοµµύρια; Είκοσι δισεκατοµµύρια; Μας περίσσευαν τόσα λεφτά για να
σπέρνουµε τους σπόρους της ιδεοληψίας σας; Μας περίσσευαν
οι φίλοι και σπρώξαµε µερικούς στον Σόιµπλε;
Η συµφωνία που έχετε φέρει, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει και
λάθη και αδικίες. Έχει, όµως, και ευκαιρίες για να κτίσουµε µια
νέα πατρίδα. Όµως, δυο µέρες τώρα αντί να συζητάµε γι’ αυτά
που πρέπει να διορθώσουµε και για τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις
που πρέπει να επισπεύσουµε, γίναµε κοµπάρσοι στην προσωπική
παράσταση µιας εγωπαθούς και η ευθύνη είναι δική σας, κύριε
Τσίπρα. Εσείς την επιλέξατε και παρά τις προσπάθειές µας όλες
αυτές τις εβδοµάδες, αρνείσθε την αποµάκρυνσή της. Η επιλογή
της είναι δείγµα της αδυναµίας σας να επιλέξετε χρήσιµους για
τη χώρα ανθρώπους και η παραµονή της είναι δείγµα της ατολµίας σας.
Η εικόνα της Βουλής πολύ φοβάµαι ότι είναι µέρος του χάους
της διακυβέρνησής σας, όπως και οι εικόνες στη Λέσβο, στην
Κω, στις γειτονιές της Αθήνας που έχουν γεµίσει µε ανασφάλεια
όλους τους Έλληνες. Οι Υπουργοί σας….
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Όχι. Κι
εσείς τα λέτε αυτά;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι):Εγώ ακριβώς τα λέω αυτά, επειδή τα ξέρω, κύριε Τσίπρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πού τα ξέρετε αυτά; Πώς τα ξέρετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Τα ξέρω, κύριε Βούτση, αυτά, γιατί έχω επισκεφθεί και τα
νησιά πολύ πρόσφατα και γιατί τα είχα επισκεφθεί και παλιότερα.
Οι Υπουργοί σας, λοιπόν …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σοβαρά; Τα επισκεφθήκατε και τι βγάλατε απ’ αυτά; Μη λαϊκίζετε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Μισό λεπτό, κύριε Βούτση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα πάρετε τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Οι Υπουργοί σας πειραµατίζονται µε επικίνδυνες ιδέες, µε
τα ανοικτά σύνορα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Μήπως έχετε άγνοια; Πλήρη άγνοια;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Έχουν ανοίξει, κύριε Βούτση, όλες τις διόδους στους δουλεµπόρους αδιαφορώντας για τους εθνικούς κινδύνους. Μιλήστε, κάντε έναν κόπο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έχει µιλήσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Αφού ξεµπλέξετε µε τη σηµερινή δύσκολη µέρα, κύριε Τσίπρα, κάντε έναν κόπο να µιλήσετε µε τους δηµάρχους των
νησιών µας, στη Λέσβο, στην Κω, στη Σάµο, στη Χίο. Να µιλήσει
ο Πρωθυπουργός, να του πουν αν υπάρχει πολιτική για τη µετανάστευση και για την προσφυγιά. Αν υπάρχει ο παραµικρός συντονισµός.
Ούτε νερά δεν υπάρχουν για τους πρόσφυγες αλλά µόνο εντολές από την Αθήνα που δεν έχουν ούτε χρήµατα να υπηρετηθούν ούτε υπηρεσίες!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Λαϊκισµό κάνετε, κύριε Θεοδωράκη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε,
κύριε Υπουργέ. Θα πάρετε τον λόγο ύστερα, κύριε Υπουργέ.
Συνεχίστε, κύριε Θεοδωράκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Τα τραγικά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κάνετε ανεπίτρεπτο λαϊκισµό µε την ξενοφοβία κάποιων και τον ρατσισµό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Μη µπερδεύετε διαφορετικά πράγµατα. Είναι άλλη η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, άλλη είναι η υποχρέωση των
Ελλήνων και της Ευρώπης να προσφέρει στέγη και προστασία
στους πρόσφυγες και άλλη είναι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων που προπαγανδίζουν κάποιοι Υπουργοί και που έχει φέρει…
Είδατε την αναλογία; Γιατί συνεχίζετε και µιλάτε; Ήµασταν ένα
προς εννιά µε την Ιταλία και τώρα είµαστε ένα προς ένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εσείς την είδατε; Ποιος σας το είπε
αυτό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Και τώρα πάµε να κινήσουµε όλες τις µεταναστευτικές
ροές προς την Ελλάδα. Γιατί; Γιατί υπήρξε το δικό σας κάλεσµα
και η δική σας πολιτική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σοβαρά; Τους πολέµους εµείς τους κάνουµε; Διαλύετε χώρες!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κύριε Θεοδωράκη.
Κύριοι, σας παρακαλώ!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εκατό χιλιάδες ιθαγένειες!
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κύριε Βούτση, αν έχετε απορίες για τη µεταναστευτική πολιτική, µπορώ µια µέρα να σας κάνω ένα καλό φροντιστήριο και
να σας πω την ευθύνη και της Ευρώπης και να σας πω….
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα µας κάνετε φροντιστήριο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Βέβαια, βέβαια! Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Να ακούσετε αύριο τι θα πει ο κ. Αβραµόπουλος στις Βρυξέλλες! Άγνοια έχετε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Άγνοια και άνοια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ!
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε και ολοκληρώστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Έχω ασχοληθεί πολύ νωρίτερα από εσάς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Γιακουµάτο,
µην ενοχλείτε τον Πρωθυπουργό.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Να επανέλθω, γιατί φτάνει και η ώρα που πρέπει να λήξουµε.
Λοιπόν, τα τραγικά και τραγελαφικά αποτελέσµατα µιας κοµµατικής εξουσίας διαµελισµένης σε συνιστώσες ζει η χώρα. Η
πατρίδα, κύριε Τσίπρα, θέλει αναγέννηση κι εσείς είστε ακόµη
επί της διαδικασίας.
Οι Βουλευτές του Ποταµιού θα ψηφίσουµε τη συµφωνία όχι
από καθήκον απέναντι στους εταίρους µας αλλά από καθήκον
απέναντι στους Έλληνες, να µην πάνε χαράµι οι κόποι τους, να
µη βρεθούµε εκτός Ευρώπης. Αυτή η συµφωνία είναι ίσως η τελευταία προσπάθεια, η τελευταία ευκαιρία για να περάσουµε
στην εποχή της αλήθειας.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πιστεύουµε ότι αλλάξατε, κύριοι
της Κυβέρνησης; Πιστεύουµε ότι µπορείτε να φέρετε τις µεγάλες
αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα; Όχι! Δεν έχουµε αυταπάτες.
Δεν σας εµπιστευόµαστε, αλλά -θα το πούµε ειλικρινά- δεν
έχουµε άλλο δρόµο κι αυτή –επιτρέψτε µου- είναι η δική µας αµηχανία. Στηρίζουµε αυτήν τη στιγµή, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουµε τη σύγκρουση µαζί σας, αντίπαλοι των ιδεοληψιών σας και
του αριστερίστικου συντηρητισµού σας, ελπίζοντας ότι ο ελληνικός λαός την επόµενη φορά θα συνταχθεί µε την αλήθεια και
όχι µε το ψέµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο ζήτησε και έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος της Βουλής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο πριν
από την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πρόεδρε, σας
έχω προ του Πρωθυπουργού. Κάντε υποµονή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί του Κανονισµού θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Μηταράκη,
σας παρακαλώ!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της
διαδικασίας!
Έχει πάρει απόφαση το Σώµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, διευκολύνετε να τελειώσουµε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, µου έχετε δώσει τον λόγο και θα
παρακαλούσα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βάσει
ποιου άρθρου πήρε το Σώµα απόφαση ποιος θα µιλήσει σήµερα;
Δεν µπορείτε να υπερβείτε την απόφαση του Σώµατος! Δώστε
µου τον λόγο επί της διαδικασίας!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, από
παλιγγενεσίας ο Πρόεδρος ή η Πρόεδρος της Βουλής όταν ζητούν τον λόγο, τον παίρνουν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έχει πάρει απόφαση το
Σώµα; Με βάση ποιο άρθρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ
πολύ! Από παλιγγενεσίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τι θέλετε, κύριε Μηταράκη;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το Σώµα πήρε απόφαση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, σας
παρακαλώ, σας απήντησα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είστε έµπειρος στον Κανονισµό της Βουλής. Είστε έµπειρος νοµικός. Χωρίς κανένα έρεισµα στον Κανονισµό της Βουλής δεν είναι δυνατόν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, αν µπορώ να ξεκινήσω την οµιλία µου και να µην εµποδίζοµαι…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δεν γίνεται! Παραβιάζετε τον Κανονισµό της Βουλής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, δεν
έχετε τον λόγο. Ακουστήκατε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό της Βουλής! Δεν είναι δυνατόν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να ξεκινήσω την οµιλία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, δεν
έχετε τον λόγο!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν σέβεστε τις αποφάσεις του Σώµατος της Βουλής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, διευκολύνετε! Ταξιδεύουν σε λίγο συνάδελφοι. Παρακαλώ, διευκολύνετε!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας καταγγέλλω…
Δεν σέβεστε τις αποφάσεις του Σώµατος της Βουλής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το δέχοµαι. Καταγγείλατέ µε, αλλά καθίστε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εάν συνεχίσει να µιλάει,
θα βρεθείτε σε άδεια Αίθουσα! Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζετε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να αρχίσω την οµιλία µου και να µην εµποδίζεται η διεξαγωγή της συζήτησης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, µια
στιγµή!
Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοχάρη, στο
παρά πέντε; Κύριε Θεοχάρη, τώρα που τελειώνουµε; Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Μηταράκη, τι
θέλετε;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, µου έχετε δώσει τον λόγο. Βρίσκοµαι στο Βήµα. Αυτήν τη στιγµή δεν καταλαβαίνω ο Βουλευτής κ.
Μηταράκης µε ποια διαδικασία παίρνει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε,
µισό λεπτό και θα αρχίσετε αµέσως µετά.
Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν µου ανοίγουν το µικρόφωνο.
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, βάσει του άρθρου 109 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής η συζήτηση για το κατεπείγον
νοµοσχέδιο είναι ειδική διαδικασία και προβλέπεται συγκεκριµένος κατάλογος οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν το ερµηνεύετε
καλά.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, να
δώσετε τον λόγο στην Πρόεδρο της Βουλής, βεβαίως, να το θέσετε σε ονοµαστική ψηφοφορία στο Σώµα µε µικρή παρέκκλιση
διά ανατάσεως της χειρός, για να παραβιάσετε το άρθρο 109 του
Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν το ερµηνεύετε
καλά, δεν είναι έτσι. Τα καλά οικονοµικά σας δεν ερµηνεύουν
καλά τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να κληθεί τότε το Επιστηµονικό
Συµβούλιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Μηταράκη,
τελειώσατε.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, κύριοι συνάδελφοι, πηγαίνουµε προς το τέλος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, αν µπορώ, θα ήθελα να έχω τον χρόνο µου εξ αρχής.
Ξεκινώντας την οµιλία µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι το εισαγόµενο –κυριολεκτικά και µεταφορικά- νοµοσχέδιο είναι αντισυνταγµατικό για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους λόγους που αναφέρονται στις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Νοεµβρίου 2012 και τις
οποίες είχα την τιµή να αναπτύξω και καταθέτω στα Πρακτικά,
στις 14 Ιανουαρίου 2013, τις οποίες είχα την τιµή να αναπτύξω
και καταθέτω στα Πρακτικά, στις 30 Μαρτίου 2014 τους λόγους
τους οποίους είχα την τιµή να αναπτύξω για λογαριασµό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και καταθέτω στα Πρακτικά,
αλλά και για τους λόγους που αναφέρονται στην οµιλία του Πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα στις 14 Δεκέµβρη 2010,
την οποία καταθέτω στα Πρακτικά, στην οµιλία του Πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα κατά τη συνεδρίαση για την υιοθέτηση του δεύτερου µνηµονίου, του ν. 4046/2012, την οποία
καταθέτω στα Πρακτικά, στους λόγους που αναφέρονται στην
οµιλία του Πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα στις 23
Φεβρουαρίου 2012, την οποία καταθέτω στα Πρακτικά, τους λόγους που αναφέρονται στην οµιλία του Πρωθυπουργού της
χώρας κατά την έγκριση του µεσοπροθέσµου, την οποία καταθέτω στα Πρακτικά, κατά τη συζήτηση των επειγόντων µέτρων
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, την
οποία καταθέτω στα Πρακτικά, του ν. 4224/2013, την οποία καταθέτω στα Πρακτικά και τέλος, του ν. 4254/2014, την οποία καταθέτω στα Πρακτικά.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα έχουν ως εξής:
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε όχι αυτά που λέµε αλλά αυτά που
πράττουµε.
Είµαστε κάθε λέξη του Συντάγµατος εάν δεν περνάει από το
µυαλό µας να παραβιάσουµε τις πιο ιερές συνταγµατικές εγγυήσεις δηµοκρατίας, ελευθερίας, αξιοπρέπειας, δικαιωµάτων, κοινοβουλευτικής λειτουργίας, εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας.
Είµαστε υπερασπιστές της Δηµοκρατίας, του λαού, της κοινωνίας και της λαϊκής κυριαρχίας και της αρχής ότι κάθε εξουσία
πηγάζει από τον λαό και ασκείται υπέρ αυτού, όπως ορίζει το
Σύνταγµα, εάν την εξουσία που λάβαµε από τον λαό, την αποδίδουµε σε αυτόν και εάν τιµάµε τη λαϊκή ετυµηγορία όπως εκφράστηκε µε το 37% της εµπιστοσύνης στο αντιµνηµονιακό, κοινωνικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και µε το µεγαλειώδες 61,3%
του «ΟΧΙ» στους εκβιασµούς και στα µνηµόνια, στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου.
«Εµείς θα πρωτοτυπήσουµε» είπε ο Πρωθυπουργός και γέµισε
µε περηφάνια, αίσθηµα ανάτασης και αξιοπρέπειας καθέναν και
καθεµιά µας και φούσκωσε τα πανιά της ελπίδας για τις νέες γενιές.
Πρωτοτυπούµε εάν, πράγµατι, µείνουµε συνεπείς µετεκλογικά
µε όσα λέγαµε προεκλογικά και όχι εάν σιγά-σιγά ή απρόσµενα
γρήγορα µετατραπούµε σε απολογητές εκείνων τα οποία αντιπαλέψαµε και αντιστρατευθήκαµε µε συνέπεια για χρόνια.
Δεν είναι πρωτοτυπία µια Κυβέρνηση που φέρνει µνηµόνια, να
ισχυρίζεται ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος διάσωσης της χώρας.
Το έκαναν όλοι οι προηγούµενοι.
Δεν είναι πρωτοτυπία µια Κυβέρνηση που φέρνει µνηµόνια, να
επιδιώκει, ει δυνατόν, να µη συζητηθούν οι διατάξεις τους. Το
έκαναν όλοι οι προηγούµενοι.
Δεν είναι πρωτοτυπία τα µνηµόνια να έρχονται ως κείµενα εκατοντάδων σελίδων σε ένα ή δύο ή τρία άρθρα, για να µην µπορεί
να γίνει ψηφοφορία επί των επιµέρους διατάξεων. Το έκαναν
όλοι οι προηγούµενοι.
Δεν είναι πρωτοτυπία οι πολυσέλιδες τροπολογίες-τέρατα της
τελευταίας στιγµής, που αποτελούν αυτοτελή νοµοσχέδια. Το
έκαναν όλοι οι προηγούµενοι.
Δεν είναι πρωτοτυπία εκείνοι που φέρνουν τις πιο κοινωνιοκτόνες ρυθµίσεις να κατηγορούν όσους αντιστέκονται και τις αντιστρατεύονται για λαϊκισµό και έλλειψη υπευθυνότητας. Το έκαναν όλοι οι προηγούµενοι.
Δεν είναι πρωτοτυπία εκείνοι που φέρνουν µνηµόνια να κατηγορούν όσους αντιστέκονται σε αυτά για πολιτική ανωριµότητα
και παλιµπαιδισµό, ότι παιδιαρίζουν ή κάνουν παιδικά πράγµατα.
Πόσες φορές ο κ. Σαµαράς δεν κατηγόρησε την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα ότι είναι δεκαπενταµελές και τον Πρόεδρό µας
Αλέξη Τσίπρα ότι είναι πρόεδρος δεκαπενταµελούς; Αυτή η ρητορεία είναι, άλλωστε, προσφιλής και στους εξωχώριους καταστροφείς µας, όπως η κ. Λαγκάρντ, που µετά το «game over»
του κ. Τουσκ είπε: «Είναι η ώρα να µιλήσουν οι ενήλικες», υπονοώντας ότι είναι ανήλικος ο Πρωθυπουργός της χώρας ή ο λαός
αυτής της χώρας.
Δεν είναι, τέλος, πρωτοτυπία εκείνοι που φέρνουν µνηµόνια,
να προσπαθούν να χρεώσουν σε όσους αντιστέκονται, προδοσία
και σύµπραξη µε τον εχθρό. Πόσες φορές δεν ακούσαµε τον κ.
Σαµαρά και τον κ. Βενιζέλο να µιλούν για πέµπτη φάλαγγα, απευθυνόµενοι είτε σε εµάς ως αξιωµατική αντιπολίτευση τότε είτε
στο εσωτερικό του κόµµατός του ο κ. Βενιζέλος;
Και, δυστυχώς, δεν πρωτοτυπήσαµε ούτε σε αυτήν την τελευταία, πιο χυδαία και καθόλου πρωτότυπη τακτική. Υιοθετήθηκε,
δυστυχώς, µε τον πιο απροκάλυπτο τρόπο, στην αρχή δειλά και
υπαινικτικά και στη συνέχεια ανερυθρίαστα, προκλητικά, µε αποκορύφωµα την ευθεία πλέον στοχοποίηση όποιου Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ εµµένει στην υπεράσπιση των προγραµµατικών µας θέσεων, των κοινών µας δεσµεύσεων, των κοινών µας αρχών και
των προεκλογικών µας εξαγγελιών, δαιµονοποίηση ως συνεργάτη του Σόιµπλε ή ως ληστή τραπεζών.
Εκείνο που είναι πραγµατική πρωτοτυπία σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η πρώτη Κυβέρνηση της αριστεράς, µε κορµό την
Αριστερά, που εκλέγεται µε εντολή απαλλαγής από τα µνηµόνια,
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να παραδίδει τη λαϊκή εντολή στην τρόικα, µαζί µε τα κλειδιά της
χώρας και του Κοινοβουλίου, µαζί µε τη δηµόσια περιουσία και
την εθνική κυριαρχία και την ίδια ώρα να προσπαθεί να εξαφανίσει ως εµπόδια και βαρίδια Υπουργούς, Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, µέλη του Προεδρείου της Βουλής, Προέδρους
Επιτροπών της Βουλής, που προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό
το ενδεχόµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αρκεί να λέτε, «Δεν υιοθετούµε το µνηµόνιο»,
όταν υιοθετείτε και υπερασπίζεστε και ψηφίζετε την κατάλυση
και των τελευταίων εγγυήσεων κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
Ήταν πραγµατικά τροµακτικός ο τρόπος µε τον οποίο αυτό
έγινε τις τελευταίες µέρες. Και σας εξοµολογούµαι ότι ντράπηκα
όταν άκουσα τον Υπουργό κ. Μάρδα, να υιοθετεί το τέχνασµα
που του πρότεινε ο κ. Βενιζέλος για τη µεταβάπτιση του νοµοσχεδίου αυτού, που ήταν κύρωση συµφωνίας, σε δήθεν συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο. Τελικά δεν ψηφίζουµε µνηµόνιο; Ψηφίζουµε συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο;
Δεν αρκεί να λέτε, «Δεν είναι επιλογή µας το µνηµόνιο», όταν
κάνετε επιλογή σας την υιοθέτηση, χωρίς συζήτηση, αντισυνταγµατικών διατάξεων και µάλιστα για περικοπές συντάξεων. Δεν
αρκεί να λέτε, «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχές, όργανα, διαδικασίες», όταν
όλα αυτά παραβιάζονται και όταν γνωρίζετε ότι ήδη από χθες,
χωρίς απόφαση κανενός οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα από τα
µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, συµπράττοντας µε τις µνηµονιακές δυνάµεις, επιχείρησαν, θέτοντας µάλιστα ψευδώς υπογραφή πέµπτου µέλους, του κ. Μητρόπουλου, να παρακάµψουν
την προερχόµενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Πρόεδρο της Βουλής αλλά και
τους πλειοψηφούντες στη Διάσκεψη συναδέλφους τους, τον Α’
Αντιπρόεδρο, την Γ’ Αντιπρόεδρο, και τους τέσσερις Προέδρους
των αρµοδίων για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού επιτροπών. Αν αυτό δεν είναι απόπειρα κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος, κοινοβουλευτικής εκτροπής, δεν ξέρω τι είναι! Δεν αρκεί
να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχές, όργανα, διαδικασίες…
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αυτό είναι προάσπιση του θεσµού του Κοινοβουλίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Κακλαµάνη, δεν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αυτό είναι προάσπιση του Κοινοβουλίου από εσένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Αντιπρόεδρε,
σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν
αρκεί να λέτε….
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Την ακούτε να λέει αυτά και την ανέχεστε; Και κάθεται δίπλα σας
ο κ. Μπαλάφας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Την ακούω, κύριε
Αντιπρόεδρε. Ακούω και εσάς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν
είστε ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κακλαµάνη! Μην εκτίθεστε και µην εκθέτετε
άλλους!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν θα µου υποδείξεις εσύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Αντιπρόεδρε,
σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν
αρκεί να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχές, όργανα διαδικασίες, όταν
χωρίς απόφαση κανενός οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ και σε πείσµα
όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, εµφανίζονται
Βουλευτές, εισηγητές, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται εκ µέρους του κόµµατος µε τρόπο εντελώς αντίθετο από τις συλλογικά διαµορφωµένες θέσεις µας. Και
διόλου αρκεί το ότι κάτι τέτοιο το επιθυµεί η Κυβέρνηση, γιατί το
Κόµµα µας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει σαφείς θέσεις για τις σχέσεις κόµµατος - Κοινοβουλευτικής Οµάδας - Κυβέρνησης, για τις σχέσεις
Κυβέρνησης - Βουλής κ.λπ. και για τον εγγυητικό ρόλο που παίζουν τα όργανα στον έλεγχο της εξουσίας.
Αυτές οι θέσεις αποτυπώθηκαν στην οµιλία του Προέδρου µας
στις 28 Ιουνίου 2013 στα Χανιά, µε επίκεντρο την ενίσχυση του
ελεγκτικού ρόλου του Κοινοβουλίου απέναντι στην εκτελεστική
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εξουσία, την οποία καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα οµιλία,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να διανεµηθεί, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε όχι ό,τι λέµε, αλλά ό,τι πράττουµε. Και σήµερα θέλω να πράξω αυτό που θεωρώ ότι κάνω καλύτερα, ίσως γιατί επέλεξα να κάνω και στη ζωή µου αυτό, την
υπεράσπιση: Υπεράσπιση ανθρώπων όταν βάλλονται, αδικούνται, απειλείται η ύπαρξη, τα δικαιώµατα, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία τους, υπεράσπιση αρχών και αξιών όταν καταπατώνται,
υπεράσπιση της αλήθειας όταν σπιλώνεται και παραποιείται,
υπεράσπιση των συντρόφων µου όταν κανιβαλίζονται -του Παναγιώτη Λαφαζάνη, της Νάντιας Βαλαβάνη, του Γιάνη Βαρουφάκη, του Τάσου Κορωνάκη, του καθενός και της καθεµιάς που
έχει υποστεί αυτήν την ανηλεή επίθεση- υπεράσπιση του λαού,
υπεράσπιση της δηµόσιας περιουσίας την οποία εποφθαλµιούν
και αυτήν τη στιγµή έχουν βάλει στο χέρι οι αετονύχηδες της ευρωπαϊκής απολυταρχίας, υπεράσπιση του δηµόσιου πλούτου,
υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος που και αυτό φαλκιδεύεται. Και ήταν ενδεικτική η παρέµβαση του πρώην Υπουργού
Οικονοµικών, του κ. Βαρουφάκη, σε σχέση µε την κατάργηση
διαδικασιών που θα επέτρεπαν την αποτελεσµατική πάταξη της
φοροδιαφυγής.
Δεν θα υπερασπιστώ σήµερα άλλο τον Πρωθυπουργό, γιατί
µε έπεισε ο ίδιος ότι πρέπει να πάψω να το κάνω, όταν δηµόσια
δήλωσε ότι είναι σουρεαλισµός -δηλαδή ενός είδους φαντασίωση, µια τρέλα, κάτι αντίστοιχο λένε κάποια δηµοσιεύµατα- να
λέω ότι τον στηρίζω αλλά να µην ψηφίζω όσα ο ίδιος εκβιάστηκε
για να υπογράψει. Ταυτόχρονα είπε, ότι δεν είναι κανένα παιδάκι,
έχει άλλους τρόπους για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεν εκτίµησε ότι στο πρόσωπό του
δεν υπερασπίστηκα µόνο τον αγαπηµένο σύντροφο και φίλο και
τον Αρχηγό του κόµµατος στο οποίο ανήκω αλλά και τον Πρωθυπουργό της χώρας και το πολιτικό κεφάλαιο του πρώτου Αριστερού και πιο νέου Πρωθυπουργού, ένα πολιτικό κεφάλαιο που
πίστεψα και πιστεύω ότι δεν είχε το δικαίωµα ο ίδιος να εξανεµίσει, γιατί αυτό το πολιτικό κεφάλαιο, αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες και την ελπίδα ενός ολόκληρου λαού για κάτι διαφορετικό, για ελπίδα, προκοπή, συνέπεια, αξιοπρέπεια.
Με πληγώνει και µε στενοχωρεί η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα
να προστεθεί στους Πρωθυπουργούς των µνηµονίων, η επιλογή
του να αφήσει να πεταχτούν στα σκυλιά οι σύντροφοί του που
διαφώνησαν µαζί του, η επιλογή του να µην ανέχεται να τον υπερασπίζεται η Πρόεδρος της Βουλής που ο ίδιος εµπιστεύθηκε,
γνωρίζοντας ακριβώς τι λέω και τι κάνω και ότι θα πρωτοτυπούσα, κάνοντας όλα όσα και προεκλογικά είχα πει, κάτι που και
εγώ διατηρούσα την πεποίθηση ότι ο ίδιος θα έπραττε και να ανέχεται να τον υπερασπίζονται -δήθεν να τον υπερασπίζονται!τόσο καιρό, τόσους µήνες αλλά και µε ιδιαίτερη ένταση τις τελευταίας εβδοµάδες, οι εκπρόσωποι του πιο παλιού και διεφθαρµένου διαπλεκόµενου κατεστηµένου αλλά και οι νεόκοποι της
επίδοξης νέας διαπλοκής από τον κ. Κουρή του παλαιού «αυριανισµού», στον κύριο περιοντίστα των γνωστών σχέσεων, που παριστάνουν ότι υπερασπίζονται τον Πρωθυπουργό δαιµονοποιώντας, στοχοποιώντας, ψυχιατρικοποιώντας και κανιβαλίζοντας µέλη του ΣΥΡΙΖΑ και εµένα ως Πρόεδρο της Βουλής.
Απέναντι σε αυτούς θα υπερασπιστώ τον εαυτό µου, τη διαδροµή µου, την αξιοπρέπεια και την υπόστασή µου και ας µην το
έκαναν τόσους µήνες εκείνοι που θεσµικά όφειλαν να έχουν
ενεργοποιηθεί, ακόµα κι αν δεν τους είχα κατ’ επανάληψη ζητήσει επί τόσους µήνες.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ο
χρόνος!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριοι
της Κυβέρνησης, δεν έχετε το δικαίωµα -και είναι η ύστατη
στιγµή να αναλάβετε αυτήν την ευθύνη- να φορτώσετε τη χώρα
µε ένα νέο δάνειο, αποδεχόµενοι την αποπληρωµή ενός παρά-
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νοµου χρέους.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, την εποµένη του εκβιασµού ζήτησε να του προτείνουµε εναλλακτικές όσοι πιστεύαµε ότι υπάρχουν. Έχει περάσει ένας µήνας από τότε. Είπα από τότε
ευθαρσώς ότι πιστεύω πως υπάρχουν. Είπα από τότε ότι το Κοινοβούλιο δηµιούργησε εναλλακτικές. Δηµιούργησε την Επιτροπή
Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, που, παρεµπιπτόντως, επιτελεί λογιστικό έλεγχο του χρέους, µία υποχρέωση των κρατών υπό µνηµόνιο, κατά τον κανονισµό 472, σύµφωνα µε τον οποίο εισάγεται
το παρόν νοµοσχέδιο.
Και δεν έχω απάντηση, γιατί το πόρισµα της επιτροπής αυτής
που καταλήγει σε συµπέρασµα περί παράνοµου, επονείδιστου,
απεχθούς και µη βιώσιµου χρέους, δεν έχει γίνει προµετωπίδα,
δεν έχει γίνει σηµαία της διεκδίκησης της Κυβέρνησης.
Δεν έχω απάντηση, γιατί ενώ το πόρισµα και η ίδια η λειτουργία της επιτροπής αυτής χαιρετίζεται από τα αρµόδια όργανα
του ΟΗΕ, η Κυβέρνηση παριστάνει σαν να µην υπάρχει.
Δεν έχω απάντηση, γιατί το πόρισµα αυτό, ενώ µνηµονεύεται
στην πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου που επισηµαίνει ότι δεν αντέχει άλλα µέτρα λιτότητας
ο ελληνικός λαός -είναι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων- δεν µνηµονεύεται καν, δεν αναφέρεται.
Δεν έχω απάντηση, γιατί ενώ από τις 25 Ιουνίου η Διάσκεψη
των Προέδρων, µετά από αίτηµα πενήντα πέντε Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε να συζητηθεί στην Ολοµέλεια το πόρισµα
αυτό, µέχρι σήµερα δεν ζητήθηκε, δεν υποδείχθηκε από την Κυβέρνηση ηµεροµηνία συζήτησης. Αυτή η συζήτηση, θα άνοιγε
µια διεθνή νέα συζήτηση -έχουµε πάρα πολλούς συµµάχους διεθνώς- και θα αποτελούσε αυτοτελώς γεγονός κινητοποίησης δυνάµεων προς υποστήριξη της Κυβέρνησης σε µια καλύτερη λύση
από αυτό το έκτρωµα. Δεν έχω απάντηση, γιατί! Το ζήτησα και
στην τελευταία µου επιστολή στον Πρωθυπουργό στις 31 Ιουλίου
2015, τότε που του απάντησα στο αίτηµά του να κλείσει η Βουλή
µέχρι και τις 16 Αυγούστου του 2015...
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μέχρι πότε θα µιλάει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνει, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μέχρι τι ώρα θα µιλάει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνει, κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Απάντηση είναι αυτή;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): …τότε
που θα ήταν κλειστή η Βουλή.
Εάν δεν είχα πειστεί από τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού
ότι δεν θα συζητείτο τίποτα στη Βουλή, θα είχα πιέσει, ώστε
προχθές να συζητούσαµε αυτό το πόρισµα και όχι το τρίτο µνηµόνιο.
Δεν έχω απάντηση, γιατί ενώ υπάρχει πόρισµα της επιτροπής
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για αξίωση της χώρας µας
η οποία φτάνει µέχρι και τα 340 δισεκατοµµύρια ευρώ µε τους
µετριοπαθέστερους υπολογισµούς –και είναι η επιτροπή που δηµιούργησε ο κ. Σταϊκούρας και όχι η επιτροπή που δηµιούργησε
η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων-, αυτή
η αξίωση δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Δεν έχω απάντηση, για ποιο λόγο το αίτηµά µου να κοινοποιηθεί η επιστολή µου για παραβίαση της δηµοκρατικής λειτουργίας στους οµολόγους και του Πρωθυπουργού αποκρούστηκε
σιωπηρώς -έτσι αποκρούστηκε- και εγγράφως από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, ο οποίος µου εδήλωσε αντιθεσµικώς ότι η
άποψή µου περί παραβίασης της δηµοκρατίας αποτελεί προσωπική µου άποψη. Βεβαίως, είναι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
και όχι η Πρόεδρος της Βουλής που έχει συγγράψει δύο πονήµατα για τις παραβιάσεις της δηµοκρατικής νοµιµότητας από τα
µνηµόνια.
Όλα αυτά και πολλά άλλα, όπως η προσφυγή στα αρµόδια fora
-και του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών- αποτέλεσαν προτάσεις
εναλλακτικές και δεν έχω απάντηση γιατί αποκρούστηκαν.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να περιµένει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία! Τελειώνει,
τελειώνει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Ναι,
κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Δεν έχω απάντηση και δεν θέλω να πιστέψω ότι ο λόγος είναι
µία εµµονή σε κάτι που, κατά την άποψή µου, εντελώς πρόχειρα
κάποτε είχε πει ο σηµερινός Υπουργός Οικονοµίας ο κ. Σταθάκης, ότι δήθεν µόνο το 5% του χρέους είναι απεχθές. Αποδεικνύεται από τα πορίσµατα ότι αυτό δεν ισχύει, αλλά ότι έχουµε
συνολική αξίωση διαγραφής.
Δεν θέλω να πιστέψω αυτά που άκουσα από τον ίδιο Υπουργό,
ότι τελικά δεν µιλούµε για εκβιασµό, αλλά για στρατηγική απόφαση της Κυβέρνησης και για επιλογή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλούµε για το τρίτο µνηµόνιο,
γι’ αυτό που δεν έχουµε κανένα δικαίωµα να ψηφίσουµε. Όποιος
το ψηφίζει, ο καθένας και η καθεµιά µας γνωρίζει, για όλους τους
λόγους που εξέθεσα και για όλες τις αναφορές µας, αλλά κυρίως
από τη βιωµατική του σχέση µε τα κινήµατα διεκδίκησης - προστασίας της δηµόσιας περιουσίας, µε τις Σκουριές, µε το Ελληνικό, µε τα αεροδρόµια που ξεπουλιούνται και µάλιστα αµετάκλητα, µε τους Οργανισµούς Λιµένων, µε κάθε οµορφιά και
κάθε γωνιά της γης, µε τη ΔΕΗ, µε τον ΑΔΜΗΕ, γιατί δεν έχουµε
δικαίωµα να ψηφίσουµε αυτό το µνηµόνιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ησυχία παρακαλώ. Τελειώνει η κυρία Πρόεδρος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µε δεδοµένο ότι ξηµέρωσε, θα ήλπιζα να
µπορούµε όλοι να πούµε ότι ήταν όλα ένας εφιάλτης, ότι ξυπνήσαµε και τίποτε από αυτά τα δραµατικά και οδυνηρά που ζούµε
τις τελευταίες εβδοµάδες δεν είναι πραγµατικό.
Δυστυχώς, αυτό δεν συµβαίνει. Αυτό, όµως, µας υποχρεώνει
να αγωνιστούµε όχι για να δικαιωθεί ο εφιάλτης ή οι εφιάλτες,
αλλά γι’ αυτό για το οποίο διαχρονικά αγωνιστήκαµε, για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης καλείται στο Βήµα.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Μετά από όσα είπε η κυρία Πρόεδρος της
Βουλής, ίσως να µην χρειαζόταν να µιλήσω, να της αφιερώσω
και τον δικό µου χρόνο.
Εµείς πάντως, δεν κοιµηθήκαµε. Δεν ξέρω εάν εσείς κοιµηθήκατε και ξυπνήσατε, αλλά εµείς από την ώρα που ήρθαµε µέχρι
και τώρα που υποτίθεται ότι ξυπνήσαµε, την Πρόεδρο της Βουλής βλέπουµε µπροστά µας να µιλάει, να µη σταµατάει, να µιλάει
όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.
Και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα η
Βουλή, δεν είναι αντάξια αυτής της σοβαρής συζήτησης που θα
έπρεπε να είχε γίνει. Και δυστυχώς -επιτρέψτε µου να το πω- η
Πρόεδρος της Βουλής έχει και δίκιο σε πάρα πολλά από τα σηµεία στα οποία αναφέρθηκε, διότι σήµερα εκβιάζεται το Κοινοβούλιο. Βεβαίως, θα µου πει ο Πρωθυπουργός, «Μα, και εσείς
το είχατε κάνει». Ναι, κριθήκαµε. Και µας είχατε κάνει πολύ
σκληρή κριτική. Και κριθήκαµε στις 25 Ιανουαρίου. Και κριθήκαµε
λέγοντας ότι η Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ξανακάνει τέτοια,
δεν θα ξαναφέρει κατεπείγοντα, δεν θα τα φέρει σε ένα άρθρο.
Από την ηµέρα που ξεκίνησε η Βουλή, µόνο κατεπείγοντα ψηφίζουµε και µόνο µε ένα άρθρο. Και γι’ αυτό και εκβιαζόµαστε.
Θεωρώ ότι η κυρία Πρόεδρος της Βουλής ορθώς προσπάθησε
να υπερασπιστεί αυτά τα οποία είπε.
Ταυτόχρονα, θέλω να δηλώσω ότι το πρόβληµα πάρα πολλές
φορές που δηµιουργεί θεσµικά, δεν είναι πρόβληµα δικό µας,
είναι πρόβληµα της Βουλής. Όµως, κάποιος την επέλεξε για να
είναι Πρόεδρος της Βουλής, κάποιος την πρότεινε ως Πρόεδρο
της Βουλής. Και σήµερα φαίνεται ότι η εικόνα που παρουσιάζει
είναι η πλήρης διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η πλήρης διάλυση
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του Κοινοβουλίου. Και φαίνεται ότι όπως πάµε, πάµε και για την
πλήρη διάλυση της χώρας. Ε, λοιπόν, την πλήρη διάλυση της
χώρας η Νέα Δηµοκρατία θα την σταµατήσει µε τη συµπαγή και
ολοκληρωµένη παρουσία της, ακριβώς γιατί δεν έχετε το δικαίωµα αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και σας το λέω, κύριε Πρωθυπουργέ µιας και ήρθατε, ότι τελικά πραγµατικά είναι σουρεαλιστική εικόνα. Πραγµατικά, είναι
σουρεαλιστική αυτή η εικόνα! Ερµηνεύει κατά το δοκούν την
ψήφο του µισού ΣΥΡΙΖΑ στα νοµοσχέδια που του αρέσουν και
τα ψηφίζετε όλοι µαζί -όπως ήταν και το µεταναστευτικό, που δεν
ψήφισαν οι ΑΝΕΛ, και το ψήφισε όλος µαζί ο ΣΥΡΙΖΑ και πέρασεερµηνεύει την ψήφο της Αντιπολίτευσης για τα ζητήµατα της
συµφωνίας µε την Ευρώπη -και εκµεταλλεύεται τη σταθερή πορεία που έχουµε χαράξει για να µείνουµε στην Ευρώπη- και ερµηνεύει ταυτόχρονα, µε τον τρόπο που θέλει, την αρνητική ψήφο
του µισού ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα νοµοσχέδια.
Ταυτόχρονα, µε την ερµηνεία που κάνει ο Πρωθυπουργός,
δίνει και την εικόνα ότι είναι το καλό παιδί που µάχεται και «Τι να
κάνουµε; Φταίνε όλοι οι άλλοι.». Διότι εδώ όλες οι επιλογές σας
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς, έχουν γυρίσει εναντίον σας και
εσείς κάθεστε, πρωθυπουργεύετε, Προεδρεύετε, το παίζετε το
θύµα, ενώ εσείς είστε αυτός ο οποίος έκανε εκείνες τις επιλογές.
Να θυµηθούµε; Κάνατε την πρώτη επιλογή της διαπραγµατευτικής οµάδας. Δεν πήγαινε. Την αλλάξατε. Κάνατε τον κ. Βαρουφάκη Υπουργό. Δεν σας πήγαινε. Τον αλλάξατε. Κάνατε την κ.
Κωνσταντοπούλου Πρόεδρο της Βουλής. Δεν σας πήγαινε. Την
αλλάξατε.
Πάτε στους Ευρωπαίους, συζητάτε…
(Γέλωτες - Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν την αλλάξατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πρόεδρε, παραµένει η κ. Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ. Να προστατεύσω την Πρόεδρό µου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ξέρω, όµως, ότι στο µυαλό και στην καρδιά
του Πρωθυπουργού έχει αλλάξει.
(Γέλωτες - Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάτε στους Ευρωπαίους, φταίνε οι Ευρωπαίοι. Εσείς τελικά
σε τι φταίτε; Το έχετε αναλογιστεί καθόλου; Δεν µπορεί να
φταίνε σε όλα όλοι οι άλλοι. Ή φταίτε στο ότι δεν κάνατε µε
σωστά αξιολογικά κριτήρια όλες αυτές τις επιλογές ή τελικά
υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Δεν µπορεί να φταίνε όλοι οι άλλοι,
εκτός από εσάς και µάλιστα στους έξι µήνες αυτούς που καταφέρατε να διαλύσετε τα πάντα.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι κατ’ αρχάς τα θέµατα αυτά θα
τα λύσετε µόνοι σας. Εµείς δεν θα ανακατευτούµε ούτε σε πρόταση µοµφής στην Πρόεδρο της Βουλής ούτε στο πώς θα πάει
ο ΣΥΡΙΖΑ ενωµένος ούτε τίποτα. Όµως, απαιτούµε να ξεκαθαρίσει η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Πρέπει να βρεθεί µία λύση.
Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Δεν µπορεί να ψηφίζει τα νοµοσχέδια η Αντιπολίτευση και δεν µπορεί εσείς ταυτόχρονα να προκαλείτε την Αντιπολίτευση στη συζήτηση και την ώρα που λέµε
ότι θα ψηφίσουµε και το νοµοσχέδιο. Δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Βρείτε λύση, κύριε Πρωθυπουργέ. Ή θα βρείτε λύση από
αυτήν τη Βουλή ή επειδή κάποιοι Υπουργοί σε διάφορα τηλεοπτικά τραπέζια συζητούν για πορεία στο λαό, πρέπει να σας πω
ότι αν αποφασίσετε ή όχι εκλογές είναι δικό σας θέµα και εγώ
δεν πιστεύω ότι θα σας επηρεάσω είτε σας πω ότι τις θέλω είτε
σας πω ότι δεν τις θέλω, αφήστε που Αντιπολίτευση που να µην
θέλει εκλογές δεν υπάρχει.
Σας λέω, όµως, ότι οι εκλογές τελικά θα µας πάνε αρκετά
πίσω, γιατί είναι αρκετές οι µέρες, επειδή είστε στον πρώτο
χρόνο της θητείας σας. Αν πάτε να παραιτηθείτε στον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, θα πρέπει να γίνει υπηρεσιακή Κυβέρνηση, θα
έχουµε µετά τις είκοσι πέντε µέρες-ένα µήνα εκλογές, θα έχουµε
µετά δέκα-δεκαπέντε µέρες τις διερευνητικές, θα χάσουµε δύο
µε δυόµισι µήνες από την περίοδο αυτήν, που είναι πάρα πολύ
κρίσιµη για την ανόρθωση της οικονοµίας.
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Λένε κάποιοι: «Φοβάστε τις εκλογές; Δεν είναι οι εκλογές
ωραίες;» Βρε, ωραίες είναι οι εκλογές. Είναι και γιορτή δηµοκρατίας οι εκλογές, αρκεί να γίνονται στην ώρα που πρέπει και να
µην γίνονται κάθε εβδοµάδα µε εκβιαστικά διλήµµατα. Και να
είναι όχι προς όφελος των πολιτών, αλλά να είναι εις βάρος τους.
Αν γίνουν τώρα εκλογές, και θέλω να το ξέρουν οι Έλληνες
πολίτες, γιατί κάτι τέτοιο σκέφτεστε και λένε και οι Υπουργοί σας,
µπορεί να ανακόψουµε την πορεία της οικονοµίας και αµέσως
µετά τις εκλογές να χρειαστούµε µνηµόνιο και πολύ χειρότερο
από αυτό που έρχεται τώρα. Διότι θα είναι µεγάλο το πρόβληµα
στην οικονοµία, το οποίο µπορεί να προκύψει από αυτήν την
αστάθεια και από αυτήν την αβεβαιότητα που θα δηµιουργηθεί.
Γι’ αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω ότι πρέπει να δώσετε λύση
και να επαναφέρετε τη σταθερότητα στη χώρα. Τη Δευτέρα το
πρωί πρέπει να το κλείσετε το θέµα. Πιστεύετε ότι λύση είναι οι
εκλογές; Κάντε τις εκλογές και εµείς εδώ είµαστε να σας βοηθήσουµε να αποχωρήσετε, να δραπετεύσετε, φτάνει να επανέλθει η ηρεµία. Κάντε ό,τι θέλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατία)
Αυτό όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να συνεχιστεί. Σήµερα είναι η τελευταία µέρα και µην µας θεωρείτε δεδοµένους για τις ψηφοφορίες του Οκτωβρίου και του Νοεµβρίου
και του Δεκεµβρίου και όσο θέλετε εσείς να πηγαίνουµε. Δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτό. Τελεία και τέρµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατία)
Εµείς θα κρίνουµε από εδώ και πέρα τι είναι πράγµατι προς το
συµφέρον του ελληνικού λαού, αν το διαπραγµατευτήκατε
σωστά, θα συνεννοούµεθα και εµείς απευθείας µε τους εταίρους
για να γνωρίζουµε, γιατί µαθαίνουµε ότι πολλά από αυτά που και
σήµερα φέρνετε δεν είναι προτάσεις του κουαρτέτου, αλλά είναι
δικές σας. Είναι προτάσεις εθνικής πολιτικής. Και αυτές οι προτάσεις εθνικής πολιτικής δεν µπορούν να παρουσιάζονται ως
δήθεν προτάσεις του κουαρτέτου. Και αυτές τις προτάσεις –πολλές που τις παρουσιάζετε ως προτάσεις του κουαρτέτου- η κυβέρνηση Σαµαρά τις είχε απορρίψει όταν πράγµατι είχαν έρθει
ως προτάσεις της τρόικας.
Γιατί είχαν απορριφθεί τότε και τις είχε αποδεχθεί η τρόικα και
σήµερα δεν µπορείτε να τις απορρίψετε εσείς; Αυτή είναι η
σκληρή διαπραγµάτευση που κάνετε; Και εν πάση περιπτώσει,
για εξηγήστε µας κιόλας, γιατί εδώ στην προηγούµενη οµιλία µάς
είχατε πει ότι εκβιάζεστε και είχατε πει: «Όποιος πιστεύει ότι είναι
πλαστός ο εκβιασµός να το πει».
Εγώ σας είχα πει ότι πράγµατι µπορεί να υπάρχει και εκβιασµός, αλλά προχθές τα non paper του Μαξίµου ήταν πανηγυρικά. Ήταν: «Να τι πετύχαµε!» και ότι το µνηµόνιο είναι
καταπληκτικό. Δεν είναι νεοφιλελεύθερο αυτό το µνηµόνιο, είναι
αριστερό. Ακούµε όµως –ορθά θα έλεγα- ότι είναι νεοφιλελεύθερο αριστερό, γι’ αυτό έχουµε µπερδευτεί.
Εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι το «πρώτη φορά Αριστερά»
σύντοµα τελικά θα γίνει «τελευταία φορά Αριστερά», µε δική σας
ευθύνη και µε καταψήφιση από τους δικούς σας Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας το λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί είστε αντιµέτωπος µε
τους δαίµονες που εσείς ο ίδιος κατασκευάσατε. Εσείς ο ίδιος
έχετε την ευθύνη γι’ αυτούς όλους τους δαίµονες που βλέπετε
µπροστά σας πολλές φορές και σκέφτεστε πώς πηγαίνατε όταν
ήσασταν µαζί σύντροφοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το εκµεταλλεύτηκε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Προσέξτε! Δεν ξέρω αν εκµεταλλεύτηκε ή
όχι. Ξέρω ότι είπε ψέµατα στον ελληνικό λαό. Ξέρω ότι υφάρπαξε
την ψήφο µιας µερίδας του ελληνικού λαού και τώρα την πληρώνουµε όλοι µαζί. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι και οι πολίτες που µετακινούνται µε ευκολία και πιστεύουν τα ψέµατα, έχουν τεράστια
ευθύνη. Διότι, τελικά αυτήν την ευθύνη την αναλαµβάνουµε
εµείς, οι πολιτικοί. Έρχονται οι κυβερνήσεις που αυτοί ψηφίζουν,
δεν τα καταφέρνουν και πάνε στον επόµενο ακριβώς για να έλθει
να φτιάξει όλα αυτά τα οποία χάλασε ο προηγούµενος. Αυτή
είναι η µοίρα της Νέας Δηµοκρατίας, γι’ αυτό θα µας ξαναδώσουν ψήφο εµπιστοσύνης οι πολίτες και γι’ αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ξαναέλθουµε
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η χώρα, για να το ξεκαθαρίσουµε, χρειάζεται κυβερνήτη. Πρέπει να κυβερνηθεί. Δεν είστε κυβερνήτης, κύριε Πρωθυπουργέ,
και µάλιστα εξαφανισµένος. Έπρεπε να ήσασταν εδώ όταν έγινε
το µπάχαλο το πρωινό, το µπάχαλο το απογευµατινό και η εικόνα
της Βουλής δεν ήταν αυτή που έπρεπε ούτε στην Ευρώπη ούτε
στην Ελλάδα και δεν µας αξίζει. Δεν αξίζει και σε σας, θα έλεγα,
γιατί κι εσείς δεν θα θέλατε τέτοια εικόνα. Είµαι σχεδόν σίγουρος
ότι κι εσείς µέσα σας στενοχωριέστε, το σκέφτεστε.
Θέλω να ρωτήσω ευθέως τους πολίτες που έφυγαν από τη
Νέα Δηµοκρατία και ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη, αυτά περίµεναν έξι µήνες µετά; Ή µήπως περίµεναν ότι δεν θα πλήρωναν
ΕΝΦΙΑ; Ή µήπως περίµεναν ότι θα ερχόταν η δέκατη τρίτη σύνταξη; Ή µήπως περίµεναν ότι θα ερχόντουσαν όλα αυτά που
τους υποσχεθήκατε κι ότι θα υπήρχε µείωση της ανεργίας; Οι
αγρότες που έφυγαν και ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ τι περίµεναν; Περίµεναν αύξηση της φορολογίας; Περίµεναν όλα αυτά τα οποία
φέρατε εσείς και κάνετε; Αλλά και οι αντιµνηµονιακοί νεοδηµοκράτες που έφυγαν και ψήφισαν τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
τι περίµεναν; Ότι θα ερχόταν να βάλει φαρδιά-πλατιά ο Πάνος
την υπογραφή του κάτω από το µνηµόνιο;
Είσαι πρώτος µνηµονιακός, πλέον και θα το καταλάβετε ως
Ανεξάρτητοι Έλληνες ότι γίνατε µνηµονιακοί.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Εγώ δεν σας λέω γερµανοτσολιάδες, αλλά σας λέω µνηµονιακούς.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
Το δίληµµα, λοιπόν και η διαχωριστική γραµµή µνηµονιακών
και µνηµονιακών έφυγε, τουλάχιστον, µεταξύ µας. Αυτός ο διάδροµος εδώ µόνο µας χωρίζει, τον οποίο κάνουµε έτσι και τα συζητάµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω το
εξής: Η Νέα Δηµοκρατία από αύριο το πρωί φτιάχνει οµάδες εργασίας, οι οποίες θα επεξεργαστούν πλήρως το µνηµόνιο Τσίπρα-Καµµένου. Θα γνωρίζουµε τι ακριβώς φέρατε και τι ακριβώς
πρέπει να κάνουµε. Θα προχωρήσουµε σε ένα ολοκληρωµένο
εθνικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσουµε στη ΔΕΘ και σας καλούµε να το πάρετε κι εσείς, να συµφωνήσουµε για να το προτείνουµε στους εταίρους και να µπορούµε να προχωρήσουµε.
Αυτά τα πέντε χρόνια διαπραγµάτευσης µάθαµε ότι όποτε πήγαµε µε σοβαρά επιχειρήµατα, µε σοβαρό σχέδιο, µε σοβαρό
πρόγραµµα τα πετύχαµε. Τα πήραµε. Γιατί οι εταίροι µας δεν θέλουν και να µας εξαφανίσουν. Δεν έχουν τέτοιο ιδιαίτερο σκοπό.
Όποτε, όµως, πήγαµε µε τα πουκάµισα έξω, µε τα χέρια στις τσέπες και «χαβαλέ» στυλ, τα χάσαµε όλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µόλις τους αλλάξαµε όλους αυτούς, ήλθε η συµφωνία
όλως απότοµα και ξαφνικά µέσα σε µια εβδοµάδα. Πού το βρήκαµε αυτό;
Εµείς λοιπόν, ξεκαθαρίζουµε: Οι επιλογές σας αυτές δεν µπορεί να περάσουν. Και θέλω να τονίσω ότι από αυτές τις επιτροπές
θα παλέψουµε για να µπορέσουµε ο αγροτικός τοµέας να µην
εξαφανιστεί, να µην υπάρξει αυτή η αύξηση η οποία τους κατακρεουργεί, ιδιαίτερα τους κατ’ επάγγελµα αγρότες µε το χαµηλό
εισόδηµα των 3.000, 5.000, 8.000 τον χρόνο. Πώς θα τα φορολογήσετε αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ; Πού είναι η κοινωνική σας
ευαισθησία; Αλήθεια, πού είναι ο Τσακαλώτος; Έφυγε; Τον χάσαµε. Τον χάσαµε! Του είπαµε να µην µας προκαλεί και έφυγε
αυτός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έχει κι ένα
Eurogroup!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εν πάση περιπτώσει, για να το ολοκληρώνω, για τους αγρότες αυτούς, εµείς θα δώσουµε µάχη. Και
σας λέω κιόλας ότι αν τολµήσετε και φέρετε τον Οκτώβριο τα
µέτρα αυτά χωρίς να τα έχετε διαπραγµατευτεί, µην θεωρείτε
δεδοµένη την ψήφο της Νέας Δηµοκρατίας, ούτε εσείς ούτε κανείς άλλος.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεύτερον, οι οµάδες εργασίας θα ασχοληθούν µε το φορολογικό, το οποίο είναι εθνική πολιτική. Είναι εθνική πολιτική το φορολογικό, κύριε Πρωθυπουργέ. Εµείς λοιπόν, δεν πιστεύουµε ότι
πρέπει από τον παραγωγικό ιστό της χώρας και από τον ιδιωτικό
τοµέα να αρµέγουµε µε φόρους, για να διατηρήσουµε όλο αυτό
το αναποτελεσµατικό, διεφθαρµένο, δηµόσιο, κοµµατικό κράτος
του Κατρούγκαλου και του Κουρουµπλή, που θέλει να αλλάξει
τους διοικητές νοσοκοµείων και θα µας κοστίσουν κι ένα σκασµό
λεφτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αφού το ξέρετε τώρα! Δεν το ξέρετε; Προχθές τα ψηφίσατε!
Τρίτον, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν συµφέροντα στην Ευρώπη και το γνωρίζετε κι εσείς- τα οποία είναι ανταγωνιστικά προς τα
δικά µας και θέλουν να καταστρέψουν τα δικά µας προϊόντα για
να κάνουµε εισαγωγή των δικών τους, ιδιαίτερα στον πρωτογενή
τοµέα, στο γάλα.
Γι’ αυτό ακριβώς να ξέρετε ότι εµείς, αυτά τουλάχιστον, θα τα
παλέψουµε. Δεν τα είχαµε δεχτεί. Δεν είχαµε δεχθεί όλα αυτά
που έρχονται στην κτηνοτροφία και στη γεωργία και στους αγρότες –ιδιαίτερα- και πολύ περισσότερο στους µικρούς αγρότες.
Τρεις παρεµβάσεις έχετε κάνει µέσα στους δύο τελευταίους
µήνες: αυξήσατε το ΦΠΑ στις πρώτες ύλες των αγροτών, τώρα
το πετρέλαιο και κάνατε και τρίτη παρέµβαση κι ετοιµάζεστε και
για τον Οκτώβριο.
Εµείς δεν το θέτουµε αυτό για τους αγρότες ως µια εκλογική
πελατεία, το θέτουµε ως εθνικό θέµα, διότι πιστεύουµε στην
ισχυρή Ελλάδα. Και η ισχυρή Ελλάδα θέλει ισχυρή περιφέρεια
και ισχυρή περιφέρεια, θέλει ισχυρή αγροτιά και κτηνοτρόφους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν µπορεί να καταστρέψουµε την κτηνοτροφία και τη γεωργία, επειδή θέλετε να βοηθήσετε να εισαχθούν προϊόντα από την
Ολλανδία, από τη Γερµανία, από τη Γαλλία και από όλες τις
άλλες χώρες που µας ανταγωνίζονται.
Επίσης, να ξέρετε ότι απορώ πώς δεχθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, το 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική παιδεία. Όχι µόνο στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά και στα ΙΕΚ και σε όλα. Ξέρω ότι έχετε ιδεοληψία µε ό,τι ιδιωτικό ακούτε, αλλά τόσο πολύ; Υπάρχει κοινοτική
οδηγία, η οποία δεν επιτρέπει ΦΠΑ στην παιδεία. Γιατί το δεχθήκατε; Γιατί δεν τους λέτε ότι «εδώ παραβιάζετε κοινοτική οδηγία!» Γιατί το κάνατε αυτό; Στους φαρµακοποιούς γιατί δεν
δέχεστε το γερµανικό µοντέλο;
Τι νέα κόλπα είναι αυτά τα οποία ανακαλύπτετε εδώ πέρα;
Ποια συµφέροντα εξυπηρετείτε; Όπως τα ακούτε! Γιατί δεν µπορείτε να µας κατηγορείτε συνέχεια ότι εµείς εξυπηρετούµε συµφέροντα. Τώρα, εσείς τα εξυπηρετείτε; Και είναι τα ίδια συµφέροντα;
Έχετε καταλάβει ότι καταργείτε το ΕΚΑΣ; Έχετε καταλάβει ότι
η κοινωνική σας πολιτική και το κοινωνικό σας πρόσωπο, το αριστερό, δεν υπάρχει; Δεν υπάρχει, κύριε Πρωθυπουργέ!
Έχετε καταλάβει τι έχετε κάνει στα νησιά; Έχετε καταλάβει τι
έχετε κάνει στον τουρισµό; Κι έρχεστε εδώ και µας το παίζετε
θύµα; Και κάποιοι πανηγυρίζουν και µας προκαλούν κιόλας στα
τηλεοπτικά τραπέζια να πάµε για εκλογές; Τις φοβόσαστε; Πάµε,
γιατί ο λαός έχει καταλάβει, έχει έρθει ήδη το µνηµόνιο Τσίπρα,
έχει ήδη βάλει το χέρι στην τσέπη, έχει καταλάβει ο λαός αυτά
που είπατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ας πάµε αύριο στο Eurogroup, κάντε αυτό που πρέπει και οι
πολίτες είναι εδώ. Και µην µας λέτε εµάς «Πάµε στους πολίτες».
Ποτέ δεν τους φοβηθήκαµε τους πολίτες! Ποτέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν εσείς πιστεύετε ότι είναι η λύση, η Νέα Δηµοκρατία είναι
έτοιµη. Είναι έτοιµη να αναλάβει τις ευθύνες της, είναι έτοιµη να
κρατήσει την Ελλάδα ζωντανή, όρθια, µέσα στην Ευρώπη, µέσα
στο ευρώ. Και αυτό να το καταλάβετε καλά!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας.
Τόσο ζωηρή την Οµάδα σας δεν την έχω δει ποτέ! Να µιλάτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πάντα πρωί γιατί είναι πολύ ζωηρή!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Μόνο η Ζωή θα έχει; Κάτι κάνουµε κι εµείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Πρωθυπουργός,
κύριος Αλέξιος Τσίπρας έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχουµε ήδη δώσει
τον λόγο, κύριε Βαρουφάκη. Θα δούµε. Περιµένετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, εάν αναγνωρίζει ότι είναι
αυτός στον οποίο αναφέρθηκα «µε τα πουκάµισα έξω», να του
δώσετε τον λόγο.
(Γέλωτες-Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, σας αναγνώρισε ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής ότι όταν µιλάτε ξενυχτισµένος στις 8.30’ το πρωί
έχετε ρέντα, αλλά εσείς το πήρατε σοβαρά. Θέλετε να το εκµεταλλευτείτε αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα κλείνει ένας πρώτος κύκλος µιας σκληρής, επίπονης, εξαντλητικής διαδικασίας, που ξεκίνησε στις 25 Γενάρη, µε τη συγκρότηση αυτής της Κυβέρνησης. Και σήµερα έχουµε ένα εντελώς νέο τοπίο µπροστά µας,
ένα νέο κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό τοπίο και µε βάση την
πραγµατικότητα οφείλουµε να σχεδιάσουµε την επόµενη µέρα.
Δεν θα επανέλθω στις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγηθήκαµε
στην απόφαση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου και στις δύο
προηγούµενες συνεδριάσεις για την ψήφιση των προαπαιτούµενων δράσεων, προκειµένου να ξεκινήσει η διαπραγµατευτική διαδικασία. Έχω ενηµερώσει τον ελληνικό λαό. Έχω τοποθετηθεί.
Ενηµέρωσα την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Θα εξαντλήσω αυτή τη δυνατότητα που µου παρέχεται και σήµερα µονάχα για να πω το εξής: Η χώρα είναι εκτός αγορών.
Εξαντλήσαµε αυτό το εξάµηνο κάθε δυνατότητα διαπραγµάτευσης και ταυτόχρονα κάθε περιθώριο ρευστότητας χωρίς δανεισµό. Και εφόσον οι µόνοι υπαρκτοί δανειστές µας επέλεξαν να
κλιµακώσουν τη σύγκρουση σε σηµείο µη διαχειρίσιµο, η συµφωνία αυτή ήταν για εµάς, όπως θα ήταν και για κάθε άλλη κυβέρνηση και για κάθε άλλον στη θέση µου, µία αναγκαστική επιλογή.
Στην πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε ένα ξεκάθαρο δίληµµα. Το πραγµατικό δίληµµα που ετέθη τις δεκαεπτά ώρες της διαπραγµάτευσης –γι’
αυτό και είµαι συνηθισµένος, δεν έχω ιδιαίτερο θέµα στο ξενύχτι
και στην πρωινή συζήτηση- δεν ήταν µνηµόνιο ή άτακτη χρεοκοπία. Διότι πιστεύω ότι την άτακτη χρεοκοπία κανείς δεν θα µπορούσε να την επιλέξει.
Πρέπει να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Το πραγµατικό δίληµµα που ετέθη και ήταν ξεκάθαρο, ήταν µνηµόνιο µε
ευρώ ή µνηµόνιο µε δραχµή, όπως εξακολουθεί να επιµένει
ακόµη και σήµερα ο Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας, θέτοντας ξανά και ξανά προσχήµατα προκειµένου να µην επιτευχθεί αυτή η συµφωνία. Αυτή η εναλλακτική λύση, που δήθεν
αγνοήσαµε, δεν υπήρξε και εξ όσων γνωρίζω, προς ώρας τουλάχιστον, δεν υπάρχει.
Πράγµατι -άκουσα και την Πρόεδρο της Βουλής πριν- ζήτησα
από την επόµενη µέρα, από όλες τις πολιτικές δυνάµεις, αλλά
και στους συντρόφους µου εντός του ΣΥΡΙΖΑ να µου καταθέσουν την εναλλακτική λύση. Και προφανώς εναλλακτική λύση δεν
είναι το να καταγγέλλουµε το χρέος και όσο περισσότερο το καταγγέλλουµε να πιστεύουµε ότι αυτοµάτως θα µειωθεί.
Ούτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί λύση εναλλακτική το να βροντοφωνάξουµε µε όλη τη δύναµη της φωνής µας
στα διεθνή fora ότι η επιλογή εξώθησης µιας χώρας σε συνθήκες
άτακτης χρεοκοπίας είναι πέρα και έξω από τη διεθνή νοµιµότητα, άδικη, πέρα για πέρα κατάφωρα άδικη.
Εν τούτοις, και οι πόλεµοι είναι πέρα και έξω από τη διεθνή νο-
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µιµότητα και κατάφωρα άδικοι, έχουν όµως χιλιάδες θύµατα
όταν κάποιοι αποφασίζουν να τους διενεργήσουν.
Τα πράγµατα είναι πολύ συγκεκριµένα και η πραγµατικότητα
την οποία έχεις κάθε φορά µπροστά σου, είναι συγκεκριµένη και
οφείλεις να πάρεις κρίσιµες αποφάσεις µε βάση αυτή την πραγµατικότητα.
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω στο Σώµα ότι η επιλογή να µην προχωρήσουµε στην άτακτη χρεοκοπία ή στο µνηµόνιο µε δραχµή,
µε εθνικό νόµισµα –στη µόνη υπαρκτή επιλογή που είχαµε στις
12 του Ιούλη- δεν ήταν µια επιλογή της στιγµής.
Θα θυµάστε –φαντάζοµαι όλοι σας- ότι αυτή δεν υπήρξε ποτέ
επιλογή ή προγραµµατική µας διακήρυξη. Επειδή αυτή η Κυβέρνηση δεν πήρε στις 25 Γενάρη λαϊκή εντολή για να βγάλει τη
χώρα από την Ευρωζώνη και επίσης επειδή ούτε αυτό ήταν το
δίληµµα στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου -παρά το γεγονός ότι
το σύνολο σχεδόν της Αντιπολίτευσης αυτό έθετε ως δίληµµα
και το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαίων αξιωµατούχων αυτό έθετε
ως δίληµµα στην κάλπη- εµείς δεν αποφασίσαµε αυτό το δίληµµα
να θέσουµε στην κάλπη. Και όσες φορές εγώ µίλησα πριν από
την εκλογική διαδικασία, κατήγγειλα όσους θέτουν το ψεύτικο
δίληµµα. Και επειδή η απόφαση του ελληνικού λαού ήταν απόφαση -δεν σήµαινε το 62% «ναι» στη δραχµή- πάνω στο δίληµµα
που ετέθη στην κάλπη. Για όλους αυτούς τους λόγους οι επιλογές µας ήταν περιορισµένες και όλοι το γνωρίζουν αυτό.
Πήραµε µια επώδυνη επιλογή ευθύνης. Κάναµε ένα βήµα
πίσω, βγαίνοντας όµως όρθιοι από το λάκκο των λεόντων. Διεκδικήσαµε το δίκιο του ελληνικού λαού υπό το βάρος του δυσµενούς συσχετισµού πολιτικών δυνάµεων στην Ευρώπη, όχι, όµως,
µόνοι και αποµονωµένοι όπως οι περισσότεροι λένε. Και δεν ήµασταν µόνοι, γιατί δώσαµε εξαιρετικά δύσκολες µάχες εξ ονόµατος του ελληνικού λαού, που αφορούν όµως ταυτόχρονα όλους
τους λαούς της Ευρώπης, που αφορούν κυρίως το µοντέλο και
τις εφαρµοζόµενες σήµερα πολιτικές στην Ευρώπη και τη δυνατότητα να ξεκινήσει από τη χώρα µας µια προοπτική τέλους του
µοντέλου της λιτότητας, της καταναγκαστικής λιτότητας στην
Ευρώπη. Να εξουδετερώσουµε δηλαδή την αιχµή του δόρατος,
αυτού που ονοµάζουµε «νεοφιλελεύθερη κυριαρχία» σήµερα
στην Ευρώπη.
Και πιστεύω ότι δεν είναι αµελητέα ούτε δυσδιάκριτη η ρωγµή
που έχει ανοίξει σήµερα και που φανερώνει την εξελισσόµενη,
έστω και χαµηλής έντασης προσώρας, αντιπαράθεση ανάµεσα
στις συντηρητικές και προοδευτικές δυνάµεις στην Ευρώπη,
στην ουσία όµως ανάµεσα στην Ευρώπη του νεοφιλελευθερισµού και των τραπεζών από τη µια πλευρά και στην Ευρώπη της
εργασίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας από την
άλλη.
Σε αυτή την ευρύτερη αντιπαράθεση εγγράφεται η δική µας
προσπάθεια. Διότι η Ελλάδα σήµερα αποτελεί την εµπροσθοφυλακή µιας προοδευτικής Ευρώπης, που αµφισβητεί τον πυρήνα
του συντηρητικού σχεδίου και διεκδικεί επίµονα εναλλακτική πορεία στη σηµερινή πορεία της Ευρώπης. Και βεβαίως αυτή η
θέση για εµάς δεν αλλάζει. Δεν µπορεί, όµως, και να υπηρετηθεί
µε αποδράσεις, αλλά ούτε και µε φαντασιώσεις.
Μπροστά στο τελεσίγραφο, στο προσχέδιο της δήλωσης του
Euro Summit της 12ης Ιουλίου για την προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, το περίφηµο «time out» του κ. Σόιµπλε, πήραµε την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά
κυρίως την ευθύνη απέναντι στον κόσµο της εργασίας, την ευθύνη απέναντι στην πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων και των
µικροµεσαίων, της µεσαίας διαστρωµάτωσης, διότι αυτοί είχαν
το βιος τους µέσα στις ελληνικές τράπεζες. Κάποιοι άλλοι είχαν
προστρέξει και είχαν βγάλει τα λεφτά τους σε off shore και στο
εξωτερικό και δεν είναι αριστερή και προοδευτική πολιτική να
αδικήσεις αυτούς που είχαν τα αποθέµατα της εργασίας τους,
αυτά τα πενιχρά αποθέµατα µέσα στις ελληνικές τράπεζες, ευνοώντας κάποιους άλλους που είχαν προστρέξει να βγάλουν τα
χρήµατά τους στο εξωτερικό.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτόν τον κόσµο -στην πλειοψηφία, θέλω
να πιστεύω, του ελληνικού λαού- και στον κόσµο της εργασίας
πήραµε την ευθύνη να παραµείνουµε ζωντανοί και να συνεχίσουµε τον αγώνα, αντί να επιλέξουµε να αυτοκτονήσουµε και
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µετά να τρέχουµε στα διεθνή φόρα να λέµε ότι είναι άδικο που
αυτοκτονήσαµε.
Δεν µετανιώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε που πάλεψα όσο κανείς –πιστεύω, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν- προκειµένου να υπερασπιστώ το δίκαιο του ελληνικού λαού, αυτό το
δίκαιο που πίστευα και εγώ, ούτε όµως µετανιώνω που αποφάσισα το συµβιβασµό έναντι του ηρωικού χορού του Ζαλόγγου
για τη µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, επειδή άκουσα πολλούς από εσάς, αλλά και
τον αξιότιµο Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λέει
«θριαµβολογείτε», θέλω να πω ότι όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν θριαµβολογούµε, αλλά ούτε και θρηνούµε γι’ αυτήν τη δύσκολη συµφωνία.
Έχω απολύτως τη συνείδησή µου ήσυχη ότι είναι ό,τι καλύτερο µπορούσαµε να πετύχουµε µε το σηµερινό συσχετισµό δυνάµεων στην Ευρώπη, σε συνθήκες χρηµατοδοτικής και χρηµατοπιστωτικής ασφυξίας, που µας επιβλήθηκε µε τον πιο στυγνό
και κυνικό τρόπο. Βεβαίως, εάν υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι
σε αυτές τις συνθήκες θα µπορούσε να επιτευχθεί κάτι καλύτερο, να µας το εξηγήσει. Και αν πιστεύει ότι θα µπορούσε να
φέρει κάτι καλύτερο, ας έρθει να µας πει πώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Σε άλλη συνεδρίαση, όµως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Πετύχαµε
µια συµφωνία, που αν επιτευχθεί, θα είναι σηµαντικό. Και το λέω
αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι είναι πλέον προφανές
ότι παρά το γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι πήραµε µια δύσκολη απόφαση στις 12 του Ιούλη, εν τούτοις από την πλευρά
της ελληνικής Κυβέρνησης υλοποιούνται τα συµφωνηθέντα.
Υπάρχουν, όµως, κάποιοι που περιµένουν -για να χρησιµοποιήσω
µια προσφιλή τους έκφραση στα αγγλικά, backtracking λένε συνήθως- πισωγύρισµα, που επιµένουν και καραδοκούν ακόµη και
αυτά που συµφωνήθηκαν στις 9 το πρωί, αυτά να τα χαρακτηρίζουν επονείδιστα.
Δηλαδή, τι; Τι συµφωνήθηκε µέσα από µια διαρκή σκληρή
πάλη; Μεταφορικά το λέω, αλλά ήταν σκληρή πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις 2 το βράδυ έως τις 9 το πρωί.
Συµφωνήθηκε το περίφηµο Ταµείο να µην είναι Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων-Ιδιωτικοποιήσεων µε έδρα το Λουξεµβούργο, αλλά
να είναι ένα Ταµείο που το µισό του επιδιωκόµενου στόχου θα
προέλθει από το ούτως ή άλλως Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, από τα χρήµατα δηλαδή, από τα κεφάλαια από την
επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζικών µετοχών και το άλλο µισό,
χωρισµένο κι αυτό στη µέση, το 50% του µισού, δηλαδή το 25%
από αποκρατικοποιήσεις και το άλλο 25% από αξίες που θα δηµιουργηθούν όχι από την άµεση ιδιωτικοποίηση, προκειµένου να
επαναχρηµατοδοτήσουν την ελληνική οικονοµία.
Κύριε Πρόεδρε, δεν λείπει ο κ. Τσακαλώτος, επειδή φοβήθηκε
από την…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, ίσα-ίσα. Προς Θεού!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): ...έντονη αντιπαράθεση που είχε µαζί σας, αλλά λείπει γιατί πρέπει να βρεθεί
στο Eurogroup να δώσει µάχη σε λίγες ώρες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Έχετε αίσθηση χιούµορ, κύριε Πρόεδρε,
πιστεύω.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Πράγµατι,
δεν µου λείπει το χιούµορ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Πρωθυπουργού)
Σε λίγες ώρες, λοιπόν, ο κ. Τσακαλώτος θα δώσει µια µάχη,
διότι συγκεκριµένες αιτιάσεις και συγκεκριµένες διεκδικήσεις,
απολύτως άστοχες και απολύτως άδικες –unfair, θα έλεγα- αλλά
συγκεκριµένες και δεδηλωµένες από την πλευρά του κ. Σόιµπλε,
θα επιδιώξουν να πάρουν πίσω αυτό που επετεύχθη και πρέπει
να συνοµολογήσουµε ότι αυτό δεν θα είναι ήττα του Τσακαλώτου
–που δεν θα συµβεί- ούτε της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης.
Η επιστροφή στην πολιτική κρίση, γιατί αυτό σηµαίνει δάνειο-
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γέφυρα, σηµαίνει επιστροφή σε µια κρίση, δίχως τέλος. Κάποιοι
την επιδιώκουν συστηµατικά, διότι δεν θέλουν σε τελική ανάλυση
µια εξέλιξη σαν αυτήν, δύσκολη. Δεν τη θέλουν. Και εµείς έχουµε
κοινωνική ευθύνη, εθνική ευθύνη, να αποτρέψουµε αυτήν την
εξέλιξη και όχι να τη διευκολύνουµε.
Ακούω, επίσης, τις τελευταίες ηµέρες από πολλούς απ’ όσους
αναζητούν άλλοθι, τόσο για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά
κι από άλλους που ψάχνουν δικαιολογίες για τις προαναγγελθείσες επιλογές τους, να λένε διαρκώς ότι σήµερα θα ερχόµασταν
να ψηφίσουµε το χειρότερο µνηµόνιο.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι δεν υπάρχει καλό µνηµόνιο
κι ούτε εγώ θέλω να υπερασπιστώ κάτι τέτοιο. Όµως, κάποια
στιγµή –και νοµίζω είναι αυτή η στιγµή- πρέπει να ειπωθούν κάποια πράγµατα και κυρίως έχει σηµασία µε τι συγκρίνει κανείς.
Να συγκρίνουµε αυτό που έχουµε µπροστά µας όχι µε αυτό που
θα θέλαµε να έχουµε, αλλά µε αυτό που οι πιστωτές µας είχαν
προδιαγράψει.
Τι ακριβώς ζήταγαν οι πιστωτές από την κυβέρνηση Σαµαρά
από πέρσι τον Σεπτέµβρη; Τι ακριβώς ζήταγαν κι από εµάς µόλις
αναλάβαµε; Να ολοκληρώσουµε την περιβόητη πέµπτη αξιολόγηση του προηγούµενου προγράµµατος, για να πάρουµε τα υπόλοιπα του προγράµµατος, περίπου 7 δισεκατοµµύρια. Τι προέβλεπε, όµως, αυτή η πέµπτη αξιολόγηση; Προφανώς, όχι όσα
πρότεινε ο κ. Χαρδούβελης µε το περιβόητο πια e-mail, γιατί φτάσαµε στο σηµείο να συγκρίνουµε τη σηµερινή συµφωνία µε το email εκείνο που ήταν µια πρόταση της ελληνικής πλευράς προς
τους πιστωτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ναι, αλλά το e-mail βρήκατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Όχι µια
πρόταση της πλευράς των πιστωτών προς την ελληνική Κυβέρνηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για το e-mail µιλάγατε, όµως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η πρόταση,
λοιπόν, των δανειστών δεν ήταν άλλη…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Το e-mail κάνατε σηµαία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …απ’ όλα
όσα προβλέπονταν στην πέµπτη αξιολόγηση. Τι προέβλεπε, λοιπόν, αυτή η πέµπτη αξιολόγηση.
(Θόρυβος στην πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κατ’ αρχάς,
προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσµατα 3% για φέτος -τα γνωρίζετε- 4,5% το 2016 και το 2017 και 4,2% το 2018. Τι έχουµε σήµερα ως υποχρέωση για δηµοσιονοµικούς στόχους; Φέτος
καθόλου υποχρέωση για πλεόνασµα, 0,5% του χρόνου, 1,75% το
2017, 3,5% το 2018, όταν το 2018 όλοι ελπίζουµε ότι όχι µόνο θα
έχουµε ξεφύγει από την ύφεση, αλλά θα έχουµε διασφαλίσει και
ρυθµούς ανάπτυξης ικανούς.
Με δύο λόγια έχουµε µία δηµοσιονοµική προσαρµογή που
είναι ήπια αποφεύγοντας, σε σχέση µε αυτό που ζητούσε η πέµπτη αξιολόγηση, µέτρα της τάξης του 11% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Αθροιστικά είναι περίπου 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ έως το 2018.
Επίσης, τι αποφύγαµε; Οριζόντιες και επιλεκτικές µειώσεις σε
αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων και διασφαλίσαµε τη σταδιακή αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων µε βάση το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Δεν προβλέπονταν αυτά στην πέµπτη αξιολόγηση.
Θα επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις που κατοχυρώνει η Χάρτα των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επίσης, διασφαλίσαµε το δηµόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΗΕ και
της ΔΕΗ, κάτι που επίσης δεν προβλέπονταν.
Πετύχαµε να παραµείνει η κατάργηση του εισιτηρίου των 5
ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία, παρά την επιµονή των θεσµών
µέχρι την τελευταία στιγµή να παραµείνουν.
Όµως, νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ίσως εξίσου σηµαντικό όσο και αν κάποιοι το λοιδορείτε -διότι προφανώς
και δεν πρόκειται για κάποιο κατόρθωµα της διαπραγµάτευσης,
όντως, αλλά για την αλλαγή θεσµικού, νοµικού πλαισίου στην Ευρώπη- ότι ο ευρωπαϊκός µηχανισµός διέπεται από το Ευρωπαϊκό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι έτσι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έχουµε δηλαδή µία πλήρη θεσµική αναπλαισίωση της διαχείρισης και αναχρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους, κατοχυρώνοντας τα
δικαιώµατα της χώρας µας ως ισότιµου µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και ως οφειλέτη.
Επίσης, η νέα συµφωνία δεν εξαντλείται στη λογική «µέτρα
έναντι ρευστού», αλλά περιλαµβάνει χρηµατοδότηση της ανάπτυξης µε συγκεκριµένους πόρους. Αναφέρθηκα στα πρωτογενή
πλεονάσµατα. Θα αναφερθώ στα κέρδη για την αξιοποίηση και
όχι µόνο ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Επίσης, θα
αναφερθώ και στο πακέτο, το λεγόµενο πακέτο Γιούνκερ το αναπτυξιακό, παρά το γεγονός –γιατί δεν πρέπει να κρυβόµαστε
πίσω από το δάκτυλό µας- ότι αυτά τα 35 δισεκατοµµύρια δεν
είναι χρήµα ρευστό, αλλά είναι χρήµα το οποίο για να έρθει πρέπει να βρεθούν και εθνικές συµµετοχές και ιδιωτικές συµµετοχές,
επενδύσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: ΕΣΠΑ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν πρέπει
να ξεχνάµε τη δέσµευση των κρατών-µελών της Ευρωζώνης στην
απόφαση της 12ης Ιούλη για την αναδιάταξη του δηµόσιου χρέους µετά αµέσως την πρώτη αξιολόγηση. Δεν πρέπει να το ξεχνάµε διότι και αυτό τούτη την ώρα αποτελεί αντικείµενο
συγκρούσεων που µας υπερβαίνουν ανάµεσα σε ένα µέρος των
εταίρων και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για την παραµονή
και την παρουσία που έχει στο πρόγραµµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να ωραιοποιήσω την
πραγµατικότητα, αλλά όσο σφάλµα είναι να ωραιοποιείς άλλο
τόσο είναι και να µηδενίζεις. Η βασική µας υποχρέωση, τούτη
την ώρα, είναι πρωτίστως να δώσουµε τη µάχη για να αντισταθµίσουµε τις αρνητικές συνέπειες από αυτήν τη συµφωνία. Βεβαίως, θα συνεχίσουµε να δίνουµε τη µάχη για την αλλαγή των
συσχετισµών τόσο εντός της χώρας όσο όµως και στην Ευρώπη,
διότι αυτό είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο καλούµαστε να διεκδικήσουµε.
Εντός της χώρας βεβαίως η µάχη αυτή παίρνει και άλλα χαρακτηριστικά όχι µόνο τα χαρακτηριστικά της πολιτικής σύγκρουσης εντός του Κοινοβουλίου που βεβαίως είναι –αν θέλετεπλούτος της δηµοκρατίας, πηγή της δηµοκρατίας, αλλά και της
σύγκρουσης µε µεγάλα και µικρά συµφέροντα, κατεστηµένα, κυρίως µε αυτό που ονοµάζουµε «οργανωµένη κα διαπλεκόµενη
ολιγαρχία» που µέχρι σήµερα δυστυχώς δεν πλήρωσε στα χρόνια της κρίσης.
Αυτό απαιτεί συγκεκριµένο πολιτικό σχέδιο προοδευτικών µεταρρυθµίσεων για την ανασυγκρότηση, την αναδιανοµή και την
ανάπτυξη. Κι έχουµε ήδη δώσει, πιστεύω, δείγµατα γραφής
αυτής της πολιτικής πρόθεσης που δεν περιορίζεται στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµφωνία,
αλλά διευρύνει το πεδίο των αγώνων.
Έχουµε δείξει τα πρώτα δείγµατα γραφής µε την ανάρτηση
του νοµοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες που δίνει ένα γερό
χτύπηµα στις δυνάµεις της διαπλοκής και την ολιγαρχία των µίντια. Ο νόµος αυτός σύντοµα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή
και θα εφαρµοστεί µέχρι κεραίας. Από δω και στο εξής όποιος
θέλει να εκπέµπει θα έχει εκτός από δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Το ίδιο θα ισχύσει και στα δηµόσια έργα. Το πάρτι των υπερτιµολογήσεων, της ανυπαρξίας ελέγχων, της σκόπιµης γραφειοκρατίας που συντηρεί και αναπαράγει τη διαφθορά πρέπει να
τελειώσει και θα τελειώσει και κάποιοι ενδεχοµένως τώρα θα
κληθούν να δώσουν λογαριασµό.
Και στο πεδίο της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, όµως,
κάνουµε τα πρώτα βήµατα. Ολοκληρώνεται ο σχεδιασµός για την
αντιµετώπιση των µεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, για τις
οποίες δεν έχουν τελειώσει οι έλεγχοι, ενώ τίθεται σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα σε εφαρµογή η µηχανογραφική διασταύρωση
των δεδοµένων των φορολογικών δηλώσεων µε τα αντίστοιχα
δεδοµένα των τραπεζικών λογαριασµών κι εκεί πλέον θα φανεί
ποιος ευθύνεται για την κρίση, για το πώς φτάσαµε ως εδώ και
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βεβαίως για τις ακραίες συνέπειες που όλοι πληρώνουµε. Ήταν
άραγε οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι µισθωτοί οι υπεύθυνοι της
κρίσης ή µήπως το, ανώτερο 10%, η πλούσια και φοροδιαφεύγουσα ελληνική ολιγαρχία;
Κι αν κάποιοι νοµίζουν ότι αυτά είναι µόνο προθέσεις, θέλω να
σας ενηµερώσω ότι ο φορολογικός, φοροεισπρακτικός και φοροελεγκτικός µηχανισµός δουλεύει πλέον µε εντελώς διαφορετικούς όρους και προδιαγραφές. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι
από τις 27 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου έχουν γίνει περισσότεροι
από έντεκα χιλιάδες έλεγχοι, κυρίως σε επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα, ώστε να µην χαθεί ευρώ από πολύτιµα για τον ελληνικό λαό φορολογικά έσοδα.
Επιτρέψτε µου, όµως, σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ ειδικότερα στο πραγµατικά πιο δύσκολο
σηµείο της συµφωνίας, αυτό που αφορά τον αγροτικό κόσµο.
Άκουσα κι εσάς, κύριε Μεϊµαράκη, δεν άκουσα δυστυχώς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι το Προεδρείο δεν έκανε
την τιµή να δώσει τον λόγο στον Υπουργό. Δεν πειράζει!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είχαµε πάρει απόφαση.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θέλω, όµως, να σας θυµίσω αρχικά, κύριε Μεϊµαράκη, ότι εσείς ήσασταν
που µας ζητούσατε επίµονα να υποστηρίξουµε τις προτάσεις των
θεσµών αρχές Ιουνίου, που εµπεριέχονταν αυτές οι ρυθµίσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν
έτσι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν χρειάζεται αυτή η αντιπαράθεση τώρα. Δεν είναι λόγος. Αφήστε µε
να ολοκληρώσω κι αν θέλετε ξαναµιλάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και βεβαίως
να πω και το υποκριτικό ορισµένων αυτόκλητων υπερασπιστών
του αγροτικού χώρου, οι οποίοι όµως µόνο αγρότες δεν είναι,
όπως αυτοί που εµφανίζονται κάθε φορά που υπάρχει ένα διακύβευµα για να δηλώσουν παρουσία, ενδεχοµένως για να δηλώσουν συµµετοχή στην πίτα των ενισχύσεων, αλλά καµµία σχέση
δεν έχουν µε τον αγροτικό χώρο, αυτοί οι οποίο εµφανίστηκαν
σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ως αγρότες, ΠΑΣΕΓΕΣ,
προκειµένου να διαδηλώσουν το «ναι» στη συµφωνία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ναι, πράγµατι, όλοι αυτοί, βρε παιδιά ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε! Πού ήταν όλοι αυτοί
κρυµµένοι που ήταν ΣΥΡΙΖΑ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όλοι οι διαπλεκόµενοι της παλιάς εποχής του ΠΑΣΟΚ έγιναν
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην κρίσιµη φάση του δηµοψηφίσµατος φάνηκε
πού ακριβώς ήταν κρυµµένοι όλο αυτό το διάστηµα!
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο να πω ότι πράγµατι
πρέπει να είναι προτεραιότητά µας να δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για να αντισταθµίσουµε το κόστος, να προστατεύσουµε
και να ενισχύσουµε τους αγρότες και την ελληνική ύπαιθρο.
Στην πρόσφατη επίσκεψή µου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασα το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα -πράγµατι είχε επεξεργαστεί και από προηγούµενες κυβερνήσεις και τώρα επανεπεξεργάζεται, είναι κοινοτικά κονδύλια, κοινοτική συµµετοχή 4,7
δισεκατοµµυρίων- που µαζί µε την εθνική και ιδιωτική συµµετοχή
θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 6 δισεκατοµµυρίων.
Βεβαίως, αναµένεται να δηµιουργήσει από τις δράσεις και τα
µέτρα του περισσότερες από πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας
στον αγροτικό χώρο.
Ταυτόχρονα, όµως, θα µπορούσε, αν το διαχειριστούµε σωστά, να αποτελέσει και το όχηµα για τη µετάβαση της ελληνικής
αγροτικής οικονοµίας σε ένα ισχυρό και βιώσιµο αγροτοδιατροφικό µοντέλο, γεγονός που θα καταστήσει τον πρωτογενή τοµέα
εργαλείο όχι µόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για τη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας.
Για τον αγροτικό χώρο, όµως, πρέπει να σχεδιάσουµε και παρεµβάσεις άµεσου και µεσοπρόθεσµου ορίζοντα, όπως είναι η
θέσπιση νέων συλλογικών φορέων επαγγελµατικής και συνεργα-
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τικής οργάνωσης. Ήδη έχουµε έτοιµο σχετικό σχέδιο νόµου, το
οποίο θα δοθεί σε διαβούλευση εντός των ηµερών.
Η άµεση και διαφανής απόδοση των κοινοτικών πόρων µε τη
συµβολή των δηµόσιων λειτουργών και την αυτοργάνωση των
οργανισµών -ιδιαίτερα για τον ευαίσθητο χώρο της κτηνοτροφίας
θα ψηφιστεί εντός των ηµερών ο νόµος για τις βοσκήσιµες γαίεςείναι παρεµβάσεις που µπορούν να δώσουν µία προοπτική.
Πρόκειται για µία προσέγγιση που δηµιουργεί νέα δεδοµένα
για τη διαχείριση των γεωµορφολογικών δυνατοτήτων της
χώρας. Όµως και εκεί, όπως είπα, πρέπει να συγκρουστούµε µε
συµφέροντα που χρόνια µονοπωλούν έργα και εργασίες στον
αγροτικό χώρο.
Μεγάλη πρόκληση, επίσης, είναι τα προγράµµατα ΕΣΠΑ και η
δυνατότητα να ανταποκριθούµε στα έργα της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 και βεβαίως το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου
2014-2020.
Δεν θέλω να σας κουράσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Όµως, θα αναφερθώ στον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας και
θα πω το εξής:
Σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε, να ζητάτε από εµένα προσωπικά
και από την Κυβέρνηση να δώσω ένα τέλος στο πολιτικό παράδοξο και στον πολιτικό σουρεαλισµό από Δευτέρα, αν κατάλαβα
καλά, προτρέποντάς µε να πάω σε εκλογές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δεν σας είπα αυτό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αν δεν κάνω
λάθος, κύριε Μεϊµαράκη, µην κάνετε τόσο εύκολα από το Βήµα
της Βουλής τέτοιου είδους αιτήµατα, διότι ενίοτε τα αιτήµατα γίνονται αποδεκτά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έλα τώρα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Έχει ξαναλεχθεί αυτό!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα ήθελα,
όµως, να σας πω ότι ανεξάρτητα από το αν αυτή η Κυβέρνηση
θα βρει τον βηµατισµό της -και αυτό κυρίως εξαρτάται και θα
συµφωνήσετε µαζί µου από την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων
και από τη συµφωνία που πρέπει να κλείσει- η ευχή σας για τελευταία φορά Αριστερά δεν θα πραγµατοποιηθεί. Θέλετε, δεν
θέλετε, θα έχετε την Αριστερά για πολλά χρόνια να ανοίγει δρόµους από τη διακυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο προς όφελος των
δυνάµεων της εργασίας, προς όφελος του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αυτό θα το πει ο λαός!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και αυτοί οι
δρόµοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βεβαίως δεν εξαντλούνται
στη σύγκρουση µε τους έξω, αλλά έχουν πεδίο δόξης λαµπρόν
και στη σύγκρουση εντός. Και έχουµε δώσει δείγµατα γραφής
το τελευταίο διάστηµα.
Στο πεδίο της καταπολέµησης της διαφθοράς τους τελευταίους επτά µήνες λαµβάνει χώρα µια σηµαντική, ιστορικής σηµασίας, θα έλεγα, αλλαγή στη χώρα. Έχει δοθεί µια βαθιά ανάσα
στους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Υπάρχουν βεβαίως αντιδράσεις όλο αυτό το διάστηµα. Το
παλιό κατεστηµένο αντιστέκεται. Υπάρχουν, όµως, αποτελέσµατα. Σειρά από σκάνδαλα οικονοµικά, αλλά µε έντονο πολιτικό
άρωµα πήραν, επιτέλους, το δρόµο προς τη δικαιοσύνη.
Να σας θυµίσω την υπόθεση της ΑΤΕ; Τις σκανδαλώδεις παραχωρήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, τα είκοσι οκτώ ακίνητα; Την υπόθεση
της «ΠΑΝΓΑΙΑΣ»; Την υπόθεση της δανειοδότησης των µέσων
ενηµέρωσης; Τα θαλασσοδάνεια µεγαλοσχηµόνων;
Έχουν πάρει τον δρόµο προς τη δικαιοσύνη.
Στόχος είναι να χαράξουµε το εθνικό σχέδιο δράσης κατά της
διαφθοράς, το θεσµικό πλαίσιο που θα διατρέχει οριζόντια και
κάθετα το σύνολο του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ώστε να
διαλύσουµε κάθε θύλακα διαφθοράς, κάθε θύλακα πλουτισµού
σε βάρος του λαού και των συµφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να σεβαστώ την υποµονή
και την αντοχή όλων µας και να κλείσω.
Η χώρα βρίσκεται σε µία κρίσιµη καµπή. Δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία ότι ευθύνη όλων µας είναι πρωτίστως να διασφαλί-
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σουµε τη δυνατότητα αυτού του τόπου και αυτού του λαού πρωτίστως να επιβιώσει. Να επιβιώσει για να συνεχίσει να µάχεται
και να συνεχίσει να αγωνίζεται. Αυτή είναι τούτη την ώρα η µέγιστη εθνική και κοινωνική ευθύνη που µας βαραίνει όλους, µέγιστη ευθύνη που αναλογεί στον καθέναν και στην καθεµιά,
πρωτίστως βέβαια στην Κυβέρνηση και στους Βουλευτές που τη
στηρίζουν.
Όλοι γνωρίζουµε –και εγώ πρώτος- ότι από τις 25 του Γενάρη
κάποιοι τόσο εντός της χώρας –αυτό είναι φυσικό-, αλλά και
εκτός της χώρας επιδίωκαν και επιδιώκουν να ξεµπερδέψουν µε
αυτήν την Κυβέρνηση.
Σήµερα βρίσκουν δυστυχώς απρόσµενους συµµάχους σε ορισµένους που µε πρόσχηµα την εναντίωσή τους στη συµφωνία
ταυτίζονται εξ αντικειµένου –δεν λέω εκ προθέσεως- µε αυτές
τις επιδιώξεις.
Σας καλώ όλους και όλες να µην τους δώσετε αυτήν την απρόσµενη ευκαιρία και κυρίως σε όλους µαζί να µη δώσουµε το πάτηµα στους πιο ακραίους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης
να εφαρµόσουν τον δεδηλωµένο σχεδιασµό τους να τορπιλίσουν
αυτήν τη συµφωνία, οδηγώντας τη χώρα –προσέξτε- όχι σε µία,
αλλά σε διαδοχικές δανειοδοτικές γέφυρες χωρίς δανειακή σύµβαση µε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό. Να µην δώσουµε, δηλαδή,
το πάτηµα σε όσους δεν έχουν άλλο στόχο παρά την τιµωρία της
χώρας και του λαού µας επειδή διεκδίκησε µε έντονο τρόπο,
αλλά και επειδή φοβούνται ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί το δίκιο
του.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι είναι το πραγµατικό διακύβευµα της σηµερινής διαδικασίας και σε αυτό θα
κληθούµε όλοι να απαντήσουµε αναλαµβάνοντας την ευθύνη
που µας αναλογεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρωθυπουργό.
Κύριε Βαρουφάκη, θέλετε τον λόγο;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αφήστε το, κύριε Πρόεδρε. Πυροδοτείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ο κ. Μεϊµαράκης πριν από εµένα ανεγνώρισε ότι ανεφέρθη εκεί.
Κύριε Βαρουφάκη, για ένα λεπτό, παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν ακούγεστε, στο
µικρόφωνο. Σκύψτε λίγο.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
είµαι πολύ σύντοµος. Ξέρετε πολύ καλά ότι µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μιλάει µετά τον Πρωθυπουργό; Ο
Πρωθυπουργός κλείνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Σε αυτήν την Αίθουσα έχω δεχθεί
ακραίες φραστικές επιθέσεις, όχι από τον κ. Μεϊµαράκη τώρα,
αλλά αρκετές φορές τις προηγούµενες εβδοµάδες. Ακόµα και
σήµερα ακούστηκε, για παράδειγµα, ότι υπήρχε δόλος στον
τρόπο µε τον οποίο υπέγραψα τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου.
Έχουµε ακούσει και άλλες εξωφρενικές κατηγορίες περί εσχάτης προδοσίας, επειδή προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά µου
ως Υπουργός Οικονοµικών και για την προσπάθεια ανάκτησης
εθνικής κυριαρχίας επί υπηρεσιών του Υπουργείου.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτά δεν ήταν προσωπικές επιθέσεις
και γι’ αυτό δεν είχα πάρει τον λόγο µέχρι τώρα. Ήταν επιθέσεις
στη βάση τού ότι η Κυβέρνησή µας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός µόλις τώρα, δηµιούργησε πολύ µεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις σε πολλούς συναδέλφους της Αντιπολίτευσης που
είχαν κρατήσει κάποια ψήγµατα από το παρελθόν της περήφανης παράταξής τους, είτε ήταν της Νέας Δηµοκρατίας είτε ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ακουστήκατε, κύριε
Βαρουφάκη. Επειδή µου είχατε κάνει τετράκις νεύµα να σας
δώσω τον λόγο, δεν ήθελα να σας αδικήσω.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, δεν έχω τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώσαµε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Μου δώσατε ένα λεπτό. Δεν τελείωσε
το λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Διανύετε το δεύτερο λεπτό, συνεχίστε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Νοµίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Θα είµαι
πολύ σύντοµος, αλλά επιτρέψτε µου δυο φράσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Πού είναι το προσωπικό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν είναι προσωπικό αυτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η πρώτη φράση έχει να κάνει µε το
γεγονός ότι οι προσωπικές αυτές επιθέσεις αφορούν την προσπάθεια να πληγεί η µεγάλη επιτυχία αυτής της Κυβέρνησης για
πέντε µήνες να δώσει την αξιοπρέπεια και το χαµόγελο στον Έλληνα πολίτη…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώσαµε, ευχαριστούµε πολύ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Η δεύτερη φράση, κύριε Πρόεδρε,
αφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Βαρουφάκη,…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για
να µην καθυστερώ -είναι προχωρηµένη η ώρα- προστατέψτε
αυτή τη µια φράση που θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Βαρουφάκη,
ακουστήκατε. Τελειώσαµε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Μια φράση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κύριος Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας το είπε γελώντας και ήταν ενδυµατολογικού περιεχοµένου και όχι πολιτικοοικονοµικού.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν ήσασταν εδώ όταν µίλησε ο κ.
Βενιζέλος για δόλο στη συµφωνία της 20ης του µηνός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κατά προεδρική κατάχρηση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια φράση. Νοµίζω
ότι έχει σηµασία και για τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνετε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Υπάρχει ένα θεσµικό ζήτηµα όσον
αφορά τον συνδυασµό της στήριξης που προσωπικά δίνω στον
Πρωθυπουργό και στην Κυβέρνηση και παράλληλα στην αδυναµία που έχω να ψηφίσω µια συµφωνία η οποία δεν αντέχει την
έκθεση στο φως.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Και θέλω να πω το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τα είπατε, ακουστήκατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κλείστε το µικρόφωνο, δικαιολογεί την
ψήφο του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Θέλω να πω το εξής. Ο τρόπος µε
τον οποίο η Αριστερά συνδυάζει τη στήριξη στην Κυβέρνηση µε
την ψήφο κατά συνείδηση είναι να κάνει αυτό που πρέπει να
κάνει ο Βουλευτής στη θέση µου, να προσφέρει στον Πρωθυπουργό την ευκαιρία µε ένα δικό του νεύµα να µου ζητήσει να
παραδώσω την Έδρα έτσι ώστε να µην υπάρχει ζήτηµα δεδηλωµένης. Έτσι προχωράει η Αριστερά, µε αυτές τις αξίες και µε αυτούς τους τρόπους.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θα ήθελα να
πω ότι δεν αναφέροµαι προσωπικά στον κ. Βαρουφάκη.
Κύριε Βαρουφάκη, από ό,τι κατάλαβα ο Πρωθυπουργός σάς
έχει αναλώσιµους όλους. Μόλις καταλάβει ότι δεν του κάνετε,
σας «αδειάζει». Δεν τον «αδειάσατε» εσείς τον Πρωθυπουργό, ο
Πρωθυπουργός κάνει τις επιλογές.
Βεβαίως, εσάς, επειδή ήσασταν Υπουργός, µπορούσε να σας
αλλάξει όποτε θέλει. Αντιθέτως από την κ. Κωνσταντοπούλου δεν
µπορεί να ξεφύγει και δεν θα τον βοηθήσουµε και εµείς να ξεφύγει. Αυτό να γίνει ιδιαίτερα γνωστό.
Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ σας ζήτησα να ξεκαθαρίσετε και να
σταθεροποιήσετε το κλίµα. Εγώ δεν σας είπα για εκλογές. Εγώ
σας είπα ότι οι Υπουργοί σας…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αλλιώς κατάλαβα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Αν το καταλάβατε, στραβά το καταλάβατε,
γιατί παρότι µου είπατε το πρωί ότι τα καταλαβαίνετε, φαίνεται
ότι δεν το καταλάβατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εσείς το είπατε...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ναι, ναι! Παρότι προσπαθήσατε να µε κοιµήσετε µε την ανάγνωση της έκθεσης, δεν τα καταφέρατε.
Ο κ. Βούτσης είπε για εκλογές, για τις 20 Σεπτεµβρίου, προχθές σε κανάλι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι βέβαια!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Τι όχι! Στο «MEGA» δεν το είπες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι βέβαια!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Η κ. Γεροβασίλη το είπε. Η κ. Γεροβασίλη
είπε ότι αυτό δεν λύνεται, πρέπει να πάµε σε εκλογές.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Δεν
ακούτε καλά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Λοιπόν, εγώ τι είπα; Για να το ξεκαθαρίσουµε, κύριε Βούτση, δεν απευθύνοµαι σε εσάς. Και εσείς αναλώσιµος είσαστε.
Δεν απευθύνοµαι σε εσάς. Απευθύνοµαι στον Πρωθυπουργό.
Είναι παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τα «αναλώσιµος» αφήστε τα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε ανάγκη υπεράσπισης;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όχι, για εµένα λέω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εγώ έχω να κάνω µε τον Πρωθυπουργό,
κύριε Βούτση. Σας παρακαλώ, λοιπόν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εντάξει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ ή θα δηµιουργήσετε
κλίµα σταθερότητας για να προχωρήσει η συµφωνία και να
βρούµε λύση µέσα από αυτή τη Βουλή, µαζεύοντας τους Υπουργούς σας και την Πρόεδρο της Βουλής -είναι δική σας η ευθύνη,
δεν µπορεί άλλο να το παίζετε θύµα- ή θα βρείτε άλλη λύση.
Εγώ, λοιπόν, σας είπα ότι δεν µπορώ να αποτρέψω εκλογές,
δεν µπορώ να επιβάλλω εκλογές. Η Αντιπολίτευση δεν µπορεί.
Και είµαι σίγουρος πως είτε σας πω να κάνουµε είτε σας πω να
µην κάνουµε, θα κάνετε αυτό που σας βολεύει. Έτσι µάθατε
τόσα χρόνια και έτσι µας το δείξατε. Μας πήγατε στην ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να εκβιάσετε εθνικές
εκλογές. Τις κάνατε. Τις πήρατε. Ωραία. Πήγαµε στο δηµοψήφι-
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σµα, το οποίο επίσης µας πήγε πίσω. Πήρατε και το δηµοψήφισµα. Και άρχισαν αµέσως οι δηλώσεις περί εκλογών.
Αυτό δηµιουργεί αστάθεια, κύριοι συνάδελφοι του Υπουργικού
Συµβουλίου. Εάν ο Πρωθυπουργός δεν σας το έχει πει, µην αυτονοµείστε τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, οι άλλοι είναι Βουλευτές, µπορούν. Είναι Πρόεδρος της Βουλής, είναι πολιτειακός
παράγων. Οι Υπουργοί και ιδιαίτερα η Κυβερνητική Εκπρόσωπος
εκφράζει εσάς. Εσείς είστε ο υπεύθυνος.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω: από τη Δευτέρα…
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Να
διαβάζετε καλύτερα, κύριε Μεϊµαράκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δεν χρειάζεται δικηγόρο ο Πρωθυπουργός.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Απευθυνθήκατε σε εµένα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κυρία Γεροβασίλη, και εσείς και ο Πρωθυπουργός στέκεστε γιατί η Νέα Δηµοκρατία δίνει συνεχώς ψήφο
εµπιστοσύνης στην Ευρώπη και ψηφίζει όλα αυτά τα οποία φέρνετε και οι δικοί σας δεν τα ψηφίζουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς µπορούµε να βοηθήσουµε να συσπειρωθείτε, αλλά όχι
και τόσο!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για να ξεκαθαρίζουµε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας λέω ότι από
Δευτέρα πρέπει να βρείτε λύση. Αυτό το σκηνικό δεν πάει. Το καταλαβαίνετε και εσείς ρε παιδί µου! Δεν το καταλαβαίνετε όταν
χάνετε τριάντα, σαράντα άτοµα; Ανησυχείτε πόσοι θα είναι. Ανησυχούµε και εµείς. Ανησυχεί η Ευρώπη. Όλοι ανησυχούν εδώ
µέσα πόσοι θα είναι αυτοί.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς δεν ανησυχείτε δηλαδή; Ο κ. Φίλης µάς λέει «αν πέσουµε κάτω από 120, θα πάµε για εκλογές.».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν είπα τέτοιο πράγµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κανείς δεν το είπε! Τώρα κανείς δεν έχει
µιλήσει για εκλογές! Βρε, τι έχουµε πάθει! Εγώ µίλησα!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Αφού δεν υπάρχει θέµα εκλογών, κύριε Πρωθυπουργέ, βρείτε
λύση. Εγώ σας παρακαλώ να βρείτε λύση, για το καλό της χώρας
σάς το λέω και για το καλό το δικό σας κιόλας. Εσείς είστε Πρωθυπουργός, εσείς έχετε την ευθύνη, εσείς µπορείτε να προχωρήσετε, εσείς θα υλοποιήσετε τη συµφωνία, εσείς θα βάλετε
τους φόρους, εσείς θα τα βάλετε στους αγρότες. Όλα αυτά θα
φέρουν τη δική σας υπογραφή. Μαζέψτε, λοιπόν, το Υπουργικό
Συµβούλιο. Μαζέψτε κάποιους Βουλευτές.
Και σας το λέω, κύριοι συνάδελφοι, µην µας ξαναπείτε σε τηλεοπτικό τραπέζι «πάµε για εκλογές». Πάµε. Αυτό είπα στον Πρωθυπουργό. Αν µας προκαλείτε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αφού
επιµένετε, κάτι θα κάνουµε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δεν µπορούµε να τις επιβάλουµε ούτε να
τις αποτρέψουµε. Αν µπορούσαµε να τις επιβάλλουµε, ειδικά σήµερα που υπογράψατε το µνηµόνιο και εσείς και ο Καµµένος, θα
είχαµε πάει για εκλογές κατευθείαν. Σήµερα θα πηγαίναµε.
Μέχρι σήµερα τις κερδίζατε. Από σήµερα και µετά είναι το θέµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για να σοβαρολογούµε, εγώ σας λέω ότι αυτό δεν µπορεί να
συνεχίσει άλλο, η Πρόεδρος της Βουλής να χτυπάει την Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός να µη συνεννοείται, η Πρόεδρος της
Βουλής να κρατάει δυο ώρες, δυο µέρες, όπως λέτε εσείς, «όµηρους».
Εγώ πιστεύω ότι καλά το κάνει, γιατί εσείς πήγατε µε κατεπείγον, εσείς στείλατε την επιστολή, εσείς της είπατε «κλείσε τη
Βουλή», εσείς της είπατε «ξανά άνοιξέ την». Δεν την ενηµερώσατε κιόλας. Ωραία! Και µας λέτε εµάς τώρα να ψηφίσουµε αυτά
που πρέπει. Βοηθάµε κιόλας γιατί σήµερα είναι το Eurogroup.
Δεν θέλω να συµβάλλω στην αποσταθεροποίηση. Σας λέω,
όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από Δευτέρα αυτό το
σκηνικό ΤΕΡΜΑ! Δεν πάει, δεν γίνεται για τη χώρα!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αποφασίστε: θα ψηφίζετε; Ψηφίστε και σήµερα.
Δεν θα ψηφίσετε; Ρίξτε τον! Δικό σας θέµα. Θέλετε την Πρόεδρο της Βουλής; Καλώς! Δεν τη θέλετε; Αλλάξτε την. Κάντε της
πρόταση µοµφής. Όµως, αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Δεν έρχονται έτσι επενδύσεις. Δεν υλοποιείται έτσι µνηµόνιο. Δεν µπορεί να προχωρήσουν οι αλλαγές που θέλετε. Δεν µπορεί να τα
έχετε όλα, µονά-ζυγά, πότε ο Καµµένος ψηφίζει το µεταναστευτικό, πότε δεν το ψηφίζει, πότε γίνεται στην Κω χαµός, πότε δεν
γίνεται. Αποφασίστε το!
Για να τελειώνουµε, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ! Εσείς θα
έχετε την ευθύνη. Εσείς είστε ο κυβερνήτης της χώρας. Εµείς
σας το αναγνωρίζουµε αυτό. Πάρτε απόφαση και αν οποιοσδήποτε Βουλευτής σας ξαναµιλήσει για εκλογές, τότε να του κάνετε παρατήρηση και µάλιστα δηµοσίως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, απ’ όσα είπατε, µάλλον διέκρινα ότι είναι µεγαλύτερη η
δική σας αγωνία για τις απώλειες στη σηµερινή ψηφοφορία παρά
η δική µας αγωνία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Βεβαίως. Γι’ αυτό προσπαθούµε να σας συσπειρώσουµε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εν τούτοις,
θέλω να σας πω δύο πράγµατα. Πρώτον, µιλήσατε για αναλώσιµους Υπουργούς. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι στη δηµοκρατία είµαστε όλοι αναλώσιµοι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Σωστό!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και είµαστε
όλοι διαρκώς στην κρίση του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τα αξιώµατα, τα πραγµατικά αξιώµατα όλοι µας τα παίρνουµε από τον ελληνικό λαό ή τα χάνουµε από τον ελληνικό λαό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όχι! Οι Υπουργοί από τον Πρωθυπουργό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ή τα παίρνουµε ή τα χάνουµε από τον ελληνικό λαό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
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Νέας Δηµοκρατίας): Μόνο οι Υπουργοί τα παίρνουν από τον
Πρωθυπουργό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και οι
Υπουργοί κρίνονται και όλοι οι θεσµικοί παράγοντες κρίνονται,
είτε αυτοί που εξελέγησαν απευθείας είτε αυτοί που εξελέγησαν
κατ’ επιλογήν του Πρωθυπουργού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Συµφωνούµε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και ο Πρωθυπουργός κρίνεται για τις επιλογές του. Και δεν είµαι από αυτούς τους πολιτικούς που δεν αναλαµβάνω τις ευθύνες µου.
Όµως, θέλω να σας πω κάτι επί της ουσίας. Είµαι ο τελευταίος
που δεν θα αναγνωρίσω αυτό που µόνος µου ονοµάτισα ως «θεσµική δυσαρµονία».
Εν τούτοις, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η χώρα έχει και διαδικασίες συντεταγµένες και Σύνταγµα και Κανονισµό της Βουλής. Και το Σύνταγµα προβλέπει δυνατότητες,
ώστε να επιλυθούν αυτά τα ζητήµατα, είτε εντός της Βουλής είτε
µε την προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία. Όµως, τούτη την ώρα
αυτή η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, δεν βοηθά διότι τούτη την ώρα
βρισκόµαστε στο «παρά πέντε» µιας κρίσιµης συνεδρίασης στην
Ευρώπη ….
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Μαζέψτε τους!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):…και πρέπει
όλοι να συνειδητοποιήσουµε το πόσο κρίσιµο είναι να υπάρξει
αποκατάσταση της οικονοµικής σταθερότητας µε συµφωνία. Και
αυτό πρέπει να είναι το µήνυµα της σηµερινής συνεδρίασης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Γι’ αυτό σας είπα «από Δευτέρα»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
επί των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου
νόµου: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης».
Επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3 του σχεδίου νόµου
έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή της οποίας
το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επί της αρχής και
επί των άρθρων 1 και 2 και των τροπολογιών µε γενικό αριθµό
232 και ειδικό αριθµό 26 και µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό
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αριθµό 27 του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής
ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ως προς την προβλεπόµενη διαδικασία, επιθυµώ να σας υπενθυµίσω τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού µας,
η ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση διεξάγεται όταν υποβληθεί
αίτηση που υπογράφεται από το 1/20 του όλου αριθµού των Βουλευτών.
Μετά το πέρας της συζήτησης του συγκεκριµένου θέµατος,
γίνεται η εκφώνηση των ονοµάτων των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών. Αν δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός παρόντων Βουλευτών από τους υπογράφοντες, η
αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 72
παράγραφος 2 του Κανονισµού µας.
Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο ελάχιστος αριθµός των υπογραφόντων, η συνεδρίαση διακόπτεται υποχρεωτικά για δέκα λεπτά
και γίνεται σχετικά ανακοίνωση στους χώρους του Βουλευτηρίου
-εµείς θα κάνουµε διακοπή ενός λεπτού- και κατόπιν επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού
µας.
Θα αναγνώσω πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Μιχαλολιάκος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Αρβανίτης Μιχαήλ. Παρών.
Ο κ. Γαλέος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γερµενής Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γραικός Φώτιος. Παρών.
Ο κ. Γρέγος Αντώνιος. Παρών.
Η κ. Ζαρούλια Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Κασιδιάρης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Κούζηλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Λαγός Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Ματθαιόπουλος Αρτέµιος. Παρών.
Ο κ. Μίχος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Μπαρµπαρούσης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώταρος Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Παππάς Χρήστος. Παρών.
Η κ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου Δέσποινα. Παρούσα.
Ο κ. Χατζησάββας Χρήστος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
Θα αναγνώσω τώρα και τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Βαρδαλής Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Γερασιµίδου Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα). Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Τάσσος Σταύρος. Παρών.
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Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς, το Σώµα
συνεφώνησε να συµπτυχθούν οι προβλεπόµενες ψηφοφορίες σε
µία.
Εποµένως, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής, επί των άρθρων 1, 2 και 3, επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 232 και ειδικό αριθµό 26 -είναι η συνταξιοδοτική- και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό αριθµό 27 –είναι
τα «κόκκινα» δάνεια- του σχεδίου νόµου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 6, οι αποδεχόµενοι το
νοµοσχέδιο επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Επειδή κάποιοι συνάδελφοι –λίγοι- ταξιδεύουν και χάνουν το
αεροπλάνο, δέχεστε να προτάξουµε αυτούς τους συναδέλφους;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Όχι; Είναι δύο-τρεις συνάδελφοι που χάνουν τα αεροπλάνα
τους!
Κύριοι, µου είπαν ότι εκ των προτέρων θα σας ευχαριστήσουν
για τη µεγάλη εκδούλευση που δεν τους κάνετε. Παρακαλώ να
τους το επιτρέψουµε.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όσοι, λοιπόν, έχουν
το πρόβληµα να έλθουν εδώ µπροστά, ώστε να τους εξυπηρετήσουµε.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ των συναδέλφων κυρίων Τσακαλώτου και Σκουρολιάκου, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους επί της
αρχής, επί των άρθρων 1 και 2 του νοµοσχεδίου και επί των τροπολογιών µε γενικό αριθµό 232 και ειδικό αριθµό 26/13-8-2015
και µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό αριθµό 27/13-8-2015. Οι
ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους κυρίους Ευκλείδη Τσακαλώτο και Παναγιώτη
Σκουρολιάκο, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:

4886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

4887

»)

4888

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων της κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά και του
κ. Γρηγόρη Ψαριανού, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν
από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

«

4889

4890

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επίσης, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα, πρώτον, ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, κατέθεσαν στις 6-8-2015 σχέδιο νόµου: «Κύρωση
της Συνθήκης Εµπορίας Όπλων».
Δεύτερον, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κατέθεσαν στις 7-8-2015 σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για
τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων (Work and Holiday Visa)».
Τρίτον, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εργασία, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Επικρατείας, Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και οι Υφυπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κατέθεσαν στις 5-82015 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου
σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης».
Τέλος, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Παραγωγικής Ανασυγκρότηση, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και οι Υφυπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατέθεσαν στις 5-82015 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της
Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους του Σώµατος να ευχαριστήσουµε και τους υπαλλήλους της Βουλής για τη

4891

συνεισφορά τους στη σηµερινή συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ασφαλώς, κύριε
Τραγάκη.
Επίσης, όσοι συνάδελφοι είναι ακόµη εντός της Αιθούσης να
πάρουν το τελικώς ψηφισθέν σχέδιο νόµου. Να ενηµερωθείτε
κατά το διήµερο της Παναγιάς.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορούν να φύγουν οι εισηγητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Φυσικά, να πάτε
στον Άγιο Ανδρέα, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Οι εισηγητές δικαιούστε διπλή άδεια, γιατί δουλέψατε πολύ. Είχατε µεγάλο
φόρτο. Και εσείς, κύριε Αµανατίδη, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 297 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
222 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 64
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 220 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 64 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 13 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 221 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 64 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 12 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 221 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 64 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 12 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 232 και ειδικό 26:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 220 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 64 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 13 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 232 και ειδικό 26
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό 27:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 222 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 64 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό 27
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο γίνεται δεκτό επί της αρχής,
επί των άρθρων και επί των τροπολογιών κατά πλειοψηφία.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό, αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κυρία Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως γνωρίζετε, κατά τον Κανονισµό της Βουλής, όταν σε νοµοσχέδιο εισάγονται τροπολογίες, δεν επιτρέπεται η επί του συνόλου ψήφισή του στην ίδια συνεδρίαση παρά επιβάλλεται,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής –θα σας δώσουν οι υπηρεσίες το συγκεκριµένο άρθρο του Κανονισµού- η ψήφιση σε νέα
συνεδρίαση µετά από είκοσι τέσσερις ώρες, αν δεν κάνω λάθος
στο χρονικό περιθώριο.
Εσείς αυτήν τη στιγµή θέλετε να προχωρήσετε, επειδή οι υπηρεσίες, πεισθείσες από την εισήγηση της Κυβέρνησης ότι εδώ
έχουµε ένα κατεπείγον νοµοσχέδιο που επιθυµεί να ψηφισθεί,
εφρόντισαν κι έκαναν αυτό που έχουµε κάνει κι άλλες φορές, δηλαδή να ενσωµατωθούν οι τροπολογίες στο λεγόµενο «σπλάχνο»
-έχουν ήδη ενσωµατωθεί- προκειµένου να καταστεί δυνατή η επί
του συνόλου ψήφιση, αφού πρώτα διανεµηθεί και αυτό κατά παράβαση του Κανονισµού της Βουλής, εάν συναινούσε το Σώµα.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, µε πολύ µεγάλη λύπη και κατάπληξη
βλέπω ότι απουσιάζουν όλα τα µέλη της Κυβέρνησης που εισηγήθηκαν το κατεπείγον και όλοι οι Βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν
υπέρ των διατάξεων και του κατεπείγοντος, πλην των ελαχίστων
παρόντων συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας και ηµών των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, εκ των οποίων -απ’ ό,τι βλέπω- οι πιο
πολλοί που είναι παρόντες ψήφισαν είτε εναντίον είτε κατά µε
µια διαφοροποιηµένη ψήφο «ΝΑΙ» επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες αποσύρθηκαν για σχολιασµό του αποτελέσµατος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Το ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι δεν µπορεί να υπάρξει συναίνεση
για ψήφιση επί του συνόλου σε αυτήν τη σύνθεση. Δεν υπάρχει
καν απαρτία. Και απ’ ό,τι βλέπω δεν υπάρχει και κανείς να εισηγηθεί την ψήφιση επί του συνόλου.
Αντιλαµβάνεστε –ξαναλέω- ότι εάν σε αυτήν τη σύνθεση εισαχθεί η ψήφιση επί του συνόλου, είναι αµφίβολο και το κύρος του
αποτελέσµατος και το περιεχόµενο του αποτελέσµατος.
Εποµένως κύριε Πρόεδρε, εγώ συνεπής προς όσα έχω πει
κάθε φορά ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν επεχειρείτο τέτοιου
είδους ψήφιση σε άδεια έδρανα, συµφώνως µε όσα έχω πει και
ως Πρόεδρος της Βουλής από την Έδρα στην οποία κάθεστε και
εσείς ως Α’ Αντιπρόεδρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Με δυσκολεύετε
υπερβαλλόντως. Ας περατώσουµε αυτήν τη διαδικασία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Επιτρέψτε µου, δεν είναι ζήτηµα δικό µας. Εδώ δεν µπορούµε να
προσποιηθούµε κάποιοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα δεν προσποιούµεθα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μα δεν
µπορούµε. Είναι πολύ συγκεκριµένη η σύνθεση. Είναι επτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η Νέα Δηµοκρατία
µας τιµά διά του Προέδρου της. Είναι υψίστη τιµή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Και
είναι παρόντες εννέα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, µη
µου βάζετε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, αντιλαµβάνεστε –εγώ το δηλώνω προκαταβολικά- πως
είναι αυτονόητο ότι θα καταψηφίσω επί του συνόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είµαστε καταπονηµένοι και ευχαριστηµένοι για µια υποδειγµατική συνεδρίαση. Να
µην βάλουµε δύσκολα ζητήµατα.

4905

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Με δεκαεπτά Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, στην Αίθουσα δεν µπορεί να
προσποιηθούµε ότι κάποιο Σώµα ψηφίζει το σύνολο.
Και βλέπω –ξαναλέω- την Κυβέρνηση να είναι απούσα, οι
Υπουργοί Βουλευτές που θα πρέπει να ασκήσουν το δικαίωµά
τους είναι απόντες, οι εισηγητές όλοι είναι απόντες! Ποιο Σώµα
θα ψηφίσει; Οι καρέκλες θα ψηφίσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα
πρότεινα, κύριε Πρόεδρε, να αναβληθεί η επί του συνόλου ψήφιση, αφού είναι πρόδηλο ότι στην παρούσα σύνθεση δεν διαµορφώνεται η ίδια πλειοψηφία που διατυπώθηκε στην επί της αρχής
ψήφιση. Είναι πρόδηλο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, µην
επιµένετε. Είναι ακραία η επιτακτικότητα να πάρει ένα νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση. Ψηφίστηκε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μα, δεν
είναι εδώ εκείνοι που ισχυρίζονται την επιτακτικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην µου βάζετε δύσκολα τώρα στο τέλος µιας καλής συζήτησης. Μην µου βάζετε
τέτοια.
Ελάτε, κύριε Μαντά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, ορίστε µία ώρα για την επί του συνόλου ψήφιση και
καλέστε τους Βουλευτές για να µπορέσει να υπάρξει έγκυρη ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η Κυβέρνηση παρίσταται. Βλέπω εδώ τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σπίρτζη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μα δεν
παρίσταται εκπροσωπώντας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη µου βάζετε δύσκολα. Είχαµε τελειώσει, κυρία Πρόεδρε. Μη µου βάζετε τέτοια
δύσκολα καθήκοντα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Είναι ακραία η επιτακτικότητα του ζητήµατος. Η Κυβέρνηση τώρα επείγεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, εκείνοι που επείγονται να έρθουν εδώ για να διατυπώσουν την επείγουσα κατάσταση µε ψήφο. Δεν µπορεί εµείς ή
όσοι τουλάχιστον καταψηφίζουµε να εµφανιστούµε ότι υπερψηφίζουµε επί του συνόλου. Ας έρθουν, να διαµορφωθεί πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρίσταται επαρκής αριθµός Βουλευτών εδώ που υπερψήφισαν, όπως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο Γραµµατέας. Έχουµε Βουλευτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, από τον αριθµό των προσώπων που παρίστανται και
από την αποτύπωση που θα γίνει, εφόσον στην επί του συνόλου
ψήφιση διά ανατάσεως χειρός ψηφίσουµε, η πεποίθησή µου είναι
ότι δεν υπάρχει ούτε απαρτία για την επί του συνόλου ψήφιση
ούτε πρόκειται να σχηµατιστεί πλειοψηφία για την επί του συνόλου ψήφιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα, µην επιµένουµε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μετρήστε πόσοι Βουλευτές είναι παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε,
αυτό το οποίο προσπαθούσα να κάνω ήταν αυτό που χρόνια
τώρα γίνεται και στην επί του συνόλου ψήφιση. Μην βάζουµε ζήτηµα τώρα. Η Κυβέρνηση θέλει το νοµοσχέδιο σήµερα ψηφισµένο και δηµοσιευµένο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Πού
είναι, όµως, κύριε Πρόεδρε; Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην µου βάζετε τέτοια καθήκοντα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Η κοινοβουλευτική λειτουργία δεν είναι µε άδεια έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα, δεν µπορεί να
συµβεί κάτι τέτοιο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Αλλιώς,
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όπως είπα, να δώσουµε τη σφραγίδα του Κοινοβουλίου, να την
πάρει το Eurogroup, να µην εξευτελίζεται και το Σώµα κατ’ αυτόν
τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Φίλη, διευκολύνετε. Πείτε κάτι, γιατί και εγώ είµαι τώρα σε δυσκολία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Τι να
πει τώρα ο κ. Φίλης; Πώς να διευκολύνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα, είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος. Διευκολύνατε. Εγώ νόµιζα ότι είχα τελειώσει τη διαδικασία. Πήγα να σας ευχαριστήσω.
Τώρα µπαίνει ζήτηµα. Να µετατεθεί για ένα εικοσιτετράωρο, λέει
η κυρία Πρόεδρος, η δηµοσίευση. Το αντιλαµβάνεστε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Διαφορετικά να έρθουν, κύριε Πρόεδρε, εκείνοι οι οποίοι υπερψηφίζουν. Δεν µπορεί ούτε σε άδεια έδρανα να γίνει αυτή η διαδικασία ούτε µε ελλιπή σύνθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Βλέπω υπερψηφίσαντες.
Ορίστε, κύριε Φίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Η ουσία, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι έγινε ψηφοφορία και ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει το αποτέλεσµά της.
Νοµίζω ότι τα όσα αναφέρει η κ. Κωνσταντοπούλου είναι προσχηµατικά και λυπάµαι ειλικρινά. Δεν θα πάρουµε την ευθύνη να
υπάρξει µια αρνητική εξέλιξη για τα συµφέροντα της χώρας µας.
Προ ολίγου εψήφισε η Βουλή. Όλα τα άλλα είναι µια τυπολατρία
που είναι στα όρια του προσχηµατικού. Θα έλεγα και άλλους χαρακτηρισµούς, αλλά δεν ωφελούν αυτήν τη στιγµή.
Παρακαλώ να θεωρηθεί περαιωθείσα η ψηφοφορία µε την παρουσία όλων ηµών που ψηφίζουµε και επί του συνόλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε,
εγώ θα υπερβώ, ίσως και παραβώ, και τα αντιπροεδρικά µου καθήκοντα. Έχω συµµετάσχει σε ψηφοφορία επί του συνόλου όπου
παρίστατο ένας Βουλευτής από τη Συµπολίτευση, ένας από την
Αντιπολίτευση, ανακοινώθηκε η ψηφοφορία και τελείωσε. Μη βάζουµε προσχώµατα άνευ λόγου στο τραπέζι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τελειώσαµε λοιπόν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι γίνεται σε κάθε νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εγώ έχω συµµετάσχει. Άρα, έχω παρανοµήσει εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μία απλή Βουλευτής είναι τώρα η κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, µας ζητάτε να διενεργηθεί µία ψηφοφορία. Η ψηφοφορία στη δηµοκρατία δεν είναι ούτε πρόσχηµα ούτε τυπολατρία. Η ψηφοφορία στη δηµοκρατία δεν γίνεται ως νοµιζόµενη
ενέργεια ούτε καθ’ υποφοράν.
Εκείνοι οι οποίοι µε αυτήν την επιτακτικότητα είπαν ότι πρέπει
το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τη διαδικασία, όφειλαν να είναι
εδώ για να πραγµατοποιήσουν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Γιατί η
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία έχει κανόνες οι οποίοι όταν παραβιάζονται, καταλύεται η δηµοκρατία και γιατί αυτήν τη στιγµή δεν
υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την ψήφιση στο σύνολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε,
έχει τελειώσει η διαδικασία. Είµαστε όλοι από χθες εδώ. Εγώ
είµαι εδώ από χθες στις 9 το πρωί. Δεν έχω φύγει ούτε λεπτό.
Σας παρακαλώ, διευκολύνατε να τελειώσει η υπόθεση.
Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, καλέστε τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, τους Βουλευτές να έρθουν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα, είναι εδώ οι
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Βουλευτές. Παρίστανται. Κατά τον αριθµό παρίσταται καιρό
τώρα η οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρίσταται. Υπερψηφίσαντες Βουλευτές είναι.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μεϊµαράκη, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, σας παρακαλώ να µου ανοίξετε το µικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εγώ δεν τα χειρίζοµαι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, από την παρουσία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Ανοίξτε
µου το µικρόφωνο σας παρακαλώ. Τώρα, το να βιώνω αυτά τα
οποία βίωνα ως Βουλευτής την προηγούµενη περίοδο µε κλειστά
µικρόφωνα, µην µου το επιφυλάσσετε. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε,
έχω δώσει τον λόγο στον κ. Μεϊµαράκη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Μεϊµαράκη, κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σηκώθηκε να µιλήσει δύο φορές ο Πρόεδρός µας. Απλή Βουλευτής είναι! Ως τι µιλάει τώρα; Ως Πρόεδρος της Βουλής ή ως Βουλευτής;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Καλέστε τους Βουλευτές να έλθουν, διότι εάν διενεργηθεί αυτήν τη
στιγµή ψηφοφορία επί του συνόλου, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δεν θα οδηγήσει σε αυτό το οποίο επιθυµούσε η πλειοψηφία που ψήφισε θετικά.
Αυτό οφείλετε, κύριε Φίλη, να το προστατέψετε. Εάν επιθυµούσατε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µάλιστα στις 7 η
ώρα το πρωί, έπρεπε αυτή την ώρα που είναι 10.45’, όλοι εκείνοι
που επιθυµούσαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να είναι παρόντες να ψηφίσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, διευκολύνατε. Με βάση την αρχή της δεδηλωµένης, υπάρχει πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Όχι,
δεν υπάρχει η αρχή της δεδηλωµένης στις ψηφοφορίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Υπάρχει πλειοψηφία. Μέχρι το λεπτό που µιλάµε τώρα υπάρχει δεδηλωµένη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Υπάρχει. Διαβάστε το άρθρο του Κανονισµού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Στις
ψηφοφορίες είναι επί των παρόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, διευκολύνατε, σας παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι γίνεται υπερβολική η συζήτηση αυτή. Με βάση το άρθρο του Κανονισµού, τεκµαίρεται ότι εφόσον παρίστανται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, έχουν τη δεδηλωµένη.
Κατά συνέπεια, εφόσον είναι εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής από τους ΑΝΕΛ, ο Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση –και το ΚΚΕ, απλά εγώ
λέω για το «ΝΑΙ» τώρα- και έχουµε ψηφίσει πριν από λίγο δια ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων, τεκµαίρεται ότι υπάρχει δεδηλωµένη. Κατά συνέπεια, ας κλείσει το
θέµα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ µην επιµένετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θα ήθελα να θυµίσω το εξής: Κύριε Μεϊµαράκη, πριν αναλάβετε Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
ο ορισθείς Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, προέβαλε ένσταση στην ψήφιση επί του
συνόλου ακριβώς επικαλούµενος αυτήν τη διάταξη.
Προσχηµατικά, βέβαια, γιατί την έχετε παραβιάσει ων ουκ
έστιν αριθµός φορές.
Όµως, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
είναι γνωστό, στη δήλωσή του δεν εκπροσωπεί µε δεδηλωµένη
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όλους εκείνους τους Βουλευτές, εκ των οποίων οι περισσότεροι
είµαστε παρόντες, που δηλώσαµε είτε «ΠΑΡΩΝ» είτε καταψηφίσαµε.
Άρα, δεν µπορείτε να επικαλείστε δεδηλωµένη, πολύ λιγότερο
που είναι πολύ συγκεκριµένοι οι όροι της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Επιτρέψτε µου να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι εγώ λυπάµαι για εκείνους…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ωραία, καταγράφεται η άποψή της. Τελείωσε η συνεδρίαση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο τώρα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): …οι
οποίοι ευτέλισαν τη διαδικασία διεκδικώντας στο άψε-σβήσε να
ολοκληρωθεί και αυτήν την ώρα δεν είναι εδώ για να υπερασπιστούν αυτήν την κατάπτυστη επιλογή που παραβιάζει την κοινοβουλευτική λειτουργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, βρισκόµαστε στο πέρας της διαδικασίας που ορίζεται µε ειδική διάταξη «lex speciallis». Είναι η διάταξη του άρθρου 109 παράγραφος 4, την οποία και σας διαβάζω: «Η συζήτηση και ψήφιση των
κατεπειγόντων νοµοσχεδίων και κατεπειγουσών προτάσεων
νόµων ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση…». Πού να πάει; Πού
να πάει αύριο και µεθαύριο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Γι’ αυτό
δεν προβλέπονται τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, µην
κάνουµε τώρα αντιπαράθεση νοµικών γνώσεων. Και συνεχίζει το
άρθρο: «…που διαρκεί κατ’ ανώτατο δέκα ώρες». Τελείωσε η
υπόθεση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ωραία. Κατεγράφησαν οι απόψεις. Τελείωσε. Ψηφίζουµε επί του συνόλου. Τελείωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η συζήτηση, λοιπόν,
λήγει σε µία συνεδρίαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Τελείωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα τη λήξω και ας
παρανοµήσω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Δεν παρανοµείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν µπορώ να
εκτεθώ, να εκθέσουµε το Κοινοβούλιο, να εκτεθεί η Κυβέρνηση
κλπ..
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν θέλω, κυρία
Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Θα παρανοµήσετε; Η πλειοψηφία
σας στηρίζει. Πώς θα παρανοµήσετε; Καταγράφονται αυτά που
λέτε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Βίτσα,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρόκειται περί υπερβολής.
Δηλαδή, ψηφίσαµε µε ονοµαστική ψηφοφορία ένα, ένα τα
άρθρα. Συνάγεται, τεκµαίρεται από τον τελικό αριθµό των ψήφων
των «ΝΑΙ» ότι υπάρχει πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Πού
είναι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Μισό λεπτό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι ξέρουµε κι
εµείς.
Δεύτερον, στο βαθµό που αιτηθεί να γίνει ψηφοφορία, εκφράζεται από τους εκπροσώπους των διαφόρων πολιτικών δυνάµεων, εκτός αν ζητηθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του συνόλου.
Τέτοιο πράγµα δεν έχει γίνει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Βεβαίως και έχει γίνει. Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν έχει γίνει. Αυτήν τη στιγµή δεν έχει γίνει. Δεν έχει
γίνει αυτήν τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όχι. Ούτε µπορεί
να γίνει σ’ αυτό το σηµείο….
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Έχετε κάτι τέτοιο, κύριε Μητρόπουλε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όχι. Ούτε µπορεί να
γίνει σ’ αυτό το σηµείο που είµαστε σήµερα, κύριε Βίτσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μπορεί
να γίνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Άρα, σήµερα µπορεί κάποιος να αµφισβητεί τη δεδηλωµένη, αλλά πρέπει να την αµφισβητήσει µε βάση τον Κανονισµό. Δεν µπορεί να την αµφισβητήσει µε βάση τι λέει. Άρα ή
υπάρχει τέτοιο πράγµα ή δεν υπάρχει.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι µε τους εκπροσώπους εδώ των πολιτικών δυνάµεων, µπορούµε να καταλήξουµε και να κλείσει αυτή η
διαδικασία, η οποία ξέρουµε πόσο σηµαντική είναι. Και αυτό είναι
κάτι που τονίσατε όλοι, είτε θετικά είτε αρνητικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, θα
τη λήξω τη διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείστε τη διαδικασία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κλείστε τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ξέρετε πόσο σας
τιµώ και σας αγαπώ. Δεν θέλω να µε φέρετε άλλο σε δύσκολη
θέση. Σας παρακαλώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει µισό λεπτό για
την κ. Κωνσταντοπούλου!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Η ψηφοφορία διενεργείται µε τους Βουλευτές και όχι µε τους εκπροσώπους των πολιτικών δυνάµεων -αυτοί είναι οι κανόνες
λειτουργίας του Κοινοβουλίου- και εφόσον επιµένουν όποιοι επιµένουν, θα διενεργηθεί µε τους παρόντες Βουλευτές. Θα δείξει
η κάµερα ποιοι είναι παρόντες, ποιοι ψηφίζουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν υπάρχει, κυρία
Πρόεδρε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): …και
αναλαµβάνετε την ευθύνη για το ότι επισπεύδετε αυτήν την επί
του συνόλου συζήτηση σε αυτήν την άδεια Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, παρανοµώ, διότι συνεχίζω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Μητρόπουλε, είναι φανερό ότι ο καθένας και η καθεµιά αναλαµβάνουν την ευθύνη τους
και απέναντι στον ελληνικό λαό, στις ανάγκες της χώρας και στο
δέον γενέσθαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ήθελα να φύγουµε
µε άλλη εικόνα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Και στη
δηµοκρατία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ήθελα να φύγουµε µε άλλη εικόνα.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το σχέδιο νόµου και
στο σύνολό του;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ναι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ναι.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας

4908

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χρηµατοδότησης» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2
του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α’ 120) αντικαθίστανται ως εξής :
«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και µετά.»
β. Οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,».
γ. Στην περ. γ’ της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 η
φράση «διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας
τους.» αντικαθίσταται µε τη φράση «διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη µεταξύ του 15ου και
του 67ου έτους της ηλικίας τους.»
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του µήνα κατά τον
οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης» αντικαθίσταται
µε τη φράση «πλην των αποδοχών του µήνα αποχώρησης από
την Υπηρεσία του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού».
ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τµήµατος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η
αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίσταται µε τη φράση «πλην
των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους ή τµήµατος έτους κατά
το οποίο αποχωρεί από την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός».
στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου
4 του ν. 3865/2010 (Α’ 120) αντικαθίστανται ως εξής:
« 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δηµόσιο µέχρι και την
31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και µετά δικαιούνται:»
ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
3865/2010 η φράση «που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά
την 1.1.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και µετά,».
η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/2011 (Α’
180) έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις συντάξεις που υπολογίζονται µε βάση τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
και αυτής.»
θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 καταργούνται.
ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010,
όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από
την αρµόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την
30.8.2015.
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που έχουν
αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και
µετά υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4

του νόµου αυτού, όπως ισχύουν.»
Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως
αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από την
αρµόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την
31.8.2015.
3. Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 3865/2010 που αντικαθίστανται µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του
παρόντος.
4. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
55 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει µε βάση τις
διατάξεις της παρ. 5, δεν έχει εφαρµογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.7.2015 και µετά
και δεν έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και παραµένει αµετάβλητο κατά ποσό µέχρι 31.12.2021. Τα ανωτέρω πρόσωπα, µέχρι τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας
λαµβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση. Το ανωτέρω όριο ηλικίας αναπροσαρµόζεται µε βάση τα ισχύοντα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3865/2010.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, όπως
αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, αναπροσαρµόζονται οίκοθεν από την
αρµόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν από την
1.7.2015.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή
για όσους λαµβάνουν επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και όσους λαµβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή
βάσει των διατάξεων των νόµων 1897/1990 (Α’ 120) και
1977/1991 (Α’ 185). Επίσης, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή και για όσους λαµβάνουν κατά µεταβίβαση σύνταξη λόγω
θανάτου στην υπηρεσία του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.
δ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α’165).
5. Η διάταξη της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2016.»
6. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. α. Από 1.1.2022 οι διατάξεις της παρ. 15 έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2012 και δεν έχουν συµπληρώσει κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, το όριο ηλικίας
καταβολής ακέραιας της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται, κατά
περίπτωση, από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου.
Τα ισχύοντα, κατά περίπτωση, µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης
αυξάνονται σταδιακά από την εποµένη της ηµεροµηνίας αυτής
έως την 31.12.2021, στα προβλεπόµενα από το ανωτέρω εδάφιο
όρια ηλικίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στους κατωτέρω πίνακες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7
του ν. 3865/2010.
Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του νόµου αυτού συνταξιοδοτικές διατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, η κατά τα ανωτέρω σταδιακή αύξηση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αρχίζει µε όριο ηλικίας το
58° έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, η προαναφερόµενη σταδιακή αύξηση αρχίζει µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους.
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Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνταξη καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του οριζοµένου στους κατωτέρω πίνακες νέου ορίου
ηλικίας, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που ο υπάλληλος συµπληρώνει το προβλεπόµενο κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του νόµου αυτού όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξής
του.
β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσοστό της
µείωσης της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές,
προσαυξάνεται κατά 10% και µέχρι τη συµπλήρωση του κατά τα
ανωτέρω προβλεπόµενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, µε εξαίρεση όσους από αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
88 του Συντάγµατος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. α’ µέχρι
και του 65ου έτους της ηλικίας.
δ. Οι διατάξεις των προηγουµένων περιπτώσεων δεν έχουν
εφαρµογή:
αα. Για όσους κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου
αυτού έχουν συµπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας
που αποτελούν, κατά περίπτωση, προϋπόθεση για την άµεση καταβολή ακέραιας της σύνταξής τους, όπως αυτά ισχύουν κατά
την ανωτέρω ηµεροµηνία.
Το δικαίωµα άµεσης συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών
δεν θίγεται και µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.
ββ. Για όσους έχουν παιδί άγαµο και ανίκανο για την άσκηση
κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 67% και άνω.
Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί
µόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συναίνεσης και του έτερου
γονέα.
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γγ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 3660/2008 (Α’78).
δδ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων
αα’, ββ’ και εε’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
Για την καταβολή της σύνταξης των προσώπων της περίπτωσης αυτής, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του νόµου αυτού.»
7. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, ως εξής:
« 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθµιστεί νοµοθετικά, πριν από τη συµπλήρωση του 58ου έτους της
ηλικίας τους.
β. Τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την
εποµένη της δηµοσίευσης του νόµου αυτού και µετά, δικαιούνται
σύνταξης εφόσον έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας
τους ή 40 έτη συντάξιµης υπηρεσίας.»
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρµογή για
τα πρόσωπα του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 για τα οποία εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι σχετικές µε την καταβολή της
σύνταξής τους διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
8. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις του παρόντος.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των
πινάκων του άρθρου αυτού.
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10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα
και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που
διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο
είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων,
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’276).
MΕΡΟΣ Β’
Άρθρο 2
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τακτικός έλεγχος χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους
νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’174),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 της παρούσας
υποπαραγράφου:
α) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
(Α’ 251), όταν βάσει των κριτηρίων µεγέθους του άρθρου 2 του
ίδιου νόµου χαρακτηρίζονται ως µεσαίες και µεγάλες οντότητες.
β) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως µεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δηµοσίου
ενδιαφέροντος (συµφέροντος), κατά την έννοια του ορισµού του
Παραρτήµατος Α’ του ν. 4308/2014.
γ) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όµιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «µεγάλοι».
δ) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όµιλοι ανεξαρτήτως µεγέθους, όταν οι όµιλοι αυτοί
χαρακτηρίζονται ως δηµοσίου ενδιαφέ ροντος (συµφέροντος),
κατά την έννοια του ορισµού του Παραρτήµατος Α’ του ν.
4308/2014.
II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νοµοθεσίας που
υπαγάγουν σε έλεγχο από νόµιµο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.
2. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος
Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
4308/2014 (Α’ 251) µπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό
τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της
γενικής συνέλευσης των µετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύµφωνα µε τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
Διορισµός ελεγκτών
3. α) Ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης
των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από τη γενική
συνέλευση ή άλλο αρµόδιο όργανο.
β) Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από
την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων ή τη συνέλευση των
εταίρων, που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης
χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται
εντός τριµήνου από τη σύσταση της οντότητας, µπορεί να ορίζει
ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα µέλη του διοικητικού
οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη
διορισµού ελεγκτή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, µε θέµα ηµερήσιας
διάταξης το διορισµό ελεγκτή.
γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισµός ελεγκτή από µεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισµού του.
δ) Ο διορισµός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την
οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισµό του,
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αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
ε) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008
(Α’174).
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ελεγκτή
4. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε
λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του
ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται
από το νόµο.
β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και
να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική µε τον έλεγχο
που διενήργησε.
γ) Ο ελεγκτής δικαιούται µε αίτησή του προς το αρµόδιο κατά
περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.
δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ’ συγκαλείται υποχρεωτικά
από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10)
ηµερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού,
έχει δε ως αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης τα θέµατα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσµίας
αυτής, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από µειοψηφία
µετόχων ή εταίρων.
Περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου
5. α) Τα θέµατα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της
έκθεσης ελέγχου (περιεχόµενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθµίζονται
από το ν. 3693/2008.
β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε
η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση δ’ της
παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.
γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώµη σχετικά µε το εάν:
γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις του ίδιου οικονοµικού έτους,
γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις (περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) και
γγ) δηλώνει αν, σύµφωνα µε τη γνώση και την κατανόηση της
οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον
έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά µε τη φύση των ανακριβειών
αυτών.
δ) Η παράγραφος γ’ έχει εφαρµογή τόσο στην ετήσια όσο και
στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης.
ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οντότητας επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του οµίλου, οι
εκθέσεις ελέγχου αυτών µπορούν να συγχωνεύονται σε µία.
Μεταβατικές διατάξεις
6. Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου ορίζεται
από 1η Ιανουαρίου 2016.
ΙΙ) Από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν.
2190/1920,
β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 4308/2014,
γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920,
δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955,
ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παραπάνω
ρυθµίσεις.
ΙΙΙ) Διορισµένοι, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ελεγκτές
µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις συνεχίζουν το έργο τους
µέχρι την περάτωσή του.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α’ 294)
Τ1. Η δεύτερη και επόµενες υποπαράγραφοι της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α’294), όπως ισχύουν, καταργούνται.

4912

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968
(Α’294), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλεται αίτηµα στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών µε
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νοµικό πρόσωπο ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπρόσωπου αυτών.
β. Bεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, η
οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ηµερών από την υποβολή της αίτησης, µε τη οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείµενο αυτής.
γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλµατος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε µητρώο εφόσον απαιτείται για την
άσκηση της συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού, επαγγελµατικές δραστηριότητες για τις οποίες
απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ’ της
παρούσας, µπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή αυτών.
Η κατηγορία της αιτούµενης άδειας του φορτηγού ιδιωτικής
χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης
της αρµόδιας υπηρεσίας µεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόµενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί µεταβίβασης αυτών.
5. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται ο έλεγχος της
απόδειξης της πραγµατοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη µεταβολή των όρων
κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού
διατάγµατος (Α’ 89), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του
π.δ. 430/1981 (Α’ 115), το άρθρο µόνο του π.δ. 104/1988 (Α’ 46),
το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α’115) και την υποπαράγραφο
ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014,
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Ως «παστεριωµένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει
υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε
υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (+71,7 βαθµούς
Cο τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαµηλή θερµοκρασία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα (+63 βαθµούς Cο τουλάχιστον για
30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας µεταξύ των
δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιµασία υπεροξειδάσης, αµέσως δε µετά
την παστερίωση ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθµούς Cο, στην οποία θερµοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του
καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρµόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες
οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γάλα», η ηµεροµηνία παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει
να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο
οπτικό πεδίο µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες.
Το παστεριωµένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άµελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρµισης ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία προ της
παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις
δύο ηµέρες από την ηµεροµηνία παστερίωσης, µπορεί, πέραν
των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο, να φέρει και την
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ένδειξη «γάλα ηµέρας».»
2. α. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α’24) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εµπορική χρήση
των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο» ή «φούρνος»,
επιτρέπεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είτε επιµελούνται
άµεσα από το στάδιο των επιλεγόµενων πρώτων υλών, το ζύµωµα της ζύµης, την εξέλιξη αυτής µέχρι την πλήρη µορφοποίησή της και την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του
προς τον καταναλωτή είτε επιµελούνται µόνο το τελικό στάδιο
της έψησης του άρτου στον τόπο πώλησής του στον τελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά
που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, η χρήση όρου συναφούς µε τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο», εφόσον ο
χώρος πώλησης άρτου δεν διαθέτει εγκαταστάσεις έψησης
άρτου, µε τη ρητή επιφύλαξη των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1
του ν. 3526/2007 (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε το
νόµο 3823/ 2010 (Α’ 22) άρθρο 15.»
β. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/ 2007
(Α’24) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και
ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών, σε χώρο σαφώς διαχωρισµένο
και τηρούµενων των σχετικών υγειονοµικών διατάξεων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977
(Α’ 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το µεταφορικό έργο που πραγµατοποιείται, κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης
συνίσταται στη µεταφορά προσχηµατισµένης οµάδας προσώπων
και αποσκευών, απαγορευµένης της µε οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραµµών ως εξής:»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α’155) και η παρ.
7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’118) καταργούνται από 1η
Νοεµβριου 2015.
5 Η παρ. 9 του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2- 861/2013 (Β’2044) καταργείται.
6.α. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’173) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ως τακτικές και ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη
διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εµπορευµάτων ή η
παροχή υπηρεσιών µε µειωµένες τιµές, ορίζονται οι εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το τέλος
του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου µέχρι το τέλος του
Αυγούστου.
β) Ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’173) προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούµενης παραγράφου, η πώληση εµπορευµάτων ή η παροχή υπηρεσιών µε µειωµένες τιµές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση
προηγούµενης γνωστοποίησης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3869/2010 ( Α' 130)
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »
Άρθρο 1
Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων
1. Το άρθρο 1 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας
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υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη και γενική αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν
στο αρµόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθµιση των οφειλών
τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Την ύπαρξη δόλου
αποδεικνύει ο πιστωτής. Απαλλαγή του οφειλέτη σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου από τα χρέη του, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 επιτρέπεται µόνο µία φορά. Απαίτηση πιστωτή, η οποία δεν έχει
συµπεριληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία
διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος κατά τον παρόντα νόµο.
2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου εµπίπτει το σύνολο των οφειλών των προσώπων της παραγράφου 1 προς τους
ιδιώτες. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου περιλαµβάνονται επίσης: α) οι βεβαιωµένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.),
τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαµορφωθεί µε βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις
επιβαρύνουν, β) οι βεβαιωµένες οφειλές προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού και τα
νοµικά πρόσωπα αυτών, όπως έχουν διαµορφωθεί µε βάση τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά
σε χρήµα ή την µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγµένων ιδιοκτησιών, σύµφωνα µε το ν.
1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) ασφαλιστικές οφειλές
προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν
διαµορφωθεί µε βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.
Τα αναφερόµενα στα στοιχεία α’, β’ και γ’ πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος
και οι οφειλές του προς αυτά υποβάλλονται σε ρύθµιση κατά τον
παρόντα νόµο µαζί µε τις οφειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές.
3. Στην διαδικασία ρύθµισης του νόµου δύνανται να υπαχθούν
οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 2 οι οποίες: α) έχουν
γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης και β) βεβαιώνονται στη Φορολογική Διοίκηση µετά από παραίτηση από
την άσκηση του δικαιώµατος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου ενώπιον αρµοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής µέχρι την
ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά τον παρόντα νόµο. εφόσον οι υποθέσεις εκκρεµούν
ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών και
δεν έχουν ακόµη συζητηθεί.
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου δύνανται κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφειλές του, οι
οποίες κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην διαδικασία του παρόντος νόµου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόµου ή έχουν
υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η
οποία είναι σε ισχύ.
4. Δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου
οι οφειλές, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης της παραγράφου 1
του άρθρου 4, είτε β) δηµιουργήθηκαν από αδίκηµα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη µε δόλο ή βαρεία αµέλεια, είτε γ) συνίστανται σε διοικητικά πρόστιµα ή χρηµατικές ποινές, είτε δ)
αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου. Ο περιορισµός του εδαφίου α’ στοιχείο α’ δεν ισχύει όσον
αφορά τις οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 4α
ως εξής:
«4.α. Το Δηµόσιο, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και
β’ βαθµού (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα αυτών και οι Οργανισµοί
Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη να παραδώσουν σε αυτόν εντός της
ανωτέρω προθεσµίας αναλυτική κατάσταση: α) των βεβαιωµέ-
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νων οφειλών στην Φορολογική Διοίκηση σύµφωνα µε τον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦ.Δ.). τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), αναλυόµενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, αναφέροντας και το
επιτόκιο εκπρόθεσµης καταβολής, β) των βεβαιωµένων οφειλών
προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και
β’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, όπως περιγράφονται
στην παρ. 2 εδάφιο β’ στοιχείο β’: του άρθρου 1 του παρόντος
νόµου, αναλυόµενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, γ) των βεβαιωµένων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.»
3 Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής.
«1 .Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου, συνοδευόµενη
από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρει: α) την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα πάσης φύσεως
εισοδήµατά τους , β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους,
αναλυόµενες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και
4α του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, γ) τυχόν µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της αίτησης, δ) τυχόν αίτηµα για διαγραφή των
χρεών του κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5° του παρόντος νόµου
ή σχέδιο για την διευθέτηση των οφειλών του, που λαµβάνει
υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συµφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήµατα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του και την προστασία της
κύρια κατοικίας του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί εντός ενός (1) µηνός από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, προσδιορίζονται ο τύπος
της αίτησης της παρούσας παραγράφου µε τυποποιηµένα υποδείγµατα και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η αίτηση της παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από:
α) τα έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήµατά του ιδίου και του συζύγου, στα κάθε φύσης εισοδήµατα του, στους πιστωτές του και
τις απαιτήσεις τους, β) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη
όσον αφορά την ορθότητα του περιεχοµένου της αιτήσεως της
παραγράφου 1. Η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του
ν.
2479/1997 (Α' 67) εφαρµόζεται και για την υπεύθυνη δήλωση του
προηγούµενου εδαφίου.»
5. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των
εγγράφων της παραγράφου 2, η γραµµατεία του ειρηνοδικείου,
προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός
δύο (2) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της στον τυπικό
έλεγχο αυτής, όσον αφορά την πληρότητα του περιεχόµενου της
και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον
αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης. Με την κατάθεση της αίτησης ανοίγει στο αρµόδιο
δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται µε
µέριµνα της γραµµατείας όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στην αίτησή του.»
6. Στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε έλλειψη όσον αφορά το περιεχόµενο της αίτησης, τα
συνοδευτικά αυτής έγγραφα ή την καταβολή των απαραίτητων
για τη συζήτηση της αίτησης τελών, όπως αυτά προσδιορίζονται
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στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αίτηση του
οφειλέτη εισάγεται άµεσα προς προσδιορισµό δικασίµου για την
συζήτηση της κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
13 του παρόντος νόµου. Εφόσον κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αίτηση, τα προσκοµισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου ή δεν είναι
ακριβή και πλήρη, η γραµµατεία του δικαστηρίου προσκαλεί τον
αιτούντα, είτε εγγράφως είτε µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις,
διορθώσεις ή συµπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών
και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός προθεσµίας δεκαπέντε
(15) ηµερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης, µετά την
άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος της αίτησης τίθεται
στο αρχείο. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παραταθεί µέχρι
ένα (1) µήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το
είδος των στοιχείων που πρέπει να συµπληρωθούν. Μέχρις ότου
συµπληρωθούν οι ελλείψεις που επισηµάνθηκαν από την γραµµατεία του δικαστηρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της
κατάθεσης της αίτησης και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός
δικασίµου για την συζήτησή της.»
7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη
προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της. Ο οφειλέτης πρέπει
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αιτήσεώς του να επιδώσει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και τους εγγυητές του. Με την ολοκλήρωση της
κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ηµέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόµενος προδικαστικός συµβιβασµός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται αι
ενδεχόµενο αίτηµα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη
λήψη προληπτικών µέτρων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 781 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Η ηµέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο
(2) µηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης .Η
ηµέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α προσδιορίζεται
υποχρεωτικώς εντός δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ηµέρα της επικύρωσης ή της
συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του
άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών µέτρων κατά
του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που
έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης της περιουσίας του.»
8. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής: α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συµµέτρως προς
τους πιστωτές του στις µηνιαίες καταβολές που ορίζονται στο
εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,
β) αναστέλλεται µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συµπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
και γ) επέρχεται η λύση της µέχρι τότε ισχύουσας ρύθµισης ή διευκόλυνσης ή τµηµατικής καταβολής των οφειλών του εδαφίου
β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή
στην διαδικασία του παρόντος νόµου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόµου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή
διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.»
9. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο στ’ ως εξής:
«Η απόφαση περί επικύρωσης ανακαλείται ή µεταρρυθµίζεται
κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ».
10. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3859/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5α του παρόντος νόµου αν δεν επέλθει συµβιβασµός και επικύρωση ο ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ηµέρα επικύρωσης, κατόπιν
αιτήµατος του οφειλέτη ή ενός εκ των πιστωτών που αναφέρον-
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ται στην αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως για κάθε ζήτηµα που χρήζει
προσωρινής ρυθµίσεως σύµφωνα µε τα άρθρα 745, 751 και 781
ΚΠολΔ, και ιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων
κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγµατικής και νοµικής
κατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των µηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συµπεριληφθεί στην αίτηση. Για τη χορήγηση
της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, ο ειρηνοδίκης πιθανολογεί
µεταξύ άλλων: α) το παραδεκτό της αιτήσεως του οφειλέτη, β)
την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου, γ) την τήρηση της προδικασίας
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, δ) την
ανάγκη προστασίας του δικαιώµατος, στην εξασφάλιση του
οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής.
Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν µπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) µήνες, συνυπολογιζόµενης και της περιόδου αναστολής άσκησης καταδιωκτικών
µέτρων, αρχοµένης από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ηµέρα συζήτησης της
κύριας αιτήσεως του οφειλέτη,
Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή µεταρρυθµίζεται κατά το
άρθρο 781 ΚΠολΔ.»
11. Στο άρθρο 5 του ν 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Το ποσό των µηνιαίων δόσεων που διατάσσονται µε την
προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 καταβάλλεται συµµέτρως προς τους πιστωτές, Οι µηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης,
συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστηµα καταβολών του άρθρου
8 παράγραφος 2. Ο καθορισµός του ποσού των τελευταίων ενήµερων µηνιαίων καταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των
προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται µε απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάµει του ν. 4224/2013 ή
µέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονοµικών Προϋπολογισµών (Ε.Ο.Π.)
που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν
µπορεί να είναι κατώτερο του 10% των µηνιαίων δόσεων που ο
αϊτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές µέχρι την
κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσό που υπολείπεται µετά την
αφαίρεση του ποσού που καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του, διανέµεται συµµέτρως στους πιστωτές. Σε κάθε
περίπτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν µπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ µηνιαίως. Εξαίρεση από τα οριζόµενα στα εδάφια 2, 3 και 4
επιτρέπεται µόνον εφόσον ο αϊτών πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου, οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισµός της µηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρω ορίων ή και ο ορισµός µηδενικών δόσεων.»
12. Στο άρθρο 5 του ν 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής.
«4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την
καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, µε συνέπεια το συνολικό ύψος του
ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία
τριών µηνιαίων δόσεων, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής µε την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την
ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού µέτρου, Η
αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται στο το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών από τη δηµιουργία του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγµατοποιείται προ δέκα ηµερών.»
13. Στο ν. 3869/2010 προστίθεται άρθρο 5α µε τον υπότιτλο
«Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών» ως εξής:
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«Άρθρο 5α
Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών
1. Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι:
α) κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης
δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί
σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, β) τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύµατα δεν
υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, γ) οι οφειλές που περιλαµβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου συνιστούν το σύνολο των
υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) το ύψος των υπό β’ οφειλών του
δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. συµπεριλαµβανοµένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων δ) οι
περιλαµβανόµενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από
το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ε) δεν υπάρχουν εµπραγµάτως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισµένοι πιστωτές, στ) τα πάσης
φύσεως εισοδήµατα του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ηµέρα της επικύρωσης είναι µηδενικά
και ζ) είναι συνεργάσιµος σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας
που θεσπίστηκε µε Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστηµα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων (Β'
2289/27.8.2014), ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαµβάνονται
στην αίτηση δεν αµφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της
αιτήσεως. τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει,
δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την
προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαµβάνονται στην αίτηση.
2. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανωτέρω παράγραφο χορηγείται για διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών. Από της
εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 1 και για
όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πάσης φύσεως ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα εναντίον
του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 ΑΚ επ. περί
καταδολίευσης δανειστών και εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσωρινής απαλλαγής δεν µεταβληθούν οι προϋποθέσεις της
προηγούµενης παραγράφου, αφού παρέλθει διάστηµα δεκαοκτώ
(18) µηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των
χρεών του σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν.
3869/2010. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήµατος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενηµερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίµηνο, από την
ηµεροµηνία εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παραγρά
φου 1, τη γραµµατεία του ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελος του, για οποιαδήποτε µεταβολή της προσωπικής
περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδηµάτων του ιδίου και της οικογενείας του. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση που ο
οφειλέτης παραλείψει υπαιτίως να ενηµερώσει ειλικρινώς τον φάκελο του σε σχέση µε τα στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή
του κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήµατα του ιδίου και
της οικογενείας του, τότε µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον ενώπιον του αρµοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης κηρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και
αίρεται η αναστολή των ατοµικών καταδιωκτικών µέτρων εναντίον
του.
3. Σε περίπτωση µεταβολής της περιουσιακής ή εισοδηµατικής
κατάστασης του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής, είναι δυνατόν µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του αρµοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης να κηρυχθεί
έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και να αρθεί
η αναστολή των ατοµικών καταδιωκτικών µέτρων εναντίον του,
εφόσον αυτό δικαιολογείται από την µεταβολή της περιουσιακής
ή εισοδηµατικής του κατάστασης.
4. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, τυχόν υπο-
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βολή νέου αιτήµατος από τον οφειλέτη κατά τον παρόντα νόµο
δεν υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφιο δ', εφόσον δεν πρόκειται για υποβολή νέου αιτήµατος στο
πλαίσιο του παρόντος άρθρου.»
14. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη κατά την ηµέρα
επικύρωσης και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά
την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, ο οφειλέτης
ή κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από
το αρµόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που
έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή, εφόσον η
συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο
χρόνο, έως την ηµέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως. Η ισχύς
της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων δεσµεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως εάν
αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
εις βάρος του οφειλέτη. Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας
διατάσσεται από το αρµόδιο δικαστήριο εφόσον αυτό πιθανολογεί: α) την ευδοκίµηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση
ουσιώδους βλάβης στα συµφέροντα του αιτούντος.»
15. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί µε αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο για
να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της. Η ισχύς της αποφάσεως των ασφαλιστικών µέτρων δεν υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, την ηµέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών
µέτρων δεσµεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην
αίτηση του οφειλέτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
4 του παρόντος νόµου. Το δικαστήριο διατάσσει τα ασφαλιστικά
µέτρα εφόσον πιθανολογεί ότι: α) η κύρια αίτηση θα ευδοκιµήσει
και β) επίκειται µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση
της αξίας της, ουσιωδώς επιζήµια για τους πιστωτές.»
16. Το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισµένες
µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατο δικαίωµα συνεχίζουν να εκτοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως µε
επιτόκιο ενήµερης οφειλής.»
17. Το εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής.
«Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το
δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε
προσδιορίζονται µε απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάµει του ν. 4224/2013 ή µέχρις ότου
εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
Έρευνα Οικονοµικών Προϋπολογισµών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί
κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν
τον οφειλέτη, διατάσσει την καταβολή µηνιαίως, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, του ποσού που αποµένει µε βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήµατά του, για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συµµέτρως διανεµόµενου.»
18. Το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διαδικασία ρευστοποίησης
περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας
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1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, η εκποίηση της
οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών,
ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να
υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθµισης των οφειλών για
την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των
συµφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής µπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή
πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του ΚΠολΔ. Έργο του εκκαθαριστή είναι
αυτό που προσδιορίζεται ειδικά µε την απόφαση του διορισµού
του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του
οφειλέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόµιµο ύψος της χάριν των
πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνοµιακή ικανοποίηση
των πιστωτών που έχουν εµπράγµατη ασφάλεια στο εκποιούµενο
πράγµα και η σύµµετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι
διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρµόζονται
αναλόγως και στον εκκαθαριστή. Από τη ρευστοποιήσιµη περιουσία του οφειλέτη, εξαιρούνται τα πράγµατα που ορίζονται ως
ακατάσχετα, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 953 του
ΚΠολΔ. Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον ΚΠολΔ.
2. Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση
εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρηµένο ή µη µε εµπράγµατη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιµεύει ως
κύρια κατοικία του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που εκδίδεται σε ένα µήνα
από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήρια που
πρέπει να πληρούνται προκειµένου να εξαιρεθεί η κυρία κατοικία
του από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, ιδίως ως
προς την αντικειµενική αξία του ακινήτου το ύψος του συνόλου
των οφειλών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης και το µικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του οφειλέτη.
Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήµερης οφειλής ή το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που ίσχυε σύµφωνα µε το
στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο
µήνα για τον οποίο υφίσταται µέτρηση, αναπροσαρµοζόµενο µε
επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισµού σταθερού επιτοκίου, το µέσο επιτόκιο στεγαστικού
δανείου για ανάλογη της ρύθµισης περίοδο, όπως οµοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και
χωρίς ανατοκισµό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται
συµµέτρως από τις καταβολές του οφειλέτη µε βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισµό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόµενης συνολικής οφειλής
λαµβάνεται υπόψη η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των
οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκτός αν η
διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν µεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε
ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει µεγαλύτερη διάρκεια, η
οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη.
3. Η µη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει
στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
κατά του οφειλέτη και της µοναδικής κατοικίας του. Καταγγελία
της ρύθµισης της παραγράφου 2 επιτρέπεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή τεσσάρων διαδοχικών µηνιαίων δόσεων ετησίως ή καθυστερεί την καταβολή δόσεων της
ρύθµισης, έτσι το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να
υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τεσσάρων (4) µηνιαίων δόσεων
ετησίως. Για τον υπολογισµό του έτους στο προηγούµενο εδάφιο λαµβάνεται ως αφετηρία ο χρόνος έκδοσης της αποφάσεως
που διατάσσει την καταβολή των δόσεων κατά το παρόν άρθρο.
Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαµένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος
αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για το µοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που µπορεί να
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χρησιµοποιηθεί ως κατοικία. Η προστασία του ακινήτου, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει
την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό µερίδιο επ’ αυτών.
4. Εφόσον οι µηνιαίες καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8 πραγµατοποιούνται πριν τη διανοµή του τιµήµατος από
την πώληση του ακινήτου, οι προνοµιούχοι ή ενυπόθηκοι δανειστές συντρέχουν σε αυτές στο σύνολο των απαιτήσεων τους,
εφαρµοζοµένων των διατάξεων των άρθρων 159 και 160 του
Πτωχευτικού Κώδικα ως ισχύει.
5. Σε περίπτωση που οι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
3869/2010, πραγµατοποιηθείσες καταβολές στους πιστωτές
υπολείπονται αυτών που ορίζονται µε την οριστική απόφαση του
δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παράγραφος 2 ή 9 παράγραφος
2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς
που υπολείπεται. Το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως µέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου
8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 µε επιτόκιο
αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τραπεζας, προσαυξηµένο κατά δυόµισι εκατοστιαίες
µονάδες.»
19. Στο άρθρο 10 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόµου να επιδεικνύει τη συµπεριφορά συνεργάσιµου δανειολήπτη υπό την έννοια της Απόφασης της
Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστηµα Επιτροπή Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεµάτων (ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε σχέση µε τους
συνερνάσιµους δανειολήπτες.»
20. Στο άρθρο 13 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος
3 ως εξής
«3. Στα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας αναπτύσσεται και τηρείται Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) Αιτήσεων
και φακέλων, στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία των αιτήσεων και η πορεία των υποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφανειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες ανάπτυξης και λειτουργίας του
Ο.Π.Σ..»
21. Στο άρθρο 13 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Με ευθύνη και πρωτοβουλία της Γραµµατείας των Ειρηνοδικείων τόσον οι ήδη εκκρεµείς αιτήσεις του παρόντος νόµου
όσο και οι αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε: α) το
ύψος των οφειλών και β) το ύψος της περιουσίας και των εισοδηµάτων του οφειλέτη. Οι σηµαντικότερες µε βάση τα ανωτέρω
κριτήρια αιτήσεις προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα όσον
αφορά τη συζήτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεµεί κατά το
χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόµου υποχρεούνται
εντός έξι (6) µηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
νόµου και εφόσον µέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της
αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου
όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιηµένα
τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 Η υπαίτια παράλειψης του οφειλέτη να
ενηµερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του
ν. 3869/2010.
2. Εφόσον στο πλαίσιο της εκκρεµούσας αιτήσεως έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ή απόφαση ασφαλιστικών µέτρων σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.
3869/2010, η οποία εξακολουθεί µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1, καθένας από τους διαδίκους έχει
δικαίωµα να ζητήσει την ανάκληση ή µεταρρύθµιση της υφιστά-
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µενης προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών µέτρων,
εφόσον τούτο δικαιολογείται µε βάση τα επικαιροποιηµένα στοιχεία που κατέθεσε το οφειλέτης.
3. Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στις
διατάξεις της παρούσας ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.4, οι υποθέσεις
των οποίων δεν έχουν συζητηθεί ή για τις οποίες δεν έχει επέλθει
συµβιβασµός µε τους πιστωτές τους, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.
3869/2010, όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε
το άρθρο 1 του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισµού
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που
θα εκδοθεί εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, προσδιορίζονται ο τύπος της αίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 µε τυποποιηµένα
υποδείγµατα και τα απαιτούµενα συνοδευτικό έγγραφα και δικαιολογητικά.
4. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από της ενάρξεως της ισχύος
του παρόντος νόµου, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει µε
κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του
παρόντος νόµου, σε συντοµότερη δικάσιµο. Μετά την πάροδο
της ανωτέρω προθεσµίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως
εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
νόµου το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί πέραν της τριετίας, αρχίζοντας από αυτές που έχουν
προσδιοριστεί συντοµότερα µε προτίµηση στις σηµαντικότερες,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6, υποθέσεις. Ο ορισµός συντοµότερης δικασίµου γίνεται ατελώς για τον αιτούντα. Η πράξη προσδιορισµού δικασίµου κοινοποιείται είτε µε επίδοση από δικαστικό
επιµελητή είτε µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ιδίως τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο
ή στον διάδικο. Η γραµµατεία του δικαστηρίου υποχρεούται να
αναρτά κάθε µήνα σε πίνακα ανακοινώσεων έγγραφο, από το
οποίο προκύπτουν οι επαναπροσδιοριζόµενες υποθέσεις, καθώς
και η αρχική και η νεότερη δικάσιµος. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α 4 καταλαµβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την
έναρξη ισχύος του.
6. Έως την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, όπως αντικαθίσταται από την παράγραφο 18 του άρθρου 1 της παρούσας
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α4, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η διάταξη
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του καταργούµενου άρθρου.
Άρθρο 3
Τροποποίηση του «Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών»
Στο άρθρο 4 του ν. 1755/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών» προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«7. Στα Ειρηνοδικεία, στο οποία λειτουργούν τµήµατα, µπορεί
να συνιστώνται, µε απόφαση του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταµένου του δικαστηρίου, ειδικό ή ειδικά τµήµατα εκδίκασης των υποθέσεων του ν. 3859/2010 «Ρύθµιση των
οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», τα οποία στελεχώνονται µε δικαστές σε ποσοστό ανάλογο
του ποσοστού των σχετικών υποθέσεων που εκκρεµούν σε κάθε
δικαστήριο. Έως το τέλος του δικαστικού έτους, κατά το οποίο
εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η Ολοµέλεια του οικείου δικαστηρίου τροποποιεί αναλόγως τον κανονισµό του, σύµφωνα µε
την περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του παρόντος. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί τροποποίηση του κανονισµού, τα ειδικά τµήµατα παύουν να λειτουργούν από το επόµενο
δικαστικό έτος.»
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Άρθρο 4
1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού κατά εκατόν σαράντα
(140) και ορίζεται συνολικά σε 916
2. Οι οργανικές θέσεις που συστήθηκαν µε την προηγούµενη
παράγραφο κατανέµονται στα Ειρηνοδικεία του Κράτους ως
εξής:
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών
α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 31
β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 5
γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 3
δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 3
ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 2
στ. Ειρηνοδικείο Αµαρουσίου: 2
ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών: 6
η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας: 3
θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: 2
ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων: 2
ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1
ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου: 5
ιγ Ειρηνοδικείο Λαυρίου: 1
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας: 2
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών
Ειρηνοδικείο Θηβών: 1
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαµίας
Ειρηνοδικείο Λαµίας: 2
5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 1
6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά
α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 2
β. Ειρηνοδικείο Σαλαµίνας: 3
γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 5
7. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης
Ειρηνοδικείο Πιερίας: 1
8. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών: 1
9. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών
Ειρηνοδικείο Σερρών: 1
10. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 1
11. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 1
12. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράµας
Ειρηνοδικείο Δράµας: 1
13. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας
Ειρηνοδικείο Καβάλας: 1
14. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 2
15 Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτας
Ειρηνοδικείο Άρτας: 1
16. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου
Ειρηνοδικείο Ρόδου: 1
17. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών
Ειρηνοδικείο Χανίων: 2
18. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύµνης
Ειρηνοδικείο Ρεθύµνης: 1
19. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: 3
20. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου
Ειρηνοδικείο Λασιθίου: 1
21. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης
Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 1
22. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας
Ειρηνοδικείο Λάρισας: 1
23. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων
Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 1
24. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου
Ειρηνοδικείο Βόλου: 2
25. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου

4918

Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 5
26. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαµάτας
Ειρηνοδικείο Καλαµάτας: 1
27. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών
Ειρηνοδικείο Πατρών: 9
28. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας
Ειρηνοδικείο Πύργου: 1
29. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου
Ειρηνοδικείο Ζακύνθου: 1
30. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου
Ειρηνοδικείο Αγρίνιου: 1
31. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου: 1
32. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 16.
3. Οι θέσεις Ειρηνοδικών Δ τάξεως που προκηρύχθηκαν µε την
υπ' αριθµ, 104572/2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αυξάνονται κατά 140 και ορίζονται σε 194.
4. Στον τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών συνιστώνται 77 θέσεις Δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Γραµµατέων, 34 θέσεις του Κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής 45 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Γραµµατέων. 10 θέσεις
του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και 24 Θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων που κατανέµονται στα ακόλουθα Ειρηνοδικεία:
1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών
α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 46
ΠΕ Γραµµατέων. 15 ΠΕ Πληροφορικής: 4. ΤΕ Γραµµατέων 18.
ΤΕ Πληροφορικής 3, ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων: 6
β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 7
ΠΕ Γραµµατέων 3. ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Γραµµατέων. 1.
ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων: 1
γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 4
ΠΕ Γραµµατέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραµµατέων: 1.
ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων. 1
δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 4
ΠΕ Γραµµατέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραµµατέων: 1,
ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων 1 ε
ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 3
ΠΕ Γραµµατέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραµµατέων; 1,
στ. Ειρηνοδικείο Αµαρουσίου 3
ΠΕ Γραµµατέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραµµατέων 1,
ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών 9
ΠΕ Γραµµατέων. 3, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραµµατέων 2.
ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων: 2
η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας. 4
ΠΕ Γραµµατέων 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραµµατέων 1 ΥΕ
Επιµελητών Δικαστηρίων 1
θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας. 3
ΠΕ Γραµµατέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής. 1, ΤΕ Γραµµατέων: 1.
ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων. 3
ΠΕ Γραµµατέων 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραµµατέων 1
ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1 ΠΕ Γραµµατέων: 1,
ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου. 7
ΠΕ Γραµµατέων: 2. ΠΞ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραµµατέων 1
ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων 1
ιγ. Ειρηνοδικείο Λαυρίου 1
ΠΕ Γραµµατέων 1.
2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 3
ΠΕ Γραµµατέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής. 1. ΤΕ Γραµµατέων: 1
3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών
Ειρηνοδικείο Θηβών. 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1.
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαµίας
Ειρηνοδικείο Λαµίας: 3
ΠΕ Γραµµατέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραµµατέων. 1.
5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 1
ΠΕ Γραµµατέων. 1,
6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 3
ΠΕ Γραµµατέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραµµατέων 1,
β. Ειρηνοδικείο Σαλαµίνας: 4
ΠΕ Γραµµατέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραµµατέων 1,
ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων 1
γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 7
ΠΕ Γραµµατέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραµµατέων. 1,
ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων 1
7. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης
Ειρηνοδικείο Πιερίας: 1
ΠΕ Γραµµατέων. 1
8. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1,
9. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών
Ειρηνοδικείο Σερρών: 1
ΠΕ Γραµµατέων. 1,
10. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 1
ΠΕ Γραµµατέων 1,
11. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 1
ΠΕ Γ ραµµατέων. 1,
12. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράµας
Ειρηνοδικείο Δράµας. 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1,
13. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας
Ειρηνοδικείο Καβάλας: 1
ΠΕ Γραµµατέων 1.
14. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 3
ΠΕ Γραµµατέων' 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραµµατέων 1,
15. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αρτας
Ειρηνοδικείο Αρτας 1
ΠΕ Γραµµατέων 1,
16. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου
Ειρηνοδικείο Ρόδου 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1,
17. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών
Ειρηνοδικείο Χανιών: 3
ΠΕ Γραµµατέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραµµατέων: 1,
18. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύµνης
Ειρηνοδικείο Ρεθύµνης 1
ΠΕ Γραµµατέων. 1,
19. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 4
ΠΕ Γραµµατέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραµµατέων: 1,
ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων
20. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου
Ειρηνοδικείο Λασιθίου. 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1,
21. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης
Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1,
22. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας
Ειρηνοδικείο Λάρισας: 1
ΠΕ Γραµµατέων. 1,
23. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων
Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1,
24. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου
Ειρηνοδικείο Βόλου: 3
ΠΕ Γραµµατέων; 1, ΠΕ Πληροφορικής; 1, ΤΕ Γραµµατέων: 1,
25. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου
Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 7
ΠΕ Γραµµατέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραµµατέων: 1.
ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων: 1
26. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαµάτας
Ειρηνοδικείο Καλαµάτας; 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1,
27. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών
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Ειρηνοδικείο Πατρών 12
ΠΕ Γραµµατέων: 4, ΠΕ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραµµατέων. 2,
ΤΕ Πληροφορικής 1, ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων: 3
28. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας
Ειρηνοδικείο Πύργου: 1
ΠΕ Γραµµατέων. 1.
29. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου
Ειρηνοδικείο Ζακύνθου: 1
ΠΕ Γραµµατέων. 1,
30. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου
Ειρηνοδικείο Αγρίνιου 1
ΠΕ Γραµµατέων 1,
31. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου 1
ΠΕ Γραµµατέων: 1.
32. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 22
ΠΕ Γραµµατέων: 8, ΠΕ Πληροφορικής: 4, ΤΕ Γραµµατέων: 4,
ΤΕ Πληροφορικής: 2, ΥΕ Επιµελητών Δικαστηρίων: 4.

τείας Διαχείρισης Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, µέσω της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα µπορεί να συµµετέχει
και σε άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα, για τη χρηµατοδότηση
της δράσης της.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΤΙΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. Οι περιπτώσεις στ’, η’, κα’, κδ’, κστ’ της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4001/2011 τροποποιούνται ως εξής:
«(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής: Το νοµικό πρόσωπο που
ασκεί, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαµβανοµένων των Διαχειριστών των Κλειστών
Δικτύων Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου,
καθώς και των Ανεξάρτητων Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου.
(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μεταφορά, Διανοµή και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, η
Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου και η Χρήση Εγκατάστασης
Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
(κα) Προµήθεια: Η πώληση, περιλαµβανοµένης της µεταπώλησης, Φυσικού Αερίου (περιλαµβανοµένου του συµπιεσµένου φυσικού αερίου και του ΥΦΑ, ακόµη και για λόγους χρήσης του ως
καυσίµου σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς) και ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες.
(κδ) Σύστηµα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήµατα Μεταφοράς, οι
Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Φυσικού
Αερίου.
(κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις για τη χρήση Συστήµατος Φυσικού
Αερίου ή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, µετά την περίπτωση θ’ προστίθενται περιπτώσεις θ1, θ2, θ3 και θ4 ως εξής:
«(θ1) Δίκτυο Διανοµής Αττικής: Το Δίκτυο Διανοµής που έχει
ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται µε την υπ’ αριθµ. Δ1/18887/6.11.2001
υπουργική απόφαση (Β’ 1521) και εκτείνεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.
(θ2) Δίκτυο Διανοµής Θεσσαλονίκης: Το Δίκτυο Διανοµής που
έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται µε την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11819 υπουργική
απόφαση (Β’ 1086) και εκτείνεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των
καταναλωτών.
(θ3) Δίκτυο Διανοµής Θεσσαλίας: Το Δίκτυο Διανοµής που έχει
ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται µε την υπ’ αριθµ. Δ1/Γ/Φ7/11818 υπουργική
απόφαση (Β’ 1087) και εκτείνεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των
καταναλωτών.
(θ4) Δίκτυο Διανοµής Λοιπής Ελλάδος: Το Δίκτυο Διανοµής
που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύµφωνα
µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εκτός των γεωγραφικών
ορίων των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και εκτείνεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, µετά την περί-

Άρθρο 5
Υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Στο άρθρο 1 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους- Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο Αξιοποίησης» προστίθενται παράγραφοι 1α και 1β ως ακολούθως:
«1.α. Συστήνεται Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: µε αρµοδιότητα την υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ,Σ.Δ.Ι.Χ), την
οργάνωση πολιτική ενηµέρωσης και παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - δανειολήπτες, το συντονισµό του έργου όλων των συναρµοδίων φορέων.
Με το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης συστήνονται οι επιµέρους οργανικές µονάδες
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραµµατείας αυτής, καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους και ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια, σχετική µε τη λειτουργία της.
Η στελέχωση των οργανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ειδικής Γραµµατείας γίνεται αποκλειστικά µε µεταφορές ή
αποσπάσεις προσωπικού, που θα προέρχεται από το Δηµόσιο,
τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δηµοσίου µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό καθεστώς.
1.β. Συστήνονται τριάντα: (30) Κέντρα Ενηµέρωσης Δανειοληπτών, ως περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, µε αρµοδιότητα την ενηµέρωση
των δανειοληπτών, την παροχή οικονοµικών και νοµικών συµβουλών.
Με το προεδρικό διάταγµα της προηγουµένης υποπαραγράφου προβλέπεται η έδρα των Κέντρων του προηγουµένου εδαφίου, σε επιλεγµένα αστικά κέντρα, έτσι ώστε να καλύπτονται οι
συµβουλευτικές ανάγκες του πληθυσµού.
Η στελέχωση των Κέντρων Ενηµέρωσης Δανειοληπτών γίνεται
κυρίως από εξειδικευµένους εξωτερικούς συµβούλους µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις παροχής έργου. Για την παροχή συµβουλών και ενηµέρωσης προς
δανειολήπτες, µέσω των Κέντρων Ενηµέρωσης Δανειοληπτών, η
Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, µπορεί επίσης
να συµβάλλεται µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ενώσεις Καταναλωτών και άλλους εξειδικευµένους φορείς.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία των παραπάνω Κέντρων Ενηµέρωσης Δανειοληπτών θα καλύπτοντα από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Διοικητική Μεταρρύθµιση» της Ειδικής Γραµµα-

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011
Άρθρο 1
Ορισµοί
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πτωση ιγ’προστίθεται περίπτωση (ιγ1) ως εξής:
«(ιγ1) Εταιρείες Διανοµής Αερίου (ΕΔΑ): Οι εταιρείες που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80A και ασκούν
τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής.»
Άρθρο 2
1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως
εξής:
«3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισµό των λογαριασµών των
επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 89 για το Φυσικό
Αέριο και 141 για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστηµάτων και των Δικτύων Διανοµής, έχει πρόσβαση σε αυτούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν
διασταυρούµενες επιδοτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας ή/και εµπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και µεταξύ των δραστηριοτήτων
µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας, µεταπώλησης, αποθήκευσης
φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).»
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4001/ 2011, όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 17
του ν. 4203/2013, προστίθενται πέντε νέα εδάφια ως εξής:
«Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονοµικό αντάλλαγµα,
όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε την ανωτέρω απόφαση της
ΡΑΕ, από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασφάλειας
Εφοδιασµού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηµατοδοτεί
το Λογαριασµό και το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος του
Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Λογαριασµό αυτόν.
Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού, τούτο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται µε την απόφαση της ΡΑΕ της
παραγράφου αυτής, η δε καταβολή από τον Διαχειριστή τυχόν
ανεξόφλητων ποσών στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και
5 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται, ατόκως, µέχρι τη δηµιουργία θετικού υπολοίπου στο Λογαριασµό αυτόν και δεν συνιστά υπερηµερία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αρνητικού
υπολοίπου του Λογαριασµού, µε νέα απόφαση της ΡΑΕ συµπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε µε αναπροσαρµογή
του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού, να καλυφθεί ολοσχερώς και
το αρνητικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού
εντός του αµέσως επόµενου έτους.
Οι όροι και το περιεχόµενο των συµβάσεων των παραγράφων
4 και 5 του παρόντος άρθρου εκπονούνται από τον Διαχειριστή
και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.»
3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4001/ 2011, όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 17
του ν. 4203/2013, προστίθενται ένα νέο εδάφιο ως εξής:
«Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς για τους
σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ως αέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Διαχείρισης
ΕΣΦΑ.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 80
Διανοµή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση
Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου
1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση των Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου αυτού. Η κατασκευή Δικτύου Διανοµής επιτρέπεται
σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διανοµής, κατόπιν αίτησης του

ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. Η Άδεια
Διανοµής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών, µε απόφαση της ΡΑΕ.
2. Η διαχείριση και εκµετάλλευση Δικτύων Διανοµής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής χορηγείται κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών,
µε απόφαση της ΡΑΕ. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής δύναται να χορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονοµικής ισορροπίας, σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της
Άδειας Διανοµής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας
Διανοµής συνάπτει σύµβαση µε τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής, µε την οποία καθορίζεται το αντάλλαγµα
που οφείλεται για την ανάληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανοµής,
µε βάση τα δηµοσιευόµενα τιµολόγια χρήσης του.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, στις περιπτώσεις που, για τη χορήγηση Άδειας Διανοµής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής σε ορισµένη γεωγραφική περιοχή,
εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες, διενεργείται διαγωνισµός που προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας , µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η απόφαση διεξαγωγής
διαγωνισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και περίληψη αυτής σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισµό και χορηγεί τη σχετική
άδεια ή κηρύσσει το διαγωνισµό ως άγονο.
4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανοµής για ορισµένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή
προβλέπεται, µε βάση άλλη Άδεια Διανοµής, να κατασκευασθεί
στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανοµής και η υπάρχουσα ή προβλεπόµενη δυναµικότητα του εν λόγω Δικτύου Διανοµής δεν έχει κορεσθεί.
5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανοµής ή/και Άδειας Διαχείρισης
Δικτύου Διανοµής µετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση
Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τµήµατα της Επιχείρησης αυτής,
τουλάχιστον κατά τη νοµική µορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν: (α) Τα πρόσωπα
που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανοµής ή/και
της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής δεν επιτρέπεται να
συµµετέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή
τµήµατα ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας
και να έχουν ίδια συµφέροντα, που παρεµποδίζουν την άσκηση
των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειµενικό.
(β) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής λαµβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου
Διανοµής, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισµού, ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηµατικής εποπτείας της
Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης σχετικά µε την απόδοση
των επενδύσεων. Η µητρική εταιρεία µπορεί να εγκρίνει ιδίως το
ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή άλλο ισοδύναµο µέσο, χωρίς
να αποκτά δικαίωµα επέµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθηµερινή λειτουργία ή τις επί µέρους αποφάσεις
που αφορούν την αναβάθµιση του Δικτύου Διανοµής, εφόσον
δεν σηµειώνεται υπέρβαση του χρηµατοδοτικού πλαισίου που
έχει εγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη µητρική επιχείρηση να δίνει
εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή τις επί µέρους
αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση του Δικτύου Διανοµής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε
ισοδύναµου µέσου. (γ) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής καταρτίζει και εφαρµόζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται
προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και να δια-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

σφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν
λόγω στόχου. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην έγκριση της
ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως παρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν
διατυπώσει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από την υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση. Το εγκεκριµένο πρόγραµµα συµµόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχου
της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής εντός πέντε (5) ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων
της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση του
προγράµµατος συµµόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής που ενεργεί ως
υπεύθυνος συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία
πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ, µέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται
τα µέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
ΡΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις
υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών
από την κοινοποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει
στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος
συµµόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής µέχρι και την
30ή Απριλίου εκάστου έτους. (δ) Οι ανακοινώσεις και τα σήµατα
του κατόχου Άδειας Διανοµής και του κατόχου Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον
αφορά στη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προµήθειας της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι διατάξεις
της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανοµής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου
Διανοµής εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 συνδεδεµένους
Πελάτες.
7. Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής εξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη διασφάλιση:
(α) Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου, λαµβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
(β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονοµικά αποδοτικού
Δικτύου.
(γ) Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων
σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και της
επίτευξης των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανοµής, όσον αφορά, µεταξύ άλλων, τις απώλειες, την αξιοπιστία
τροφοδότησης, την εξισορρόπηση φορτίου, την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών,
όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
(δ) Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προµηθευτών και των Πελατών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, βάσει τιµολογίων
που εκδίδονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης του άρθρου 88.
(ε) Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα
Διαχείρισης του Δικτύου έναντι τιµολογίων που εγκρίνονται µε
τον Κανονισµό Τιµολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το
άρθρο 88.
(στ) Της προµήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και αντικατάστασης των µετρητικών διατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Διαχείρισης του Δικτύου, και της συλλογής των σχετικών µετρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ)
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312/2014 (ΕΕΕΕ L 91/15).
(ζ) Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τους Διαχειριστές των Διασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και
Δικτύων Διανοµής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική πρόσβαση στο δίκτυο, σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 312/2014
(ΕΕΕΕ L 91/15).
(η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης µεταξύ των Χρηστών ή των
κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων και της διαφύλαξης του εµπιστευτικού χαρακτήρα εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που
λαµβάνει από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο.
(θ) Συνεργασίας µε τους διαχειριστές των Διασυνδεδεµένων
Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανοµής για την κατάρτιση και εφαρµογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας
και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη
λειτουργία των Δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνεργασίας µε διαχειριστές οργανωµένων αγορών, στις οποίες
τυγχάνουν διαπραγµάτευσης ενεργειακά προϊόντα χονδρικής,
όπως αυτά ορίζονται µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕΕΕ L
326/1) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου αναφορικά µε τη συµµετοχή σε αυτές τις
αγορές για την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.
(ι) Της σχεδίασης, του προγραµµατισµού και της υλοποίησης
της ανάπτυξης του Δικτύου, εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης
µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.
8. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής, θεσπίζεται Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής, σύµφωνα µε τον οποίο διενεργείται η
διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξή του. Ο Κώδικας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος
του Διαχειριστή. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου δύνανται να ρυθµίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
(α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και στόχοι απόδοσης για
τη δραστηριότητα της Διανοµής, ιδίως όσον αφορά στις απώλειες και τις ιδιοκαταναλώσεις, την ασφαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία, την αντιµετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και την
ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τους οποίους ο
Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των χρηστών
του Δικτύου κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο
τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου.
(γ) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων
πελατών µε το δίκτυο διανοµής, βάσει αντικειµενικών τεχνοοικονοµικών κριτηρίων, καθώς και η διαδικασία προσωρινής άρνησης
της σύνδεσης στο δίκτυο, η οποία πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία που ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να παρέχει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής
άρνησης σύνδεσης, σχετικά µε δυνατότητες µελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήµατός τους, όπως τυχόν προγραµµατιζόµενη ή
σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του Δικτύου που θα επιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της, επέκταση ή/και ενίσχυση του Δικτύου που θα επέτρεπε τη σύνδεσή τους, καθώς
και το σχετικό κόστος και τον απαιτούµενο χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες οµαδοποίησης εκκρεµών αιτήσεων
σύνδεσης για τον επιµερισµό του κόστους της απαιτούµενης
ανάπτυξης του Δικτύου. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων µπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88.
(δ) Η προθεσµία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις αιτήσεις
σύνδεσης και να ενηµερώνει τους αιτούντες.
(ε) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες παράδοσης
και παραλαβής του φυσικού αερίου που διακινείται µέσω του Δι-

4922

κτύου.
(στ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής για την
αντιµετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και ιδίως η σειρά
κατά προτεραιότητα διακοπής των συνδεδεµένων χρηστών, λαµβανοµένων υπόψη των µέτρων που λαµβάνονται σε εκτέλεση των
διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 994/2010 (ΕΕΕΕ L 295/1).
(ζ) Οι διαδικασίες προγραµµατισµού της συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου διανοµής, σύµφωνα µε την παράγραφο 8,
καθώς και οι διαδικασίες ενηµέρωσης των χρηστών του Δικτύου
και των Διαχειριστών Διασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου.
(η) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά µε τη Διαχείριση
του Δικτύου τα οποία χορηγούνται στους χρήστες του δικτύου
και ο τρόπος χορήγησης αυτών.
(θ) Οι συµβατικές υποχρεώσεις µεταξύ του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής και των Χρηστών του Δικτύου και οι σχετικές δεσµεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε
περίπτωση µη τήρησης των διατάξεων του Κώδικα. Με τον Κώδικα καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις των προµηθευτών για
τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Διαχειριστή των χρεώσεων χρήσης του δικτύου, µέσω διακριτών χρεώσεων στα τιµολόγια.
(ι) Το περιεχόµενο των πρότυπων συµβάσεων σύνδεσης και
χρήσης του Δικτύου.
(ια) Εφόσον ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατά
τρόπο αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο, και τη µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών.
(ιβ) Οι διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων και τήρησης λογαριασµών και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασµών.
(ιγ) Οι διαδικασίες εφαρµογής µέτρων διαχείρισης της δυναµικότητας.
(ιδ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής για την
παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης και το περιεχόµενο
και η διαδικασία υποβολής σχετικών εκθέσεων στη ΡΑΕ.
(ιε) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για τη ρύθµιση του
τρόπου διαχείρισης του Δικτύου.
9. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να καταρτίσει Κανονισµό Μετρήσεων και να τον υποβάλει έως την 31η Ιουνίου 2016 προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει
επ’ αυτού εντός τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβολής. Ο Κανονισµός Μετρήσεων ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον εν λόγω Κανονισµό
Μετρήσεων καθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής µετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στο
Δίκτυο Διανοµής και παραλαµβάνεται από αυτό, οι προδιαγραφές ακρίβειας των µετρητών και ο τρόπος επίλυσης διαφορών
που ανακύπτουν σε σχέση µε τις µετρήσεις. Οι κανόνες παροχής
στοιχείων και ανταλλαγής δεδοµένων σχετικά µε τις µετρήσεις,
ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη
άσκηση του δικαιώµατος αλλαγής προµηθευτή και η πρόσβαση
όσων έχουν έννοµο συµφέρον στα δεδοµένα ατελώς.
10. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής οφείλει να υλοποιήσει
το Δίκτυο Διανοµής µε πόρους του κατόχου της Άδειας Διανοµής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης, το οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή και υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς
έγκριση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχειρισης. Με το πρόγραµµα
ανάπτυξης καθορίζονται ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραµµα
ανάπτυξης του Δικτύου, λαµβανοµένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών, των
αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Διαχειριστή Δικτύου
Διανοµής, της εφαρµογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το
δυνατόν, τεχνικών προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης Δικτύου καθορίζονται
για χρονικό ορίζοντα πέντε ετών. Έργα επέκτασης του Δικτύου,
λόγω σύνδεσης, εκτελούνται νοµίµως, ακόµη και εάν δεν έχουν
προβλεφθεί στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης. Το Αρχικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης συνυποβάλλεται µε την αίτηση για τη χορήγησή της Άδειας Διανοµής. Ως πρώτο έτος του Αρχικού Προ-
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γράµµατος Ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του οποίου τίθεται
σε ισχύ η Άδεια Διανοµής.
11. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι µεθοδολογίες, οι υπολογισµοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα Διαχείρησης, τις οποίες
καταρτίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανοµής και υποβάλλει
προς έγκριση.»
Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 προστίθενται άρθρα
80Α, 80Β και 80Γ ως ακολούθως:
«Άρθρο 80Α
Σύσταση Εταιρειών Διανοµής Αερίου
1. Έως την 30ή Μαΐου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υποβάλουν προς
έγκριση τις αρχές και τους κανόνες κατανοµής για το λογιστικό
διαχωρισµό των δραστηριοτήτων τους στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει
να αποφασίσει επ’ αυτών εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από
το χρόνο υποβολής.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ υποχρεούνται να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς
λογαριασµούς για κάθε µία από τις δραστηριότητές τους κατά
τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 89 του παρόντος, όσον αφορά
στις δραστηριότητες της Διανοµής, της Προµήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες, της Προµήθειας για µη Επιλέγοντες Πελάτες
και της παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Τελευταίου
Καταφυγίου.
3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων
Διανοµής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης από τις λοιπές
δραστηριότητές τους, µε την εισφορά του κλάδου Διανοµής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας δύνανται να εισφέρουν από κοινού τον
κλάδο Διανοµής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως
µίας κοινής ΕΔΑ, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας µετέχουν οι
δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογία της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς
του παρόντος, ως κλάδος Διανοµής νοείται η οµώνυµη αυτόνοµη
οργανωµένη λειτουργική µονάδα της εκάστοτε υφιστάµενης
ΕΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων έκαστης εκ των ανωτέρω ΕΠΑ και των συναφών µε αυτά απαιτήσεων
και υποχρεώσεων, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των ως άνω
µονάδων.
4. Εντός 90 ηµερών από τη σύσταση των ΕΔΑ της παραγράφου 3, οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να µεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγµατος τις µετοχές που θα
κατέχουν στις αντίστοιχες ΕΔΑ στους µετόχους των ΕΠΑ, κατ’
αναλογία της συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο έκαστης
ΕΠΑ. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή
φόρου µεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή
άλλης επιβάρυνσης.
5. Η απόσχιση των κλάδων Διανοµής των παραγράφων 3 και 4
πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος
νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων
1 έως και 5 του ν. 2166/ 1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου αυτού και µε αναλογική εφαρµογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 98 του παρόντος νόµου. Οµοίως, µη ισχυουσών ούτε αναλογικώς των προβλεποµένων στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.
2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος
νόµου, δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα.
6. Οι ΕΔΑ υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς
τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον εισφερόµενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά στα δικαιώµατα χρήσης
των παγίων, και απολαµβάνουν των φορολογικών προνοµίων και
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ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο
εταιρείας. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή
και από την ηµεροµηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του Δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία αφορά τον εισφερόµενο κλάδο Διανοµής, ως
προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη
ΕΔΑ. Οµοίως, η ΕΔΑ απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή
δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση,
ή αφορούν στα πάγια των δικτύων που παραµένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισµούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός
διενεργήθηκε από την εισφέρουσα εταιρεία που αφορά τον
κλάδο διανοµής και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ
προς όφελος ή βάρος αυτής.
7. Οι εκκρεµείς δίκες που αφορούν στον εισφερόµενο κλάδο
συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη
ΕΔΑ, χωρίς να
διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της.
8. Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά µε
τον εισφερόµενο κλάδο Διανοµής, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως
στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ. Τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτριώσεως, συµπεριλαµβανοµένων
των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 και των κατ’
εξουσιοδότηση του διοικητικών πράξεων παραµένουν σε ισχύ και
εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ των ΕΔΑ που συστήνονται δυνάµει του παρόντος.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του
ν. 3959/2011 (Α’ 93), δύνανται να συγχωνεύονται τόσο οι ΕΠΑ µεταξύ τους όσο και οι ΕΔΑ µεταξύ τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας. Για τη συγχώνευση αυτή, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε περίπτωση συγχώνευσης, µε απόφαση της ΡΑΕ, οι
ΕΔΑ υποχρεούνται να τηρούν διακριτούς λογαριασµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος για τις δραστηριότητες διανοµής ανά γεωγραφική περιοχή.
10. Η ΔΕΠΑ κατά το στάδιο ιδρύσεως της νέας ΕΔΑ για την
κάλυψη της Λοιπής Ελλάδας υποχρεούται κατά τη συγκρότηση
νέας διαχείρισης του δικτύου διανοµής, να προβεί στο νοµικό
διαχωρισµό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησής της µε την εισφορά του
κλάδου Διανοµής, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’
ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 3 έως 9 του παρόντος. Για
τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανοµής νοείται η αντίστοιχη αυτόνοµη οργανωµένη λειτουργική µονάδα της ΔΕΠΑ
ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων της
ΔΕΠΑ ΑΕ και των συναφών µε αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ως άνω µονάδας. Η
ΕΔΑ του Δικτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως
Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς
λογαριασµούς για κάθε µία από τις δραστηριότητες Διανοµής
και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της
Βορείου Ελλάδος. Οι δραστηριότητες Διανοµής σε επιµέρους
γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος δύνανται να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το
στάδιο ίδρυσής της, κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος.
11. Η έγκριση των µελετών αερίων καυσίµων κατά την έκδοση
οικοδοµικής άδειας, ο έλεγχος κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτά προβλέπονται στον Τεχνικό
Κανονισµό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς
και κάθε αρµοδιότητα και ενέργεια που προβλέπεται ήδη από το
ν. 3175/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές
πράξεις διενεργούνται από τις ΕΔΑ κατόπιν της σύστασής τους
κατά τις διατάξεις του παρόντος.
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12. Τα προνόµια ή δικαιώµατα χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδροµίων, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης
µετρητικών διατάξεων, εγκατάστασης σταθµών, άνευ ανταλλάγµατος ή υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε τέλους για εργασίες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση,
επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήµατος Φυσικού Αερίου
και των Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στις υφιστάµενες ΕΠΑ, εφαρµόζονται αναλόγως και
υπέρ των συνιστώµενων µε το παρόν ΕΔΑ.
13. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν
από την απόσχιση του εισφερόµενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται και εισφέρονται στις ΕΔΑ, µετά
την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία, σύµφωνα µε την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συµβάσεων του
προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χωριστές συµβάσεις από τις
ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το µέρος που τις αφορά.
14. Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας στον οµώνυµο κλάδο Διανοµής των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της ΔΕΠΑ ΑΕ µεταφέρεται κατά
την απόσχιση του οµώνυµου κλάδου στην ΕΔΑ στην οποία εισφέρεται. Η µεταφορά είναι υποχρεωτική και λαµβάνει χώρα µε την
επίδοση σχετικής ατοµικής πρόσκλησης της αρµόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.
15. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται εντός προθεσµίας
30 ηµερών από τη σύσταση των αντίστοιχων ΕΔΑ, µεταφέρονται
στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας
εταιρείας διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή µε τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριοτήτων
των ΕΔΑ, λαµβανοµένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.
16. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους
εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και
διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στον Κανονισµό Εργασίας, στις εν γένει υφιστάµενες υπηρεσιακές ρυθµίσεις της
εισφέρουσας εταιρείας και σε ατοµική σύµβαση εργασίας.
Οµοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό,
µε τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστικά προγράµµατα, όπως αποταµιευτικό πρόγραµµα, καθώς και τα προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής. Η
προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω
µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
17. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε
πρόκειται για τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε για τις ΕΠΑ, δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΕΔΑ παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι
εύλογου ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το κόστος παροχής
τους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ
προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά στη σχέση που δηµιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, σε συνδυασµό
µε την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των
παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών
µεταξύ των ΕΔΑ και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού µέρους των
Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια των ισότιµων σχέσεων που θα έχουν
οι ΕΔΑ µε όλους τους παραγωγούς και προµηθευτές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται µόνο εφόσον: (α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή
παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.
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18. Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που µετασχηµατίζεται µε τον παρόντα νόµο µεταβιβάζεται στον αντίστοιχο νέο φορέα.
Άρθρο 80Β
Κυριότητα των Δικτύων Διανοµής
1. Τα Δίκτυα Διανοµής που έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Αδειών
Διανοµής που έχουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του ν.
2364/1995 παραµένουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ
ΑΕ.
2. Έργα επέκτασης των υφιστάµενων Δικτύων Διανοµής που
θα εκτελεσθούν από τις ΕΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80Α, βάσει του εγκεκριµένου προγράµµατος ανάπτυξης των Δικτύων, όπως συντάσσεται σύµφωνα µε τον
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου και τις
αντίστοιχες Άδειες Διαχείρισης των Δικτύων Διανοµής του άρθρου 80, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία
έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταµένων Δικτύων
Διανοµής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ
ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδηµα της
ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, το εισόδηµα
αυτό κατανέµεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική
περίοδο, εντός της οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή
αποκατάσταση των Δικτύων του προηγούµενου εδαφίου και σε
όσες διαχειριστικές περιόδους αποµένουν µέχρι τη λήξη της
διάρκειας της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.
Άρθρο 80Γ
Άδειες Διανοµής και Διαχείρισης των Δικτύων
Διανοµής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής,
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης
1. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 80Α υποχρεούνται, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη σύστασή
τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανοµής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής, οι οποίες χορηγούνται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών του άρθρου 90. Η
Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκταση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφικών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα
παραµένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, µε την Άδεια ορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Διαχειριστή των Δικτύων σχετικά
µε την παραχώρηση της διαχείρισής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του κυρίου. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία
των Δικτύων, δεν δικαιούται αντάλλαγµα για την παραχώρηση
της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης µέχρι την απόσβεση του δικαιώµατος χρήσης και κάρπωσής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα µέχρι τη
λήξη της άδειας διανοµής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2.
2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχιστον εικοσαετής
µε δυνατότητα παράτασης για είκοσι (20) επιπλέον έτη.
3. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοιχων Δικτύων Διανοµής µέσα στα γεωγραφικά όρια που προβλέπουν οι Άδειες
Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής που τους χορηγούνται. Για επιµέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής και οι οποίες:
(α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης
του εκάστοτε Δικτύου ή
(β) εντάσσονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, αλλά
έχουν παρέλθει δεκαοκτώ (18) µήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί
η προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα που περιέχεται στην
Άδεια Διανοµής ανάπτυξη του Δικτύου,

κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του
Κανονισµού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για τη
χορήγηση Άδειας Διανοµής και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής για την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω επιµέρους περιοχή.»
Άρθρο 5
Επιλέγοντες Πελάτες
Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 82
1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:
(α) Οι κάτοιχοι άδειας ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι χρησιµοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας.
(β) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας:
(αα) Όλοι οι Πελάτες που προµηθεύονται φυσικό αέριο µε
σκοπό να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς.
(ββ) Όλοι οι Πελάτες που προµηθεύονται φυσικό αέριο για βιοµηχανική χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής, η
οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες είχαν πραγµατική
κατανάλωση µεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.
(γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες, οι
οποίοι είχαν πραγµατική κατανάλωση µεγαλύτερη των 2,2 GWh
ανά θέση κατανάλωσης.
(δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες
ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
(εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.
(γ) Οι υφιστάµενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάµει των διατάξεων του ν. 2346/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 3428/2005, πριν από το νοµικό διαχωρισµό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες:
(αα) τόσο για την προµήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου,
πέραν της ετήσιας συµβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται
για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 3428/2005, σύµβαση καθεµιάς ΕΠΑ µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως
τη λήξη κάθε σύµβασης και από τη λήξη των συµβάσεων αυτών
για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου
(ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται
για την Προµήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προµηθεύεται ο
Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:
(α) Από το µέσο όρο της κατανάλωσης καυσίµου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάµηνα πριν από τη σύναψη συµβάσεως προµήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υφιστάµενης
σύµβασης προµήθειας Φυσικού Αερίου.
(β) Προκειµένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών.
(γ) Προκειµένου για επέκταση της εγκατεστηµένης ισχύος υφιστάµενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται
σύµφωνα µε το στοιχείο α’ και τη νέα εγκατεστηµένη ισχύ.
3. Πελάτες, περιλαµβανοµένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστηµένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην
αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και
δεν έχουν ακόµη καταστεί Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 και δεν έχουν ακόµη συνδεθεί µε το Δίκτυο, δύνανται να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση
ενδιαφέροντος σύνδεσης µε το Δίκτυο προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή
τις ΕΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός
προθεσµίας ενός µηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόµενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγµατοποίηση του έργου σύνδεσης
εντός τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα
ανάπτυξης. Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός
της ως άνω προθεσµίας του ενός µηνός και η προσφορά σύνδεσης.
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4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης µε το Δίκτυο, κατά τα οριζόµενα στην αµέσως
προηγούµενη παράγραφο, προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που
συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανεξαρτήτως κατανάλωσης:
(α) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης, εντός της προθεσµίας
της αµέσως προηγούµενης παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης,
(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία της παραγράφου
2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτωση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προσφορά σύνδεσης
και έχει δικαίωµα να προµηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προµηθευτές.
5. Πελάτες που δεν έχουν ακόµη καταστεί Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, προµηθεύονται φυσικό
αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύµφωνα µε Ρυθµιζόµενα Τιµολόγια Προµήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
87.
6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τις
ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανά κατηγορία πελατών να ενηµερώσουν εγγράφως τους µη Επιλέγοντες
Πελάτες που προµηθεύονται φυσικό αέριο από τις ΕΠΑ για τη
δυνατότητά τους να αλλάξουν Προµηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς το σκοπό αυτόν οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω Πελάτες:
(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούµενο έτος, συµπεριλαµβανοµένων της συνολικής χρέωσης
του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh κατανάλωσης,
(β) σύγκριση µε τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την αντίστοιχη
περίοδο χρέωσης του αµέσως προηγούµενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο του κυλιόµενου µέσου όρου
κατανάλωσης ανά περίοδο χρέωσης.
7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενηµέρωση δύναται να
παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαριασµού κατανάλωσης
είτε µε ξεχωριστό ενηµερωτικό σηµείωµα που επισυνάπτεται στο
λογαριασµό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η
έγγραφη ενηµέρωση περιλαµβάνει ευκρινή παραποµπή στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων
άδειας προµήθειας.
8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 80Α, υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση
Προµηθευτών στα Δίκτυα Διανοµής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του
παρόντος. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται µόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από
τις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας ή των
όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής φυσικού αερίου
ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανοµής.
Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανοµής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις
ΕΔΑ αντάλλαγµα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του
οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 88.»
Άρθρο 6
1. Το άρθρο 87 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 87
Τιµολόγια Προµήθειας Φυσικού Αερίου
1. Η Προµήθεια Φυσικού Αερίου σε µη Επιλέγοντες Πελάτες
από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθµιζόµενων Τιµολογίων που
εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία
πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.
2. Τα Ρυθµιζόµενα Τιµολόγια Προµήθειας:
(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά µε τις εφαρµοζόµενες χρεώσεις και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τη µη διακριτική µεταχείριση µεταξύ των
µη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
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(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγµατικού κόστους της
προσφερόµενης υπηρεσίας και αντανακλούν το πραγµατικό κόστος Προµήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθµιζόµενων χρεώσεων
που µετακυλίονται στους Πελάτες για τη χρήση των Δικτύων και
των διασυνδεδεµένων συστηµάτων φυσικού αερίου, το κόστος
της δραστηριότητας εµπορίας και διαχείρισης των Πελατών και
το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ,
(γ) δεν δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ µη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και µε ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις µεταξύ των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και µη Επιλεγόντων Πελατών,
(ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νοµικός διαχωρισµός
των δραστηριοτήτων Διανοµής κατά τις διατάξεις του άρθρου
80Α, εµφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την παροχή των υπηρεσιών διανοµής και µεταφοράς.
3. Για τη θέσπιση των Ρυθµιζόµενων Τιµολογίων λαµβάνονται
υπόψη:
(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αµέσως
προηγούµενο έτος,
(β) ο προϋπολογισµός του κόστους για το τρέχον έτος,
(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα
των ΕΠΑ.
4. Η προµήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες από
τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει των όρων της Άδειας Προµήθειας που
χορηγείται σε αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81
για όλη την Ελληνική Επικράτεια και των διατάξεων του Κώδικα
Προµήθειας που εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 85.
5. Για την αντιµετώπιση της διαµόρφωσης τιµών του φυσικού
αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται, σύµφωνα µε τους
κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και τις ειδικές συνθήκες της
διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισµός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των Προµηθευτών για όλες ή ορισµένες κατηγορίες Πελατών µε απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της
ανωτέρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις
συνθήκες και πάντως για διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω
απόφασης η ΡΑΕ µπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτής για ίσο
χρονικό διάστηµα, µετά από επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
6. Για τον καθορισµό ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, λαµβάνονται υπόψη οι
παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές πώλησης φυσικού αερίου,
όπως η µεσοσταθµική τιµή προµήθειας Φυσικού Αερίου στα σηµεία εισόδου Συστήµατος Φυσικού Αερίου, που διαµορφώνεται
βάσει των συµβάσεων προµήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι
Προµηθευτές, το κόστος χρήσης του Συστήµατος Φυσικού Αερίου που χρησιµοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου
στις επί µέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Με τον Κανονισµό Τιµολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη
ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου και δηµόσια διαβούλευση, ρυθµίζεται η µεθοδολογία καθορισµού τιµολογίων για τη
χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας. Κατά τη ρύθµιση της µεθοδολογίας τιµολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:
(α) Η σταθερότητα των τιµών προς όφελος των Χρηστών.
(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούµενων, από τον Διαχειριστή του Συστήµατος ή του Δικτύου Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανόµενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονοµικό και φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο.
(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήµατος ή Διανοµής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισµού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
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(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της αµεροληψίας.
(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προγραµµατισµό
και την ανάπτυξη της υποδοµής που απαιτείται για την άσκηση
της Βασικής Δραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των
διαχειριστών που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους.
(η) Η συνεκτίµηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήµατος ή του Δικτύου.
(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστηµάτων µέτρησης.
(ι) Η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήµατα ή Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη
βιωσιµότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης.
(ια) Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής στον κύριο
αυτού για την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Δικτύου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Τα τιµολόγια µε βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγµα για κάθε Βασική
Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή, σύµφωνα µε
τη µεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να
αποφασίσει επ’ αυτών εντός τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβολής τους, και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Η περίπτωση ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 94 του
ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασµούς για την είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση
συµφόρησης των διασυνδέσεων ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
Τροποποίηση Αδειών Φυσικού Αερίου
1. Σε περίπτωση αλλαγής της µετοχικής σύνθεσης κατόχου
Αδείας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου (Β’ 464), λόγω µεταβίβασης µετοχών από την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η οποία
επέρχεται στο πλαίσιο διαδικασίας αξιοποίησης περιουσιακού
στοιχείου που έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφόσον δεν συντρέχει
άλλος λόγος τροποποίησης της Άδειας, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει σχετικά µε την τροποποίηση ή µη της
Άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου.
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από
την υποβολή στη ΡΑΕ: (α) επικυρωµένου αντιγράφου της σύµβασης, δυνάµει της οποίας επέρχεται η αλλαγή της µετοχικής
σύνθεσης του κατόχου της Αδείας και (β) της τυχόν εγκριτικής
απόφασης των αρχών ανταγωνισµού, όταν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η αλλαγή της µετοχικής σύνθεσης συνιστά µεταβολή ελέγχου και εµπίπτει στη διαδικασία προληπτικού
ελέγχου συγκεντρώσεων. Η ΡΑΕ µπορεί, εντός της ανωτέρω
προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών, να ζητήσει από τον αιτούντα
την υποβολή, εντός τακτής προθεσµίας που δεν θα υπερβαίνει
τις δέκα (10) ηµέρες, διευκρινίσεων ή στοιχείων συµπληρωµατι-

κών των ήδη υποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών για την απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
άρχεται από την υποβολή των ως άνω πρόσθετων στοιχείων.
3. Με την άπρακτη παρέλευση της εικοσαήµερης προθεσµίας
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Άδεια θα θεωρείται
σιωπηρώς τροποποιηθείσα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,
η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας του Δικτύου
Διανοµής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και
Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη
ΡΑΕ, η οποία, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί
σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει
το τελικό κείµενο εντός τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβολής,
(α) για την έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης των εν λόγω
Δικτύων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.
4001/2011, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο,
(β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν.
4001/2011, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.
2. Εντός ενός (1) µηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισµού
Τιµολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως
τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος,
και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα
τιµολόγια µε βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγµα για κάθε
Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρήστες, σύµφωνα
µε τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/ 2011, όπως τροποποιείται
δια του παρόντος. Από το χρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ
έως και τον χρόνο θέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιµολογίων, η τιµή
για την παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες
από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh.
3. Με την έκδοση των Αδειών Διανοµής που προβλέπονται στο
άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται οι ρυθµίσεις των
Αδειών Διανοµής που έχουν χορηγηθεί δυνάµει των διατάξεων
του ν. 2364/1995 (Α’ 256).
4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισµού που λαµβάνει χώρα
κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α και της εισφοράς του κλάδου
Διανοµής στις ΕΔΑ, χορηγείται στις ΕΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, άδεια προµήθειας εντός
έξι (6) µηνών από την έκδοση της Άδειας Διανοµής στις ΕΔΑ που
συστήνονται σύµφωνα δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση
άδειας προµήθειας του προηγούµενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι υφιστάµενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν.
2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα προµήθειας
φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά
τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και 83 του ν. 4001/2011, δύναται να
επιβάλει στις ΕΠΑ µέτρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι
προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και η
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, µέχρι την έκδοση των αδειών
προµήθειας. Τα µέτρα αυτά δεν δύνανται να περιορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων προµήθειας των ΕΠΑ
σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες δυνάµει του άρθρου
82 και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που
είχαν χορηγηθεί στις ΕΠΑ δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/
1995.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου και η τυχόν µεταβολή που
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επιφέρουν στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τις συµβάσεις Προµήθειας Φυσικού Αερίου µεταξύ της
ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ, οι
οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συµβάσεων
αυτών. Οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου τροποποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, προσαρµοζόµενες στις διατάξεις του παρόντος.
6. Εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος τροποποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του ν. 4001/2011, ο Κανονισµός Αδειών Φυσικού Αερίου, προκειµένου να προσαρµοστεί
στις διατάξεις του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισµοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε τη συµπίεση,
αποσυµπίεση και αποθήκευση υγροποιηµένου και συµπιεσµένου
Φυσικού Αερίου για σκοπούς µεταφοράς και διανοµής φυσικού
αερίου εκτός δικτύων αγωγών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω
απόφασης δύνανται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών
(C.E.N.).
Άρθρο 9
Καταργούµενες διατάξεις
1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 81
του ν. 4001/2011 καταργούνται.
2. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε το περιεχόµενο των διατάξεων του νόµου αυτού ή αναφέρεται σε θέµα που
ρυθµίζεται από αυτόν.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σε επί µέρους διατάξεις.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Από 1.1.2020, καµία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται
σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα
και δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεται να παράγει ή εισάγει σ’
αυτό, άµεσα ή έµµεσα, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες µονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.
2. Μέχρι την 1.1.2019, η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα εκτιµήσει
τη δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στόχου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία επίτευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα µέτρα.
3. Σε περίπτωση που επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και
δίκτυο της χώρας, δεν συµµορφώνεται µε µέτρο ή µέτρα που της
έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε αιτιολογηµένη απόφασή της,
πρόστιµο κατ’ ελάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και µέγιστο δέκα
τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά το προηγούµενο έτος.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2318/ 1995
(Α’126)
1. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α’126)
τροποποιείται ως εξής :
«3. Ο δικαστικός επιµελητής ασκεί τα καθήκοντά του µόνο
στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισµένος µε εξαί-
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ρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 43 του παρόντος. Οι δικαστικοί
επιµελητές όµως των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών-Πειραιά µπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες
των δύο Εφετείων αντίστοιχα. Η γεωγραφική κατανοµή των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Επιµελητών θα διασφαλίζει την
ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δικαστικού επιµελητή και της ίσης πρόσβασης σε αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο µέχρι 31.12.2015
θα καθορισθούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και ο τρόπος κάλυψης των θέσεων που θα λαµβάνουν υπόψη, µεταξύ άλλων, τις
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας όπως αποµακρυσµένες
ορεινές περιοχές και εκτεταµένα νησιωτικά συµπλέγµατα.»
2. Το άρθρο 43 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43
Αν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις σε περιφέρεια Εφετείου,
στην οποία ο αριθµός των οργανικών θέσεων δεν υπερβαίνει τις
είκοσι έξι ή έκτακτα κωλύµατα των υπηρετούντων σε αυτό, ώστε
οι αποµένοντες δικαστικοί επιµελητές να µην επαρκούν για τις
ανάγκες της περιφέρειας αυτής, µπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη
των προέδρων εφετών και των προέδρων των οικείων συλλόγων
δικαστικών επιµελητών, µε απόφασή του, να αποσπάσει προσωρινά δικαστικό επιµελητή, που το ζητά, από περιφέρεια άλλου
εφετείου. Αν δεν υπάρχει τέτοια αίτηση ο Υπουργός µπορεί,
έχοντας τη γνώµη των παραπάνω προέδρων να επιτρέπει προσωρινά στους δικαστικούς επιµελητές της περιφέρειας ενός ή
περισσότερων γειτονικών εφετείων να ασκούν τα καθήκοντά
τους και στην περιφέρεια του εφετείου αυτού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων υποχρεούται µέσα σε τριάντα ηµέρες από την πλήρωση των κενών
οργανικών θέσεων ή την άρση των παραπάνω κωλυµάτων να εκδώσει απόφαση, µε την οποία παύουν να ισχύουν οι ρυθµίσεις
αυτές. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους. Στην
περίπτωση αυτή οι εκκρεµείς εκτελέσεις συνεχίζονται από άλλο
δικαστικό επιµελητή, που ορίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της
περιπτώσεως β` του άρθρου 26 του παρόντος. Αν η κατά τα
πρώτο εδάφιο απόσπαση διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια, δικαιούται ο αποσπασµένος µε αίτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων να ζητήσει
την οριστική του µετάθεση στην περιφέρεια του εφετείου που
έχει αποσπασθεί. Στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µεταθέτει υποχρεωτικά το δικαστικό επιµελητή, εφόσον υπάρχει κενή οργανική
θέση, χωρίς άλλη διατύπωση.»
3. Το άρθρο 50 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 50
Οι αµοιβές των δικαστικών επιµελητών καθορίζονται κάθε
φορά, και για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως . Η απόφαση λαµβάνει υπόψη
τις διενεργούµενες πράξεις σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες της
άσκησης του επαγγέλµατος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες
της χώρας, καθώς και το βαθµό δυσκολίας πρόσβασης στις πράξεις αυτές. Επίσης, περιλαµβάνονται στην απόφαση η περιγραφή
και το κόστος των πράξεων λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της
διαφάνειας και της απλότητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διενεργούµενη πράξη. Μέχρι τις
31. 10.2015 θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα λάβει
υπόψη τις ανωτέρω αρχές µετά από γνώµη της Οµοσπονδίας
των Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας και της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών.»
4. Όπου στο ν. 2318/1995 αναφέρεται ο όρος «Πρωτοδικείο»
ή «περιφέρεια Πρωτοδικείου», «γραµµατεία Πρωτοδικείου» ή
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«Γραµµατέας Πρωτοδικείου» αντικαθίσταται η λέξη «Πρωτοδικείο» µε τη λέξη «Εφετείο» ή «Εφετείου».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, που θα τροποποιεί το άρθρο 1 της υπ'
αριθµ.111376 απόφασης (Β’13/2012) για τη µείωση του ποσοστού αµοιβής των συµβολαιογραφικών πράξεων για ποσό αντικειµένου συναλλαγής από 00 έως 120.000 ευρώ, από 1% σε
0,80%.
Τα υπόλοιπα ποσοστά αµοιβής παραµένουν αµετάβλητα,
όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υπουργική
απόφαση.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3588 /2007
(Α’153)
1. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Συµβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους,
εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόµο. Εξαιρούνται οι
χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις οι οποίες µπορούν να πάψουν
να ισχύουν ή να τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα σε αυτές.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’ 153) καταργείται.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η προθεσµία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών είναι ένας (1) µήνας από τη δηµοσίευση της Απόφασης που
κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του
Ταµείου Νοµικών.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3) ηµέρες µετά από
την πάροδο της προθεσµίας για τις αναγγελίες. Η προθεσµία των
επαληθεύσεων ορίζεται από τον εισηγητή και δεν µπορεί να
υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα, µπορεί δε αυτή να παραταθεί από
τον εισηγητή για δύο (2) επιπλέον µήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω του
ύψους και της φύσης των απαιτήσεων και του αριθµού των πιστωτών. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ηµέρα και ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστοποιείται στους πιστωτές
από τον σύνδικο µε την πρόσκληση του άρθρου 89.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους,
εντός δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη
Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µε έκθεση του εισηγητή,
εντός είκοσι (20) ηµερών από την εισαγωγή των αντιρρήσεων.
Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των
οποίων αµφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, µε επιµέλεια του συνδίκου. Στη Διαδικασία µπορεί να παρέµβει όποιος έχει έννοµο συµφέρον και η
επιτροπή πιστωτών. Κατά της Απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται µόνο έφεση. Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νοµικών προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο
των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται
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να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο
παρόν κεφάλαιο µε απόφαση του αρµόδιου Δικαστηρίου. Το
πρόσωπο του προηγούµενου εδαφίου δύναται να υπαχθεί στη
διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης, αν κατά την
κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί µε τη διαδικασία αυτή. Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι
επιτρεπτή, αν δεν έχει παρέλθει τριετία από την επικύρωση προηγούµενης συµφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για συµφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.»
8. Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (Α’ 153) καταργείται.
9. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (Α’ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συµφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης και ότι δεν
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 99 παράγραφος 2, αποφασίζει το άνοιγµα
της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, ορίζει µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο
102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται µε
πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του µεσολαβητή ή
πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή εφόσον αποδεικνύεται
πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις. Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) µήνες.»
10. Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»
(Α’153) µετά την παράγραφο 1, προστίθεται παράγραφος 1α ως
ακολούθως:
«1α. Η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε κάθε περίπτωση,
όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον
30% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένου του 20% των τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης εξασφαλισµένων πιστωτών,
δηλώνουν είτε µε προφορική δήλωσή τους ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου ή του προέδρου του που δικάζει την αίτηση
λήψης προληπτικών µέτρων είτε µε έγγραφη επιστολή τους που
προσκοµίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν ή ότι
συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη συµφωνίας
εξυγίανσης και (β) το δικαστήριο πιθανολογεί την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης και την αποτροπή περιέλευσης του οφειλέτη
σε κατάσταση παύσης πληρωµών.»
11. Η παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (Α’ 153) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε παύουν να
ισχύουν µετά την παρέλευση της περιόδου που καθορίζεται από
το Δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1.»
12. Η παρ. 2 του άρθρου 106β του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (Α’ 153) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στην περίπτωση αυτή, από την κατάθεση της συµφωνίας
εξυγίανσης προς επικύρωση και µέχρι τη λήψη απόφασης του
πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση ή µη της συµφωνίας
εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόµατα τα µέτρα, εκκρεµή ή µη,
ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν
την κατάθεση της συµφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω αναστολή
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών µέτρων, εφαρµόζεται το άρθρο 103.
Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός εάν µε αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν
γένει εξοπλισµού της που δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Για την ως άνω
διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης
αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις
των πιστωτών και τα δικαιώµατα των υπέρ του οφειλέτη εγγυη-
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τών και συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσµίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συµφωνίας
κατά το άρθρο 106στ και για τις υφιστάµενες κατά την ηµέρα
ανοίγµατος της διαδικασίας απαιτήσεις. Η ως άνω αυτόµατη
αναστολή διώξεων µπορεί να εφαρµοστεί µόνον µία φορά. Στο
Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8 παράγραφος 3 σηµειώνεται
η έναρξη ισχύος της αυτόµατης αναστολής διώξεων κατά την
πρώτη υποβολή αίτησης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης
κατά το άρθρο 106β ή 106στ.»
13. Η παρ. 2 του άρθρου 106στ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (Α’ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραµµένη συµφωνία
εξυγίανσης και από έκθεση εµπειρογνώµονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4. Δεν
αποκλείεται εµπειρογνώµονας να είναι ο εµπειρογνώµονας του
άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η
γνώµη του εµπειρογνώµονα σε σχέση µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης σύµφωνα µε
το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 2α του άρθρου 106ζ, δεν απαιτείται να εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα σε σχέση µε τη συνδροµή
της προϋπόθεσης του στοιχείου α’ της παραγράφου 2 του ιδίου
άρθρου. Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών κατατίθεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 105 παράγραφος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση
επήλθαν τροποποιήσεις της συµφωνίας εξυγίανσης συνοδεύεται
από συµπλήρωµα, στο οποίο εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα για τις τροποποιήσεις αυτές.»
14. Η παρ. 2 του άρθρου 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (Α’153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:
α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συµφωνίας
εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιµη.
β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών
δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος
2.
γ. Η συµφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσµα δόλου ή
άλλης αθέµιτης πράξης ή κακόπιστης συµπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισµού.
δ. Η συµφωνία εξυγίανσης αντιµετωπίζει µε βάση την αρχή της
ισότιµης µεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια
θέση. Αποκλίσεις από την Αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ
των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηµατικό ή κοινωνικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην Απόφαση του πτωχευτικού
δικαστηρίου ή αν ο θιγόµενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση.
Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η µη ικανοποίηση
των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήµη της ή τη συνέχισή της,
απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές
απαιτήσεις.»
15. Στο άρθρο 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»
(Α’ 153), µετά την παρ. 2 προστίθεται παράγραφος 2α , ως ακολούθως:
«2α. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης χωρίς να ελέγχει τη συνδροµή της προϋπόθεσης υπό
στοιχείο α’ της προηγούµενης παραγράφου εφόσον πληρούνται
όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Η συµφωνία περιλαµβάνει ρητή δήλωση των συµβαλλόµενων πιστωτών ότι συµφωνούν µε το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου του άρθρου 106ε παράγραφος 7.
β. Η συµφωνία περιλαµβάνει: (αα) λεπτοµερή καταγραφή της
ταυτότητας των συµβαλλοµένων και µη πιστωτών και των απαιτήσεών τους και (ββ) σαφή αναφορά των πιστωτών, συµβαλλοµένων και µη, οι απαιτήσεις των οποίων αναµένεται να
επηρεαστούν από την υλοποίηση της συµφωνίας και ο τρόπος
επηρεασµού τους.
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γ. Η συµφωνία µαζί µε το επιχειρηµατικό σχέδιο έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων επηρεάζονται από τη συµφωνία, και ειδικότερα:
(αα) σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους ανέρχεται σε
ποσοστό 10% και άνω του συνολικού ύψους των απαιτήσεων
κατά του οφειλέτη, µε νόµιµη επίδοση δικαστικού επιµελητή, (ββ)
σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους είναι µικρότερο
του 10% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως ηλεκτρονική ή συστηµένη
ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή καταχώρηση
περίληψής της στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του άρθρου 101 παράγραφος 2.»
16. Οι παράγραφοι 1,2,5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 106ια του ν.
3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’153) τροποποιούνται ως
ακολούθως:
«1. Νοµικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3
µπορούν να υπάγονται µε απόφαση του κατ` άρθρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία.
2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή πιστωτές του οι
οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 20% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η συζήτηση της αίτησης ενώπιον του
δικαστηρίου ορίζεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή
της και η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται εντός ενός (1)
µηνός από τη συζήτηση. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση δήλωσης του προτεινοµένου ως εκκαθαριστή (φυσικού ή νοµικού προσώπου) περί αποδοχής του
σχετικού έργου και έκθεσής του για το σχεδιασµό και την πορεία
της εκκαθάρισης και της λειτουργίας της επιχείρησης σε εκκαθάριση. Ως εκκαθαριστής ορίζεται νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό
γραφείο, όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α’174) ή δικηγόρος
µε οικονοµοτεχνικές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία
συµµετέχει δικηγόρος µε οικονοµοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος ανωτάτης σχολής που είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή
Φοροτεχνικού Α’τάξεως του ν. 2515/1997 (Α’154). Eκκαθαριστής
µπορεί να ορισθεί και σύµπραξη προσώπων εφόσον συµµετέχει
σε αυτή νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος µε
οικονοµοτεχνικές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συµµετέχει δικηγόρος µε οικονοµοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος
ανωτάτης σχολής, που είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού
Α’τάξεως του ν. 2515/1997. Για τον εκκαθαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου 106ι. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται
µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια. Με την κατάθεση της αίτησης
µπορεί να λαµβάνονται από το Δικαστήριο Προληπτικά µέτρα
κατά το άρθρο 103.
5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίληψη αυτής
δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η ηµέρα της επίδοσης και της δικασίµου. Κύριες
παρεµβάσεις µπορούν να ασκηθούν µόνον από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 60% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένου του 40% των
τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση
υποθήκης εξασφαλισµένων πιστωτών. Οι κύριες παρεµβάσεις
κατατίθενται υποχρεωτικά και µε ποινή απαραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, µε τον
ίδιο παραπάνω υπολογισµό των ηµερών, και συνεκδικάζονται,
υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες παρεµβάσεις, µε
την αίτηση. Σε περίπτωση που οι κυρίως παρεµβαίνοντες αιτούνται την υπαγωγή του οφειλέτη στην Ειδική εκκαθάριση, ισχύουν,
για το παραδεκτό του αιτήµατός τους τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν
προβλέπει, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την έκθεση του εκκαθαριστή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ότι η υπαγωγή
στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επιχείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας
χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.
Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που οι κυρίως παρεµβαίνοντες του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου αιτούνται την υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία
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της ειδικής εκκαθάρισης. Το πτωχευτικό δικαστήριο αποδεχόµενο την αίτηση διορίζει µε την Απόφαση του τον προτεινόµενο
στην αίτηση εκκαθαριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της µίας αίτηση ή κύρια παρέµβαση µε το αυτό αίτηµα (θέση σε Ειδική εκκαθάριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαριστή,
οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο.
6. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε
ένδικα µέσα, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη
στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της Απόφασης που
δέχεται την αίτηση δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν
παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούµενο εδάφιο. Κατά της
απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται έφεση. Η
έφεση ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση
της απόφασης, για τη δε συζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την υποβολή της. Με τη δηµοσίευση της
Απόφασης για θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση η εξουσία
των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόµενο εκκαθαριστή. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
αναστολή όλων των ατοµικών διώξεων κατά του οφειλέτη καθ’
όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, συµπεριλαµβανοµένων
και των µέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δηµόσιο και τους
ΦΚΑ, καθώς και των µέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις
διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Η θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία δεν συνιστά
από µόνη της σπουδαίο λόγο για την καταγγελία εκκρεµών συµβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.
7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται µε τη βοήθεια της Δηµόσιας
Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αµελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, σύµφωνα µε την έκθεση
της παραγράφου 2 και κατά το σχετικό χρονοδιάγραµµα και εν
συνεχεία καταρτίζει µε βάση την απογραφή Υπόµνηµα Προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, περιλαµβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιµη για την
εικόνα του ενεργητικού της. Ο ειδικός εκκαθαριστής, προκειµένου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει
δαπάνες και έξοδα της ειδικής εκκαθάρισης, δύναται να λάβει
κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης χρηµατοδοτήσεις ή
εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες φέρουν το ειδικό προνόµιο του άρθρου 154 περίπτωση α’. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο
εκκαθαριστής δηµοσιεύει µε ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο καθηµερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ.
και στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών) και αναρτά επίσης, στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας Δηµόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού για
την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση
επιχείρησης ή / και αν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί µέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ορίζοντας ηµεροµηνία για την ενώπιόν του
στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση του στο κατάστηµα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολή δεσµευτικών µε
εγγυητική επιστολή προσφορών, απέχουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας
και τους λοιπούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού, µεταξύ των οποίων δέσµευση ότι µε την υπογραφή της
Σύµβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις µετρητοίς το σύνολο του τιµήµατος. Οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές παραλαµβάνουν από τον εκκαθαριστή το Υπόµνηµα Προσφοράς και
διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούµενα στοιχεία της επιχείρησης,
αφού υπογράψουν Συµφωνία Εχεµύθειας.
8. Μετά τη σύµφωνα µε την Πρόσκληση λήξη της Διαδικασίας
υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ακολουθεί η συγκριτική εκτίµησή τους από τον εκκαθαριστή, ο οποίος συντάσσει
σχετική έκθεση στην οποία προτείνει τη σειρά των προσφορών,
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την αποδοχή της συµφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους
νόµιµα κατέθεσαν Προσφορές και υποβάλλεται στο πτωχευτικό
δικαστήριο µε σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συζήτηση
της αίτησης αυτής, τις τυχόν παρεµβάσεις και λοιπά ισχύουν τα
οριζόµενα για την αίτηση υπαγωγής σε εκκαθάριση, αναλόγως
εφαρµοζόµενα. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική Διαδικασία, αποδέχεται ή µη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας τυχόν επιπλέον όρους και ανακηρύσσει τον
Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά περίπτωση µε Απόφασή του,
που δεν υπάγεται σε ένδικα µέσα. Η Απόφασή του πτωχευτικού
δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη
συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της
Απόφασης κατά το προηγούµενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγητή
δικαστή για τις ανάγκες της διανοµής του πλειστηριάσµατος
κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τη δηµοσίευση
της τυχόν θετικής Απόφασης ο εκκαθαριστής συντάσσει αµελλητί σχέδιο Σύµβασης Μεταβίβασης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινοποιεί εγγράφως µε σχετική πρόσκλησή του
για υπογραφή, µετά από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, προς τον
Αγοραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούµενοι υπογράφουν τη
σχετική Σύµβαση, αποδεχόµενοι και τους τυχόν επιπλέον όρους
της δικαστικής Απόφασης ή απαντούν αρνητικά µέσα στην προθεσµία των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, οπότε η ίδια Διαδικασία
ακολουθείται για τον τυχόν Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφόµενη Σύµβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν η
δικαστική Απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Αγοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη Σύµβαση Μεταβίβασης
σύµφωνα µε τους όρους του Υποµνήµατος Προσφοράς και της
προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την καταβολή του τιµήµατος,
ο εκκαθαριστής συντάσσει αµελλητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη
αυτή προσαρτάται στη Σύµβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, εφαρµόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως
όσα ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση µεταβίβασης ακινήτων, ως άµεση έννοµη συνέπεια, µετά τη µεταγραφή της και το σχετικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα, την
εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της επιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στη µεταβίβαση του συνόλου του
ενεργητικού της επιχείρησης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς
την παραπάνω Σύµβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεµείς συµβάσεις
της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του παρόντος. Η όλη Διαδικασία µεταβίβασης του ενεργητικού κατά τα προεκτεθεντα
διαρκεί κατ` ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα (12) µήνες, από την
έναρξη των ενεργειών του εκκαθαριστή µε τη σύνταξη της προβλεπόµενης στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής µε δυνατότητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6)
επιπλέον µηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρονικών
ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε περίπτωση που
εκκρεµεί Αίτηση πτώχευσης προχωρά η εξέτασή της. Ως προς
τη Διαδικασία µεταβιβάσεώς τους, σε περίπτωση αποδοχής της
αίτησης αυτής, ισχύουν τα ανωτέρω, αναλόγως εφαρµοζόµενα.
9. Ο εκκαθαριστής µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες
από τη µεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης κατά τα
προαναφερόµενα υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει, µε τον τρόπο
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση
Αναγγελίας Απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν
τις απαιτήσεις τους µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη
δηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής,
αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρισης τα έξοδα εκκαθάρισης, µέσα στα οποία περιλαµβάνονται και οι δαπάνες της
λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση και αποδώσει
τα αντίστοιχα ποσά συµµέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσ-
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σει, για το αποµένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρµοζοµένων αναλόγως. Αρµόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακοπών
κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο δικάζει
κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.»
17. Το άρθρο 110 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’
153) καταργείται.
18. Το άρθρο 154 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»
(Α’153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 154
Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων
της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαµβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιµισθία του συνδίκου
και των τυχόν οµαδικών πιστωµάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται
µε την ακόλουθη σειρά:
(α) Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της
δραστηριότητάς του και των πληρωµών του µε βάση τη συµφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης.
Το ίδιο προνόµιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, µε βάση
τη συµφωνία εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες
προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
του οφειλέτη και των πληρωµών, για την αξία των αγαθών ή των
υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόµιο έχουν
και απαιτήσεις από χρηµατοδότηση κάθε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφειλέτη κατά το χρονικό διάστηµα
που µεσολάβησε από την αίτηση ανοίγµατος Διαδικασίας εξυγίανσης µέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης για την επικύρωση της συµφωνίας ή τη λήξη της διαδικασίας σύµφωνα µε
το άρθρο 104 παράγραφος 1, στο µέτρο που η παροχή του προνοµίου αυτού προβλέπεται από τη Διαδικασία εξυγίανσης. Το
προνόµιο των προηγούµενων εδαφίων δεν αφορά σε µετόχους
ή εταίρους για τις εισφορές τους σε µετρητά ή σε είδος στα
πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.
β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία του οφειλέτη,
της συζύγου και των τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά τους
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και
άνω, µε εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης.
γ) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίµων αναγκαίων για τη
συντήρηση του οφειλέτη, του συζύγου και των τέκνων του, αν
προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) µήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.
δ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς και οι απαιτήσεις από αµοιβές, έξοδα και αποζηµιώσεις
των δικηγόρων, που αµείβονται µε πάγια περιοδική αµοιβή, εφόσον προέκυψαν µέσα στην τελευταία διετία πριν την κήρυξη της
πτώχευσης. Απαιτήσεις από αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της
σχέσεως εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για
αποζηµίωση λόγω λύσης της σύµβασης έµµισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου από φόρο προστιθέµενης
αξίας και παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους µε
τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν
τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζηµίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή,
καθώς και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν
έως την κήρυξη της πτώχευσης.
ε) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισµών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο
χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
στ) Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης
και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.
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ζ) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού
έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.»
19. Το άρθρο 156 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’
153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 156
Επί διανοµής προϊόντος εκποίησης πράγµατος ή χρηµατικής
ποσότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ..»
20. Το άρθρο 162 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»
(Α’153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 162
Αν η Πτωχευτική περιουσία έχει εκτιµηθεί κατά την απογραφή
του άρθρου 68 σε ποσό µικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ, ακολουθείται η Διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του
παρόντος Κώδικα.»
21. Μετά το άρθρο 170 προστίθεται άρθρο 170α στο ν.
3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’153) ως ακολούθως:
«Άρθρο 170α
Περίοδος απαλλαγής
Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ο οποίος επιπλέον έχει κηρυχθεί συγγνωστός σύµφωνα µε το άρθρο 167 θα απαλλάσσεται
πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτωχευτικής περιουσίας
µετά από την παρέλευση τριών ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.»
22. Από 1.1.2016, οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στον
Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρµοδιότητες του συνδίκου, του µεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού
εκκαθαριστή θα ασκούνται από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο, ύστερα από καταχώρηση σε επαγγελµατικό µητρώο, θα
έχει το δικαίωµα να ασκεί το επάγγελµα του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος, τα επαγγελµατικά
προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελµα, ο
τρόπος οργάνωσης του επαγγέλµατος, ο διορισµός και η παύση
του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιµέρους αρµοδιότητές του
σε σχέση µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του Πτωχευτικού
Κώδικα µαζί µε την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη µη άσκησή
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση µεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεµείς διαδικασίες.
23. Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρµόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε
την εξαίρεση της παραγράφου 21 η οποία θα ισχύσει από
1.1.2016.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 356/1974
(Α’90), 4152/2013 (Α’107), 4172/2013 (Α’167), 4174/2013 (Α’170),
4305/2014 (Α’237), 4321/2015 (Α’32)
1. Στην περίπτωση α’ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ.
356/1974 (ΚΕΔΕ Α’90) µετά τις λέξεις «οι έρευνες» προστίθενται
οι λέξεις «µε βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της φορολογικής διοίκησης».
2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση µετά τη λέξη «τρίτων» διαγράφεται το κόµµα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έλεγχος της πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής περιουσίας» µε τις λέξεις «ή µε
διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευ-
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σης».
3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση µετά τη λέξη «πτωχό» τίθεται
τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς
εκκαθάρισης».
4. Στην περίπτωση β’ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ.
356/1974 µετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τη λέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για συνολική βασική
οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ».
5. Στην περίπτωση γ’ της τρίτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ.
356/1974 µετά τη λέξη «λογαριασµοί» προστίθενται οι λέξεις «και
το περιεχόµενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα».
6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέξεις «του
άρθρου 14 του ν. 2523/1997» µε τις λέξεις «των παραγράφων 5
και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/ 2013 όπως ισχύει».
7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παράγραφος
5 ως εξής:
«5. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δηµοσίου, µε συνολική ληξιπρόθεσµη
οφειλή πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύµατα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθηµερόν στις ενέργειες
που απαιτούνται για τη δέσµευση των χρηµάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασµούς των οφειλετών, µέχρι
του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσµευση και εντός
δύο ηµερών, ενηµερώνεται για το ύψος του δεσµευθέντος
ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος,
το αργότερο σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική
παραλαβή της ενηµερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό
ίδρυµα προβαίνει οίκοθεν στην άµεση άρση της επιβληθείσης δέσµευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζεται η αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων,
κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με
όµοια απόφαση µπορεί να µεταβάλλεται το ύψος της οφειλής
του εδαφίου 1.»
8. α. Η περίπτωση ε’της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31
του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι απαιτήσεις από µισθούς, συντάξεις και κάθε είδους
ασφαλιστικά βοηθήµατα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον
το ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ,
στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η
κατάσχεση για τα χρέη προς το Δηµόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και µέχρι του ποσού των
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του
υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δηµοσίου,
καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις
απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από
την έναρξη ισχύος του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ΚΕΔΕ καταργούνται.
8β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ
αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοινό λογαριασµό είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων
πενήντα (1.250) ευρώ µηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε
ένα µόνο πιστωτικό ίδρυµα.»
9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως
ισχύει, µετά τη λέξη «πτωχών» και πριν από τη λέξη «οφειλετών»
προστίθενται οι λέξεις «και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή».
β) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62Α του ν.δ.
356/1974, όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «καταβολή τους» και πριν
από την τελεία προστίθενται κόµµα και λέξεις ως εξής:
«, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούµενου ποσού προσαύξηση ίση µε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κάθε µήνα καθυστέρησης».
γ) Η παρ. 6 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει,
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αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από την ηµέρα υποβολής της αίτησης ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η κατά
το προηγούµενο εδάφιο αναστολή λήγει µε την πάροδο της προθεσµίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθµισης κατά τα
οριζόµενα στην απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος ή µε
την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή µε την έγγραφη άρνηση αποδοχής της ρύθµισης ή µε την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας για την αποδοχή αυτής, κατά περίπτωση,
η δε παραγραφή δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός
έτους από το χρονικό σηµείο λήξης της αναστολής.»
δ) Η παρ. 9 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 αναριθµείται σε
10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως για τη ρύθµιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει συµφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε
δικαστικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόµενα του
Πτωχευτικού Κώδικα, µε την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθµίζονται από τη συµφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο
πριν από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο
για την εξέταση του αιτήµατος ρύθµισης είναι η επιτροπή της
παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.»
10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 6 της
υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιµητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας, καθώς και της
βιωσιµότητας του διακανονισµού αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα δύο ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η αναστολή
καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις,
διασφαλίσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να
ισχύουν.
β. Οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων µονάδων» της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’107), όπως ισχύει, αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων».
γ. Η περίπτωση β’ ισχύει µετά την παρέλευση διµήνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθµίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάµενων ρυθµίσεων.
11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) καταργείται.
β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νοµικά
πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ , ε’ και στ’ µόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.»
γ. H παρ. 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.
4334/2015 (Α’ 80), αντικαθίσταται ως εξής:
«36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκαταβολής
του φόρου εισοδήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 71
εφαρµόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Ειδικά, για
τα κέρδη που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο
φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως
και την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και
για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει
από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεµβρίου του
ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε εβδοµήντα πέντε τοις
εκατό (75%).»
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν.
4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούµενος και
τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το εκατό τοις
εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηµατική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυό-
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µενου φορολογικού έτους.»
ε. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 38 που έχει ως εξής:
«38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος
της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε
τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό
έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η
Δεκεµβρίου του ίδιου έτους και σε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που
αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεµβρίου
του ίδιου έτους.».
στ.i. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 39 ως εξής:
«39. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες µε φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την
31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την 21η
Αυγούστου 2015 και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου,
Νοεµβρίου και Δεκεµβρίου 2015.»
ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την εποµένη ηµέρα
της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται
από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) καταργείται
από τότε που ίσχυσε.
η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/ 2013 (Α’ 167), όπως
προστέθηκαν µε τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του
ν. 4328/2015 (Α’ 51), καταργούνται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.
θ. Η παρ. 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/ 2015, καταργείται
για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014.
12. α. Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α’170) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και µε
βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα και δεν δηµοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σχετικά µε τα κριτήρια του προηγούµενου εδαφίου.»
β. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις
µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και µε βάση
άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα
και δεν δηµοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να
ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σχετικά µε τα κριτήρια του προηγούµενου εδαφίου.»
13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 43
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα δύο ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η αναστολή
καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις ή
εµπράγµατα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή
της ανωτέρω υποπερίπτωσης γγ’ εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Στην παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο τόκος του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε βάση
το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο.»
γ. Η περίπτωση β’ ισχύει µετά την παρέλευση διµήνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθµίσεις και για τις ανε-
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ξόφλητες δόσεις υφιστάµενων ρυθµίσεων.
14.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν.
4305/2014 (Α’237) οι λέξεις «Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης
έχει ως συνέπειες:» αντικαθίστανται ως εξής:
«Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης, καθώς και η µη τακτοποίηση κατά νόµιµο τρόπο από τον οφειλέτη των ληξιπρόθεσµων
οφειλών του, ατοµικών καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, έχει ως συνέπειες:».
β. Στην παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής:
«δ) Να µειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθµισης
εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµφωνα µε τα οικονοµικά
του δεδοµένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις
από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια
της ρύθµισης.»
15.α. H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης των
άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ.
τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθµιση επιβαρύνονται µε τόκο που υπολογίζεται
µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5)
εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο. Βασικές συνολικές οφειλές µέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραµµα
ρύθµισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα,
ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη
δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειµενικής
αξίας µέχρι 150.000 ευρώ και γγ. η υπαγόµενη στη ρύθµιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος του οφειλέτη.»
β. Στο άρθρο 12 του ν. 4321/2015 προστίθεται εδάφιο δ’ ως
εξής:
«δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του, ατοµικές, καθώς και αυτών για τις οποίες έχει
ευθύνη καταβολής, από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν κατά περίπτωση.»
γ. Η περίπτωση α’ ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθµισης
µετά την παρέλευση διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος.
δ. Στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του, ατοµικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει
ευθύνη καταβολής, από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
και µετά και το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους.»
16. Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας στην είσπραξη
ληξιπρόθεσµων οφειλών, είναι δυνατόν, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Οικονοµικών ως προς το ύψος της
δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης
που εφαρµόζεται κατά τη διαδικασία προµηθειών του Δηµοσίου,
η προµήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ειδικού
λογισµικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας
πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω ενός πλήρως αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος κεντρικής επεξεργασίας, µε απευθείας ανάθεση.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α’ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’248) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιµα, (Δ.Κ. 0201,
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0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσµατα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ex 1603).»
β. H περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ
αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών,
που πραγµατοποιούνται από οργανισµούς δηµόσιου δικαίου.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισµούς εφόσον οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηµατική επιδίωξη του κέρδους,
τα ενδεχόµενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
διανέµονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών,
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισµών πρέπει
να ασκείται ουσιαστικά χωρίς µισθό, από πρόσωπα που δεν
έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε µέσω τρίτων προσώπων, άµεσο ή
έµµεσο συµφέρον από τα αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης των
σχετικών δραστηριοτήτων,
iii. οι τιµές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εµπορικών επιχειρήσεων, οι
οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,
iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης
των όρων του ανταγωνισµού.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.
Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η
δήλωση µεταβολών για τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
υποβάλλεται εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ιουλίου µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, χωρίς ΦΠΑ, τα συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία για
την επιβολή του φόρου εκδίδονται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2015
και ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται µε τη δήλωση ΦΠΑ της
φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συµπληρωµατικό στοιχείο».
2. Το Παράρτηµα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) , όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’80), τροποποιείται ως ακολούθως:
• Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α’, στη Δ.Κ. 0302 προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.
• Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α’, στη Δ.Κ. 0602 προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.
• Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, µετά τη φράση «βελόνες τεχνητού νεφρού» προστίθεται η φράση «συσκευές έκχυσης ινσουλίνης».
• Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης».
• Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α’, στη Δ.Κ. 2711 προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.
• Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α’, στις Δ.Κ. 6112 και
6211 προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.
• Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α’, η Δ.Κ. ΕΧ 8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401.
3. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015
(Α’80) τροποποιείται ως εξής:
«δ) Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 µειώσεις των συντελεστών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
Από 1.10.2015 στην πρώτη οµάδα νησιών, από 1.6.2016 στη
δεύτερη οµάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόµενα στις παραπάνω ρυθµίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου
21 του ν. 2859/2000.».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
2859/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 1 του ν.
4321/2015 (Α’ 32), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διακανονισµοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν
σε µία διαχειριστική περίοδο περιλαµβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του τέταρτου µήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.»
5. Για να αντιµετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τοµέα της πάταξης της απάτης στο ΦΠΑ,
είναι δυνατόν, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Υπουργού Οικονοµικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρµόζεται κατά τη διαδικασία προµηθειών του Δηµοσίου, η προµήθεια
µε απευθείας ανάθεση ειδικού λογισµικού ερευνών και ανάλυσης
στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύµβαση αυτή µπορεί να ανατεθεί µονο σε ορισµένο οικονοµικό φορέα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287)
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισµού του
φόρου έχει εκδοθεί µέχρι και την 26η του µηνός Οκτωβρίου
2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι και την 30ή του µηνός
Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται µέχρι και την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου του έτους
2016.»
β. Το στοιχείο α’ της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 3 του ν.
4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)».
γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
4223/2013 καταργούνται.
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
4223/2013 µετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστίθεται η
φράση «και για το έτος 2015».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975 (Α’77),
ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α’ 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013 (Α’18)
1. Στο ν. 27/1975 (Α’ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α, ως εξής:
«Άρθρο 26α
Φορολογία πλοίων µε σηµαία Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
1. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής και ηµερόπλοια µε σηµαία κράτους–µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής,
ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 4256/ 2014 (Α’ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Τα επιβατηγά και οχηµαταγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δροµολογηµένα σε τακτική γραµµή επιβατικών µεταφορών
και πορθµείων µε σηµαία κράτους–µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην
της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που
εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών στην Ελλάδα µεταξύ
λιµένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή µεταξύ λιµένων νησιών (ενδοµεταφορών), σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α’
145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Λοιπά πλοία θαλασσίων µεταφορών µεταξύ λιµένων εσωτερικού (ενδοµεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία µε ολική χωρητικότητα µέχρι 500 κόρους
που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές µε σηµαία κράτους–µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται
σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής τυχόν
συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συµβάσεων.
4. Με την καταβολή του φόρου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
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εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο
εισοδήµατος, επί των εισοδηµάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος
ισχύει για τους µετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, µέχρι
και φυσικού προσώπου, για το εισόδηµα που αποκτούν µε τη
µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων.
5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’170) έχουν ισχύ κατά την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν τον τρόπο της καταµέτρησης των
κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου.
8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από
την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών
που παρέχονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.»
2.α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975, προσαυξάνονται
για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4%) ετησίως.
Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν διαµορφωθεί κατά
το έτος 2015 κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόµενων ετών, όπως
αυτά θα διαµορφωθούν µέσα στην παραπάνω πενταετία.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισµό
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της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975 .
β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α’75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά ποσοστό τέσσερα
τοις εκατό (4%) ετησίως.
Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν διαµορφωθεί
κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόµενων ετών, όπως
αυτά θα διαµορφωθούν µέσα στην παραπάνω πενταετία.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων
οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικά µε
τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων
µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους
ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών
εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες,
επιβάλλεται ετήσια εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου
ποσού του συνολικού εισαγοµένου και µετατρεποµένου σε ευρώ
συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
27/1975 (Α’ 77), η οποία υπολογίζεται µε τις παρακάτω κλίµακες:
α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγοµένου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος της τετραετίας 2012-2015:
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Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα µίας επιχείρησης είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο ελάχιστο όριο των πενήντα χιλιάδων
(50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα
χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α., µετατρεπόµενου σε ευρώ του
ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α..
Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστηµα δυνάµει του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 και ασχολούνται µε τη διαχείριση ή εκµετάλλευση
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, καθώς και µε τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/ 2001
(Α’265)
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν.
2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως :
«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων,
της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200)
ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρµόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του
Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά του συντελεστή της
περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως
άνω οριζόµενου συντελεστή των διακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του ν.
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3634/2008 (Α’9), αλλά και µε την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012 (Α’222),
καταργείται.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.10.2015, ενώ
οι διατάξεις της παραγράφου 2, από 1.10.2016.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/ 2001
(Α’281)
Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις:
1. Στο τέλος της παρ. Γ3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν.
4303/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγµατοποιεία απαγορεύεται
να συστεγάζονται και συλλειτουργούν µε Οινοπνευµατοποιεία Α’
και Β’ κατηγορίας, επιτρεποµένης ωστόσο της συλλειτουργίας
τους µε ποτοποιεία.»
2. Η παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτοποιείου
σε ενιαίο χώρο µε άλλη επιχείρηση εκτός από αποσταγµατοποιείο και οινοπνευµατοποιείο Β’κατηγορίας, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της δευτέρας περιόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρµοδιότητες και καθήκοντα που
άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, µεταφέρον-
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ται, από την Ειδική Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. i) Στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προστίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έµπειροι ή πιστοποιηµένοι
ελεγκτές και 150 από τους υπολοίπους υπαλλήλους της ΕΓ
ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται
µέχρι τις 20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της µετακίνησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η µεταφορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο.
ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονοµικών, που
θα εκδοθούν µέχρι τις 20.9.2015, µεταφέρονται από την ΕΓ του
ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και τα φυσικά και µαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεµούν στα δικαστήρια και
των υποθέσεων που θα µεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν
αρµοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεµάτων και οι απαραίτητες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των µεταβιβαζόµενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρµοδιοτήτων, της περίπτωσης α’ της
παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η µεταφορά των αναγραφοµένων στην παρούσα υποπαράγραφο.
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτηµα για τη µεταφορά
3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραµµατεία του
Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο «υπόθεση» νοείται έλεγχος
συγκεκριµένου Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου. Η αντιµετώπιση
των υπολοίπων υποθέσεων, που θα παραµείνουν στην Ε.Γ. του
Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορισθεί µε νοµοθετική ρύθµιση µέχρι τις
30.10.2015.
δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική
Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής,
ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που ασκούν τις µεταφερόµενες
από αυτήν ως άνω αρµοδιότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες
και το προσωπικό που ασκεί τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας
Ερευνών και Διασφάλισης Δηµοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ).
ε. Από την 30ή Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (Α’32). Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν
και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραµµατείας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν
συνταχθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληροφοριών).
στ. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νοούνται, από της
ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις
µεταφερόµενες µε τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου
ως άνω αρµοδιότητες.
2.α. Αρµόδιος για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2, 15, 16, 17
και 21 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) είναι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µέχρι
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, τροποποιούνται µε
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του
ν.
4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρµοδιότητας από Προϊσταµένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών, αυτή θα ασκείται από τον Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται µε απόφασή
του να τη µεταβιβάζει σε Προϊσταµένους Υπηρεσιών αυτής ή να
εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν µε εντολή του.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3446/2006 (Α’49)
Μετά το άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (Α’49) προστίθεται νέο
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άρθρο 18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α
Εκπρόθεσµος Τεχνικός Έλεγχος
πέραν των έξι (6) µηνών
1. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 1350/1983 (Α’55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχηµάτων και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα
στους ιδιοκτήτες των εγγεγραµµένων στην Ελλάδα οχηµάτων,
για τα οποία ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστο έξι (6)
µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκοµίσουν αυτά,
εντός των προθεσµιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε
ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπόµενου τέλους διενέργειας του
ελέγχου, µειωµένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο µε το καταβαλλόµενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης προσκόµισης
πέραν των τριάντα (30) ηµερών και µέχρι των έξι (6) µηνών.
2. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο τα οχήµατα προσκοµίζονται για περιοδικό τεχνικό
έλεγχο ως ακολούθως:
α. Τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών
από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.06.2014 προσκοµίζονται έως και τις 30.9.2015.
β. Τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών
από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήµατος από 1.7.2014 έως 31.12.2014 προσκοµίζονται έως και τις
31.10.2015.
γ. Τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών
από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 1.1.2015
έως και ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης
προσκοµίζονται έως και τις 30.11.2015.
3. Στους ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία συµπληρώνεται
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία
εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού πρόστιµο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το
οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974 (Α’90). Το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχηµάτων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκοµίσουν τα οχήµατά τους
για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου µέχρι και τις
31.12.2015. Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιµο της παρούσας
παραγράφου, δεν επιβάλλεται το πρόστιµο της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 2969/1999 (Α’57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας».
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, ορίζεται ο τρόπος
πληρωµής του µειωµένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου
1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής του προστίµου της παραγράφου 3 και ρυθµίζονται τα σχετικά µε τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισµό των εκπρόθεσµων σε
τεχνικό έλεγχο οχηµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι πιο κάτω όροι έχουν

4938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την ακόλουθη έννοια:
1. Δαπάνες µετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας
για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέρευσης, γ. την ηµερήσια αποζηµίωση, δ. τα έξοδα εγκατάστασης και µεταφοράς
οικοσκευής και ε. το επίδοµα αλλοδαπής.
2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιµο των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς (ή συγκοινωνιακών µέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδροµών, η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης λόγω
χρησιµοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήµατος σε µετακινήσεις µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς, η µίσθωση οχήµατος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς
και το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.
3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόµενο ποσό για κάθε
τύπο ξενοδοχειακής µονάδας ή ενοικιαζόµενου καταλύµατος.
4. Ηµερήσια αποζηµίωση: το χρηµατικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον µετακινούµενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων
διατροφής, κατά τη µετακίνηση και παραµονή του εκτός έδρας.
5. Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που αναγνωρίζεται
για τη µεταφορά του οικιακού εξοπλισµού, της επίπλωσης, του
ρουχισµού και των ατοµικών ειδών, πλην του αυτοκινήτου.
6. Επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που καταβάλλεται
µηνιαίως στον µετακινούµενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραµονή του εκεί υπερβαίνει το διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών.
7. Έδρα: το κατάστηµα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο µετακινούµενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα
στον τόπο προορισµού ή αν ο µετακινούµενος είναι ιδιώτης.
8. Εντός έδρας µετακίνηση: η µετακίνηση µέχρι πενήντα (50)
χιλιόµετρα από την έδρα του µετακινουµένου ή µέχρι είκοσι (20)
ναυτικά µίλια για µετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η µετακίνηση πραγµατοποιείται
και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του µετακινουµένου µέχρι τον τόπο προορισµού υπολογίζεται σε χιλιόµετρα.
9. Εκτός έδρας µετακίνηση: η µετακίνηση πέραν των πενήντα
(50) χιλιοµέτρων από την έδρα του µετακινουµένου ή πέραν των
είκοσι (20) ναυτικών µιλίων για µετακινήσεις από την ηπειρωτική
προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για µετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η µετακίνηση πραγµατοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η
συνολική απόσταση από την έδρα του µετακινουµένου µέχρι τον
τόπο προορισµού υπολογίζεται σε χιλιόµετρα.
10. Εκτός έδρας ηµέρα: κάθε ηµέρα µετακίνησης εκτός έδρας
του µετακινουµένου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει
αυθηµερόν. Στις ηµέρες εκτός έδρας περιλαµβάνεται και η
ηµέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συµπίπτει µε την ηµέρα λήξης
εργασιών.
11. Διαδοχική µετακίνηση: η µετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από µία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεµιά από
αυτές.
12. Διανυκτέρευση: η διαµονή του µετακινουµένου, κατά τις
νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας µετακίνησή του.
13. Ηµιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύµα (µεσηµεριανό ή βραδινό)
14. Κατοικία : ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή του.
15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαµα τέκνα του µέχρι
του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συµπληρωµένου ή µέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε
ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σε Ι.Ε.Κ. δηµόσια
ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας
για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται οι µετακινούµενοι µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε εντολή φορέα του Δηµοσίου,
όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ’ του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), συµπεριλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων Δι-

οικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) µε νοµική προσωπικότητα, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισµών
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των φορέων της περίπτωσης
12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α’222), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συµµετοχή σε
ηµερίδες, διηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση, καθώς και οι µετατιθέµενοι, αποσπώµενοι ή τοποθετούµενοι.
2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν
οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που
απασχολείται για τις ανάγκες προγραµµάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς
και των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική
δαπάνη καλύπτεται από τα προγράµµατα ή τα έργα αυτά, για τις
ανάγκες των οποίων µετακινούνται.
3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν µε τον προσφορότερο
και οικονοµικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών
µετακίνησης.
Άρθρο 3
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας
1. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο αριθµός των επιτρεπόµενων κατ’
έτος ηµερών εκτός έδρας των µετακινούµενων προσώπων για
οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα
µε τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την
ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο
όριο, τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή
σε περίπτωση µετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα.
Με απόφαση του αρµόδιου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης)
καθορίζονται τα θέµατα του α’ εδαφίου για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.
2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου
των ηµερών εκτός έδρας:
α) για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι οι θεοµηνίες, οι πυρκαγιές, οι επιδηµίες ή η κήρυξη συγκεκριµένης περιοχής σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, µέχρι τριάντα (30) ηµέρες ετησίως,
β) για µετακινήσεις των µηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου
και επίβλεψης µελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρµογής σχετικών
προγραµµάτων και ελέγχων, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, µέχρι τριάντα (30) ηµέρες ετησίως και
γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, µέχρι είκοσι (20)
ηµέρες ετησίως.
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα που αφορά η υπέρβαση,
καθώς και ο αριθµός ηµερών αυτής µέχρι του ανωτέρω αριθµού
ηµερών. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής εκδίδονται µετά
την εξάντληση του ανώτατου ορίου και µε δυνατότητα αναδροµικής ισχύος δύο (2) µηνών.
3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να καθορίζονται οι ηµέρες
µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω
ορίων των παραγράφων 1 και 2 και µέχρι διακόσιες (200) ηµέρες
συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός έδρας: α) των πληρωµάτων
του Ε.Κ.Α.Β., β) των τεχνικών και δηµοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδι-
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κού Λογαριασµού Γεωργικών Αποζηµιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του
προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς
ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειµένου για τους
υπαλλήλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για
τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο,
µέχρι διακόσιες σαράντα (240) ηµέρες συνολικά.
Άρθρο 4
Αποφάσεις µετακίνησης
1. Οι αποφάσεις µετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
εκδίδονται από τον αρµόδιο Υπουργό ή τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης (πρώην Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης) αντίστοιχα ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο.
Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις µετακίνησης εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή
το εξουσιοδοτηµένο από αυτούς όργανο, ενώ για το προσωπικό
των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δηµοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται από το συλλογικό
όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτό όργανο. Οι
αποφάσεις µετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. δεύτερου
βαθµού εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη ή από το κατά το
νόµο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Οι αποφάσεις µετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού εκδίδονται
από τον Δήµαρχο ή από το κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν όργανο.
2. Οι αποφάσεις µετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδονται από
το αρµόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο του φορέα για λογαριασµό του οποίου πραγµατοποιείται η µετακίνηση.
3. Οι αποφάσεις µετακίνησης εκδίδονται µε την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του οικείου φορέα και η βεβαίωση δέσµευσης αυτής κατά
τις διατάξεις του Δηµοσίου Λογιστικού.
4. Οι αποφάσεις µετακίνησης εκδίδονται πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης του µετακινουµένου, περιλαµβάνουν απαραίτητα το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την
ειδικότητα, την ηµεροµηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των
εργασιών και επιστροφής, τον αριθµό των ηµερών και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της µετακίνησης,
τον τόπο και το µέσο αυτής, το ποσό της εκτιµώµενης δαπάνης
και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης για τη συγκεκριµένη µετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας µετακίνησης µε προφορική
εντολή, παρέχεται και γραπτή έγκριση µε έκδοση σχετικής απόφασης µετακίνησης, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία επιστροφής του µετακινουµένου
στην έδρα του.
Άρθρο 5
Θέσεις µετακινουµένων
1. Οι µετακινούµενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα µε την ιδιότητά τους και το βαθµό
που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
Με πλοίο και τρένο στην Α’ θέση µε δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Α’θέσης και µε αεροπλάνο στην οικονοµική θέση, για το
εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω :
α. Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό
άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Πρέσβεις,
Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α’ και Β’ και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και
Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και
Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρ-
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χηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, Διοικητής Αγίου Όρους,
Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.), ο Γενικός
Διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσηµα.
β. Κατ’ απονοµή Πρέσβεις, Σύµβουλοι Πρεσβείας Α’ ή Β’ και
αντίστοιχοι, Σύµβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, Σύµβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος και Νοµικοί
Σύµβουλοι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Νοµικοί Σύµβουλοι της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών,
Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφαλής Νοµικών Προσώπων του Δηµόσιου Τοµέα και ΔΕΚΟ- Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύµβουλοι – Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές,
Γενικοί Γραµµατείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισµένων Ερευνητικών Κέντρων,
Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των βαθµίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι,
Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγµατάρχες και
αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραµµατείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύµβουλοι Δηµόσιων Οργανισµών και Επιχειρήσεων, Προϊστάµενοι των
Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού,
Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπεριφερειάρχες,
Πρόεδροι Περιφερειακών Συµβουλίων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύµβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη,
Αντιπρόεδροι και Μέλη όλων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυτών, µέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Εθνικός Συντονιστής για την αντιµετώπιση των Ναρκωτικών,
Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος, Εισαγγελέας κατά της
Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάµενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης µονάδας, Επιθεωρητές,
Ειδικοί Σύµβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστηµονικό
Προσωπικό του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα
πολιτικά γραφεία, Σχολικοί Σύµβουλοι, Σύµβουλοι Α’ και Β’ του
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων Δήµαρχοι
δήµων µε πληθυσµό κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήµαρχοι και Αναπληρωτές Νοµικοί Σύµβουλοι
Υπουργείου Εξωτερικών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
Με πλοίο και τρένο στη Β’ θέση και στην οικονοµική θέση µε
αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, µε δικαίωµα χρήσης
κλινάµαξας Β’ θέσης µόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω:
Γραµµατείς Πρεσβείας Α’, Β’, Γ’ και αντίστοιχοι, Εισηγητές
Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έµµισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ., Νοµικοί Σύµβουλοι
ή Δικηγόροι Νοµικών Υπηρεσιών Δηµοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συµβουλίων και Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας, Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης, Μέλη Δηµοτικών Συµβουλίων, Αντισυνταγµατάρχες, Ταγµατάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί - Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τµηµατάρχες και αντίστοιχοι, επιστηµονικοί
συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάµενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τµήµατος ή ενδιάµεσου επιπέδου µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος,
Μέλη Διοικητικών Συµβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, νοµικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2, µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί µετακινούµενοι.
2. Τα µέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος.
3. Συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προσώπων
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της επόµενης παραγράφου δικαιούνται την ίδια θέση µε το πρόσωπο που συνοδεύουν.
4. Οι µετακινούµενοι για τους λόγους της παραγράφου 1 του
άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασµό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την
εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) µετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεµπόδιστη και ασφαλή µετακίνησή
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άρθρο 6
Έξοδα κίνησης εντός έδρας
1.α. Για τους επιµελητές και κλητήρες,
β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιµελητή
όταν δεν υπάρχουν επιµελητές, και
γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής
(Υ.Ε.) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών
για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους,
τα αναγνωριζόµενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περιλαµβάνουν µόνο το αντίτιµο των εισιτηρίων των µέσων µαζικής µεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α’ και γ’ δύναται, αντί του αντιτίµου
των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδροµών.
Για την αναγνώρισή τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.
2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους µηχανικούς για
την επίβλεψη και εκτέλεση των δηµόσιων έργων, όπως αυτά
προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία,
β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής
(Υ.Ε.) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών
για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, αν
είναι αναγκαία για το σκοπό της µετακίνησης η µεταφορά εξοπλισµού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν µεταφέρονται
µε συγκοινωνιακά µέσα,
γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισµού των Περιφερειών της χώρας, όπως χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις µετακινήσεις τους από την
έδρα της υπηρεσιακής τους µονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους µε αυθηµερόν επιστροφή, και
δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις,
αυτοψίες ή δειγµατοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και
επισκέψεις κοινωνικής, υγειονοµικής ή ιατρικής µέριµνας, και
µέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόµετρα µηνιαίως, για όλες τις
ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής
χρήσης µεταφορικού µέσου, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου
οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, µε προσωπική τους ευθύνη
για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά και εφόσον βεβαιώνεται αρµοδίως ότι
δεν υφίσταται διαθέσιµο υπηρεσιακό όχηµα για τις µετακινήσεις
αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν
ναύλος του οχήµατος σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο
µέσο µαζικής µεταφοράς.
Για τα επιπλέον χιλιόµετρα αναγνωρίζεται το αντίτιµο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις µετακινήσεις, κατά την παρ.
2 είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊσταµένου, για
χρησιµοποίηση ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου.
4. Αν δεν χρησιµοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο
καταβάλλεται το αντίτιµο του φθηνότερου εισιτηρίου του συγκοινωνιακού µέσου.
5. Μίσθωση µεταφορικού µέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η µεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βάρους δεν µεταφέρονται µε συγκοινωνιακά µέσα.
6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται,
για τα πρόσωπα της παρ. 2, η χρησιµοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης (ταξί) ή η µίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της µίσθωσης αυτής είναι
µικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, που αιτιολογείται
στην απόφαση µετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνω-

ρίζεται το ποσό του κόστους µίσθωσης και η χιλιοµετρική αποζηµίωση.
7. Για τη µετάβαση των µετακινουµένων, που υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου, από την κατοικία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα µετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή
εντός της έδρας της υπηρεσίας του.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογή για
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κλάδου επιµελητών δικαστηρίων, οι
οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την επίδοση δικογράφων
και στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών,
κλάδου επιµελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την
επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνται πάγια έξοδα κίνησης σε µηνιαία βάση, ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά υπάλληλο.
Άρθρο 7
Έξοδα κίνησης εκτός έδρας
1. Τα αναγνωριζόµενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαµβάνουν το αντίτιµο των εισιτηρίων όλων των απαιτούµενων µέσων
µαζικής µεταφοράς που χρησιµοποιούν οι µετακινούµενοι, για
τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 µετακινήσεις,
εκτός της έδρας τους όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή.
2. Οι µετακινούµενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπόµενες
από το άρθρο 2 µετακινήσεις τους, επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο, ύστερα από έγκριση του
αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, µε προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή ζηµία του αυτοκινήτου και
εφόσον βεβαιώνεται αρµοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιµο υπηρεσιακό όχηµα για τις µετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις
αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης του
άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου
σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο µέσο µαζικής µεταφοράς.
3. Η χρησιµοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται
στις εξής περιπτώσεις:
α. Για µετακινήσεις εκτός έδρας και µέσα στα όρια του νοµού,
ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά
µέσα.
β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για µετακινήσεις
εκτός έδρας και µέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν
οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά µέσα.
γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, για
µετακινήσεις εκτός έδρας και µέσα στα όρια της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
δ. Για λοιπές µετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική µετακίνηση.
ε. Για µετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική µετακίνηση εντός του νησιού στο
οποίο γίνεται η µετακίνηση.
Αν δεν χρησιµοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο, καταβάλλεται το αντίτιµο του φθηνότερου εισιτηρίου.
4. Αν χρησιµοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο,
χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως
δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται µόνο το αντίτιµο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού µέσου της αντίστοιχης
διαδροµής.
5. Μίσθωση µεταφορικού µέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η µεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν µεταφέρονται µε συγκοινωνιακά µέσα.
6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η
χρησιµοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης (ταξί)
ή η µίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της µίσθωσης αυτής είναι µικρότερο από το αντίστοιχο της
χρήσης ταξί, γεγονός που αιτιολογείται στην εντολή µετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους µίσθωσης και η χιλιοµετρική αποζηµίωση.
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Άρθρο 8
Χιλιοµετρική αποζηµίωση
Ανώτατο όριο κατά µήνα χιλιοµέτρων
Το ύψος της χιλιοµετρικής αποζηµίωσης για τις µετακινήσεις
εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου, καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά µήνα χιλιοµέτρων, που επιτρέπεται να πραγµατοποιούν οι µετακινούµενοι µε ιδιωτικής
χρήσης µεταφορικά µέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του
ανωτέρω ορίου καταβάλλεται µόνο το αντίτιµο των εισιτηρίων
των φθηνότερων µέσων µαζικής µεταφοράς.
Άρθρο 9
Μετακινήσεις προσωπικού Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Για µετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού
του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
(Υ.Πο.Παι.Θ.), που µετέχει στην προετοιµασία και διεξαγωγή των
γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η µετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, µε ιδιωτικής χρήσης
µεταφορικό µέσο, µε προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή
ζηµιά, µε έγκριση του αρµόδιου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται η χιλιοµετρική αποζηµίωση του άρθρου 8.
2. Στους εκπαιδευτικούς που µετακινούνται για τη συµπλήρωση του εβδοµαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζεται η δαπάνη
χιλιοµετρικής αποζηµίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε
περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού
µέσου ή το αντίτιµο των εισιτηρίων των χρησιµοποιούµενων
µέσων µαζικής µεταφοράς.
Άρθρο 10
Έξοδα Διανυκτέρευσης
1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του µετακινουµένου είναι
µεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόµετρα, εφόσον αυτός
κινείται µε ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και µεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα, όταν κινείται µε συγκοινωνιακό µέσο. Για µετακινήσεις από την ηπειρωτική στη
νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση
µεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά µίλια. Αν η µετακίνηση λαµβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του µετακινούµενου µέχρι τον
τόπο προορισµού υπολογίζεται σε χιλιόµετρα.
β. Όταν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης, η
οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνοµική, λιµενική ή αερολιµενική Αρχή.
2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα µε την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι
βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του
καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, µέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ, µέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) για διαµονή εντός των ορίων των δήµων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυµα κόστους
υψηλότερου του οριζόµενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται µέχρι του οριζόµενου αυτού
ποσού.
Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της παρούσας
παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να
ισχύουν.
3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή µετακίνησης, καλύπτει
αυτά.
4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων
της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαµένουν στο ίδιο ξενοδοχείο
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µε το πρόσωπο που συνοδεύουν.
Άρθρο 11
Ηµερήσια αποζηµίωση
1. Η ηµερήσια αποζηµίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα
(40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθµό του µετακινουµένου.
Ποσά ηµερήσιας αποζηµίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν
να ισχύουν.
2. Η ηµερήσια αποζηµίωση της προηγούµενης παραγράφου
καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη:
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10.
β. Όταν η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται σε φιλικό σπίτι
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10.
γ. Όταν οι µετακινούµενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι
υποχρεωµένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι µετακινούµενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.
ε. Για την ηµέρα επιστροφής, όταν συµπίπτει µε την ηµέρα
λήξης εργασιών.
Β. Κατά το ήµισυ:
α. Αν παρέχεται ηµιδιατροφή και
β. Όταν ο µετακινούµενος επιστρέφει αυθηµερόν και η απόσταση του προορισµού από την έδρα του είναι: αα) µεγαλύτερη
από εκατόν εξήντα (160) χιλιόµετρα, εφόσον κινείται µε ιδιωτικής
χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ββ) µεγαλύτερη από εκατόν
είκοσι (120) χιλιόµετρα, όταν κινείται µε συγκοινωνιακό µέσο, ή
γγ) µεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις
από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από
νησί σε νησί.
Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθηµερόν εκτός έδρας
µετακινήσεις.
Δ. Δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση όταν παρέχεται
πλήρης διατροφή.
Άρθρο 12
Ειδικές περιπτώσεις µετακινήσεων
Δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από τις
ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να µετακινηθούν εκτός έδρας,
ως µάρτυρες ή τεχνικοί σύµβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται
µε την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι µετακινούνται για εκτέλεση
υπηρεσίας και γι’ αυτούς αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ηµερήσια αποζηµίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα
αντίστοιχη αποζηµίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια.
Οι ηµέρες εκτός έδρας του παρόντος άρθρου δεν προσµετρούνται στο όριο των ηµερών του άρθρου 3.
Άρθρο 13
Έξοδα απόσπασης
1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης:
α. Για τους αποσπώµενους µε αίτησή τους.
β. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραµένουν στη θέση που
αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης.
2. Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώνται σε
άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική τους θέση, αναγνωρίζονται:
α. Σε περίπτωση αυθηµερόν επιστροφής, το αντίτιµο του εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής ή χιλιοµετρική αποζηµίωση
και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικής
χρήσης µεταφορικού µέσου, καθώς και ο ναύλος οχήµατος σε
µετακινήσεις µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση
η µηνιαία δαπάνη της παρούσας παραγράφου δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στην επόµενη περίπτωση.
β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της απόσπασης για
αποστάσεις άνω των εβδοµήντα (70) χιλιοµέτρων ή είκοσι (20)
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ναυτικών µιλίων για απόσπαση από την ηπειρωτική στη νησιωτική
χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί, για χρονικό διάστηµα
µέχρι ένα (1) έτος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίµου του φθηνότερου εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των
µελών της οικογένειάς του ή της χιλιοµετρικής αποζηµίωσης και
της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικής
χρήσης µεταφορικού µέσου, κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδοχείου ή µίσθωσης επιπλωµένης ή µη
κατοικίας, µέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ µηνιαίως
και µέχρι διάστηµα ενός (1) έτους.
Στις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και στελέχωσης περιφερειακών αερολιµένων κατά τους µήνες Μάιο- Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή µίσθωσης επιπλωµένης ή µη
κατοικίας και µέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ µηνιαίως.
Τα ανωτέρω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
γ. Αν η απόσπαση έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1)
έτους, αναγνωρίζεται, πέραν από τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, το αντίτιµο της δαπάνης
µεταφοράς οικοσκευής του µετακινουµένου, που καταβάλλεται
µε την προσκόµιση φορτωτικής ή άλλων επίσηµων παραστατικών
στοιχείων και µέχρι το εκάστοτε βασικό ποσό της παραγράφου
4 του άρθρου 14.
Άρθρο 14
Έξοδα µετάθεσης
1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα µετάθεσης:
α. Για τον νεοδιοριζόµενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη µετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισµού του.
β. Για τον µετατιθέµενο µε αίτησή του.
γ. Για τον µετατιθέµενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο
τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
2. Για τον µετατιθέµενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τόπο από
αυτόν της µετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα µετάθεσης για
τον τόπο της µετάθεσής του.
3. Σε περίπτωση µετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιµο του
φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων του ιδίου και
των µελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολουθούν, ή η χιλιοµετρική αποζηµίωση, η δαπάνη διοδίων και ο ναύλος οχήµατος σε περίπτωση µετάβασης µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό
µέσο.
Αν τα µέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν
µε αυτόν, το αντίτιµο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο
φορέα, εφόσον αυτά µετακινούνται πριν από τη συµπλήρωση
εξαµήνου από την ηµεροµηνία που µετακινήθηκε ο υπάλληλος.
4. Στον µετακινούµενο λόγω µετάθεσης, καταβάλλεται, µε την
προσκόµιση της φορτωτικής ή άλλων επίσηµων παραστατικών
στοιχείων, ως έξοδα µεταφοράς οικοσκευής, βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ για µετακίνηση µέχρι εκατόν πενήντα (150)
χιλιόµετρα από τον τόπο µετάθεσης. Για απόσταση µεγαλύτερη
από εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα προστίθενται εξήντα λεπτά
του ευρώ (0,60 ) ανά χιλιόµετρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό
ποσό των εξόδων µεταφοράς οικοσκευής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.
5. Στην περίπτωση µετάθεσης των δύο συζύγων στον ίδιο
τόπο, τα έξοδα µετακίνησης των µελών της οικογένειας, καθώς
και το ποσό της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύο συζύγους.
Άρθρο 15
Δαπάνες µετακίνησης στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής

προθεσµίας εννέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών µετακίνησης εσωτερικού και η αποζηµίωση
εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το
υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζηµίωσης των µετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση µη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, εντός
της ανωτέρω προθεσµίας, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άρθρο 16
Δαπάνες µετακίνησης
Επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής
1. Για τους µετακινουµένους που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου και µεταβαίνουν µε εντολή των αρµόδιων οργάνων του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 , για εκτέλεση
υπηρεσίας ή µε ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό
µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιµο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων, ηµερήσια αποζηµίωση και
έξοδα διανυκτέρευσης.
2. Για χρονικό διάστηµα άνω των τριάντα (30) ηµερών, για τους
ανωτέρω, καθώς επίσης και γι’ αυτούς που τοποθετούνται, µετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζονται το αντίτιµο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων και επίδοµα υπηρεσίας
αλλοδαπής σε ποσοστό επί του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν, το οποίο
καθορίζεται µε κοινή απόφαση:
α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών για τους πολιτικούς υπαλλήλους,
β. των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εξωτερικών και Οικονοµικών για τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, µε εξαίρεση τις ειδικές
περιπτώσεις του άρθρου 18.
3. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρω επιδόµατος.
4. Στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί, µετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έχει µεταβεί για
εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για χρονικό διάστηµα άνω των
τριάντα (30) ηµερών και µετακινείται µε ειδική αποστολή ή για
εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από την έδρα του στην
ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού, αναγνωρίζονται, πέραν του
επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2, το αντίτιµο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19
µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Οι εν
λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται εφόσον δεν καλύπτονται από
άλλο φορέα.
5. Οι µετακινούµενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι µετακινούµενοι εντός της ίδιας ή άλλης
χώρας του εξωτερικού, µπορούν να χρησιµοποιούν ιδιωτικής
χρήσης µεταφορικό µέσο, µε έγκριση του αρµόδιου οργάνου και
µε προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιοµετρική αποζηµίωση του άρθρου 8. Η αποζηµίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
συνολικά το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου και, αν η διαδροµή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού µέσου. Όταν η µετακίνηση
γίνεται µε άλλο µέσο, εκτός αεροπορικού ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιµο του εισιτηρίου του µεταφορικού µέσου, του οποίου έγινε χρήση.
6. Το ποσό του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται µειωµένο, κατά
περίπτωση, ως εξής:
α. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον που ανήκει ο µετακι-
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νούµενος,
β. κατά πενήντα τοις εκατό (50%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ηµιδιατροφή από άλλο φορέα,
γ. κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φορέα.
7. Το ανωτέρω επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής περικόπτεται
κατά το ποσό της αποζηµίωσης ή αµοιβής που καταβάλλεται από
οποιονδήποτε άλλο φορέα ή πηγή.
8. Δεν καταβάλλεται επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής αν προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία µε ειδική διάταξη νόµου
που διατηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 26.
Άρθρο 17
Ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού
1. Η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι µετακινούµενοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 και την κατάταξη
των χωρών σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 που επισυνάπτεται
στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, ως
εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ

Α

Β

α. Κατηγορία Ι : 100

80

60

β. Κατηγορία ΙΙ :

80

60

Γ

50

2. Η καθοριζόµενη µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ηµερήσια αποζηµίωση µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των χωρών του Παραρτήµατος 1.
3. Η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής:
Α. Ολόκληρη:
α. Για την ηµέρα µετάβασης, καθώς και την ηµέρα επιστροφής
µόνο όταν αυτή συµπίπτει µε την ηµέρα λήξης εργασιών.
β. Για κάθε ηµέρα παραµονής και διανυκτέρευσης στη χώρα
µετάβασης.
Β. Μειωµένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
α. Όταν πραγµατοποιείται µετακίνηση των υπηρετούντων στο
εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή µε ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού µε αυθηµερόν
επάνοδο στην έδρα τους.
β. Σε περίπτωση αυθηµερόν µετάβασης και επιστροφής από
την Ελλάδα στο εξωτερικό.
γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ηµιδιατροφή.
Γ. Μειωµένη κατά εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση µετακίνησης µε πληρωµένα ή καλυµµένα όλα τα έξοδα
διατροφής και διανυκτέρευσης.
Δ. Σε περίπτωση καταβολής µέρους της αποζηµίωσης αυτής
από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του
ποσού της αποζηµίωσης της παραγράφου 1.
Ε. Δεν παρέχεται ηµερήσια αποζηµίωση για την ηµέρα επιστροφής.
Άρθρο 18
Ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού
ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών
1. Για το προσωπικό αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζηµίωση και τα λοιπά
έξοδα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άµυνας και Οικονοµικών.
2. Η ηµερήσια αποζηµίωση του άρθρου 17 καταβάλλεται στο
στρατιωτικό προσωπικό που µεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες, αυξηµένη κατά ποσοστό µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Οικονοµικών.
3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεµικά
πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που
επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ηµέρες παραµονής του πλοίου
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σε λιµάνια της αλλοδαπής, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυµα στην ξηρά, καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού καθοριζόµενη κατ’ αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα µε το βαθµό,
ως εξής:
ΒΑΘΜΟΣ
α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι
Υποναύαρχος και αντίστοιχοι
Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Πλοίαρχος και αντίστοιχοι

ογδόντα (80) ευρώ

β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες
Σύµβουλοι

εβδοµήντα (70) ευρώ

γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι
- Τµηµατάρχης
εξήντα (60) ευρώ
δ. Υποπλοίαρχος
και αντίστοιχοι

πενήντα (50) ευρώ

ε. Ανθυποπλοίαρχος
και αντίστοιχοιΛοιπό προσωπικό,
Σηµαιοφόρος

σαράντα (40) ευρώ

στ. Σ.Ε.Α.
Ανθυπασπιστής
Ναύτης Δόκιµος

τριάντα πέντε (35) ευρώ

ζ. Υπαξιωµατικοί
Μαθητές

είκοσι πέντε (25) ευρώ

η. Οπλίτες
(Ν/δίοποι)

είκοσι (20) ευρώ

4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού, κατά τις ηµέρες παραµονής του υποβρυχίου σε λιµάνια της
αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός των
πολεµικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυµα, η αποζηµίωση της προηγούµενης παραγράφου
καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης.
5. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεµικά πλοία
του Πολεµικού Ναυτικού, που συµµετέχουν µε οποιονδήποτε
τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καταβάλλεται η αποζηµίωση της παραγράφου 3 στο διπλάσιο για τις
ηµέρες παραµονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.
6. Τα παραπάνω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών.
Άρθρο 19
Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού
1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο µετακινούµενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, µέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ, µέχρι εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανωτέρω
ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυµα κόστους υψηλότερου του οριζοµένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται µέχρι του οριζοµένου αυτού
ποσού.
2. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων
της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαµένουν στο ίδιο ξενοδοχείο
µε το πρόσωπο που συνοδεύουν.
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Άρθρο 20
Έξοδα µετάθεσης-τοποθέτησηςαπόσπασης στο εξωτερικό
1. Για τους µετακινούµενους πολιτικούς και στρατιωτικούς
υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω µετάθεσης ή τοποθέτησης
ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από µια πόλη
Χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης Χώρας,
καθώς και για όσους αποστέλλονται για υπηρεσία ή µε ειδική
αποστολή ή εκπαίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν από τις δαπάνες
µετακίνησης και το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρθρου
16:
α. Τα έξοδα κίνησης των µελών της οικογένειάς τους, εφόσον
η παραµονή του µετακινουµένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους.
β. Έξοδα µεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 21, εφόσον η παραµονή του µετακινούµενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους.
γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα µηνιαίο
επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παραµονή του µετακινουµένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Εξωτερικών, που τοποθετούνται ή µετατίθενται στο εξωτερικό,
καθώς και στους απευθείας διοριζόµενους πρέσβεις, τα εν λόγω
έξοδα αντιστοιχούν σε ένα µηνιαίο επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής µε πλήρεις τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις, καθώς και στο
σύνολο των µηνιαίων αποδοχών εσωτερικού.
2. Οι προβλεπόµενες δαπάνες µετακίνησης και τα έξοδα µεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και στην περίπτωση επιστροφής από
το εξωτερικό.
3. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή µε
ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν αιτήσεως ή µε υπαιτιότητά τους, προ της συµπληρώσεως τριµήνου,
τα έξοδα κίνησης των µελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα
έξοδα µεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.
4. Αν τα µέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν µε αυτόν, το αντίτιµο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά µετακινούνται πριν την ηµεροµηνία
µετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν από τη συµπλήρωση εξαµήνου από την ηµεροµηνία που µετακινήθηκε ο υπάλληλος.
5. Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κίνησης
επιστροφής των µελών της οικογένειας υπαλλήλου ή λειτουργού
που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα.
6. Στους µετακινουµένους µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό
µέσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδροµής ή τµήµα αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης
διαδροµής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Επιπλέον
καταβάλλεται το µισό της αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από ένα µέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η
αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός µέλη.
7. Προκειµένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι
και τοποθετούνται, µετατίθενται ή αποσπώνται στην ίδια πόλη,
τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει µεγαλύτερο ύψος αποδοχών.
Άρθρο 21
Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής
1. Τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής, της παραγράφου 1β του
άρθρου 20, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκατάστασης του
ίδιου άρθρου, ως εξής:
α. για άγαµους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%),
β. για έγγαµους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ. για έγγαµους µε τέκνα που συνοικούν µε αυτόν σε ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%).
2.α. Για µεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία σε
κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής και Αραβικής Χερσονή-

σου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Η.Α.Ε., Κατάρ,
Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Υεµένη) τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1,
β. για µεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία στην
Αµερικανική ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, χώρες κεντρικής και νότιας Αµερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής
είναι αυτά της παραγράφου 1 προσαυξηµένα κατά είκοσι τοις
εκατό (20%),
γ. για µεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία προς
Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και για µεταθέσεις µεταξύ
ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής είναι
αυτά της παρ. 1 προσαυξηµένα κατά τριάντα τοις εκατό (30%),
δ. τα ανωτέρω κατ’ αποκοπή χρηµατικά ποσά καλύπτουν τη
δαπάνη µεταφοράς οικοσκευής των υπαλλήλων στην περίπτωση
που τους παρέχεται ή ενοικιάζουν µη επιπλωµένη κατοικία. Εάν
παρέχεται ή ενοικιάζεται µερικώς επιπλωµένη κατοικία, τα ανωτέρω ποσά µειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ εάν
παρέχεται ή ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένη κατοικία τα ανωτέρω ποσά µειώνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
3. Τα έξοδα µεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζονται, εάν
η µεταφορά πραγµατοποιηθεί, το αργότερο µέσα σε έξι (6)
µήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του µετακινουµένου και προκειµένου περί απολυοµένων ή παραιτουµένων, από
την παράδοση υπηρεσίας. Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και
στην ανάγκη επιστροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγω απρόβλεπτων πολιτικών ή πολεµικών εξελίξεων ή θεοµηνιών.
4. Η ίδια προθεσµία ισχύει και για τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό.
5. Σε περίπτωση µετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή λειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής αναγνωρίζονται µόνο στον ένα σύζυγο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 22
Μετακίνηση Προέδρου της Δηµοκρατίας,
µελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών
1. Τα έξοδα κίνησης και διαµονής που προκαλούνται λόγω των
µετακινήσεων του Προέδρου της Δηµοκρατίας, των µελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για υπηρεσιακούς λόγους,
αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα
παραστατικά. Η ηµερήσια αποζηµίωση για µετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται για όλους τους ανωτέρω στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ενώ για µετακινήσεις στο εξωτερικό
καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.
2. Τα θέµατα µετακινήσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρων
της Βουλής, καθώς και των βουλευτών ρυθµίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής.
Άρθρο 23
Ειδικές ρυθµίσεις - Λογιστικές διατάξεις Δικαιολογητικά
1. Για τους ιδιώτες, που, κατ’ εφαρµογή ειδικών διατάξεων, καλούνται από το εξωτερικό προκειµένου να παράσχουν υπηρεσίες
σε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αναγνωρίζονται
έξοδα κίνησης, ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και ειδικότερα της κατηγορίας Ι της περίπτωσης α’της
παραγράφου 1 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλλου
είδους αποζηµίωση.
2. Οι αναγνωριζόµενες µε τον παρόντα νόµο δαπάνες µετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισµό του φορέα που εντέλλεται
τη µετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν το προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηµατικά εντάλµατα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο
κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι µετακινήσεις. Δαπάνες
µετακίνησης, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η πληρωµή τους,
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δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους, µε την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του έτους, κατά το οποίο
πραγµατοποιήθηκαν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων από τον παρόντα νόµο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
4. Τα χρηµατικά εντάλµατα, που εκδίδονται για την πληρωµή
των δαπανών µετακινούµενων στο εξωτερικό του παρόντος, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου, ασφαλιστικών ταµείων ή
τρίτων µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ του άρθρου 26 του
παρόντος και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 32
του
ν. 2685/1999.
5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουργικών
αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος,
τα σχετικά θέµατα εξακολουθούν να ρυθµίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.
Άρθρο 24
Μη µισθολογικές παροχές
1. Η δαπάνη των µη µισθολογικών παροχών των υπαλλήλων
των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου,
αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόµενους προϋπολογισµούς των φορέων ανά είδος παροχής.
2. Σε κάθε συλλογική σύµβαση, που αφορά στη χορήγηση µη
µισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτηµα και αναπόσπαστο µέρος αυτής, µελέτη µε τον αριθµό των εργαζοµένων
που αφορά η παροχή, την προκαλούµενη δαπάνη, καθώς και τον
τρόπο κάλυψής , η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται ανάλογα µε
τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού,
προκειµένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη
λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας µε επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω
ποσού. Το ύψος του ποσού του προηγουµένου εδαφίου καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου.
4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η
χορήγησή τους αποκλειστικά και µόνο σε είδος.
5. Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ή Προγράµµατα Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης των εργαζοµένων,
καθώς και σε µειωµένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδροµών καταργούνται.
Άρθρο 25
Χορήγηση δαπανών διαµονής
Η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/27.12.1994 (Α’ 234)
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, εφαρµόζεται και για τα µέλη της Κυβέρνησης
και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου
Υπουργείου. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1.2.2015.
Άρθρο 26
Διατηρούµενες διατάξεις
Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α’ 23),
β. του άρθρου 155 του ν. 3566/2007 (Α’ 117),
γ. του άρθρου 184 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011(Α’ 233) και οι υπουργικές
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αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν εξουσιοδότησης.
Άρθρο 27
Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται τα
άρθρα 1 έως 24 και 32 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις
του νόµου αυτού ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπονται από αυτόν, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από 1.1.2016,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΡ
ΚΟΥΒΕΙΤ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΑΛΤΑ
ΜΟΝΑΚΟ
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΪΤΗ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ
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ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ
ΑΝΔΟΡΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΓΚΑΜΠΟΝ
ΓΚΑΝΑ
ΓΚΟΥΑΜ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ
ΓΡΕΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΔΟΜΙΝΙΚΑ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΙΡΑΚ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΥΑ
ΚΙΝΑ
ΚΙΡΓΙΖΙΑ
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
ΚΟΥΒΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΜΑΛΙ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΜΕΞΙΚΟ
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΜΠΡΟΥΝΕΪ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΟΜΑΝ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΠΕΡΟΥ
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΡΕΫΝΙΟΝ
ΡΟΥΑΝΤΑ
ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
ΤΟΓΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΤΣΑΝΤ
ΤΣΕΧΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΕΜΕΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΧΙΛΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ
ΑΝΓΚΟΛΑ
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
ΑΡΟΥΜΠΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΒΟΛΙΒΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΑΜΠΙΑ
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ
ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΖΑΜΠΙΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΙΝΔΙΑ
ΙΡΑΝ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΜΟΡΕΣ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΛΑΟΣ
ΛΕΣΟΤΟ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΒΥΗ
ΜΑΓΙΟΤ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΜΑΚΑΟΥ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΜΑΛΔΙΒΕΣ
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΜΙΑΝΜΑΡ
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΜΠΕΛΙΖ
ΜΠΕΝΙΝ
ΜΠΟΝΑΙΡ
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
ΜΠΟΥΤΑΝ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΝΑΟΥΡΟΥ
ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
ΝΕΠΑΛ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ
ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
ΝΙΓΗΡΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ’ - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΝΙΓΗΡΙΑ
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
ΝΙΟΥΕ
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΟΝΔΟΥΡΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Π.Γ.Δ.Μ.
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΑΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
ΣΟΜΑΛΙΑ
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
ΣΟΥΔΑΝ
ΣΟΥΡΙΝΑΜ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΥΡΙΑ
ΤΑΪΒΑΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣ
ΤΟΚΕΛΑΟΥ
ΤΟΝΓΚΑ
ΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΦΙΤΖΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
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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. Η ανάλυση των παρεµβάσεων γίνεται µετά από γνωµοδότηση του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου και κάθε παρέµβαση πρέπει να κοστολογείται. Στις
παρεµβάσεις δίνεται προτεραιότητα στις περικοπές δαπανών (µε
εξαίρεση τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους). Στη γνώµη
του, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, το Δηµοσιονοµικό
Συµβούλιο αξιολογεί κατά πόσο η αναλογία των περικοπών των
δαπανών είναι η ενδεδειγµένη και κατά πόσο αυτές είναι ρεαλιστικές και επαρκείς. Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο δύναται να
προτείνει διαφορετικές παρεµβάσεις και στην περίπτωση αυτή
το Συµβούλιο έχει την επιλογή να παρουσιάσει τις απόψεις του
στη Βουλή.»
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« 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 βάσει όσων ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και µε το ρυθµιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συµφωνία
µε τους θεσµούς που εµπλέκονται στην παρακολούθηση του
προγράµµατος.»
5. Η παρ. του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«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. Το αποθεµατικό πρέπει να χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα στην περίπτωση που
προτείνονται παρεµβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 39.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.
4270/2014 (Α’143)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΙΝΟ

1. Η παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’16) καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Υπουργός Οικονοµικών 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. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών δεν
ακολουθήσει τη γνώµη του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου για
ενεργοποίηση του διορθωτικού µηχανισµού, ο Υπουργός γνωστοποιεί τους λόγους σε µια σχετική ανοιχτή επιστολή προς τη
Βουλή.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«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. Μια εβδοµάδα πριν την υποβολή στη
Βουλή, το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών υποβάλλεται στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο και η γνώµη του επ' αυτού συνοδεύει το
σχέδιο που υποβάλλεται στη Βουλή. 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

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η υπ’ αριθ. 1849/31.1.1961 κοινή απόφαση των Υπουργών
Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Οικονοµικών, Κοινωνικής Πρόνοιας
«Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εµφιαλωµένοι οίνοι και
περί των όρων εµφιαλώσεως αυτών» (Β’ 58).
2. Η υπ’ αριθ. 1554/18.9.1966 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγιεινής και Εµπορίου «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι
εµφιαλωµένοι οίνοι και περί των όρων εµφιαλώσεως αυτών» (Β’
645).
3. Η υπ’ αριθ. 9872/1242/17.3.1966 απόφαση του Υπουργού
των Οικονοµικών «Περί των όρων διατυπώσεων και περιορισµών
καθ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεσις του συµπεπυκνωµένου γλεύκους χλωράς σταφίδος ελευθέρου εµπορίου ή χλωρών σταφυλών» (Β’219).
4. Η υπ’ αριθ. 11787/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών «Διεκπεραίωση µέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συµπυκνωµένου γλεύκους» (
Β’1484).
5. Η υπ’ αριθ. 11788/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών «Διεκπεραίωση µέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου εµφιάλωσης οίνων και αρωµατισµένων οίνων» (Β’1484).
6. Η υπ’ αριθ. 54/2012/20.4.2012 Απόφαση του Αν. Υπουργού
Οικονοµικών «Ειδικοί όροι λειτουργίας εµφιαλωτηρίων οίνων και
αρωµατισµένων οίνων» (Β’1339).
7. Η υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εµπορίου «Περί των όρων και υποχρεώσεων
υφ’ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τε-
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χνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β’159).
8. Η υπ’ αριθ. 27030/4292/16.6.1971 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου «Περί συµπληρώσεως της
υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ’ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β’528).
9. Η υπ’ αριθ. 16526/3951/23.8.1975 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου «Περί συµπληρώσεως της
υπ. αριθµ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ’ους επιτρέπεται η παρασκευή και η διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου»» (Β’1074).
10. Η υπ. αριθ. 11789/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών «Διεκπεραίωση µέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου»
(Β’1484).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως
προστέθηκαν µε τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του
ν. 4328/2015 (Α’ 51) καταργούνται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.
2. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως
προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015
καταργείται για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό
έτος 2014.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο
18 του ν. 4321/2015 (Α’32). Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου
50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του
άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν.
2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού που
αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του παρόντος
άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών.»
4. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4507/1966.
5. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν.δ. 4359/1964 όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη του άρθρου
1 του ν.δ. 1085/1971 και τη διάταξη του άρθρου 1, του ν. 79/1974.
6. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 682/1977 (Α’244) τροποποιείται ως εξής:
«1. Για την ίδρυση, λειτουργία και µεταφορά Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσεων κατά των
πρωτοβαθµίως επιβαλλοµένων πειθαρχικών κυρώσεων, για την
εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για
τις εξετάσεις των µαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδοµένους τίτλους σπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα,
εξέταστρα και εκπαιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε
φορά µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Τα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους καταργούνται.»
7. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 645/1970
και του άρθρου 11 του ν. 2042/1992 (Α’75).
8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του
ν.
1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010.
9. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 60 του ν. 2214/1994
(Α’75). Καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.
10. Καταργείται η διάταξη της ΠΥΣ 1108/21.12.1948 (Α’ 322),
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η οποία κυρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.
1620/1951 (Α’2), καθώς επίσης και η διάταξη του εδαφίου β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 572/1970 (Α’125).
11. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. δ.
671/1948.
12. Καταργείται η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10, του
ν. 2932/2001.
13. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β.δ.
24.9/20.10.1958 (Α’171), καθώς επίσης και η διάταξη του άρθρου
12 του ν. 1080/1980 (Α’246).
14. Ο επιβαλλόµενος δυνάµει της διάταξης του άρθρου 39 του
β.δ. 24/9/1958 φόρος 3% υπέρ Δήµων και κοινοτήτων επί της
αξίας του πωλουµένου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται
εφεξής υπέρ του Δηµοσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος.
15. Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε µε τις
διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1571/1985 και 19 του ν.
3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υπέρ του καταργηθέντος µε τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3637/2008 ειδικού
λογαριασµού µε την επωνυµία «Λογαριασµός Χρηµατοδότησης
Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίµων
στις προβληµατικές περιοχές της χώρας» διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δηµοσίου.
16. Εφεξής µέσω του λογαριασµού του ν.128/1975 και µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών θα επιδοτούνται αποκλειστικά
οι πληγέντες από φυσικές καταστροφές και από τροµοκρατικές
πράξεις, όπως αυτοί ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις. Δεν
θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε εφαρµογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.
17. Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται.
18. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α’138) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 1
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρµακείου.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
4152/2013 (Α’107), 4305/2014 (A’237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α’32)
1.α. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθµείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:
«7. Η εφαρµογή των εδαφίων ββ’ και γγ’ της περίπτωσης 2,
όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας, καθώς και της βιωσιµότητας του
διακανονισµού αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα δύο ετών από
τη δηµοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαµβάνει και τις
ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.
8. Το ποσόν της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα
ρύθµιση επιβαρύνεται από το µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση µε
επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξηµένο πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο. Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα
ρύθµιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο για τον υπολειπόµενο αριθµό των
ανεξόφλητων δόσεων.»
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β. Η περίπτωση γ’ της παρ. 6 της υποπαράγραφου ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, καταργείται.
2. Τα χρηµατικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά για την
αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δηµοσίου κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ ισχύουν και για την αναγκαστική είσπραξη
των καθυστερούµενων ασφαλιστικών οφειλών, από τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης και το ΚΕΑΟ.
3. Στο άρθρο 54 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προστίθενται
νέοι παράγραφοι 20 και 21 ως ακολούθως:
«20. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα
ρύθµιση, µετά την παρέλευση διµήνου από τη δηµοσίευση του
παρόντος, προσαυξάνεται µε επιτόκιο που υπολογίζεται µε βάση
το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο. Η παράγραφος αυτή
εφαρµόζεται στις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα
ρύθµιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθµισης.
21. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθµισης, και µετά τη
συµµόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν σε µείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθµισης, εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµφωνα µε τα οικονοµικά του
δεδοµένα να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις
από τις αρχικά χορηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
οποία εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας.»
4. Στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, η παράγραφος
17 αναριθµείται σε 19 και προστίθενται νέοι παράγραφοι 17 και
18 ως ακολούθως:
«17. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα
ρύθµιση, µετά την παρέλευση διµήνου από τη δηµοσίευση του
παρόντος, προσαυξάνεται µε επιτόκιο που υπολογίζεται µε βάση
το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο. Για ύψος κύριας οφειλής
έως 5.000 ευρώ η οφειλή απαλλάσσεται από την προσαύξηση
του επιτοκίου εφόσον ο οφειλέτης προσκοµίσει εντός διµήνου
από τη δηµοσίευση του παρόντος στοιχεία, µε τα οποία τεκµηριώνεται σωρευτικά ότι:
α) είναι φυσικό πρόσωπο,
β) η υπαγόµενη στη ρύθµιση κύρια οφειλή υπερβαίνει το 50%
του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος του οφειλέτη και
γ) η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη όπως προκύπτει από τη
δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειµενικής
αξίας µέχρι 150.000 ευρώ.
Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται στις οφειλές που έχουν ήδη
υπαχθεί στην παρούσα ρύθµιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθµισης.
18. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθµισης, και µετά τη
συµµόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν σε µείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθµισης, εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµφωνα µε τα οικονοµικά του
δεδοµένα να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις
από τις αρχικά χορηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
οποία εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4334 /2015
(Α’80)
1. Η παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«27.α Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους
Οργανισµούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρχίζει από την
1.7.2015 και εφεξής, λαµβάνουν µόνον το ποσό της σύνταξης
που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κα-
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τώτερο του εκάστοτε προβλεπόµενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό) ποσό αυτό. Μετά από τη συµπλήρωση του 67ου
έτους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόµενο
κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό)
ποσό είναι µεγαλύτερο του κατώτατου ορίου καταβάλλεται το
(οργανικό) ποσό αυτό.»
β. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3863/2010 (Α’115) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο έως και
31.12.2010 και η συνταξιοδότησή τους λόγω γηρτος ή αναπηρίας
αρχίζει από 1.1.2015 δικαιούντα.»
2. Η παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (A’80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Από 1.9.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται από τις διατάξεις
της νοµοθεσίας του και τη γενικότερη νοµοθεσία, ως ισχύουν: α)
οι Τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., β) o Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., γ) ο Τoµέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., δ) ο Τoµέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.)
του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
του Ο.Α.Ε.Ε., ε) ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., στ) ο Τοµέας Ασφάλισης Συµβολαιογράφων
(Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., ζ) ο
Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., η) ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θ) ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών
(Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ., ια) το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
Η ένταξη στο ΕΤΕΑ πραγµατοποιείται µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως και 48 του ν.
4052/2012 (Α’41), ως ισχύουν, εξαιρουµένων των διατάξεων του
άρθρου 36 του νόµου αυτού. Το ΕΤΕΑ εξακολουθεί να λειτουργεί
µε ενιαία διοικητική και οικονοµική οργάνωση.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Ειδικά για το προσωπικό του Τοµέα Προστασίας του Πολίτη,
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
που υπηρετεί σε υπηρεσίες του
ΤΕΑΠΑΣΑ που εξυπηρετούν
τον κλάδο επικουρικής Ασφάλισης, διατίθενται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών στο ΕΤΕΑ.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Οι παράγραφοι 30 και 31
του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’80) αναριθµούνται σε 29 και
30 αντίστοιχα.
3. Η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’ 80)
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισµών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες
καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που
ισχύει την 31.7.2015.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4331/2015 (Α’69) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισµένων, των Οργανισµών
Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της
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Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (µε 40 έτη ή 12.000
ηµέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (µε 4.500 ηµέρες
ή 15 έτη ασφάλισης), µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α’115).
β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειωµένης σύνταξης λόγω
γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της
Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας µε 4.500 ηµέρες ή 15
χρόνια ασφάλισης.
2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισµένων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της
Ελλάδος, που µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού δεν έχουν
θεµελιώσει δικαίωµα πλήρους ή µειωµένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 στα προβλεπόµενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 ( Α’115),
σύµφωνα µε τους πίνακες του άρθρου αυτού.
β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού νοµοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας
για θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους ή µειωµένης σύνταξης
λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση, σύµφωνα µε τους κατωτέρω
πίνακες, αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού µε όριο
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ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεµελίωση δικαιώµατος προβλέπεται µε τη συµπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ
σε κάθε άλλη περίπτωση µε όριο ηλικίας το 55ο έτος.
3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόµενου από την ισχύουσα νοµοθεσία
ποσοστού µείωσης της σύνταξης, επιπλέον ποσοστό µείωσης
10% και τούτο µέχρι τη συµπλήρωση του διαµορφούµενου, κατά
περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τους πίνακες του άρθρου αυτού.
4. Από τις ανωτέρω ρυθµίσεις εξαιρούνται οι υπαγόµενοι σε
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και οι µητέρες και οι
χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
5. Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στους Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω
συµπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούµενου χρόνου
ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα για την
εφαρµογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
1.α. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του
ν.δ. 96/1973 (Α’172), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο
1 του άρθρου 14 του ν. 3840/2010 (Α’53) και εν συνεχεία µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 3984/2011 (Α’150), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) i. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων «αναφοράς»,
µετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδοµένων» (data
protection period) σύµφωνα µε τις διατάξεις φαρµακευτικής νοµοθεσίας, µειώνεται στο 50% της τιµής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων».»
ii. Οι τιµές των γενόσηµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, µειώνονται στο 32,5% της τιµής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση «εντός της περιόδου
προστασίας των δεδοµένων».
Οι ως άνω διατάξεις θα εξειδικευθούν µε την έκδοση υπουργικής απόφασης.
β. Όπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας τιµολόγησης φαρµάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωµα ευρεσιτεχνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδοµένων του προϊόντος αναφοράς»
σύµφωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας.
2. Η παρ. ε’ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012
έως 31.12.2018.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτο-
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µέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής που αφορά στον
ακριβή τρόπο υπολογισµού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ µε βάση τα αναφερόµενα στην παράγραφο
α’ του παρόντος.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013( Α’ 67) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» τροποποιείται, ως ακολούθως:
«7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1
έως και 5 , από 1.1.2016 έως 31.12.2018, πλην της διατάξεως του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου. Η ισχύς της
παραγράφου 6 άρχεται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Τα όρια δαπανών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 είναι
1.402.000.000,00 ευρώ κατ’ έτος.»
4. Το άρθρο 15 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) καταργείται.
5. Από την έναρξη ισχύος το παρόντος, στην παράγραφο 4 του
άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α’ 261/09.12/2013) οι 2 τελευταίες
προτάσεις αντικαθίστανται ως εξής: Οι καθορισµένες τιµές όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, εφαρµόζονται αναδροµικά
σε όλα τα φαρµακευτικά προϊόντα, ανεξαρτήτως ηµροµηνίας έγκρισής τους. Κάθε διάταξη σεε νόµους ή/και υπουργικές αποφάσεις που αντιβαίνει στο άρθρο 22 του νόµου 4213/2013 (Α’
261/09.12/2013) παύει να ισχύει.»
6. ‘Οπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας τιµολόγησης φαρµάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωµα ευρεσιτεχνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδοµένων του προϊόντος αναφοράς»
σύµφωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας.»
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Στο άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ’ του ν. 3213/2003 «Δήλωση
και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α’309), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α’160), και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 51 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την
ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση
της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (Α’69) προστίθεται
η φράση «, καθώς και το πολιτικό προσωπικό του τέως Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού».
Άρθρο 3
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να
υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµβαση
χρηµατοοικονοµικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Στήριξης (ESM), τη Συµφωνία Δηµοσιονοµικών Στό-

χων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων (MoU) και τα παραρτήµατά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται µε τη διάταξη και
τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συµπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο
σχετικό µε τις συµβάσεις αυτές.
β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύµβαση που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, µαζί µε τα Παραρτήµατά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις
διευκρινήσεις και συµπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται
µε το προηγούµενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό µε την ως άνω Σύµβαση.
γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η
εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Τράπεζας
της Ελλάδος, τη Σύµβαση και τη Συµφωνία (MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου µε τα Παραρτήµατά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται µε το παρόν
άρθρο, καθώς και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συµπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο
αναγκαίο έγγραφο σχετικό µε την ως άνω Σύµβαση και Συµφωνία.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β’: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΛΥΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΟ-
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ελλάδα
Μνηµόνιο Συνεννόησης για τριετές
πρόγραµµα του ΕΜΣ
1. Προοπτική και στρατηγική
Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους της
προκειµένου να αποκαταστήσει τη βιώσιµη ανάπτυξη, να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντιµετωπίσει τους κινδύνους
για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα τη δική της και της ευρωζώνης. Το παρόν Μνηµόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) έχει συνταχθεί κατόπιν αιτήµατος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την
Ελληνική Δηµοκρατία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας µε τη µορφή δανείου τριετούς περιόδου διαθεσιµότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος
3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στο παρόν Μνηµόνιο εξειδικεύονται
λεπτοµερώς οι όροι που συνδέονται µε τη διευκόλυνση χρηµατοδοτικής συνδροµής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018.
Οι όροι θα επικαιροποιούνται σε τριµηνιαία βάση, λαµβανοµένης
υπόψη της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις κατά το προηγούµενο τρίµηνο. Σε κάθε επανεξέταση, θα
εξειδικεύονται πλήρως, µε λεπτοµέρειες και χρονοδιαγράµµατα,
τα συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής και τα λοιπά µέσα για την επίτευξη αυτών των ευρύτερων στόχων που παρατίθενται στο
παρόν έγγραφο.
Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισµός του προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων από τις ελληνικές αρχές. Εποµένως, η κυβέρνηση είναι έτοιµη να λάβει οποιαδήποτε µέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτόν, καθώς οι περιστάσεις
µεταβάλλονται. Η κυβέρνηση δεσµεύεται να διαβουλεύεται και
να συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για όλες τις
ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνηµονίου
Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νοµική έγκρισή
τους.
Στη στρατηγική ανάκαµψης λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη για
κοινωνική δικαιοσύνη, µεταξύ και εντός των γενεών. Οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και συνεπώς είναι σηµαντικό το βάρος της προσαρµογής να µοιραστεί
σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, λαµβανοµένης υπόψη της ικανότητας πληρωµής. Σε προτεραιότητα τίθενται οι ενέργειες για την
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των στρατηγικών ασυνεπών οφειλετών, διότι αυτά επιβαρύνουν τους τίµιους
πολίτες και τις τίµιες επιχειρήσεις, που πληρώνουν εγκαίρως
τους φόρους και τα δάνειά τους. Οι µεταρρυθµίσεις στις αγορές
προϊόντων έχουν στόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται οµάδες κεκτηµένων συµφερόντων: µέσω υψηλότερων
τιµών, οι εν λόγω οµάδες διαβρώνουν το διαθέσιµο εισόδηµα των
καταναλωτών και βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις έχουν επικεντρωθεί
σε µέτρα για την κατάργηση των εξαιρέσεων και τον τερµατισµό
των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Προκειµένου να βοηθηθούν
τα άτοµα να επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποτραπεί η
διαιώνιση της µακροπρόθεσµης ανεργίας, οι αρχές, σε στενή συνεργασία µε τους Ευρωπαίους εταίρους, θα εγκαινιάσουν µέτρα
για την τόνωση της απασχόλησης κατά 50.000 άτοµα, µε στόχο
τους µακροχρόνια ανέργους. Για µια πιο δίκαιη κοινωνία θα χρειαστεί η Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασµό του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ
κοινωνικής ασφάλειας, το οποίο θα διοχετεύει στοχοθετηµένα
τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που τους έχουν περισσότερο ανάγκη. Οι αρχές σχεδιάζουν να επωφεληθούν από τη διαθέσιµη τεχνική βοήθεια που παρέχεται από διεθνείς οργανισµούς
σχετικά µε µέτρα για την παροχή πρόσβασης στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους (συµπεριλαµβανοµένων των ανασφάλιστων), καθώς και να δηµιουργήσουν ένα βασικό δίχτυ
κοινωνικής ασφάλειας µε τη µορφή Ελάχιστου Εγγυηµένου Ει-
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σοδήµατος (ΕΕΕ).
Η εφαρµογή του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων θα αποτελέσει τη βάση για βιώσιµη ανάκαµψη. Οι σχετικές πολιτικές είναι
δοµηµένες γύρω από τέσσερις πυλώνες:
• Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας (ενότητα
2): Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη µεσοπρόθεσµου
δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, µέσω ενός
συνδυασµού εµπροσθοβαρών παραµετρικών δηµοσιονοµικών
µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένων του συστήµατος ΦΠΑ
και του συνταξιοδοτικού συστήµατός της, υποστηριζόµενου από
ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για την ενίσχυση της φορολογικής
συµµόρφωσης και της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών,
καθώς και για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των ευπαθών
οµάδων.
• Διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (ενότητα
3): Η Ελλάδα θα λάβει άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ). Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του
2015 και θα συνοδεύεται από παράλληλα µέτρα για την ενίσχυση
της διακυβέρνησης του ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τραπεζών.
• Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις (ενότητα 4):
Η Ελλάδα θα σχεδιάσει και θα εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και τις αγορές προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας), µε τις οποίες όχι µόνο θα
διασφαλίζεται η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ΕΕ,
αλλά επίσης θα στοχεύεται και η επίτευξη βέλτιστων ευρωπαϊκών
πρακτικών. Θα καταρτιστεί φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και πολιτικές για τη στήριξη των επενδύσεων.
• Ένα σύγχρονο κράτος και µια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση
(ενότητα 5) θα αποτελέσουν βασική προτεραιότητα του προγράµµατος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα κατά την παροχή ουσιωδών
δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Θα ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος και
για την αναβάθµιση της καταπολέµησης της διαφθοράς. Οι µεταρρυθµίσεις θα ενισχύουν τη θεσµική και λειτουργική ανεξαρτησία βασικών θεσµών, όπως η φορολογική διοίκηση και η
στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
Για την επιτυχία θα απαιτηθεί η συνεχής εφαρµογή των συµφωνηµένων πολιτικών επί πολλά έτη. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται πολιτική δέσµευση, αλλά επίσης και η τεχνική ικανότητα
της ελληνικής διοίκησης να την υλοποιήσει. Οι αρχές έχουν δεσµευτεί να εκµεταλλευτούν πλήρως τη διαθέσιµη τεχνική βοήθεια, η οποία, από ευρωπαϊκής πλευράς, συντονίζεται από τη νέα
υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων (ΥΣΔΜ) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια είναι ήδη διαθέσιµη
για ορισµένες βασικές µεταρρυθµιστικές δεσµεύσεις, µεταξύ
άλλων σχετικά µε τη φορολογική πολιτική, τη µεταρρύθµιση της
φορολογικής διοίκησης, την επανεξέταση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τον εκσυγχρονισµό του δικαστικού
συστήµατος. Οι αρχές έχουν δεσµευτεί για την ταχεία ενίσχυση
προϋπάρχοντων προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη µεταρρυθµίσεων όπως η αξιολόγηση όσον αφορά τον ανταγωνισµό σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, η αδειοδότηση
επενδύσεων σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η αναθεώρηση του φόρου εισοδήµατος, η διασταύρωση και είσπραξη οφειλών από εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και φόρους, καθώς και η µεταρρύθµιση
της δηµόσιας διοίκησης. Υπάρχει ακόµη πεδίο για την επεξεργασία προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, σε τοµείς όπως η ενεργειακή πολιτική, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης της αδήλωτης εργασίας, και η κωδικοποίηση της ελληνικής νοµοθεσίας. Οι ελληνικές
αρχές θα οριστικοποιήσουν, έως τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2015,
ένα µεσοπρόθεσµο σχέδιο τεχνικής βοήθειας µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στη συµφωνηµένη στρατηγική
ανάκαµψης και να επεξεργαστεί µια γνήσια στρατηγική ανάπτυξης, την οποία θα ενστερνιστεί και θα καθοδηγήσει η ίδια. Στη
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στρατηγική αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μνηµόνιο Συνεννόησης,
συναφείς πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συµφωνία
εταιρικής σχέσης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλες βέλτιστες πρακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να επωφεληθεί πλήρως από
τους σηµαντικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων
και των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών. Για την περίοδο 20072013, η Ελλάδα ήταν επιλέξιµη για να λάβει 38 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε τη µορφή επιχορηγήσεων από τις πολιτικές της ΕΕ και
θα πρέπει να επωφεληθεί από τα ποσά που αποµένουν επί του
παρόντος από τα κονδύλια αυτά. Για την περίοδο 2014-2020 είναι
διαθέσιµα για την Ελλάδα περισσότερα από 35 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τα κονδύλια των ταµείων της ΕΕ. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η απορρόφησή τους, το πρόγραµµα επενδύσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα αποτελέσει επιπλέον πηγή επενδύσεων, καθώς και τεχνικής βοήθειας προς
τους δηµόσιους και ιδιώτες επενδυτές, προκειµένου να εντοπίσουν, να προωθήσουν και να επεξεργαστούν υψηλής ποιότητας
και εφικτά έργα προς χρηµατοδότηση. Οι ελληνικές αρχές µπορούν να ζητήσουν τεχνική βοήθεια για να επεξεργαστούν περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία θα µπορούσε να
στοχεύει, µεταξύ άλλων, στη δηµιουργία ελκυστικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και της διαµόρφωσης ανθρώπινου κεφαλαίου,
µέσω της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην
ανάπτυξη της Ε&Α και της καινοτοµίας. Η τεχνική βοήθεια θα
µπορούσε επίσης να συνδράµει στον σχεδιασµό τοµεακών προτεραιοτήτων σε τοµείς όπως ο τουρισµός, οι µεταφορές και η
εφοδιαστική, καθώς και η γεωργία. Οι αρχές σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τη στρατηγική ανάπτυξης έως τον Μάρτιο του
2016, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, την πανεπιστηµιακή κοινότητα και διεθνείς οργανισµούς. Η στρατηγική θα
πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισµό
του φιλόδοξου προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, µε την ενίσχυση
της υφιστάµενης Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού και µε τη
συµµετοχή, κατά περίπτωση, οργανώσεων αντιπροσωπευτικών
του ιδιωτικού τοµέα.
2. Επίτευξη βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών που στηρίζουν
την ανάπτυξη και την απασχόληση
Για τη διόρθωση των ακραίων ανισορροπιών στα δηµόσια οικονοµικά κατά τα τελευταία χρόνια απαιτήθηκε µια άνευ προηγουµένου προσαρµογή και θυσίες από την Ελλάδα και τους
πολίτες της. Τα δηµόσια ελλείµµατα έχουν µειωθεί σηµαντικά σε
σύγκριση µε την προ κρίσης περίοδο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε πρωτογενές έλλειµµα ανερχόµενο
σε περίπου 1,5% του ΑΕΠ το 2015, χωρίς πρόσθετα µέτρα. Η
εξυγίανση βασίστηκε επίσης στη δραµατική αποκλιµάκωση των
δηµόσιων επενδύσεων και υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να εξοµαλυνθεί και να τεθεί σε µεγαλύτερη προτεραιότητα σταδιακά,
προκειµένου να διατηρηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό.
2.1 Δηµοσιονοµική πολιτική
Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να διασφαλίζουν τον βιώσιµο
χαρακτήρα των δηµόσιων οικονοµικών και να επιτυγχάνουν σηµαντικά και βιώσιµα πρωτογενή πλεονάσµατα µεσοπρόθεσµα, τα
οποία θα µειώνουν σταθερά το λόγο δηµόσιου χρέους προς το
ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνεχίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν µια
νέα δηµοσιονοµική πορεία, βασισµένη στην επίτευξη στόχων
πρωτογενούς πλεονάσµατος ύψους -1/4 , 0,5, 1 3/4 και 3,5% του
ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και µετέπειτα, αντιστοίχως. Η πορεία των δηµοσιονοµικών στόχων είναι σύµφωνη
µε τους αναµενόµενους ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αυτή ανακάµπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της
στα χρονικά.
Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα µία µεταρρύθµιση του συστήµατος ΦΠΑ και µία πρώτη φάση της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος, αύξησε τον φορολογικό συντελεστή
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για τις επιχειρήσεις, επέκτεινε την εφαρµογή του φόρου πολυτελείας, έλαβε µέτρα για την αύξηση της προκαταβολής του
φόρου εισοδήµατος των επιχειρήσεων το 2015 και για την απαίτηση προκαταβολής του 100% του φόρου εισοδήµατος για τις
προσωπικές εταιρείες κ.λπ. και για τις ατοµικές επιχειρήσεις,
σταδιακά, έως το 2017, ενώ αύξησε και την εισφορά αλληλεγγύης.
Επιπλέον, ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νοµοθεσία για:
• την αύξηση των εσόδων: α) σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του
2015 και τον Οκτώβριο του 2016 β) αύξηση του φόρου επί της
χωρητικότητας. Οι αρχές θα λάβουν µέτρα για την έναρξη της
διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστικά σηµειώµατα τον Οκτώβριο του 2015, µε την
τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θα
διορθώσουν επίσης τα ζητήµατα που ανέκυψαν µε τα προσφάτως εφαρµοσθέντα µέτρα για τα έσοδα.
• τη στοχοθέτηση και τον περιορισµό των δαπανών: α) µε
άµεση ισχύ, i) αποκατάσταση της πλήρους συνταγογράφησης
φαρµάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονοµασία (ΔΚΟ) ii) µείωση
των τιµών όλων των φαρµάκων µετά τη λήξη ισχύος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας β) εκκίνηση του συνολικού προγράµµατος
επανεξέτασης του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενότητα 2.5.3.).
• Η δέσµη µέτρων θα περιλαµβάνει περαιτέρω µέτρα µε δηµοσιονοµική επίπτωση, όπως µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης, µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των ελλείψεων σε
θέµατα είσπραξης και επιβολής φόρων, καθώς και άλλα παραµετρικά µέτρα, για τα οποία γίνεται λόγος σε άλλα σηµεία του
παρόντος εγγράφου.
Προκειµένου να αποδείξει τη δέσµευσή της για την εφαρµογή
αξιόπιστων δηµοσιονοµικών πολιτικών, η κυβέρνηση θα εγκρίνει
(Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο του 2015, συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό για το 2015 εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2016 και µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα
υποστηρίζεται από µεγάλη και αξιόπιστη δέσµη παραµετρικών
µέτρων και διαρθρωτικών δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων,
συµπεριλαµβανοµένων: α) δεύτερης φάσης µεταρρυθµίσεων του
συνταξιοδοτικού συστήµατος, βλ. ενότητα 2.5.1 β) µεταρρύθµισης του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, βλ. ενότητα 2.2.2 γ)
σταδιακής κατάργησης της προτιµησιακής φορολογικής µεταχείρισης των αγροτών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, µε ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό
έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στο µεταξύ
χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία δ) φόρου επί τηλεοπτικών διαφηµίσεων ε) αναγγελίας προκήρυξης δηµόσιου διεθνούς
διαγωνισµού υποβολής προσφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των
αντίστοιχων συχνοτήτων στ) επέκτασης της φορολόγησης των
µεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους 30%, στα
παιχνίδια VLT που αναµένεται ότι θα εγκατασταθούν κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2015 και το 2016 ζ) αύξησης του φορολογικού
συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήµατος από ενοίκια, για εισοδήµατα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%) η) σταδιακής
κατάργησης της ειδικής φορολογικής µεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου θ) επέκτασης της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018 ι) µόνιµης
µείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδων για τις αµυντικές δαπάνες
κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ το 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό
2,2% του ΑΕΠ κατά τον υπολογισµό του ΝΑΤΟ το 2016, µε σειρά
στοχευµένων δράσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης
στους αριθµούς των απασχολούµενων και στις συµβάσεις του
δηµοσίου ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιµότητας ώστε να
µειωθούν κατά το ήµισυ οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρµανσης στον προϋπολογισµό του 2016.
Επιπλέον των ανωτέρω µέτρων, οι αρχές δεσµεύονται να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρθρωτικά µέτρα
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που θα αποφέρουν τουλάχιστον το 3/4% του ΑΕΠ µε ισχύ από
το 2017 και το 1/4 % του ΑΕΠ µε ισχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του µεσοπρόθεσµου στόχου για πρωτογενές
ισοζύγιο ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Οι αρχές δεσµεύονται να λάβουν
περαιτέρω διαρθρωτικά µέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κριθούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017 και του
2018. Τα εν λόγω µέτρα θα περιλαµβάνουν τις αµυντικές δαπάνες, την προγραµµατισµένη µεταρρύθµιση του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και το πάγωµα των υποχρεωτικών
δαπανών.
Τα φορολογικά µέτρα παραµετρικού χαρακτήρα θα ενισχυθούν από ευρύ φάσµα διοικητικών µέτρων για την αντιµετώπιση
των ελλείψεων σε θέµατα είσπραξης και επιβολής φόρων: τα
µέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστηµα
για να αποδώσουν καρπούς, αλλά θα µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων στην πορεία
εφαρµογής των µέτρων.
Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθµιστικά µέτρα, στο βαθµό που αυτό
απαιτείται, για την εκπλήρωση των δηµοσιονοµικών στόχων. Οι
αρχές προτίθενται να µεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσµατος που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από
τις αναµενόµενες στον χωριστό λογαριασµό που προορίζεται για
τη µείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30% του εν λόγω πλεονάσµατος θα χρησιµοποιηθεί για την εκκαθάριση µη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώσεων του παρελθόντος.
2.2 Μεταρρυθµίσεις φορολογικής πολιτικής
Η κυβέρνηση δεσµεύεται να θεσπίσει µεταρρυθµίσεις, τόσο
στην άµεση όσο και στην έµµεση φορολογία, για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας, της εισπραξιµότητας και την τόνωση της
προσφοράς εργασίας.
Ήδη, τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση θέσπισε σηµαντική µεταρρύθµιση στον τοµέα του ΦΠΑ, µε στόχο την απλοποίηση της
δοµής του συστήµατος ΦΠΑ, τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, καθώς και την εξάλειψη και τον εξορθολογισµό των εξαιρέσεων, δηµιουργώντας ετήσια έσοδα ύψους περίπου 1% του
ΑΕΠ.
Η κυβέρνηση δεσµεύεται για περαιτέρω µεταρρυθµίσεις, ως
ακολούθως:
i. Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές: α) θα καταργήσουν τη διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε µε τη νοµοθεσία
περί δόσεων (νόµος 4321/2015) και θα αντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που θεσπίστηκαν µε τους νόµους 4328/2015 και 4331/2015 β) θα διευκρινίσουν ότι οι
µειωµένοι συντελεστές του ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν
πλήρως έως το τέλος του 2016 και θα καθορίσουν τις µεταβατικές ρυθµίσεις.
ii. Κώδικες φορολογίας. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015 θα εγκρίνουν εκκρεµούσες µεταρρυθµίσεις σχετικά µε τους κώδικες
φορολογικής διαδικασίας: α) θα θεσπίσουν νέες ποινικές νοµικές
διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειµένου να
τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόµος 2523/1997 και κάθε άλλη
συναφής νοµοθεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο
55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τον
εκσυγχρονισµό και τη διεύρυνση του ορισµού της φορολογικής
απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους θα καταργήσουν όλα τα πρόστιµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που επιβάλλονται βάσει του
ν. 2523/1997 β) θα εκδώσουν εγκύκλιο σχετικά µε τα πρόστιµα
προκειµένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρµογή του ΚΦΔ γ) θα µεριµνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις
απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων η µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα
αντιµετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδοτέο). Έως τον Φεβρουάριο του
2016, οι αρχές θα πραγµατοποιήσουν συνολική επανεξέταση της
υπόλοιπης φορολογικής νοµοθεσίας που συγκρούεται µε τον
ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωµατώνοντας τις εν λόγω νοµικές πράξεις,
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κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδώσουν το
σύνολο της δευτερογενούς νοµοθεσίας για την εφαρµογή του
ΚΦΕ και του ΚΦΔ.
iii. Φόρος εισοδήµατος. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραµµα σχετικά µε την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήµατος β) θα
αναµορφώσει και θα ενσωµατώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήµατος, από το 2016, ώστε να επιτυγχάνεται µε αποτελεσµατικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του
συστήµατος φορολογίας εισοδήµατος γ) θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήµατος των επιχειρήσεων και θα ενσωµατώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση
στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσµατικές ή άδικες δ) θα αναλάβει να επανεξετάσει και να µεταρρυθµίσει τον ΚΕΔΕ, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών της
φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δηµόσιους πλειστηριασµούς ε) θα εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις
εγκαταστάσεις των φορολογουµένων για τη διεξαγωγή ελέγχων
εγκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόµου στ) θα επανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και θα επεξεργαστεί
το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων
και τους συµµετέχοντες σε αυτούς, σύµφωνα µε τον ΚΦΕ και τις
βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ ζ) θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών η) ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειµενικών αξιών για τα ακίνητα, θα
προσαρµόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης
περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι
τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν
τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατοµµυρίων ευρώ, και θα
προσαρµόσει την εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήµατος φυσικών προσώπων θ) θα επανεξετάσει τη λειτουργία
της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συµπεριλαµβανοµένης
της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων) ι) θα εκµηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήµατος ια) θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορισµό των αγροτών. (βασικό
παραδοτέο)
iv. ΦΠΑ. Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές: α) θα κωδικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νοµοθεσία για τον ΦΠΑ, εναρµονίζοντάς την µε τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας,
εξαλείφοντας τα νοµικά κενά που αποµένουν και συντοµεύοντας
το χρονικό διάστηµα για την καταβολή του ΦΠΑ β) θα απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήµατος και θα διασφαλίσουν τη συνοχή της φορολογητέας βάσης του εισοδήµατος για
τη φορολογία εισοδήµατος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης µικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο εγγραφής στα µητρώα ΦΠΑ γ) θα εκσυγχρονίσουν τις
φορολογικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασµούς αποθεµατικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρµόσουν
τις διατάξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές και τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδοτέο)
v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέµβριο του 2016,
οι αρχές θα εναρµονίσουν όλες τις αντικειµενικές αξίες ακινήτων
µε τις τιµές της αγοράς, µε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017.
Μέχρι εκείνη την ηµεροµηνία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των
ιδιοκτησιακών συµφερόντων µε τα στοιχεία για το σύνολο των
ατοµικών ιδιοκτησιών στο κτηµατολόγιο. (βασικό παραδοτέο)
2.3. Μεταρρυθµίσεις της φορολογικής διοίκησης
Μια µακρά ιστορία περίπλοκης νοµοθεσίας, κακοδιοίκησης,
πολιτικών παρεµβάσεων και γενναιόδωρων φορολογικών αµνηστιών, µε χρόνια ελλιπή επιβολή του νόµου, έχει παρεµποδίσει
την ικανότητα είσπραξης φόρων. Για να δοθεί τέλος σε αυτήν
την πρακτική και να ενισχυθεί η κουλτούρα καταβολής του
φόρου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση
δεσµεύεται αταλάντευτα να λάβει ισχυρά µέτρα για τη βελτίωση
της είσπραξης και να µη θεσπίσει νέες ρυθµίσεις δόσεων ή διακανονισµού ή αµνηστίας ούτε να επεκτείνει τις ισχύουσες ρυθµίσεις.
Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νοµοθεσία για: α)
όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση του ανώτατου
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ορίου ύψους 25% επί των µισθών και συντάξεων και τη µείωση
όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ, µε την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης β) την τροποποίηση των ρυθµίσεων του 2014 και
του 2015 για την σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν
καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπιση απαίτησης
για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκηση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντόµευση της διάρκειας της ρύθµισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα,
και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, µε
παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (µε
οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ) γ) την τροποποίηση της βασικής
ρύθµισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρµοστούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την αναστολή, έως
το τέλος του 2017, των απαιτήσεων επαλήθευσης από τρίτους
και τραπεζικών εγγυήσεων δ) την επίσπευση της διαδικασίας δηµόσιας σύµβασης για την απόκτηση λογισµικού για την ανάλυση
του δικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοµατοποίηση της είσπραξης οφειλών, µεταξύ άλλων µε την καθιέρωση πλήρως αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών κατάσχεσης ε) την άµεση θέσπιση
νοµοθεσίας για τη µεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015,
του συνόλου των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και του
συνόλου του προσωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που
σχετίζεται µε τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική διοίκηση όλες οι µη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγµατοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον
ν. 4321/2015 θα
θεωρούνται λεπτοµερή ενηµερωτικά σηµειώµατα για τη φορολογική διοίκηση.
• Οι αρχές δεσµεύονται να λάβουν άµεσα µέτρα επιβολής
όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις
δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές δεν
θα θεσπίσουν νέες ρυθµίσεις δόσεων ή άλλες ρυθµίσεις αµνηστίας ή διακανονισµού, ούτε θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες
ρυθµίσεις, π.χ. παρατείνοντας προθεσµίες.
Επιπλέον, οι αρχές, χρησιµοποιώντας τεχνική βοήθεια:
i. θα ενισχύσουν τη συµµόρφωση. Έως τον Οκτώβριο του
2015, η κυβέρνηση: α) θα εγκρίνει ολοκληρωµένο σχέδιο για την
αύξηση της φορολογικής συµµόρφωσης β) θα επεξεργαστεί, µε
την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τοµέα, κοστολογηµένο
σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωµών και τη µείωση της χρήσης µετρητών, µε
εφαρµογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016 γ) θα δηµοσιοποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από φόρους
και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεµούν για περισσότερο από τρεις µήνες.
ii. θα καταπολεµήσουν τη φοροδιαφυγή. Έως τον Νοέµβριο
του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέδιο για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µε βάση την αποτελεσµατική
διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαµβάνει: α) εντοπισµό των µη δηλωµένων καταθέσεων µέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύµατα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό β) θέσπιση προγράµµατος εθελοντικής γνωστοποίησης µε κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικασίες επαλήθευσης, σύµφωνα µε τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και
χωρίς καµία αµνηστευτική διάταξη γ) αίτηµα προς τα κράτηµέλη της ΕΕ για την παροχή δεδοµένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και
τον τρόπο χρησιµοποίησης των δεδοµένων αυτών δ) ανανέωση
του αιτήµατος για τεχνική βοήθεια στον τοµέα της φορολογικής
διοίκησης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη
ικανοτήτων ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελτίωση της
παρακολούθησης στ) θέσπιση νοµοθετικών µέτρων για τον εντοπισµό δεξαµενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την
καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων ζ) δηµιουργία
βάσης δεδοµένων για την παρακολούθηση των ισολογισµών µητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές
iii. θα θέσουν σε µεγαλύτερη προτεραιότητα τα µέτρα για εισπράξιµους φόρους. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα
υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέ-
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κταση του έµµεσου µητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να
παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Έως τον
Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα µειώσουν - λαµβάνοντας υπόψη
την τεχνική βοήθεια - τους περιορισµούς στη διεξαγωγή ελέγχων
των φορολογικών δηλώσεων, µε την επιφύλαξη του συστήµατος
εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητικού. Έως τον Νοέµβριο του
2015, οι αρχές θα θεσπίσουν µέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων µε βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως
συµβαίνει σήµερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής).
iv. θα βελτιώσουν τα εργαλεία είσπραξης φορολογικών οφειλών. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών οφειλών,
έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές (βασικό παραδοτέο): α) θα
βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής µη εισπράξιµων
φόρων β) θα αφαιρέσουν την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλλήλων για τη µη λήψη µέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών, και γ) θα προτείνουν, και θα εφαρµόσουν εντός
του 2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συµπεριλαµβανοµένης
της περαιτέρω αυτοµατοποίησης της είσπραξης οφειλών, και,
έως τον Νοέµβριο δ) θα λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την
έγκαιρη είσπραξη των προστίµων για ανασφάλιστα οχήµατα ή
για τη µη πραγµατοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων,
καθώς και των εισφορών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια
ε) θα θεσπίσουν νοµοθεσία για να αποµονώσουν τις µη εισπράξιµες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στ) θα
βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής µη εισπράξιµων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και ζ) θα επιβάλλουν,
εφόσον είναι νοµίµως δυνατόν, την προκαταβολική είσπραξη σε
περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.
v. για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές:
α) θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έµµεσο µητρώο τραπεζικών λογαριασµών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης β) θα δηµιουργήσουν ενιαία βάση δεδοµένων για τις
οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης. Έως τα τέλη του Δεκεµβρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό µητρώο
ασφαλισµένων, σε συντονισµό µε την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταµείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωµάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην φορολογική
διοίκηση έως τα τέλη του 2017.
vi. θα ενισχύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Οι αρχές θα ενισχύσουν την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ, µεταξύ άλλων µε τον
εξορθολογισµό των διαδικασιών και µε µέτρα για την καταπολέµηση της αλυσιδωτής απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα θεσπίσουν νοµοθεσία
για: α) την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισµό της επανεγγραφής στα µητρώα ΦΠΑ για την προστασία
των εσόδων από τον ΦΠΑ β) τη θέσπιση της δευτερογενούς νοµοθεσίας που απαιτείται για τη σηµαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τµήµατος επιβολής του ΦΠΑ, προκειµένου να
ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να καταπολεµηθεί η αλυσιδωτή
απάτη στον τοµέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα
υποβάλουν αίτηµα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.
vii. θα ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης. Έως τον
Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ελεγκτική ικανότητα
του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών, για
να βελτιώσουν την ικανότητά του επί θεµάτων που αφορούν την
εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων, καθώς και - µε ιδιαίτερα
ικανούς νοµικούς συµβούλους, υποστηριζόµενους από διεθνή
ανεξάρτητη εταιρεία εµπειρογνωµόνων - για την εκτίµηση της
βιωσιµότητας των οφειλετών. Έως τον Δεκέµβριο του 2015, η
ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εµπορικούς οφειλέτες µε µεγάλη οφειλή προς το δηµόσιο ανάλογα µε τη βιωσιµότητά τους.
viii. θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνοµου φορέα
εσόδων, µε την οποία θα προσδιορίζονται: α) η νοµική µορφή, η
οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρµοδιοτή-
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των του φορέα β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συµβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συµβουλίου γ)
η σχέση µε το Υπουργείο Οικονοµικών και άλλους κυβερνητικούς
φορείς δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του
φορέα και η σχέση του µε τη δηµόσια διοίκηση ε) η αυτονοµία
του προϋπολογισµού του, µε τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηµατοδότησης
για την εναρµόνιση των κινήτρων µε την είσπραξη των εσόδων
και για τη διασφάλιση της προβλεψιµότητας και της ευελιξίας
του προϋπολογισµού στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση
και το κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέµβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συµβούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερογενή νοµοθεσία δυνάµει
του νόµου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισµός) περί του
αυτόνοµου φορέα διαχείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί
πλήρως λειτουργικός έως τον Ιούνιο του 2016.
Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες, όπως
µετρώνται µε βασικούς δείκτες επιδόσεων. Μεσοπρόθεσµα, οι
αρχές θα συνεχίσουν µε µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, οι οποίες πρέπει να συµφωνηθούν µε τους
θεσµούς, λαµβανοµένων υπόψη συστάσεων από τις εκθέσεις τεχνικής βοήθειας που εκπονούνται από την Επιτροπή / το ΔΝΤ.
2.4 Διαχείριση των Δηµόσιων Οικονοµικών και Δηµόσιες Συµβάσεις
2.4.1. Διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών
Οι αρχές δεσµεύονται να συνεχίσουν τις µεταρρυθµίσεις που
αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού
και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερηµένων οφειλών και στην ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τον
προϋπολογισµό και της διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων.
Οι αρχές θα εκδώσουν νοµοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2015
(βασικό παραδοτέο) για την αναβάθµιση του οργανικού νόµου
για τον προϋπολογισµό µε σκοπό: α) να θεσπιστεί ένα πλαίσιο
για τους ανεξάρτητους φορείς, β) να καταργηθούν σταδιακά οι
εκ των προτέρων έλεγχοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο
και τους υπολόγους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρµοδιότητες οικονοµικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για την
εποπτεία των οικονοµικών του δηµόσιου τοµέα, και δ) να καταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου, έως τον
Ιανουάριο του 2007. Οι αρχές θα εκδώσουν δευτερογενή νοµοθεσία για τον προσδιορισµό των µεταβατικών διατάξεων της µεταρρύθµισης του οργανικού νόµου για τον προϋπολογισµό έως
τα τέλη Δεκεµβρίου 2015, και την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης έως τα τέλη Δεκεµβρίου 2016.
Η ελληνική κυβέρνηση δεσµεύεται να καταστήσει λειτουργικό
το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο πριν την οριστικοποίηση του Μνηµονίου. Προς τούτο, η κυβέρνηση εξέδωσε Υπουργική Απόφαση
για την έναρξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής των µελών του.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισµού των µελών του
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, η κυβέρνηση θα εκδώσει έως τον
Σεπτέµβριο του 2015, την απαιτούµενη δευτερογενή νοµοθεσία
για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συµβούλιο (περιλαµβανοµένου του προϋπολογισµού και του προσωπικού του) έως τον
Νοέµβριο του 2015. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου µε τεχνική
συνδροµή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέµβριο του
2016 και θα εκδώσουν την απαιτούµενη νοµοθεσία (Μάρτιος του
2017).
Βάσει του Δηµοσιονοµικού Συµφώνου, η ελληνική κυβέρνηση
υποβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά των µεσοπρόθεσµων χρηµατοδοτικών της σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο
Συµβούλιο ECOFIΝ την άνοιξη εκάστου έτους και επικαιροποιεί
την µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική της πριν από τα
τέλη Μαΐου εκάστου έτους σύµφωνα µε τους στόχους του προγράµµατος. Εκτός αυτού, ως µέρος του κοινού δηµοσιονοµικού
χρονοδιαγράµµατος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισµού για το επόµενο έτος έως τις
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15 Οκτωβρίου εκάστου έτους µαζί µε τις ανεξάρτητες µακροοικονοµικές προβλέψεις στις οποίες βασίστηκε. Η κυβέρνηση θα
καταρτίσει νέα κρατική διάρθρωση της ονοµατολογίας του προϋπολογισµού, καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέµβριος 2016)
ήτοι εγκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του 2018.
Οι αρχές θα παρουσιάσουν έως τον Σεπτέµβριο του 2015 σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούµενων οφειλών, καθώς
και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης, το
οποίο θα θέσουν αµέσως σε εφαρµογή. Στη συνέχεια οι αρχές
θα προβούν σε εκκαθάριση του υπολοίπου των καθυστερήσεων
στις δαπάνες ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων έως τα τέλη Δεκεµβρίου 2016 αφού ολοκληρωθεί λεπτοµερής έλεγχος έως τα τέλη
Ιανουαρίου 2016, και θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυστερηµένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης έως
τα τέλη Δεκεµβρίου 2016. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τη µεταφορά των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης προς
τα ταµεία προνοίας και τα νοσοκοµεία, ώστε να εκκαθαριστεί το
σύνολο των σχετικών µε την υγεία καθυστερούµενων οφειλών.
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέµβριο του 2015 µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωµών, περιλαµβανοµένων συγκεκριµένων µέτρων και εξασφαλίσεων ούτως ώστε να
διασφαλιστεί η µεταβίβαση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (µεταφορές
µετρητών και δαπάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα ολοκληρώσουν εξωτερικό έλεγχο των λογαριασµών πληρωτέων του
ΕΟΠΠΥ και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωµών στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έως τον Ιούνιο του 2016
(βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την
επιχειρησιακή λειτουργία χρησιµοποιώντας βασικούς δείκτες
επιδόσεων.
Για να βελτιωθεί το κατακερµατισµένο σύστηµα διαχείρισης
µετρητών, η κυβέρνηση θα συµπεριλάβει όλες τις οντότητες της
κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λογαριασµό του δηµόσιου ταµείου έως τα τέλη Δεκεµβρίου 2015. Μετά την εφαρµογή της µεταρρύθµισης της διαχείρισης µετρητών οι αρχές θα κλείσουν
τους αντίστοιχους λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης σε εµπορικές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογαριασµό του δηµόσιου ταµείου. Ως προαπαιτούµενο το Υπουργείο
Οικονοµικών θα οριοθετήσει τον λογαριασµό για τη διαχείριση
των µέσων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ
και των εθνικών εισφορών της Ελλάδας.
2.4.2

Δηµόσιες συµβάσεις

Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω µέτρα στον τοµέα
των δηµόσιων συµβάσεων για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήµατος δηµοσίων
συµβάσεων, την πρόληψη ανάρµοστων συµπεριφορών και την
εξασφάλιση µεγαλύτερης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα συµφωνήσουν µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία θα συνδράµει στην εφαρµογή, ένα σχέδιο
δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτοµέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο).
• Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιηµένο, ολοκληρωµένο και απλουστευµένο νοµοθετικό πλαίσιο
(πρωτογενής και δευτερογενής νοµοθεσία) για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης
της µεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24,
2014/25).
• Έως τον Δεκέµβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η µεταρρύθµιση του συστήµατος των µη ένδικων / διοικητικών µέσων. Οι
αρχές θα υποβάλουν λεπτοµερή πρόταση για τη µεταρρύθµιση
αυτή στην Επιτροπή µέχρι τον Οκτώβριο του 2015.
• Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρίνουν
µέτρα για τη βελτίωση του συστήµατος ένδικων µέσων. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Σεπτέµβριο του 2016, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, συνολική
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του υπάρχοντος δικαστι-
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κού συστήµατος ένδικων µέσων, εντοπίζοντας τα προβλήµατα
(π.χ. έλλειψη αποτελεσµατικών και ταχέων ένδικων µέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζηµίωσης, δικαστικά έξοδα).
• Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το σχέδιο δράσης
για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις (e-procurement), όπως
συµφωνήθηκε µε την Επιτροπή.
• Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστηµα προµηθειών, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία µε
την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για
τις ανάγκες του 2017.
Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραµείνει ο κύριος
φορέας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων στην Ελλάδα η
ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί µε άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, µέχρι τον Μάρτιο του 2016, µια εθνική
στρατηγική, να προσδιορίσει συστηµικές ελλείψεις του εθνικού
συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές
λύσεις που θα εφαρµοστούν από τις αρχές µέσω ενός σχεδίου
δράσης.
2.5 Βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας
2.5.1 Συντάξεις
Οι συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις του 2010 και του 2012, εάν
εφαρµοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σηµαντικά τη µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα του συνολικού συνταξιοδοτικού συστήµατος. Ωστόσο, το συνταξιοδοτικό σύστηµα παραµένει
κατακερµατισµένο και δαπανηρό και απαιτεί σηµαντικές ετήσιες
µεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ως εκ τούτου,
απαιτούνται πολύ πιο φιλόδοξα µέτρα για την αντιµετώπιση των
υφιστάµενων διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και των πρόσθετων πιέσεων στο σύστηµα λόγω της οικονοµικής κρίσης. Οι
εισφορές έχουν µειωθεί λόγω των υψηλών επιπέδων ανεργίας
καθ’ ην στιγµήν οι πιέσεις στις δαπάνες κορυφώθηκαν, καθώς
πολλοί επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα.
Για να αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσµεύονται να εφαρµόσουν πλήρως τις υφιστάµενες µεταρρυθµίσεις και επίσης θα προβούν µε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις για
την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µε στόχο την
επίτευξη εξοικονόµησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και
της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσµη
αποσκοπεί στη δηµιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη
συνταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτηµένα δικαιώµατα συνταξιοδότησης πριν από τη νόµιµη ηλικία
συνταξιοδότησης.
Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρµοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις επικουρικές συντάξεις
από την 1η Ιουλίου 2015 θα υπαγάγουν στην ETEA από την 1η
Σεπτεµβρίου 2015 όλα τα ταµεία επικουρικών συντάξεων και θα
διασφαλίσουν ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία θα
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η
Ιανουαρίου 2015 θα παγώσουν τα µηνιαία εγγυηµένα ανταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονοµαστικούς όρους µέχρι το 2021
και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτούνται µετά τις 30 Ιουνίου
2015 θα έχουν πρόσβαση σε βασικές, εγγυηµένες συντάξεις µε
βάση τις εισφορές και µε εισοδηµατικά κριτήρια µόνον όταν θα
έχουν συµπληρώσει την νόµιµη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήµερα τα 67 έτη.
i. Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν τους
κανόνες επιλεξιµότητας για τις ελάχιστες εγγυηµένες συντάξεις
µετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες τις εγκυκλίους για να
εξασφαλίσουν την εφαρµογή του νόµου του 2010 γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 µε σκοπό, µεταξύ άλλων, να εφαρµόσουν
ορθά το πάγωµα των µηνιαίων εγγυηµένων παροχών (αντί των
εισφορών µε κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον
δηµόσιο τοµέα δ) θα καταργήσουν βαθµιαία τα κεκτηµένα δικαιώµατα συνταξιοδότησης πριν από τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης,
προσαρµόζοντας σταδιακά το όριο της νόµιµης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έως το 2022, ή στην ηλικία
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των 62 ετών και σε 40 έτη εισφορών, που θα ισχύει για όλους
όσοι συνταξιοδοτούνται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλµατα και τις µητέρες που έχουν παιδιά µε αναπηρία), µε
άµεση εφαρµογή.
ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές
θα θεσπίσουν νοµοθετικά περαιτέρω µεταρρυθµίσεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016: α) το συγκεκριµένο σχεδιασµό και τις παραµετρικές βελτιώσεις για την
καθιέρωση στενότερης σύνδεσης µεταξύ εισφορών και παροχών β) τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισµό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούµενα άτοµα,
µεταξύ άλλων µε µετάβαση από το ονοµαστικό στο πραγµατικό
εισόδηµα, υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούµενες εισφορές γ) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισµό όλων των διαφορετικών συστηµάτων των βασικών
συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυηµένες µε βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων, λαµβάνοντας υπόψη τα
κίνητρα για εργασία και για καταβολή εισφορών δ) τα βασικά
στοιχεία της καθολικής ενοποίησης των ταµείων κοινωνικών
ασφαλίσεων, µεταξύ άλλων µέσω της εναποµένουσας εναρµόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των
παροχών σε όλο το φάσµα των ταµείων την κατάργηση εντός
τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηµατοδοτούνται µε κρατικούς πόρους και την εναρµόνιση των κανόνων σχετικά µε τις
εισφορές σε όλα τα ταµεία συντάξεων προς τη δοµή των εισφορών στο κύριο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)
στ) την κατάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιττών επιβαρύνσεων κατά τη χρηµατοδότηση των συντάξεων
και την αντιστάθµισή τους µε µείωση των παροχών ή αύξηση των
εισφορών υπέρ των συγκεκριµένων ταµείων ζ) τη σταδιακή εναρµόνιση των κανόνων για τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το
υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστηµα κατ’ αναλογία («pro rata») η)
οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται µε ποινή για
όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης,
που ισοδυναµεί µε 10% επιπλέον της τρέχουσας ετήσιας ποινής
του 6% θ) τη βελτίωση της στόχευσης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντάξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους
ι) τη σταδιακή κατάργηση του επιδόµατος αλληλεγγύης (EKAΣ)
για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεµβρίου του
2019, αρχίζοντας µε το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο
του 2016 ια) αποκατάσταση του παράγοντα διατηρησιµότητας
της µεταρρύθµισης του 2012 ή εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτών
εναλλακτικών µέτρων στο συνταξιοδοτικό σύστηµα ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νοµοθετικά έως
τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναµα µέτρα για την πλήρη αντιστάθµιση των επιπτώσεων της εφαρµογής της δικαστικής απόφασης σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά µέτρα του 2012 και θα
καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα που
εισήγαγαν οι νόµοι 4325/2015 και 4331/2015, σε συµφωνία µε
τους θεσµούς.
iii. Έως το Δεκέµβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης σε µια
ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργηση όλων των υφιστάµενων
ρυθµίσεων για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συµβούλιο και οµάδα διαχείρισης χρησιµοποιώντας την υποδοµή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρµόσει
κεντρικό µητρώο συνεισφερόντων και θα δηµιουργήσει κοινές
υπηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραµµα για τη δηµιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία µέχρι
τα τέλη Δεκεµβρίου 2016. Οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης της δήλωσης, της πληρωµής και της
είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική
διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017.
Οι θεσµοί είναι έτοιµοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά µέτρα παραµετρικού χαρακτήρα ισοδύναµου αποτελέσµατος στο πλαίσιο του συστήµατος συνταξιοδότησης, σε
αντικατάσταση ορισµένων µέτρων από αυτά που αναφέρθηκαν
προηγουµένως, έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θεσµούς κατά τη διάρκεια της φάσης του
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σχεδιασµού και ότι θα είναι συγκεκριµένα και ποσοτικά µετρήσιµα σε επαρκή βαθµό και ότι, ελλείψει αυτών, η βασική επιλογή
είναι εκείνη που προσδιορίζεται παραπάνω.
2.5.2 Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
Οι αρχές έχουν δεσµευτεί να συνεχίσουν τη µεταρρύθµιση του
τοµέα της υγείας, τον έλεγχο των δηµοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν
τη διαχείριση των νοσοκοµείων, να αυξήσουν τις νοσοκοµειακές
προµήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν
τη ζήτηση φαρµακευτικών προϊόντων και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης µέσω τεκµηριωµένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες
παρόχους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήµατα µηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστηµα ηλεκτρονικού παραπεµπτικού
για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους
ασθενείς.
Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές δεσµεύτηκαν να επαναφέρουν
προηγούµενα βασικά στοιχεία των µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιήσουν το ν. 4332/2015
για την κατάργηση µέρους του
ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση
και αναδιάρθρωση του τοµέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για
τον διορισµό ανώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκοµεία
β) θα καταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015, µε
σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κατόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρµοστη συµπεριφορά και σύγκρουση συµφερόντων κατά τη συνταγογράφηση και για µη
συµµόρφωση µε τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης
(επαναφορά προηγούµενης δέσµευσης στο πλαίσιο του ΜΣ) γ)
θα επαναφέρουν την πλήρη συνταγογράφηση φαρµάκων κατά
διεθνή κοινόχρηστη ονοµασία (ΔΚΟ), µεταξύ άλλων µε την κατάργηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, µε τις εξαιρέσεις που
παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικής απόφασης
ΦΕΚ 3057/2012 δ) θα µειώσουν κατά 50% τις τιµές όλων των
φαρµάκων µετά τη λήξη ισχύος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
και κατά 32,5% όλων των γενόσηµων φαρµάκων, µε την κατάργηση της ρήτρας κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα φάρµακα που
βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012 ε) θα εφαρµόσουν την είσπραξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουν τις
εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από
τις εισπράξεις επιστροφών του 2013.
Έως το Σεπτέµβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια
είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις,
τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρµακευτικά προϊόντα στα επόµενα
τρία χρόνια και, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα
εφαρµόσουν εκκρεµείς εισπράξεις επιστροφών µέχρι το H1-2015
για τα φαρµακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και
τις ιδιωτικές κλινικές β) θα δηµοσιεύουν ανά εξάµηνο ενηµερωτικό δελτίο τιµών προκειµένου να µειωθούν οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων και γ) θα επανεξετάσουν και θα περιορίσουν
τις τιµές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραµµιστούν
οι διαρθρωτικές δαπάνες µε τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις επιστροφών ανά εξάµηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές
θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει
ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκοµεία ή αν θα
λάβουν ισοδύναµα δηµοσιονοµικά µέτρα και µέτρα διαχείρισης
της ζήτησης.
Έως το Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω
µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παραδοτέο), όπως
απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για το 2016 είναι
σύµφωνες µε τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, µεταξύ
άλλων µέσω της κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρµακευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες. Οι αρχές θα µειώσουν περαιτέρω τις τιµές των γενόσηµων,
µεταξύ άλλων, µε τη µεγαλύτερη χρήση συµφωνιών συσχέτισης
τιµής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο. Κατά τα επόµενα
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τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα φαρµακευτικά προϊόντα µε το
µεγαλύτερο κόστος και στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα
αλλά εφικτά χρονοδιαγράµµατα θα πρέπει να καθοριστούν από
τις αρχές.
Έως το Δεκέµβριο του 2015 (και έως τον Δεκέµβριο του 2016
αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για την
αύξηση του ποσοστού των προµηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80 τοις εκατό), του µεριδίου των
γενόσηµων φαρµάκων για εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο
40% (και στο 60%), των γενόσηµων φαρµάκων για ενδονοσοκοµειακούς ασθενείς στο 50% (και στο 60%) και του µεριδίου των
προµηθειών φαρµακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από
τα νοσοκοµεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνόλου, σύµφωνα µε
τους συµφωνηθέντες στόχους. Η διείσδυση των γενόσηµων θα
πρέπει να υποστηριχθεί µε περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση
της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρµακοποιών, µεταξύ
άλλων όσον αφορά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του 2016.
Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρµακα στο θετικό κατάλογο
βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συνταγογράφησης, και µε
τιµές που καθορίζονται στο επίπεδο των χαµηλότερων τριών
στην ΕΕ ή χαµηλότερα εάν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγµατευτούν έκπτωση. Έως τον Δεκέµβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουν κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ)
που θα συµβάλλει στην ένταξη των φαρµάκων σε θετικό κατάλογο.
Για τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των νοσοκοµείων, µέχρι το Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι
αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρµόσουν στα νοσοκοµεία το σύστηµα κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή
άλλης διεθνούς τυποποιηµένης µεθοδολογίας κοστολόγησης µε
βάση τις δραστηριότητες µέσα στα επόµενα τρία χρόνια έως τον
Δεκέµβριο του 2017, θα εφαρµόσουν το νέο ΚΕΝ ή το εναλλακτικό σύστηµα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων έως τον
Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονοµολογιστικού ελέγχου των λογαριασµών των νοσοκοµείων. Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρµόζεται το
2017, µε κάλυψη όλων των νοσοκοµείων έως το 2018. Για το
σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας.
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, τόσο των δηµόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δηµοσιεύει τα
σχετικά στοιχεία σε µηνιαία/τριµηνιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο
του 2016, οι αρχές θα εκπονήσουν εκτίµηση της ικανότητας του
δηµόσιου τοµέα ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την
χρησιµοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση
σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια θα αναπτύξουν επίσης
ένα νέο ηλεκτρονικό µητρώο για τους ασθενείς. Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστηµα ηλεκτρονικών παραπεµπτικών στη δευτεροβάθµια περίθαλψη µε βάση την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό µητρώο, το
οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρόνου
αναµονής. Έως τον Ιούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν
σχέδιο προ-έγκρισης των παραποµπών σε ιδιώτες παρόχους µε
βάση το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενών, το σύστηµα των ηλεκτρονικών παραπεµπτικών και την χαρτογράφηση των ικανοτήτων του
δηµόσιου τοµέα. Κατά τα επόµενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις οδούς εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη)
για τις οδούς περίθαλψης που έχουν τις µεγαλύτερες συνέπειες
ως προς τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολλα θα
πρέπει να εφαρµοστούν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης.
Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρµόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήµατος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενηµερώνουν τους
πολίτες για τα δικαιώµατά τους, και θα προχωρήσουν µε τη στα-
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διακή εφαρµογή του νέου συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 µέχρι τον Δεκέµβριο τον 2015. Για
το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας.
2.5.3

Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας

Η οικονοµική κρίση είχε άνευ προηγουµένου επιπτώσεις για
την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άµεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συµβάλει στην άµβλυνση των επιπτώσεων της
ανανεωµένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσµη
µέτρων σχετικά µε τα τρόφιµα, τη στέγαση και την πρόσβαση
στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία µε τους
ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν µέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσµης απασχόλησης σε 50.000 άτοµα, µε έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους.
Έως το Μάρτιο του 2016, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα σειρά
καθεστώτων εγγυηµένης στήριξης της απασχόλησης που θα καλύπτουν 150 000 άτοµα, όπως των µακροχρόνια ανέργων (29+),
των νέων (16-29) και µειονεκτουσών οµάδων (συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των δικαιούχων ΚΕΝ) µε εξατοµικευµένα
ενεργητικά µέτρα στον τοµέα της αγοράς εργασίας για τους
συµµετέχοντες, µε χρήση τοπικών συµπράξεων, µε συµµετοχή
του ιδιωτικού και κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας και µε διασφάλιση της αποτελεσµατικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιµων πόρων.
Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει µια πιο δίκαιη κοινωνία,
είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασµό του συστήµατος της
κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει µε στοχοθετηµένο
τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισµούς για την
επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρµογή του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
i. Ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση αναλαµβάνει τη δέσµευση
να συµφωνήσει σχετικά µε τους όρους αναφοράς και να δροµολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένων των παροχών τόσο σε µετρητά
όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτηµάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε
ολόκληρο τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης, µε την υποστήριξη
της Παγκόσµιας Τράπεζας, µε τα πρώτα επιχειρησιακά αποτελέσµατα να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το Δεκέµβριο του 2015, µε
στόχο να προκύπτει εξοικονόµηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ
σε ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδιασµό ενός στοχοθετηµένου συστήµατος πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσιονοµικά ουδέτερης εθνικής
εφαρµογής του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Ο συνολικός σχεδιασµός του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος θα πρέπει να συµφωνηθεί µε τα θεσµικά όργανα.
ii. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιορίσουν
τις λεπτοµερείς προετοιµασίες τους για τη βαθµιαία εθνική
εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος (ΕΕΕ) από
1ης Απριλίου 2016, µεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός µητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων οµάδων και να αποφεύγεται η
απάτη. Θα δηµιουργηθούν στενοί δεσµοί µε τους δήµους και τις
υπηρεσίες απασχόλησης.
iii. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβάλουν προτάσεις και θα νοµοθετήσουν µεταρρυθµίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν αποφάσεις σχετικά µε τους
συντελεστές παροχών της αρχικής εφαρµογής του ΕΕΕ σε συµφωνία µε τους θεσµούς. Ο σχεδιασµός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε
µεγάλο βαθµό στις παραµέτρους των πιλοτικών σχεδίων µετά
την αξιολόγηση της Παγκόσµιας Τράπεζας, µε ενδεχόµενη πρόσθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, προκειµένου να τηρηθούν οι δηµοσιονοµικοί

περιορισµοί.
iv. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν
ένα θεσµικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήµατος ΕΕΕ, µε
στόχο την πλήρη εθνική εφαρµογή του (βασικό παραδοτέο)
µέχρι τα τέλη του 2016.
3. Διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη
διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιµότητας του τραπεζικού συστήµατος. Δεν θα
πρέπει να ληφθούν από τις αρχές µονοµερή φορολογικά ή άλλα
µέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόµευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή τη µελλοντική βιωσιµότητα των τραπεζών. Κάθε,
νοµοθετικό ή άλλο, µέτρο που λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της
περιόδου του προγράµµατος, το οποίο ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα, την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., θα
πρέπει να λαµβάνεται σε στενή διαβούλευση µε την ΕΕ / την ΕΚΤ
/ το ΔΝΤ και, κατά περίπτωση, τον ΕΜΣ.
Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2015, οι αρχές θα ολοκληρώσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική για το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα το οποίο έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από τα τέλη του
2014. Η κύρια εστίαση της στρατηγικής θα είναι στην αποκατάσταση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση
της βιωσιµότητας των τραπεζών µε τα ακόλουθα µέτρα: i) εξοµάλυνση της ρευστότητας και των όρων πληρωµής και ενίσχυση
των τραπεζικών κεφαλαίων ii) ενίσχυση της διακυβέρνησης και
iii) αντιµετώπιση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Η στρατηγική αυτή, η οποία θα βασιστεί στο έγγραφο
στρατηγικής του 2013, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο και τις συνθήκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, θα περιλαµβάνει σχέδια σχετικά µε τις ξένες
θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σύµφωνα µε τα προγράµµατα αναδιάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διεθνών
στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την επιστροφή τους
σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς µεσοπρόθεσµα.
Η αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίων στο
τραπεζικό σύστηµα
Οι αρχές έχουν δεσµευτεί υπέρ, αφενός, της διατήρησης
επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα σύµφωνα µε
τους κανόνες του Ευρωσυστήµατος και, αφετέρου, της επίτευξης διατηρήσιµου µοντέλου τραπεζικής χρηµατοδότησης µεσοπρόθεσµα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα κληθούν να
υποβάλλουν τριµηνιαία σχέδια χρηµατοδότησης στην Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ), ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναγκών ρευστότητας. Οι αρχές
θα παρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τη χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαµβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων των ελέγχων.
Αποθεµατικό ασφαλείας ύψους έως 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ
προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράµµατος για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων αναγκών για την ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιµων τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης των µη βιώσιµων
τραπεζών, σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΕΕ για
τον ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από µια αξιολόγηση των προβλεπόµενων κεφαλαιακών αναγκών των τεσσάρων βασικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολή των
σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόν εναποµένουσες ελλείψεις κεφαλαίων που εντοπίζονται θα αντιµετωπιστούν
πλήρως µέχρι τα τέλη του 2015 το αργότερο. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των λοιπών τραπεζών στις περιπτώσεις που δεν το έπραξε πρόσφατα. Το
πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης θα αναπτυχθεί µε σκοπό τη διατή-
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ρηση της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων. Ο νόµος σχετικά µε τις κρατικές εγγυήσεις στις
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα τροποποιηθεί ώστε
να ελαχιστοποιηθεί η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα και να
περιοριστεί η σύνδεση µεταξύ τραπεζών και κράτους.
Τακτοποίηση µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ)
Βραχυπρόθεσµα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των υψηλών και αυξανόµενων ποσοστών των ΜΕΔ θα προσδιοριστούν παρακάτω στο παρόν έγγραφο, ωστόσο ενδέχεται να
χρειαστούν πρόσθετα µέτρα και δράσεις στο µέλλον για την τακτοποίηση των ΜΕΔ του τραπεζικού τοµέα. Έως τα τέλη Αυγούστου 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις
αναγκαίες διατάξεις για την εφαρµογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν βελτιώσεων σε συµφωνία µε τους θεσµούς.
Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές: α) θα καταρτίσουν αξιόπιστη
στρατηγική για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η οποία αφενός θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και της χρήσης
κεφαλαιακών πόρων, και αφενός θα αντλεί από την εµπειρογνωσία εξωτερικού συµβούλου (ή συµβούλων) τόσο κατά τη χάραξη
όσο και κατά την εφαρµογή της στρατηγικής β) θα εγκρίνουν
τις ακόλουθες βραχυπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις: i) τροποποιήσεις στο δίκαιο περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ώστε
να καλύπτονται όλοι οι εµπορικοί οφειλέτες, να ευθυγραµµιστεί
η νοµοθεσία µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων αλλαγών για την προώθηση της αποτελεσµατικής αποκατάστασης των βιώσιµων οφειλετών και µιας πιο
αποτελεσµατικής διαδικασίας εκκαθάρισης για τους µη βιώσιµους οφειλέτες και µείωσης της περιόδου χορήγησης απαλλαγής σε τρία (3) έτη για τους επιχειρηµατίες σύµφωνα µε τη
σύσταση που απηύθυνε η Επιτροπή το 2014 ii) τροποποιήσεις
του νόµου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, ώστε να θεσπιστεί ένα δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα αναστολής της εκτέλεσης σύµφωνα µε τη διεθνή πείρα θέσπιση αυστηρότερης
διαδικασίας ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οι οφειλέτες που
αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους από την
κήρυξη πτώχευσης, συµπερίληψη των απαιτήσεων των δηµόσιων
πιστωτών στο πεδίο εφαρµογής του νόµου που παρέχει στους
οφειλέτες δυνατότητα για νέο ξεκίνηµα, αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας για προστασία της κύριας κατοικίας, και
θέσπιση µέτρων για την αντιµετώπιση των εκκρεµών υποθέσεων
(π.χ. αύξηση του αριθµού των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν σηµαντικά
ποσά, καθώς και συνοπτικές διαδικασίες για οφειλέτες που δεν
διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδηµα), iii) νοµοθετική θέσπιση του κατοχυρωµένου επαγγέλµατος των συνδίκων πτώχευσης, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα
και θα λαµβάνει υπόψη τη διεθνή πείρα iv) θέσπιση διατάξεων
για την επανενεργοποίηση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και τη σύσταση γραµµατείας που θα το επικουρεί.
Έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, (βασικό παραδοτέο), µε
βάση την εµπειρογνωµοσύνη εξωτερικού συµβούλου, η Τράπεζα
της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των
µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιµετωπίζουν κάθε κατηγορία µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το
ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), θα παράσχει ανάλυση µε σκοπό τον προσδιορισµό των µη κανονιστικών
περιορισµών και εµποδίων (π.χ. διοικητικά, οικονοµικά, νοµικά
κ.λπ.), για την ανάπτυξη µιας δυναµικής αγοράς µη εξυπηρετούµενων δανείων. Έως την ίδια ηµεροµηνία, µια οµάδα εργασίας,
µε βάση την ανεξάρτητη πραγµατογνωµοσύνη και τη διεθνή
πείρα, θα εξετάσει και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µεταξύ άλλων µε την εξάλειψη περιττών νοµικών ή άλλων εµποδίων
για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µε παράλληλη προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά,
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σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει καταρτίσει η
Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα θεσπίσουν µε νόµο Δίκτυο
Ενηµέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενηµέρωσης Οφειλετών,
που θα παρέχουν νοµικές και οικονοµικές συµβουλές σχετικά µε
οφειλές.
Μέχρι τα τέλη Νοεµβρίου του 2015 (βασικό παραδοτέο), η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσµικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της
τακτοποίησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µεταξύ άλλων
µε i) τη βελτίωση του νοµικού πλαισίου για θέµατα αφερεγγυότητας εταιρειών και νοικοκυριών µε την υιοθέτηση κατάλληλων
νοµικών µέσων για τη συγκρότηση εξειδικευµένων τµηµάτων για
υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών
και τον διορισµό και την κατάρτιση επαρκούς αριθµού πρόσθετων δικαστών (βάσει στοχευµένου φόρτου εργασίας) και δικαστικών υπαλλήλων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο
εταιρειών όσο και νοικοκυριών ii) τη δηµιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανεξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωµής των δανειοδοτών για τη
διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυµάτων iii) τροποποίηση του
Νόµου για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, ώστε να ενθαρρυνθούν οι οφειλέτες να συµµετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρόνως
ίση µεταχείριση µεταξύ των ιδιωτικών και των δηµόσιων πιστωτών iv) πλήρης ενεργοποίηση των εξειδικευµένων τµηµάτων για
την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης. Η κυβέρνηση θα
δηµιουργήσει ένα µόνιµο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συµπεριλαµβάνοντας µέτρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών και κάνοντας διάκριση µεταξύ των οφειλετών που αθετούν
τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφενός, και των
καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου. Το ελληνικό ΤΧΣ, σε συνεννόηση µε την ΤτΕ, θα προσδιορίσει µηχανισµούς και διαδικασίες
για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των µη εξυπηρετούµενων
δανείων. Το ΤΧΣ θα διορίσει ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου και µια εσωτερική οµάδα που θα επιφορτιστούν µε τον νέο
στόχο της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθέσει σε έναν µόνο ειδικό εκκαθαριστή να µεριµνήσει για την
αποτελεσµατική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων από τους
µεµονωµένους εκκαθαριστές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αµοιβών
βάσει επιδόσεων για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευση µε το ΤΧΣ ώστε να µεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις.
Έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές i)
θα διαµορφώσουν συντονιστικούς µηχανισµούς για την αντιµετώπιση οφειλετών µε µεγάλα δηµόσια και ιδιωτικά χρέη, πρώτον,
µε την κατηγοριοποίηση των εµπορικών οφειλετών που φέρουν
µεγάλα δηµόσια χρέη ανάλογα µε την βιωσιµότητά τους και, δεύτερον, µε την θέσπιση νοµοθεσίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εκκαθάρισης µη βιώσιµων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου
2016, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης έως τα
τέλη Δεκεµβρίου 2016 ii) θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νοµικά
µέσα για τον καθορισµό του εφαρµοστέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελµα του συνδίκου πτώχευσης (µεταξύ
άλλων, τρόπος επαγγελµατικής οργάνωσης, απαιτήσεις προσόντων, διαδικασίες που επιτρέπουν την ουσιαστική διαπίστευση,
εξουσίες και αρµοδιότητες, τρόπος διορισµού και απόλυσης,
εποπτεία και έλεγχος, διατάξεις για τις κυρώσεις και την ευθύνη,
καθώς και διάρθρωση των τελών).
Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο) και µετά
την λήψη των προτάσεων των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος
θα καταλήξει σε συµφωνία µε τις τράπεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης ΜΕΔ, περιλαµβανοµένης
π.χ. της αναδιάρθρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων. Οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίµηνο από
τον Ιούνιο του 2016 στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις
τους έναντι βασικών δεικτών. Το ελληνικό ΤΧΣ θα εφαρµόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίηση ΜΕΔ και στις διοικήσεις
των τραπεζών έναντι επιχειρησιακών στόχων που συµφωνούνται
µεταξύ των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ελληνικό ΤΧΣ θα παρουσιάσει και θα εφαρµόσει σχέδιο δράσης για
την τακτοποίηση των ΜΕΔ µε σκοπό την βελτίωση του συντονισµού µεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρθρωση µεγάλων εταιρειών και, σε περίπτωση που απαιτείται, την από κοινού
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αντιµετώπιση ολόκληρων τοµέων της οικονοµίας.
Έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα
αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας µε κατευθυντήριες γραµµές αναδιάρθρωσης χρεών για οµάδες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ)
µε βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων, και την εισαγωγή σε συντονισµό µε το ΤΧΣ µηχανισµών ταχείας διεκπεραίωσης περιλαµβανοµένων τυποποιηµένων
εγγράφων αξιολόγησης, συµβάσεων αναδιάρθρωσης και λύσεων
τακτοποίησης
Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, οι αρχές δεσµεύονται να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα του νοµικού και θεσµικού πλαισίου
για την αφερεγγυότητας και να προβούν στις απαιτούµενες τροποποιήσεις.
Διακυβέρνηση του ελληνικού ΤΧΣ
Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή ενώ θα ενισχυθεί η δοµή της διακυβέρνησής του, µε σκοπό την πρόληψη πολιτικών παρεµβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του.
Έως τα µέσα Οκτωβρίου 2015 (βασικό παραδοτέο), ο νόµος
περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ούτως ώστε: (i) να ευθυγραµµιστεί µε
την µεταφορά της οδηγίας BRRD και µε το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που θα δηµιουργηθεί (ii) να ενισχυθούν οι ρυθµίσεις
για τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ σύµφωνα µε την δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, ιδίως µε την αλλαγή της δια
δικασίας επιλογής και διορισµού, και ιδίως: α) θα σχεδιαστεί νέα
διαδικασία επιλογής και διορισµού µελών της εκτελεστικής επιτροπής και του γενικού συµβουλίου έως τα τέλη Σεπτεµβρίου
2015 πράγµα το οποίο συνεπάγεται µεγαλύτερο ρόλο για τους θεσµούς σε σχέση µε το παρελθόν, β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούµενη από έξι ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, εκ
των οποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ
—συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου η ψήφος του οποίου θα
υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— και τρεις θα διοριστούν
από τις αρχές (δύο από το Υπουργείο Οικονοµικών και ένας από
την Τράπεζα της Ελλάδος). Το Υπουργείο Οικονοµικών, η Τράπεζα
της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέ
τουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή
επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύµβουλο σε θέµατα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επιτροπή αυτή, γ) ο Υπουργός Οικονοµικών θα προβεί σε διορισµούς από τους υποψηφίους που
θα επιλέγει η επιτροπή επιλογής, δ) η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει επίσης τις αµοιβές και άλλους όρους απασχόλησης, περιλαµβανοµένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυσης. Ο
νόµος θα διασφαλίσει επίσης ότι: (i) η αµοιβή και οι λοιποί όροι
απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ούτως ώστε να προσελκύουν
υψηλής ποιότητας διεθνείς υποψηφίους για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού ΤΧΣ, (ii) θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδικασίες µε βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα εξετάζει και
θα αλλάζει - εφόσον κρίνεται σκόπιµο - τα διοικητικά συµβούλια
και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τον έλεγχό του,
(iii) θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ
µέσω της ετήσιας δηµοσίευσης των στρατηγικών τους και την εξαµηνιαία αναφορά επιδόσεων έναντι καθορισθέντων στόχων, και
(iv) µεταξύ των στόχων του ελληνικού ΤΧΣ θα περιλαµβάνεται η
διευκόλυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ των τραπεζών.
Έως τα τέλη Μαρτίου 2016, για να αυξηθεί η διαφάνεια και η
λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ, το ΤΧΣ θα δηµοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και, αρχίζοντας από τον Ιούνιο
του 2016, έκθεση επί των επιδόσεων έναντι της στρατηγικής
αυτής, σε εξαµηνιαία βάση.
Διακυβέρνηση των τραπεζών
Η κυβέρνηση δεν θα παρεµβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εµπορικές πράξεις των τραπεζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς. Τα
µέλη των διοικητικών συµβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέµβαση. Οι
διορισµοί αυτοί θα γίνονται µε βάση τη νοµοθεσία της ΕΕ και τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαµβάνοντας υπόψη τους ειδικούς
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κανόνες που περιλαµβάνονται στον νόµο για το ελληνικό ΤΧΣ όσον
αφορά τα δικαιώµατα των ιδιωτών µετόχων που συµµετείχαν στην
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών βάσει του υφιστάµενου πλαισίου. Το ελληνικό ΤΧΣ εξασφαλίζει µέσω των τροποποιηµένων συµφωνιών πλαισίου σχέσεων ότι από το οικονοµικό
έτος 2016 οι συµβάσεις των εξωτερικών ελεγκτών µε τις τράπεζες
θα καλύπτουν το πολύ πέντε συναπτά έτη.
Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο), το ελλη
νικό ΤΧΣ, µε τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συµβούλου θα καθιερώσει πρόγραµµα επισκόπησης των διοικητικών συµβουλίων
των τραπεζών για τις οποίες ισχύουν οι συµφωνίες πλαισίου σχέσεων. Η επισκόπηση θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διεθνείς
πρακτικές προληπτικής εποπτείας εφαρµόζοντας κριτήρια που
βαίνουν πέραν των εποπτικών απαιτήσεων περί ικανότητας και
ήθους. Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, µετά την επισκόπηση των
µελών των διοικητικών συµβουλίων από το ελληνικό ΤΧΣ µε βάση
την ανωτέρω διαδικασία, τα µέλη µπορεί να αντικαθίστανται µε
τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται ότι τα διοικητικά συµβούλια των
τραπεζών περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διεθνείς εµπειρογνώµονες µε κατάλληλες γνώσεις και µακρόχρονη
πείρα στη σχετική τραπεζική, χωρίς προηγούµενη σχέση την τελευταία δεκαετία µε ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι εµπειρογνώµονες αυτοί θα προεδρεύουν επίσης σε όλες τις
επιτροπές των συµβουλίων.
Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα εξεταστεί η αναγκαιότητα νέων
µέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση των τραπεζών θα ενισχυθεί
επαρκώς ώστε να είναι πλήρως ανεξάρτητη και σύµφωνη µε τις
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης
4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο
Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί µείζονες αλλαγές στους
ελληνικούς θεσµούς της αγοράς εργασίας και στα συστήµατα διαπραγµάτευσης των µισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας
πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσµευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσµούς της αγοράς
εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι µόνο να
εξισορροπήσει την ευελιξία µε τη δικαιοσύνη για εργαζόµενους
και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο
ανεργίας και την ανάγκη επιδίωξης βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, καθώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούµενο, τη
νοµοθεσία της µεταβατικής περιόδου των συµφωνιών η οποία θεσπίστηκε µε το άρθρο 72 του νόµου 4331/2015 της 2ας Ιουλίου
2015.
Επανεξέταση των θεσµών της αγοράς εργασίας. Έως τον
Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δροµολογήσει διαδικασία διαβούλευσης µε επικεφαλής µια οµάδα ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων µε σκοπό την επανεξέταση ορισµένων υφιστάµενων
πλαισίων της αγοράς εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των οµαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, λαµβανοµένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συµβολή στη
διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένης της
ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράµµατα θα
συµφωνηθούν µε τα θεσµικά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραµµίσουν τα πλαίσια για τις οµαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.
Δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγµατεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν
θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια
πολιτικής, ασύµβατα µε τους στόχους της προώθησης µιας βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης.
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Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα
έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέµηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωµένης
εργασίας,
προκειµένου
να
ενισχυθεί
η
ανταγωνιστικότητα των νόµιµων εταιρειών, να προστατευτούν οι
εργαζόµενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία και την
κοινωνική ασφάλιση. Αυτό θα περιλαµβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συγκεκριµένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήµα, οι αρχές θα προβούν
στη διασύνδεση του συστήµατος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ µε την
Εφορία και το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε σκοπό τον εντοπισµό της αδήλωτης εργασίας.
Επαγγελµατική κατάρτιση. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2016 και προκειµένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισµό
και την επέκταση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και µε βάση τη µεταρρύθµιση που εγκρίθηκε το 2013
(ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό
παραδοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για
την ΕΕΚ/µαθητεία, ii) θα δηµιουργήσει ένα σύστηµα για τον προσδιορισµό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και µια διαδικασία
αναβάθµισης των προγραµµάτων και της πιστοποίησης, iii) θα
δροµολογήσει πιλοτικές συµπράξεις µε περιφερειακές αρχές και
εργοδότες το 2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωµένο σχέδιο
εφαρµογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας
και του ΟΑΕΔ, µε σκοπό την παροχή του απαιτούµενου αριθµού
θέσεων µαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα
διασφαλίσει µεγαλύτερη συµµετοχή των εργοδοτών και µεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Το ακαδηµαϊκό έτος
2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα.
Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσµα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειµένου να αυξηθεί
η ικανότητά του να υλοποιεί µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εµπροσθοβαρή
χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. Αυτό θα περιλαµβάνει τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης µε την
ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσα εργατική νοµοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογιστεί µέσω της
κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργατικής Νοµοθεσίας έως
τα τέλη του 2016 (βασικό παραδοτέο).
Τεχνική βοήθεια. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένων της µεταρρύθµισης της αγοράς εργασίας, της ΕΕΚ και της ανάπτυξης
ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση
της τεχνικής βοήθειας, επωφελούµενες µεταξύ άλλων από την εµπειρογνωµοσύνη διεθνών οργανισµών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.
Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του τοµέα της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες
πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραµµατισµένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία
µε τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η
εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης,
συµπεριλαµβανοµένων των δεσµών µεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων µε σκοπό την ενίσχυση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ
άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της µεταρρύθµισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισµού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστηµίων), τη
λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονοµία των δηµόσιων εκπαιδευτικών µονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα
επίπεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύµφωνα µε τις
βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.
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Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του
2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον
είναι δυνατόν, τα µέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσµεύονται να
ευθυγραµµίσουν τον αριθµό διδακτικών ωρών ανά µέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία µαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, µε τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το
αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων θα συνάδει µε το γενικό σύστηµα
αξιολόγησης της δηµόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν
τη δίκαιη µεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης,
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών ιδρυµάτων, καθορίζοντας
ελάχιστα πρότυπα.
4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηµατικό περιβάλλον
Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους σηµασίας για
να δηµιουργηθούν οικονοµικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη µε περιορισµό της προσοδοθηρίας και της µονοπωλιακής συµπεριφοράς, η οποία µεταφράζεται σε υψηλότερες
τιµές και χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές
τους για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και µεταρρυθµι
στικές προτάσεις, καθώς και για να εµπλουτίσουν το πρόγραµµα
µε περαιτέρω φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα στηρίξουν
την επιστροφή της χώρας στη βιώσιµη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Ως προαπαιτούµενα, οι αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία µε
σκοπό:
i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεµείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισµού Ι του ΟΟΣΑ, µε εξαίρεση τα µη συνταγογραφούµενα φαρµακευτικά προϊόντα, τη λειτουργία των
εµπορικών καταστηµάτων την Κυριακή, τα υλικά οικοδοµών και
µία διάταξη για τα τρόφιµα και σηµαντικό αριθµό συστάσεων της
εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά µε τα ποτά και τα προϊόντα
πετρελαίου
ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλµατα των συµβολαιογράφων,
αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώσουν την αγορά τουριστικών καταλυµάτων
iii. να εξαλείψουν τα µη ανταποδοτικά τέλη και να ευθυγραµµίσουν τα ανταποδοτικά τέλη µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες
iv. να µειώσουν τη γραφειοκρατία, µεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαµηλού κινδύνου σύµφωνα µε τη σύσταση της Παγκόσµιας
Τράπεζας, να µειώσουν τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων
µε βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για
την εκπόνηση νοµοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο.
Όσον αφορά τον ανταγωνισµό, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι
αρχές θα υλοποιήσουν τις εναποµένουσες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά µε τα τρόφιµα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά µε τα ποτά και τα προϊόντα
πετρελαίου και θα δροµολογήσουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ
για τις συνθήκες ανταγωνισµού στους τοµείς του χονδρικού εµπορίου, των κατασκευών, του ηλεκτρονικού εµπορίου και των
µέσων ενηµέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της µεταποίησης.
Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία
για την επίλυση όλων των προβληµάτων που θα εντοπιστούν στο
πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασικό παραδοτέο). Έως τον
Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία για να
εφαρµόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαµβάνεται στην
εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισµό Ι όσον αφορά τα φαρµακευτικά προϊόντα, µε ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν πλήρως
την εκκρεµή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά µε
τα υλικά οικοδοµών. Οι αρχές θα ελευθερώσουν τη λειτουργία των
εµπορικών καταστηµάτων την Κυριακή µετά την επικείµενη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Οι αρχές δεσµεύονται να
συνεχίσουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγωνισµού σε πρόσθετους τοµείς την επόµενη τριετία. Έως τον Οκτώ-
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βριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία µε σκοπό να
τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυµάτων. Το Τµήµα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισµού της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού θα ενισχυθεί µε δώδεκα πρόσθετες
θέσεις και θα πραγµατοποιηθεί επανεξέταση µε τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εµπειρογνωµόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού συνάδει µε τις βέλτιστες
πρακτικές στην ΕΕ.
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, έως τον Σεπτέµβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη πορείας για τη µεταρρύθµιση
της
αδειοδότησης
των
επενδύσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Οι αρχές
θα θεσπίσουν δευτερογενή νοµοθεσία σύµφωνα µε την εν λόγω
ιεράρχηση προτεραιοτήτων έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θα προχωρήσουν σε άλλες µεταρρυθµίσεις σύµφωνα µε τον χάρτη πορείας.
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Νοέµβριο του 2015,
η κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία για να εφαρµόσει τις εκκρεµείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά µε το περιβάλλον και τις άδειες
εµπορίας καυσίµων. Επιπλέον, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές
θα µειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, µεταξύ άλλων µέσω
των υπηρεσιών µίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα εφαρµόσει πλήρως τον νόµο για τη βελτίωση της νοµοθεσίας.
Όσον αφορά τον ανταγωνισµό, την αδειοδότηση επενδύσεων
και τον διοικητικό φόρτο, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα δροµολογήσει εκ των υστέρων εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά µε επιλεγµένες µεταρρυθµίσεις και την εφαρµογή τους και,
έως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναποµένοντα µέτρα
που απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή τους (βασικό παραδοτέο).
Όσον αφορά τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, προκειµένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισµοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2015, το
προεδρικό διάταγµα σχετικά µε τις αποκλειστικές δραστηριότητες
των πολιτικών µηχανικών και των συναφών επαγγελµάτων (βασικό
παραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συµβούλου
έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, µε βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016.
Όσον αφορά τη διευκόλυνση του εµπορίου, η κυβέρνηση θα
απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέµβριο
του 2015. Επιπλέον, µε τη συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών ενδιαφεροµένων, οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης
για τη διευκόλυνση του εµπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών έως τον Δεκέµβριο του 2015 και στη συνέχεια θα
προχωρήσουν στην εφαρµογή τους. Η κυβέρνηση θα προβεί σε
θεσµικές αλλαγές για τους ελέγχους µετά τη διασάφηση και θα
αναδιαρθρώσει το τµήµα ανάλυσης κινδύνου σύµφωνα µε τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τον Μάρτιο του 2016, και θα ολοκληρώσει
την αναδιοργάνωση των τελωνείων έως τον Σεπτέµβριο του 2016
(βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, οι αρχές θα δηµιουργήσουν τρεις κινητές οµάδες επιβολής του νόµου έως τον Σεπτέµβριο του 2015, θα εγκρίνουν µια
ολοκληρωµένη στρατηγική για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου καυσίµων και τσιγάρων βάσει αποτελεσµατικής διυπηρεσιακής συνεργασίας έως τον Δεκέµβριο του 2015, θα εφαρµόσει
πλήρως σύστηµα εισροών-εκροών στις δεξαµενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης έως
τον Ιούνιο του 2016 και θα εξοπλίσει πλήρως µε σαρωτές τους
τρεις κύριους διεθνείς λιµένες έως τον Δεκέµβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζοντας ότι καθένας από τους εν λόγω
λιµένες θα διαθέτει τουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του
2016.
Όσον αφορά τη χρήση γης, έως τον Σεπτέµβριο του 2015, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργική επιτροπή χωροταξικού σχεδιασµού, µε τη συµµετοχή ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων. Με βάση τις συµβουλές της και σε συµφωνία
µε τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα προτείνει, τον Οκτώβριο του
2015, χρονικά προσδιορισµένο χάρτη πορείας για επιλεγµένες
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βελτιώσεις της νοµοθεσίας χωροταξικού σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των τµηµάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νοµοθεσίας
έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νοµοθεσία
θα διευκολύνει αποτελεσµατικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει
και θα συντοµεύσει τις διαδικασίες σχεδιασµού, ενώ θα προβλέπει
τις αναγκαίες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συµφωνία για τις
αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος περί χωροταξικού σχεδιασµού του 2014 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα
εγκρίνουν το προεδρικό διάταγµα για τους ορισµούς στον τοµέα
της δασοκοµίας έως τον Δεκέµβριο του 2015 και θα εφαρµόσει
πλήρως το νόµο περί δασοκοµίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τον Φεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το
νοµικό πλαίσιο για κτηµατολογικά γραφεία σε εθνική κλίµακα µε
βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο, την εµπειρία των δύο πιλοτικών
γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συµβουλές και
θα διασφαλίσει την επαρκή οικονοµική ανεξαρτησία και διοικητική
ικανότητα της υπηρεσίας κτηµατολογίου (βασικό παραδοτέο).
Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την έρευνα και
ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσµευτεί να δροµολογήσουν
ολοκληρωµένη διαδικασία διαβούλευσης µετά την επανεξέταση
των δεσµών µεταξύ εκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») µε σκοπό την εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών. Η οργάνωση και το χρονοδιάγραµµα της διαβούλευσης θα
καθοριστούν έως τον Οκτώβριο του 2015.
Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρατηγική
για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέµβριο του 2015. Αυτή θα
περιλαµβάνει: α) βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της
ΕΕ, β) µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εµπορίας γεωργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης µεταρρύθµισης των αδειών εµπορίας µε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης
των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση
και διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανοµής και γ) διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες, µεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκµετάλλευσης και
πρόγραµµα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων κατά
τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρηµατοδοτούµενες µε κονδύλια της ΕΕ.
Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, έως τον Οκτώβριο του
2015 οι αρχές θα εφαρµόσουν πλήρως τον
ν. 4314/2014 για
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία, θα εγκρίνουν
όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την
ενεργοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων και θα εφαρµόσουν
όλες τις προϋποθέσεις.
Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές προτίθενται να υποβάλουν αµέσως αίτηµα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιµους
τοµείς: αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισµού στο χονδρικό
εµπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εµπόριο, τα µέσα ενηµέρωσης και το υπόλοιπο της µεταποίησης µε τη στήριξη του ΟΟΣΑ
µεταρρύθµιση της αδειοδότησης επενδύσεων µε τη στήριξη της
Παγκόσµιας Τράπεζας και νέος γύρος µείωσης του διοικητικού
φόρτου. Ως επόµενο βήµα, µε τη λήψη τεχνικής βοήθειας, οι
αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στους τοµείς του ανταγωνισµού, του διοικητικού φόρτου
και της αδειοδότησης επενδύσεων. Επιπλέον, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, οι
αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τοµείς, κατά περίπτωση, µεταξύ άλλων µέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών, διεθνών
οργανισµών και ανεξάρτητων συµβούλων. Εν προκειµένω περιλαµβάνονται τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, η διευκόλυνση του εµπορίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης,
η εκπαίδευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδοµές, η γεωργία και
τα διαρθρωτικά ταµεία.
4.3. Ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, µεταφορές,
νερό)
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Ενέργεια
Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίµακας
µεταρρυθµίσεις προκειµένου να ευθυγραµµιστούν µε τη νοµοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να µειωθούν οι µονοπωλιακές πρόσοδοι και οι
ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτοµία, να δηµιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η
µετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που θα προκύψουν
από όλες αυτές τις αλλαγές.
Ως προαπαιτούµενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη µεταρρύθµιση
της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ειδικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την πλήρη
δυνατότητα αλλαγής προµηθευτή για όλους τους καταναλωτές
έως το 2018, και θα κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
µεταρρυθµισµένο σύστηµα πληρωµών δυναµικότητας (συµπεριλαµβανοµένου ενός προσωρινού και ενός µόνιµου µηχανισµού)
και τα προϊόντα ΝΟΜΕ.
Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρµόσουν ένα
καθεστώς για το προσωρινό και µόνιµο σύστηµα πληρωµών δυναµικότητας θα τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία
σταθµών κάτω από το µεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν
κανόνες σύµφωνα µε την τελική απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας σχετικά µε τον συµψηφισµό των οφειλών µεταξύ της
ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς θα αρχίσουν την εφαρµογή της
µεταρρύθµισης της αγοράς φυσικού αερίου µε βάση το συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα, µε παράλληλη ιεράρχηση των τιµολογίων
διανοµής θα εφαρµόσουν διακοπτόµενες συµβάσεις όπως αυτές
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσουν τα
τιµολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, µεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης µε τιµολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαµβάνοντας
υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο).
Τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασµό του συστήµατος δηµοπρασιών
ΝΟΜΕ, µε στόχο να µειωθούν κατά 25% τα µερίδια λιανικής και
χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως
το 2020, ενώ οι οριακές τιµές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής
και θα συµµορφώνονται πλήρως µε τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συµφωνίας για το ΝΟΜΕ
έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συµφωνήσουν µε τους
θεσµούς διαρθρωτικά µέτρα τα οποία θα εγκριθούν αµέσως και
θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσµατα που αναφέρονται ανωτέρω
όσον αφορά τα µερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράµµατα (βασικό
παραδοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καµία επιχείρηση
δεν θα µπορεί να παράγει ή να εισάγει, άµεσα ή έµµεσα, πάνω
από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
και εισάγεται στην Ελλάδα (νοµοθεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούµενο).
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν µη αναστρέψιµα µέτρα (συµπεριλαµβανοµένης της ανακοίνωσης της
ηµεροµηνίας για την υποβολή δεσµευτικών προσφορών) για την
ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας,
ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, µε ισοδύναµα
αποτελέσµατα όσον αφορά τον ανταγωνισµό και τις προοπτικές
επενδύσεων, σύµφωνα µε τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και
σε συµφωνία µε τους θεσµούς για την επίτευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Για τον
σκοπό αυτόν, οι αρχές απέστειλαν την πρώτη πρόταση στους θεσµούς τον Αύγουστο του 2015, β) θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, γ) θα ενισχύσουν την οικονοµική και
επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας δ)
θα µεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την
ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νοµοθεσία που έχει ήδη
υποβληθεί στο κοινοβούλιο.
Έως τον Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονοµική βιωσιµότητα, και για τη βελτίωση
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της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας µε βέλτιστο τρόπο τα
κονδύλια της ΕΕ, την επίσηµη διεθνή χρηµατοδότηση και ιδιωτική
χρηµατοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθµιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και να
µειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν
την εφαρµογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγµαστόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει
να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέµβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο),
στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί έως
τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).
Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για τον σχεδιασµό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι σηµαντικοί τοµείς όπου θα
γίνει χρήση της βοήθειας, τόσο για τη νοµοθεσία όσο και για τη
ρύθµιση, είναι η εφαρµογή της µεταρρύθµισης της αγοράς φυσικού αερίου και η µετάβαση στο υπόδειγµα-στόχο της ΕΕ για την
ηλεκτρική ενέργεια.
Εταιρείες ύδρευσης
Ένα σταθερό κανονιστικό καθεστώς είναι βασικής σηµασίας για
να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις
πολιτικές τιµολόγησης. Η κυβέρνηση, µε την τεχνική βοήθεια της
ΕΕ, θα δροµολογήσει, έως τον Δεκέµβριο του 2015, τις αναγκαίες
δράσεις για την πλήρη εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου για
τις εταιρείες ύδρευσης µε βάση τη µεθοδολογία που εκπόνησε η
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων το 2014, λαµβάνοντας υπόψη το
ισχύον νοµικό πλαίσιο επίσης θα έχει ως στόχο την περαιτέρω
βελτίωση και ενίσχυση της ρυθµιστικής αρχής υδάτων, προκειµένου αυτή να µπορέσει να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθµιστικές αποφάσεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο).
Μεταφορές και εφοδιαστική
Όσον αφορά τις µεταφορές και την εφοδιαστική, έως τον Ιούνιο
του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό σχέδιο για τις µεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους
τους τρόπους µεταφοράς (οδικούς, σιδηροδροµικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης
για τη στρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρµόσουν τον νόµο
περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα ευθυγραµµίσει τις απαιτήσεις επάνδρωσης για τις εγχώριες
υπηρεσίες µε εκείνες για τις διεθνείς γραµµές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφαλούς επάνδρωσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες
πρακτικές, και θα θεσπίσει νοµοθετικές αλλαγές.
Η ρυθµιστική αρχή λιµένων θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακή
έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα εγκρίνει το προεδρικό
διάταγµα για τον καθορισµό των επιχειρησιακών δοµών της ρυθµιστικής αρχής έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο).
Η κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα της ρυθµιστικής αρχής λιµένων και τον ρόλο των λιµενικών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισµό
της και τους απαιτούµενους νόµους που πρέπει να εγκριθούν έως
τον Μάρτιο του 2016 για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της.
Προς στήριξη αυτού του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων για
τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, µεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθµιστικών αρχών και για την εφοδιαστική.
4.4 Ιδιωτικοποίηση
Η ιδιωτικοποίηση µπορεί να συµβάλει στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονοµία και να µειωθεί το δηµόσιο χρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταµατήσει από τις αρχές του έτους,
η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισµένη να προχωρήσει µε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις
δυνατότητες µείωσης της συνολικής χρηµατοδότησης µέσω µιας
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εναλλακτικής δηµοσιονοµικής πορείας ή µέσω µεγαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις.
Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης
και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών σε βασικούς διαγωνισµούς υποβολής προσφορών, η Ελληνική Δηµοκρατία δεσµεύεται να προχωρήσει µε το υπό εξέλιξη πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Το διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη
εγκρίνει το Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (Asset
Development Plan - ADP) που προβλέπει την ιδιωτικοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ από τις
31.12.2014.
Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού αποβλέπει σε ετήσια
έσοδα (εξαιρουµένων των τραπεζικών µετοχών) ύψους 1,4 δισ.
ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ αντιστοίχως τα έτη 2015,
2016 και 2017.
Ως προαπαιτούµενο και για να κινηθεί εκ νέου το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση θα λάβει τα εξής µέτρα:
i. Οι αρχές θα εγκρίνουν το Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (ADP) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ στις 30.7.2015. Το
ADP επισυνάπτεται στο παρόν Μνηµόνιο ως παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας. Το ADP θα επικαιροποιείται σε εξαµηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και
το Υπουργικό Συµβούλιο ή το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο.
ii. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δεσµευτικές ηµεροµηνίες υποβολής προσφοράς για τους λιµένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του
διαγωνισµού.
iii. Οι αρχές θα λάβουν µη αναστρέψιµα µέτρα για την πώληση
των περιφερειακών αερολιµένων υπό τους ισχύοντες όρους προς
τους ήδη επιλεγέντες προσφέροντες.
iv. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν περίπου 20 επιλεγείσες δράσεις
του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεµότητα.
Η κυβέρνηση δεσµεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες κρατικές
δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνισµών υποβολής προσφορών. Ως προς αυτό, θα ολοκληρώσει
όλες τις δράσεις που απαιτούνται βάσει των συµφωνηθέντων σε
τριµηνιαία βάση µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσµών και της κυβέρνησης. Ο κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεµότητα έχει εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επισυνάπτεται
στο παρόν Μνηµόνιο ως παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της συµφωνίας.
Σύµφωνα µε τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του
Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο
ταµείο (το «Ταµείο») το οποίο θα κατέχει σηµαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του Ταµείου
είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σηµαντικής
αξίας και να προστατεύει, να δηµιουργεί και εν τέλει να µεγιστοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί µε ιδιωτικοποιήσεις
και άλλα µέσα.
Το ταµείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί υπό τη
διαχείριση των ελληνικών αρχών και την εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσµών. Τα Ταµείο αναµένεται να επιτύχει τον στόχο
του ακολουθώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, εποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς,
και συµµόρφωσης.
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν ανεξάρτητη
Οµάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες
και θα καταρτίζει συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς
στόχους, τη δοµή και τη διακυβέρνηση του Ταµείου που πρόκειται
να συσταθεί. Η Οµάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέµβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συµφωνία µε τους θεσµούς,
θα λάβει µέτρα για την εφαρµογή των συστάσεων έως τον Μάρτιο
του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η εντολή και η σύνθεση της Οµάδας Δράσης θα καταρτισθούν από τις αρχές σε συµφωνία µε τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς και σε διαβούλευση µε την Ευρωοµάδα. Οι
αρχές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέµατος. Η
εντολή της Οµάδας Δράσης θα περιλαµβάνει:
1. Τον εντοπισµό των περιουσιακών στοιχείων που θα µπορού-
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σαν να ενταχθούν στο νέο Ταµείο και των καλύτερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για
την αποκόµιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δηµοκρατίας, περιλαµβανοµένων εκείνων στην κατοχή της
ΕΤΑΔ.
2. Τον εντοπισµό των κατάλληλων ρυθµίσεων διακυβέρνησης
του νέου Ταµείου, περιλαµβανοµένου του εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες επί µέρους οντότητες για τα διάφορα είδη
περιουσιακών στοιχείων εντός του Ταµείου, µε βάση, κατά περίπτωση, την πείρα φορέων όπως το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ κατά πόσον τέτοιες υφιστάµενες οντότητες θα µπορούσαν να µεταρρυθµιστούν
και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταµείο, να παύσουν να λειτουργούν µετά τη λήξη της εντολής τους ή να απορροφηθούν από
το νέο Ταµείο.
3. Την υποβολή πρότασης για τη µετάβαση στο νέο Ταµείο µε
σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις, περιλαµβανοµένης της ενδεχόµενης µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του Προγράµµατος αξιοποίησης
περιουσιακών στοιχείων.
4. Σύµφωνα µε τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης
του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει µία από τις πηγές για την πραγµατοποίηση της προγραµµατισµένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα
αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόµενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιµοποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναποµένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιµοποιηθεί για τη µείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο
50% θα χρησιµοποιηθεί για επενδύσεις. Η Οµάδα Δράσης θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα διατυπώνει συστάσεις
ως προς τον τρόπο επιχειρησιακής εφαρµογής.
5. Τον εντοπισµό εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου µε σκοπό να διασφαλιστούν διαφανείς διαδικασίες και κατάλληλος καθορισµός τιµών εκποίησης των
περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τις αρχές και τα πρότυπα
του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων και βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη µεγιστοποίηση της δηµιουργίας αξίας από τα περιουσιακά στοιχεία
του Ταµείου και στο να αποφευχθούν περιπτώσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε τιµή κατώτερη της εύλογης αξίας τους.
6. Με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, την αξιολόγηση δυνατών στρατηγικών που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων µε
ιδιωτικοποιήσεις και άλλα µέσα και την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων για την µε επαγγελµατικό τρόπο διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.
7. Την εξέταση της στατιστικής ταξινόµησης της νέας οντότητας από την άποψη της ταξινόµησης της γενικής κυβέρνησης και
ιδίως των συνεπειών όσον αφορά την έκδοση χρέους ή εγγυήσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά δεν θα επιβαρύνουν
το ακαθάριστο ελληνικό χρέος ούτε θα δηµιουργήσουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τους έλληνες φορολογουµένους.
5. Ένα σύγχρονο κράτος και µια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση
5.1. Δηµόσια διοίκηση
Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σηµαντικά την ελληνική διοίκηση και να εφαρµόσουν, σε στενή συνεργασία µε την της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πρόγραµµα
οικοδόµησης ικανοτήτων και αποπολιτικοποίησης της ελληνικής
διοίκησης.
Προς τούτο, σε συνέχεια της επιστολής της 20ής Ιουλίου που
εστάλη από τις αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καθοριστεί διεξοδική τριετής στρατηγική για µεταρρυθµίσεις µέχρι τον
Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιµης τεχνικής συνδροµής. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής θα
είναι η αναδιοργάνωση των διοικητικών δοµών, ο εξορθολογισµός
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των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων
πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση (e-government), και µια επικοινωνιακή στρατηγική. Τα βασικά παραδοτέα θα είναι ο ενισχυµένος συντονισµός
των πολιτικών, καλύτερες διαδικασίες προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη, προγραµµατισµός των ανθρώπινων πόρων για την
έγκαιρη αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών σε προσλήψεις, µια
δηµοσιονοµικά ουδέτερη µεταρρύθµιση του µισθολογίου, ένα
σύγχρονο σύστηµα αξιολόγησης των επιδόσεων, η ενίσχυση των
µονάδων άσκησης πολιτικής σε βασικούς τοµείς, µια σηµαντική
αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αµφότερα
τα επίπεδα µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονοµίας και τον
εξορθολογισµό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών
ο εξορθολογισµός των κρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τοπικής ιδιοκτησίας και ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών
προσλήψεων, η βελτίωση της κινητικότητας στον δηµόσιο τοµέα
µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.
Ως προαπαιτούµενα, οι αρχές θα ευθυγραµµίσουν τις µη µισθολογικές παροχές όπως οι ηµερήσιες αποζηµιώσεις, οι δαπάνες ταξιδίου και άλλα ευεργετήµατα, µε τις βέλτιστες πρακτικές που
επικρατούν στην ΕΕ, µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016. Έως τον
Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νοµοθετικά το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών» το
οποίο έχει συµφωνηθεί µε τους θεσµούς (βασικό παραδοτέο).
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα προβούν σε µεταρρύθµιση του ενιαίου µισθολογίου, µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
2016, καθορίζοντας τις βασικές παραµέτρους µε δηµοσιονοµικά
ουδέτερο τρόπο, µε βάση τους συµφωνηθέντες στόχους για τα
µισθολογικά κονδύλια και µε συστηµατική εφαρµογή σε ολόκληρο
τον δηµόσιο τοµέα, περιλαµβανοµένης της αποσυµπίεσης της µισθολογικής κατανοµής σε ολόκληρο το µισθολογικό φάσµα σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρµοδιότητες και
την θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο) και σε ευθυγράµµιση των αδειών µε τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην
ΕΕ. Έως το 2018 το τρέχον «κλαδικό» σύστηµα θα υποστεί µεταρρύθµιση µε σκοπό µια βελτιωµένη δοµή µε περιγραφές καθηκόντων η οποία και θα αντανακλάται στο µισθολόγιο. Οι αρχές θα
θεσπίσουν νοµοθεσία έως τον Νοέµβριο του 2015 για την έκδοση
όλης της δευτερογενούς νοµοθεσίας για την εφαρµογή της µεταρρύθµισης του µισθολογίου και έως τον Ιούνιο του 2016 για τον
εξορθολογισµό των ειδικών µισθολογίων µε ισχύ το 2017.
Στηριζόµενες στις συµβουλές διεθνών εµπειρογνωµόνων υπό
τον συντονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αρχές: i) έως τον
(Οκτώβριο του 2015), θα επανεξετάσουν και θα αρχίσουν να εφαρµόζουν τη νοµοθεσία για την επιλογή διευθυντικών στελεχών (βασικό παραδοτέο). Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, µε επιλογή Γενικών Διευθυντών έως τον Δεκέµβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον Μάιο του
2016. Η µεταρρύθµιση θα βασίσει την πρόσληψη διευθυντικών
στελεχών στην αξία και τις ικανότητές τους, µε αποσύνδεση της
τεχνικής εφαρµογής από τις πολιτικές αποφάσεις, ενώ θα τροποποιήσει επίσης το καθεστώς των Γενικών Γραµµατειών και άλλων
ανώτατων κλιµακίων διοίκησης στους δηµόσιους οργανισµούς,
περιλαµβανοµένων των κρατικών επιχειρήσεων, µε σκοπό την
αποπολιτικοποίηση και την βελτίωση της θεσµικής µνήµης και, παράλληλα, την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της
ορθής εκχώρησης εξουσιών, ii) έως τον Νοέµβριο του 2015, θα
νοµοθετήσουν το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου
του προσωπικού, µε σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύµατος επίτευξης αποτελεσµάτων.
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα καθορίσουν, εντός
της νέας Μεσοπρόθεσµης Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΔΣτρ),
ανώτατα όρια για τις µισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δηµόσιο που να συνάδουν µε την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και µε την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας
για τις δηµόσιες δαπάνες σε σχέση µε το ΑΕΠ κατά την περίοδο
2016-2019 (βασικό παραδοτέο). Προς τούτο, οι αρχές δεσµεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο
συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που
θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015. Για τις επόµενες φορές, ο κανόνας των αποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο
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της ΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του εποµένου t+2).
(
Έως τον Νοέµβριο του 2015, η υφιστάµενη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού θα ενισχυθεί ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός προγραµµατισµός και συντονισµός του κυβερνητικού έργου,
των νοµοθετικών πρωτοβουλιών, της παρακολούθησης της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων και των λειτουργιών αρµπιτράζ σε
όλες τις πολιτικές.
Έως τον Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο
σύστηµα µόνιµης κινητικότητας. Το σύστηµα θα προωθήσει την
χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται µε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που θα περιλαµβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική απόφαση για την κινητικότητα του προσωπικού
θα λαµβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολογιστεί η κατανοµή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης.
Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παράνοµες προσλήψεις,
ασφαλιστικά µέτρα, καθώς και πειθαρχικές υποθέσεις και να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα.
Οι αρχές, µε τη συνδροµή τεχνικής βοήθειας, θα θέσουν σε
εφαρµογή πρόγραµµα βελτίωσης της πρόσβασης των πολιτών
στη δικαιοσύνη. Αυτό περιλαµβάνει µακροπρόθεσµο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νοµοθεσιών που θα προταθεί έως τον
Μάρτιο του 2016 και θα έχει εφαρµοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο
του 2018. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει επίσης τη δηµιουργία
ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νοµοθεσία,
τόσο στη δηµοσιευµένη µορφή της (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιηµένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων, έως τον Δεκέµβριο του
2016.
5.2 Δικαιοσύνη
Στις 22 Ιουλίου 2015, οι αρχές εξέδωσαν τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2016. Οι
αρχές θα εφαρµόσουν τον αναθεωρηµένο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 1 (ένατου άρθρου) του ν. 4335/2015
και του χάρτη πορείας για την εφαρµογή του αναθεωρηµένου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέµβριο του 2015.
Οι αρχές θα προβούν σε εξορθολογισµό και στην εφαρµογή
επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη, καθώς και σε αύξηση
της διαφάνειας ως προς το θέµα αυτό (Οκτώβριος του 2015). Οι
αρχές θα προτείνουν µέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόµων στη δικαιοσύνη (Οκτώβριος του 2015).
Οι αρχές θα προτείνουν µέτρα για τη µείωση των καθυστερηµένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια έως τον Σεπτέµβριο
του 2015 και στα αστικά δικαστήρια έως τον Οκτώβριο του 2015.
Θα συµφωνήσουν επί ενός σχεδίου δράσης µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής συνδροµής στο
θέµα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), της διαµεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών (Οκτώβριος 2015).
Οι αρχές θα προτείνουν έως τον Νοέµβριο του 2015 και εν συνεχεία θα εφαρµόσουν τριετές στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης της
λειτουργίας του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης. Το σχέδιο
θα πρέπει να περιλαµβάνει βασικές δράσεις που θα αποβλέπουν
στην αύξηση της δικαστικής αποτελεσµατικότητας, στην ταχύτερη
εκδίκαση υποθέσεων και στην αντιµετώπιση των ελλείψεων στη
λειτουργία των δικαστηρίων, όπως π.χ. η συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάσταση των δικαστηρίων, η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, η ανάπτυξη εναλλακτικών µέσων επίλυσης διαφορών, όπως η διαµεσολάβηση, µε σκοπό τον εξορθολογισµό του
κόστους της προσφυγής στη δικαιοσύνη και τη βελτίωση της λειτουργίας και της διαχείρισης των δικαστηρίων.
5.3 Καταπολέµηση της διαφθοράς
Ως προαπαιτούµενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και θα δηµοσιεύσουν αναθεωρηµένο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και θα το θέσουν σε εφαρµογή σύµφωνα µε
το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εκδώσουν νοµοθεσία
για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονοµικό
έγκληµα και διαφθορά από πολιτικές παρεµβάσεις σε συγκεκριµένες υποθέσεις, ιδίως µε την τροποποίηση των διατάξεων του
άρθρου 12 του ν. 4320/2015 και µε την δηµιουργία συστήµατος
που θα εξασφαλίζει τον ορθό συντονισµό, την ιεράρχηση των
ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ερευνητικών
σωµάτων µέσω ενός Συντονιστικού Σώµατος στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος και εγκληµάτων
διαφθοράς.
Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρµόσουν το νοµικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων (Οκτώβριος 2015)
και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων για την αντιµετώπιση βασικών ελλείψεων, όπως η σύνθεση της επιτροπής, σε
σχέση µε την νοµοθεσία, τις ανώνυµες δωρεές, τον περιορισµό
των κατασχέσεων και την µεταβιβασιµότητα δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων, καθώς και την έλλειψη προσδιορισµού συντελεστών
φορολογικής έκπτωσης (Νοέµβριος 2015). Οι αρχές θα διενεργήσουν αξιολόγηση της µείωσης των ποινών για οικονοµικά εγκλήµατα που προβλέπει ο ν. 4312/2014 τον οποίο θα τροποποιήσουν
εφόσον κριθεί αναγκαίο (Νοέµβριος 2015), ενώ θα καταρτίσουν
σχέδιο κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές (Μάρτιος 2016).
Η κυβέρνηση δεσµεύεται να εφαρµόσει στο ακέραιο και εγκαίρως τις συστάσεις της Οµάδας χωρών κατά της διαφθοράς
(GRECO).
Οι αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την παροχή τεχνικής
βοήθειας από την ΥΣΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τοµείς
της καταπολέµησης της διαφθοράς στους οποίους αυτή ήδη παρασχέθηκε.
5.4 Στατιστικές

2 – ΤΑΙΠΕΔ – Κρατικές δράσεις σε εκκρεµότητα – 30 Ιουλίου
2015.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Άρθρο 4
Η ισχύς του νόµου αρχίζει από την υπογραφή από τα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης της
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β’ του άρθρου 3, εκτός από τις διατάξεις της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α’ του άρθρου 3, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη
δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Αθήνα,..............................................2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
9. ΥΓΕΙΑΣ

Η κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τη δέσµευση για την αξιοπιστία των στατιστικών που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2012, µέσω
της εφαρµογής όλων των προβλεπόµενων δράσεων, περιλαµβανοµένης της τήρησης των διεθνών στατιστικών προτύπων της εγγύησης, της προάσπισης και της δηµόσιας προβολής της
επαγγελµατικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της υποστήριξης
της ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά την εµπιστοσύνη έναντι των ελληνικών
στατιστικών και της προάσπισής της έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας υπονόµευσης της αξιοπιστίας της, καθώς και µέσω της
ετήσιας υποβολής αναφοράς στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ
κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την κατάρτιση στατιστικών υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, σέβεται την οικονοµική
ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους εγκαίρως, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον ετήσιο
προϋπολογισµό της ΕΛΣΤΑΤ, ούτως ώστε η υπηρεσία αυτή να
φέρει σε πέρας απρόσκοπτα τα καθήκοντά της.
Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι, έως τον Σεπτέµβριο του 2015,
η ΕΛΣΤΑΤ θα αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε µε τους νόµους 4254/2014 και 4258/2014 και το Μνηµόνιο
Συνεννόησης που υπεγράφη στις 17/4/2014 µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ,
του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ.), του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ.
Ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση θα δροµολογήσει τη διαδικασία διορισµού Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τον ν.
4334/2015 και 3832/2010.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1 – ΤΑΙΠΕΔ – Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
– 30 Ιουλίου 2015.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 10.50’ λύεται η συνεδρίαση.
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